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Eerder uitgebrachte adviezen
Advies B en W 1500 Basisregistraties Adressen en Gebouwen, d.d. 2 november 2006,
B en W besluit op 28 november 2006.
Advies B en W 1500 Vaststelling Plan van Aanpak BAG, d.d. 18 januari 2007, B en W besluit
op 6 februari 2007.
Inhoud van dit advies
Algemeen
Op 22 februari 2007 is het wetsvoorstel Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) bij
de Tweede Kamer ingediend. In het wetsvoorstel worden de hoofdonderwerpen van de
adressenregistratie en de gebouwenregistratie geregeld. Zo bevat het wetsvoorstel de
toedeling van taken en bevoegdheden aan de betrokken bestuursorganen en bepalingen ten
aanzien van het register van brondocumenten, de inhoud van de registratie en de landelijke
voorziening. Voorts zijn uiteraard stelseVonderwerpen opgenomen, zoals het verplichte
gebruik en de terugmeldplicht.
Eén van de activiteiten bij het opbouwen van de Basis Regístratie Adressen (BRA)
is het opstellen van een landsdekkende woonplaatsentabel. Deze woonplaatsentabeV gaat
deel uitmaken van de Landelijke Voorziening van de BAG. Om deze tabel op te kunnen
bouwen is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de nu bestaande woonplaatsen.
Woonplaatsen die voldoen aan de criteria van de BRA kunnen dan worden voorzien van een
unieke woonplaatscodering ten behoeve van deze woonplaatsentabef. Daarnaast kan een
betere inschatting worden gemaakt van de mogelijke knelpunten die er bestaan bij de
aansluiting van de door gemeenten onderkende woonplaatsen én de woonplaatsen zoals die
door TPG Post worden onderscheiden (in naamgeving en begrenzing van deze
woonplaatsen).
Als voorwaarde in artikel 6 van het wetsvoorstel wordt gesteld dat de gemeente moet
beschikken over een formeel besluit aangaande de vaststelling van de woonplaats. Een
bevoegdheid van de gemeenteraad.



De gemeente Maassluis beschikt nog niet over een woonplaatsbesluit. Daarom is het
noodzakelijk dat dit besluit alsnog wordt genomen. Volgens het wetsvoorstel moet onder het
begrip woonplaats het volgende worden verstaan: door het bevoegde gemeentelijke orgaan
als zodanig aangewezen gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
Woonplaatsen dienen in dit verband overigens níet te worden verward met gemeenten. In
een aantal gevallen kennen beide weliswaar dezelfde benamingen, maar het gaat om twee
volstrekt verschillende zaken. Bij gemeenten gaat het om bestuurlijke gebieden (die het
gemeentelijk grondgebied beslaat); bij woonplaatsen gaat het om gedeelten van het
gemeentelijk grondgebied die van een benaming zijn voorzien om deze eenvoudig te kunnen
aannemen. Het zijn de woonplaatsen die een onderdeel vormen van adressen (op een brief
wordt ook de naam van een woonplaats vermeld en niet de naam van de gemeente).
Als voorbeeld: er is één gemeente Westland met vijf woonplaatsen (dorpen). Voor de
gemeente Maassluis echter komt het neer op het nemen van een besluit tot vaststelling van
de woonplaats Maassluis waarvan de begrenzing overeenkomstig de daarbij behorende
tekening, gelijk is aan de begrenzing van de gemeente Maassluis. In het bijgevoegde
voorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld dienovereenkomstig te besluiten.
Artikel 6 verplicht de gemeenteraad ook formeel straatnaam- en huisnummerbesluiten te
nemen. Wij achten het uit praktische overwegingen niet aan te bevelen deze besluiten over
bestaande straatnamen en huisnummeringen te laten nemen door de gemeenteraad maar
hem voor te stellen deze bevoegdheid te delegeren aan u.
Het nemen van normale straatnaambesluiten was in het verleden gedelegeerd aan het
college van Burgemeester en Wethouders. Sinds de invoering van het dualisme is het een
bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.
Over de straatnaamgevíng wordt door de straatnaamcommissie overleg gepleegd, waarna
een voorstel aan het college wordt gedaan om de straatnamen vast te stellen. Echter in de
wetgeving voor de BAG wordt expliciet genoemd dat straatnaambesluiten in het kader van
de BAG door de gemeenteraad moeten worden genomen.
Voor nog meer ínformatie verwijzen wij u naar het hierbij overlegde raadsvoorstel en -
besluit.
Financiële consequenties
Weliswaar dit advies niet, maar voor 2008 en verder moet rekening worden gehouden met
een behoorlijke intensivering van de werkzaamheden op dit gebied.
Personele en organisatorische consequenties
Aangegeven is dat de Wet BAG een niet geringe uitbreiding zal betekenen van het
werkpakket. In een apart advies zal hierop nader ingegaan worden. Werkzaamheden die
zich al in 2008 zullen aandienen.
Juridische consequenties
N.v.t.
Communicatieparagraaf
Het Mínisteríe van VROM zal op de hoogte worden gesteld van uw besluit.
Inkoop en aanbesteding
N.v.t.



Ambtelijk advies aan burgemeester en wethouders
Onderwerp: Advies B en W 1500 Woonplaatsbesluit
Registratienummer: 2007 - 833
Het colfege besluit:
1. overeenkomstig het bijgevoegde voorstel, de gemeenteraad voor te stellen tot het
vaststellen van de woonplaats Maassluis en de bevoegdheid tot het nemen van
straatnaambesluiten en huisnummerbesluiten te delegeren aan hem;
2. het raadsvoorstel aan te bieden aan de agendacommissie ten behoeve van besluitvorming
door de gemeenteraad.
Besluit burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2007
Conform het ambtelijk advies.
Bestuurssamenvatting
Onderwerp: Advies B en W 1500 Woonplaatsbesfuit
Registratienummer: 2007 - 833
In het kader van de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is het
noodzakelijk dat de gemeenteraad vaststelt dat de gemeente Maassluis alleen bestaat uit de
woonplaats Maassluis. Het college heeft de gemeenteraad daartoe een voorstel gedaan en
tevens voorgesteld de bevoegdheid tot verplichte huisnummering en straatnaamgeving te
delegeren aan het college.


