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Argumenten: 

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van de overheid te 
bevorderen heeft het parlement de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 
vastgesteld. In het kader van de invoering van deze wet dient onder andere een 
gemeentelijk besluit te worden genomen, waarin de woonplaatsen binnen haar 
grenzen formeel worden aangeduid. Dit besluit heeft tot doel de huidige situatie 
vast te leggen en niet om hierin aanpassingen te doen. Hiermee sluit de 
gemeente aan op het convenant tussen de VNG, het ministerie van VROM en 
TNT Post. 
De commissie Naamgeving heeft ingestemd met dit voorstel, dat in de 
bijgevoegde B&W-nota 2718888 nader is toegelicht.                                                                          

Beslispunten: 
De bestaande woonplaatsen Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en 
Stoutenburg Noord plus hun begrenzing formeel vast te stellen als 
woonplaatsen binnen de gemeente Amersfoort 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Financiële toelichting: 
� sectorcontroller: 
  

 

� gemeentecontroller: 
  

 

B en W - besluit d.d.: � conform 
 � aangehouden 
 � vervallen 
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verantwoordelijken datum paraaf 
   
� afdelingshoofd   

� manager hoofdafdeling   

� sectorcontroller   

� directeur sector   

� directeur sector ……   

� juridisch advies   

� gemeentecontroller   

 
 
staf   
   
� SC d.d. 10-4-2008 
 

B en W behandeling 
 
� agendastuk 
� hamerstuk 
� geheim 
� embargo     datum:                 tijd: 
 
B en W vergadering datum agd.pnt paraaf 
    
� secretaris    
 
 
parafering B en W-hamerstuk akkoord 

  
� secretaris  

� burgemeester  

� weth. Luchtenveld  

� weth. Hekman   

� weth. Eerdmans   

� weth. Van 't Veld  

� weth. Van Daalen   

� weth. Kruyt  

 
advies De Raad 

� De Ronde � Peiling 

 � Voorbereiding besluit 

� Het Besluit  

� Raadsinformatiebrief  

� geen 
 
 
overige:  
� CST (begr.wijz.)  
� G.O.  
� Ondernemingsraad  
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Opsteller : J. Dorrestijn  
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Onderwerp 
Formaliseringsbesluit ter vaststelling van woonplaatsen in verband met de invoering van de Wet 
basisregistraties gebouwen en adressen. 
 

 
Voorstel: 

Voorgesteld wordt de bestaande woonplaatsen Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord 

door middel van dit besluit formeel vast te stellen als woonplaatsen binnen de gemeente Amersfoort 

 

 
   
 
 
Inleiding 

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, 
hebben regering en parlement besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van verscheidene 
basisregistraties. Op 4 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer en op 22 januari 2008 de Eerste 
Kamer de wet voor de basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG) aangenomen. De wet 
is gepubliceerd in Staatsblad nr. 39 van 14 februari 2008.  In deze wet wordt geregeld dat 
gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bij gaan houden in één 
geautomatiseerd systeem. Alle overheidsorganen moeten hiervan vervolgens verplicht gebruik 
maken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken. 
  
Alle BAG-gegevens uit alle gemeenten worden straks centraal beschikbaar gesteld via een 
landelijke voorziening, die door het Kadaster wordt beheerd. De wet zorgt voor de verbetering 
van dienstverlening van alle overheden aan burgers en bedrijven. Het systeem zorgt ervoor dat 
informatie over een pand snel en eenduidig beschikbaar is voor hulpdiensten en gemeentelijke 
instellingen.  

Voor bijvoorbeeld de brandweer is het door de BAG straks met behulp van diverse registraties 
mogelijk om binnen korte tijd vast te stellen wat het gebruiksdoel is van het pand en wordt het 
dus eenvoudiger om adequaat op te treden in een noodsituatie. Een burger hoeft bijvoorbeeld bij 
de aanvraag van een vergunning voor verbouwing, niet opnieuw alle informatie te verstrekken. 
Immers, bij de overheid zijn al de nodige basisgegevens bekend.  
 
Beoogde invoeringsdatum van de wet is medio 2009. Vanaf dat moment moeten de 
gemeentelijke BAG-registraties gereed zijn. Tot medio 2011 hebben alle overheidsinstanties de 
tijd om voorbereidingen te treffen voor het gebruik van de basisgegevens in hun processen. 
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Eén van de onderdelen van deze wetgeving is de verplichting aan gemeenten om haar gehele 
gemeentelijke grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden 
vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel woonplaatsnamen in het 
maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de adressering, zijn de 
exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet altijd expliciet door de gemeente 
vastgesteld. Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.  
 
Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu reeds voor 
de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. Met de benamingen wordt aangesloten op 
de afspraken die zijn vastgelegd in het op 11 mei 2006 afgesloten convenant tussen de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VROM en TNT Post (Stcrt. 2006, nr. 
218, blzz. 27-28), waarin is afgesproken, in verband met de binnen Nederland gehanteerde 
postcodesystematiek, terughoudend om te gaan met het veranderen van de benaming en 
begrenzing van woonplaatsen. 
 
 
Korte toelichting 

Op 16 april 1998 heeft het college de woonplaats Stoutenburg Noord officieel vastgesteld. Deze 
woonplaats is gevormd na de grenscorrectie met de gemeente Leusden. Zover bekend is, is dit het 
enige formele besluit waarbij een woonplaats binnen de gemeente Amersfoort is ontstaan. De 
andere drie, Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen, bestaan al sinds “mensenheugenis”. Zoals 
in de inleiding al geschetst is, is het in het kader van de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen noodzakelijk om van elke woonplaats binnen een gemeente een formeel besluit te 
hebben. Het is hierbij niet de bedoeling dat de huidige woonplaatsgrenzen ter discussie worden 
gesteld, maar dat de bestaande situatie door middel van een officieel document wordt vastgelegd. 
De vier genoemde woonplaatsen vormen samen de gemeente Amersfoort. Woonplaatsen zijn (van 
oorsprong) steden, dorpen of gehuchten met hun bijbehorende buitengebieden. Vaak had de 
begrenzing ervan te maken met eigendomssituaties van (adellijke) grootgrondbezitters. Eén of 
meedere woonplaatsen vormen gezamenlijk een staatkundige eenheid, namelijk de gemeente.  De 
exactie afbakening van de woonplaatsen bleef tot de invoering van de postcode in 1978 vaag, 
maar werd destijds in samenspraak tussen de gemeente en de PTT afgebakend.  In de loop der 
jaren is de begrenzing van de woonplaatsen aangepast, meestal ten gevolge van 
nieuwbouwplannen. De laatste wijziging vond plaats op 4 april 2000, waarbij het college de 
begrenzingen van postcodegebieden en woonplaatsen in Vathorst heeft bepaald. 
 
Op de bijgevoegde kaarten zijn de huidige begrenzingen van de woonplaatsen Amersfoort, 
Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord aangegeven.  
 
Stoutenburg Noord is het gedeelte dat tot 1 januari 1998 deel uitmaakte van de gemeente 
Leusden. De adressen in deze woonplaats hebben postcode 3836. 
  
De begrenzing van Hooglanderveen valt grotendeels samen met de begrenzingen uit de wijk- en 
buurtindeling van de gemeente, zoals die conform B en W-besluit 1602509 vanaf 1 januari 2008 
van kracht is. Het gedeelte ten noorden van de Laak behoort in de huidige situatie nog tot de 
woonplaats Hooglanderveen. De adressen in Hooglanderveen zijn te herkennen aan postcode 
3829. 
 
De grens tussen Amersfoort en Hoogland is tamelijk grillig. Sommige wegen, zoals b.v. de 
Hamseweg, kennen adressen in zowel Amersfoort als Hoogland en het gebied rond de 
Lindeboomseweg is vrijwel afgesneden van de rest van Hoogland. Eén en ander is ontstaan door 
de uitbreiding van de woonplaats Amersfoort in de laatste decennia. De adressen met postcode 
3828 vallen in de woonplaats Hoogland. Voor zover mogelijk zijn bestaande wijk- en buurtgrenzen 
gebruikt om er de begrenzing van de woonplaats aan te koppelen. 
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Binnen de woonplaats Amersfoort bevinden zich, als eilandjes in Vathorst, nog een gering aantal 
panden die momenteel nog woonplaats Hoogland of Hooglanderveen hebben, maar die conform 
het genoemde postcodebesluit uit 2000 een nieuw adres in Amersfoort zullen krijgen. Om deze 
bedrijven en bewoners niet onnodig te belasten zullen deze pas hun nieuwe adres in Amersfoort 
krijgen als de omliggende bebouwing opgeleverd gaat worden waarbij hun pand (meestal) tevens 
vanaf een andere straat ontsloten gaat worden. Om niet voor elke mutatie nieuwe 
woonplaatsbesluiten te moeten nemen, wordt er in deze gevallen voor gekozen om enigszins 
vooruit te lopen op de werkelijkheid. 
 
Conform artikel 2 van het Reglement voor de Commissie Naamgeving kan de commissie het 
college gevraagd en ongevraagd adviseren over onder ander de benaming en begrenzing van de 
woonplaatsen. Op 13 september 2007 heeft de commissie ingestemd met de begrenzingen zoals 
die op de bijgevoegde kaarten zijn aangegeven. De woonplaatsnamen wijzigen niet. 
 
Hetgeen nu formeel vastgesteld wordt, kan enkel door een nieuwe besluit betreffende de 
begrenzing of benaming van woonplaatsen worden aangepast. Op deze wijze wordt voldaan aan 
de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen. 
 
Na deze formele vaststelling zal het ministerie van VROM de gemeente vier officiële 
woonplaatscodes toekennen, die noodzakelijk zijn voor het opzetten van de basisregistraties.  
 
Dit formaliseringsbesluit heeft geen financiële gevolgen. 
 
 
 
 

Bijlage : 
Overzichtskaart 1:70.000 
Detailkaart 1:15.000 (ter inzage) 
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Bijlage 1 :  Overzichtskaart woonplaatsen 
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