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onderwerp

: Vaststelling woonplaatsenbesluit (B)

Aan de raad van de gemeente Vlieland,
1. Aanleiding
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het Rijk
besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG). In
deze wetgeving, die medio 2009 van kracht zal worden, wordt aan gemeenten opgedragen het gehele
gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen.
Het resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenoemd woonplaatsbesluit.
Alhoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de
adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden veelal niet 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 benaming die nu reeds voor onze
gemeente wordt gehanteerd.
Het woonplaatsbesluit bevat de benaming(en) van de vast te stellen woonplaats(en) en (in een bij het besluit
behorende bijlage) een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de in het besluit
opgenomen woonplaats wordt begrensd.
2. De probleemstelling
De reden om een woonplaatsbesluit te nemen, is dat in de BAG wordt bepaald dat het gehele gemeentelijke
grondgebied moet worden opgedeeld in woonplaatsen.
Woonplaatsen
Het object ‘woonplaats’ is één van de objecten waarvan gegevens worden bijgehouden in de Basis Registratie
Adressen en Gebouwen. Daarbij is het verplicht de woonplaatsnaam alsmede de geometrie van de
woonplaats op te nemen. Aan deze gegevens moet een brondocument ten grondslag liggen. Dat betekent dat
elke gemeente bij het invoeren van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen moet beschikken over
een formeel besluit (of besluiten) waarin alle woonplaatsen binnen de gemeente benoemd zijn en waarbij de
geometrie daarvan is vastgelegd.
Woonplaatsen dienen in dit verband overigens niet 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 wettelijk geregelde bestuurlijke gebieden; bij woonplaatsen gaat het om gedeelten
van
het gemeentelijk grondgebied die van een benaming zijn voorzien om deze eenvoudig te kunnen aanduiden.
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). Dit document gaat dus niet over gemeentenamen,
gemeentegrenzen en gemeentelijke herindelingen.
Woonplaatsnamen
Het is de bevoegdheid van gemeenten op haar grondgebied woonplaatsen te benoemen. Bij het toekennen
van adressen wordt rekening gehouden met deze woonplaatsen. Woonplaatsen zijn hierbij geen nieuw
fenomeen.
Binnen alle gemeenten zijn in het verleden (in meer of mindere mate formeel) woonplaatsen benoemd. In het
kader van het project BAG vormen deze bestaande benamingen het uitgangspunt. Daar waar gemeenten
ervoor kiezen om benamingen van woonplaatsen te wijzigen, wordt dit aangemerkt als een nieuwe situatie die
in principe los van het project BAG zal moeten worden afgehandeld. Op Vlieland wordt bij de naamgeving van
de in dit besluit aangeduide woonplaats aansluiting gevonden bij de benaming zoals deze thans bekend is in
de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (Vlieland).
Woonplaatsgeometrie
De geometrie van de woonplaats moet het grondgebied van de gemeente volledig afdekken. Daarbij wordt
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bekeken of de buitengrenzen van alle woonplaatsen tezamen overeenstemmen met de begrenzing van het
gemeentelijk grondgebied, zoals deze door het Kadaster op basis van de Koninklijke besluiten wordt
geregistreerd. Wanneer er sprake zou zijn van verschillende woonplaatsen mogen deze elkaar daarbij niet
overlappen. Omdat op Vlieland slechts sprake is van één woonplaats is de begrenzing hiervan helder.
Woonplaatsbesluit
Elke gemeente wordt voor de totstandkoming van de Basis Registratie Adressen en Gebouwen geacht een
formeel besluit (of besluiten) te hebben of te nemen aangaande de woonplaatsen binnen de gemeente dat
voldoet aan de volgende eisen:
- Alle woonplaatsen binnen de gemeente worden in het besluit met naam genoemd.
- De geometrie van de woonplaatsen wordt vastgelegd in het besluit of een bij het besluit behorende bijlage.
Gemeenten die slechts één woonplaats onderkennen zoals Vlieland, kunnen voor het vastleggen van de
geometrie volstaan met een verwijzing naar de gemeentegrenzen. In dat geval moet wel expliciet zijn
aangegeven, dat de woonplaats het volledige grondgebied van de gemeente omvat.
3. Situatie Vlieland
Op de toegangsborden van de bebouwde kom staat de naam Oost-Vlieland vermeld. In het archief van de
gemeente Vlieland is echter geen enkel bewijs terug te vinden dat deze naam ooit formeel is vastgesteld
middels een woonplaatsenbesluit.
In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) kennen we alleen de woonplaats Vlieland,
liggend in de gemeente Vlieland. Van een woonplaats Oost-Vlieland is in het geheel geen sprake.
Door het vaststellen van een woonplaatsenbesluit en de naam Vlieland wordt formeel vastgelegd dat Vlieland
de enige woonplaats is die in de BAG mag en kan worden gebruikt.
4. Uitvoering
De Projectgroep BAG zal uitvoering aan uw besluit geven. Het ministerie van VROM kent, na goedkeuring van
dit woonplaatsenbesluit, een woonplaatscode toe aan de woonplaats.
Deze code maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
Oost – Vlieland, 27 januari 2009
Burgemeester en wethouders van Vlieland,
de secretaris,

de burgemeester,

B.W. Weber-Meijerhof

B.A.H. Galama
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De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2009;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;
overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een
wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen is voorbereid waarin de gemeenten
wordt opgedragen het gemeentelijke grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen;
gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het vaststellen van
woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;
B E S L U I T:
tot vaststelling van de woonplaats welke het volledige grondgebied van de gemeente omvat:
- Vlieland
met ingang van 16 maart 2009 overeenkomstig de geldende gemeente-grenzen van Vlieland en de bij dit
besluit behorende situatietekening.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 9 februari 2009
de griffier,

de voorzitter,

Mr. R.A. Lanting

B.A.H. Galama

