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Onderwerp 

Vaststelling woonplaatsnamen en woonplaatsgrenzen Amsterdam 
 
Gevraagde beslissing 

In te stemmen met: 
Het, op grond van artikel 8.14 lid 1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening, 
vaststellen van de woonplaatsnamen Amsterdam en Amsterdam Zuidoost en de 
woonplaatsgrenzen zoals vastgelegd op de Grootschalige Basiskaart van 
Amsterdam van november 2006.  
 
Korte historie en bestuurlijke context 

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te 
bevorderen, heeft het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van 
Basisregistraties voor adressen en gebouwen. In deze wetgeving, die naar 
verwachting in de periode 2008 – 2009 van kracht zal worden, wordt aan 
gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in 
woonplaatsen. Het resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd 
woonplaatsbesluit. Hoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer al 
een belangrijke functie vervullen bij de adressering, zijn de exacte begrenzingen 
van woonplaatsen in het verleden niet expliciet door de gemeente vastgesteld. 
Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.  
 
 
Inhoudelijke onderbouwing gevraagde beslissing 

Binnen de gemeente worden twee woonplaatsnamen gehanteerd: Amsterdam en 
Amsterdam Zuidoost. Over dit onderwerp is in 1976 met de toenmalige PTT 
gecorrespondeerd en heeft het College voorgesteld om naast de 
woonplaatsnaam Amsterdam de naam Amsterdam Zuidoost te hanteren.  
Een expliciet besluit is door het College niet genomen. Evenmin zijn de 
begrenzingen van de twee woonplaatsen vastgesteld. 
Het voorliggende besluit is alleen bedoeld om de bestaande situatie te 
formaliseren zodat de woonplaatsnamen van de gemeente Amsterdam en de 
grenzen kunnen worden opgenomen in de Basisregistratie voor adressen. 
 
De grenzen van de woonplaatsen vallen samen met de gemeentegrens zoals is 
weergegeven op bijgaande kaart. De grenzen zijn precies vastgelegd op de 
Grootschalige Basiskaart van Amsterdam (schaal 1:1000) uitgave november 
2006. 
De grens van de woonplaats Amsterdam valt samen met de gemeentegrens met 
de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Zaanstad, Oostzaan, 
Landsmeer, Waterland, Muiden, Weesp, Diemen, Ouderamstel, Amstelveen. 
De grens van de woonplaats Amsterdam Zuidoost valt samen met de grens van 
de gemeenten Abcoude, Ouderamstel, Amstelveen, Diemen, Muiden, Weesp. 
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 Stukken 

Meegezonden stukken Kaart van Amsterdam 
Ter inzage gelegde stukken  

 
Behandeling in de Raadscommissie 

n.v.t. 
 
Behandeling in de Gemeenteraad 

n.v.t. 
 

 Wijze van voorbereiding 

Intern overleg / uitkomst n.v.t. 

Extern overleg / uitkomst Het besluit wordt verzonden aan het ministerie van VROM. De namen en de grenzen 
vergelijkt VROM met de bij TNT-Post bekende indeling. De woonplaatsen worden 
opgenomen in de landelijke tabel van VROM. 
 
Bestuursdienstadvies 

n.v.t. 
 

 Urgentie van de te nemen beslissing 

  

Toelichting Normaal 
 
 

  Financiële paragraaf     
       

 
Toelichting n.v.t. 

 
Inspraak (bevolking / personeel) 

n.v.t. 
 
Voorlichting en Communicatie 

Opnemen in besluitenlijst 
 
Beslissing B&W 

Conform besloten 
 
Behandelend ambtenaar 

dienst advies en beheer, Jeroen van Kaam, 5524822 
directie sb, Emil Smit, 552 2915 
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Ondertekening     

(Dienst)directeur Directeur Directie Portefeuillehouder 
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