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Inleiding 
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 (BAG). In deze wetgeving, die naar verwachting in de periode 2008 – 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 zogenaamd woonplaatsbesluit.  
De  woonplaatsnamen vervullen in het maatschappelijke verkeer bij de adressering een belangrijke 
functie.  
 
Het besluit is hierbij niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu reeds 
voor de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. Daarmee 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, 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. 
 
Bij de fusie in 2002 zijn de gemeentegrenzen bij wet vastgesteld. 
De woonplaatsgrenzen binnen de gemeente zijn historische grenzen en volgen de voormalige 
gemeentegrenzen. Daar de woonplaatsen Akersloot en de Woude één gemeente vormden, is 
hiertussen geen grens bekend. Ook oudere kadasterkaarten van rond 1960, 1915 en 1875 en 
diverse besluiten over grenscorrecties, geven geen grens tussen Akersloot en de Woude aan. 
 
Voostel is de nieuwe grens administratief vast te leggen, globaal lopende noord-zuid in rechte lijn 
over het Alkmaardermeer, tussen de gemeentegrenzen met Uitgeest en Schermer, ongeveer in het 
midden tussen de twee grondgebieden van de woonplaatsen. 
De grens gaat over water en loopt samen met de kadastergrens tussen de percelen (water) 
AKS01F00051 en AKS01F00052 (lengte ca 2600 meter). 
Verder gaat de grens in rechte lijn over de dam tussen het Alkmaardermeer en het Noord-
Hollandskanaal. Deze grondstrook is onbebouwd en eigendom van het Recreatieschap 
Alkmaarder- En Uitgeestermeer. Ook ter plaatse van de dam is een kadastergrens aanwezig 
tussen de percelen AKS01F00049 en AKS01F00048 (lengte ca 35 meter).  
Vervolgens gaat de grens in rechte lijn door over het Noord-Hollandskanaal tot aan de 
gemeentegrens met de gemeente Schermer.  Het Noord-Hollandskanaal is eigendom van de 
Provincie Noord-Holland. Ook hier is een kadastergrens aanwezig tussen de percelen 
AKS01F00054 en AKS01F00055 (lengte ca 28 meter).  
 
In het Alkmaardermeer is een perceel (grond onbebouwd of water ?) gelegen, kadastraal bekent 
AKS01F00011, groot 108 m2, oostelijk van de nieuwe woonplaatsgrens, eigendom van de 
Protestantse Gemeente te Uitgeest. Thans gelegen in de woonplaats Akersloot, maar na 
vaststelling van de grens, gelegen in de woonplaats de Woude.  
 
De voornoemde eigenaren zullen hierover in kennis gesteld worden.  
Daar de gemeentegrenzen niet wijzigen, zal het voor de eigenaren geen verdere gevolgen hebben 
 
Dit besluit is als concept (11 juni 2008) ter controle aan VROM voorgelegd en zij hebben het 
vergeleken met de postcode gebieden van TNT post.  
 
Na vaststelling zal het ministerie overgaan tot het toekennen van woonplaatsidentificatienummers. 
 
Beoogd effect 
Voldoen aan de administratieve verplichting vanuit de BAG 
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Argumenten 
Wettelijke verplichting, vaststelling op basis artikel 108 van de Gemeentewet. 
Het betreft uitvoering van vastgesteld beleid, waardoor het in het dualistisch systeem de 
bevoegdheid van het college is. 
Kanttekeningen 
De vaststelling betreft een formalisering van eerder vastgestelde, bestaande grenzen. Hierbij is 
reeds een bezwarenprocedure van toepassing geweest. Daar geen grenscorrecties plaats vinden, 
staat het te nemen besluit niet open voor een bezwaren procedure in de zin van Awb. 
 
Financiële toelichting 
Geen 

Communicatie 
- 

Personeel, Organisatie, Automatisering 
- 

Uitvoering en planning 
- 

Juridische consequenties 
- 

Evaluatie 
- 

 
 


