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Advies 

• besluit tot vaststellen van de woonplaats Ermelo met ingang van 1 juni 2009 
• overeenkomstig de gemeentegrenzen en de bij dit besluit behorende situatietekening. 

 
Beslissing 
* 
 
Toelichting 

  Wetsuitvoering/Informatief 
 In het kader van het wetsvoorstel Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), dient de 

gemeente een aantal gegevens aan de landelijke projectorganisatie BAG te leveren. Eén van 
deze gegevens is het Woonplaatsbesluit. Deze blijkt echter in Ermelo niet voorhanden te zijn.  

 
 Dit besluit is noodzakelijk om een woonplaatscode toegekend te krijgen van het ministerie van 

VROM welke nodig is voor het aansluiten op de landelijke voorziening. Bovendien wordt in 
artikel 2 lid 1 van Verordening naamgeving en nummering Adressen Ermelo 2006 aangegeven 
dat dit woonplaatsbesluit door uw college dient te worden vastgesteld. 
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Indien een woonplaatsbesluit onvindbaar of afwezig is, biedt VROM de mogelijkheid om een 
formaliseringbesluit te nemen. In dit besluit dienen de woonplaats(en) binnen de 
gemeentegrenzen te worden weergegeven voorzien van een situatieschets. Voor de gemeente 
Ermelo wordt voorgesteld slechts één woonplaats vast te stellen: de woonplaats Ermelo. 
 
Voorwaarde voor dit besluit is dat TNT-post wordt geraadpleegd voor advies in verband met de 
postcodegebieden. Op 17 maart is hierover om advies gevraagd. Uit de mail van ministerie van 
Vrom van 15 april 2009 blijkt dat het vaststellen van de woonplaats Ermelo binnen de grenzen 
van de gemeente Ermelo geen gevolgen heeft voor de bestaande postcodegebieden. Daarmee 
geeft TNT-post een positief advies af om het woonplaatsbesluit op de voorgestelde manier vast 
te stellen.  
 

 Beleidskeuze 
 n.v.t. 
 
toelichting 
1. Inhoudelijk 
 -  probleemstelling 

n.v.t.  
 
 -  juridisch kader 

n.v.t.  
 
 -  overwogen oplossingsmogelijkheden 

n.v.t. 
 
 -  motivering gekozen oplossingskeuze 

n.v.t. 
 
 
2. Communicatie 

Dit besluit zal bekend worden gemaakt door publicatie in Ermelo´s weekblad 
 
 
3. Personele en/of organisatorische gevolgen 

n.v.t. 
 
 
4. Financiële gevolgen/dekking 

n.v.t. 
 
 
5. Planning 

n.v.t. 


