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1. 

2. 

Onderwerp>> 
Vaststellen grondgebied van de gemeente Mook en Middelaar op grond van de wet “Basisregistraties 
voor Adressen en Gebouwen” (hierna: BAG). 

Voorstel om te besluiten>> 
Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2, lid 1 van de verordening “Verordening 
naamgeving en nummering van de gemeente Mook en Middelaar 2008”; 
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3. 

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, die op een nog te bepalen 
tijdstip in werking zal treden, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen het grondgebied van 
de gemeente in een of meer woonplaatsen in te delen; 
 
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; 
 
wordt het College geadviseerd om, overeenkomstig bijgevoegde situatietekening, vast te stellen de 
woonplaatsen: 
- Middelaar 
- Molenhoek 
- Mook 
- Plasmolen 

Toelichting 
Inleiding / Aanleiding>>
De wet BAG verplicht alle gemeenten om per 1 juli 2009 een (basis)registratie voor adressen en een 
(basis)registratie voor gebouwen te implementeren en te beheren. 
 
De BAG maakt deel uit van het programma “Stelsel van Basisregistraties” van de Nederlandse 
overheid, waarvan ook de basisregistraties voor personen, bedrijven, kadaster, topografie en woz deel 
uitmaken. Het doel van deze basisregistraties is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening 
en de efficiëntie binnen de overheid. De gegevens uit de basisregistraties moeten dan ook verplicht 
worden gebruikt binnen de eigen organisatie en door een groot aantal andere organisaties met een 
publieke taak, zoals politie, brandweer en ambulance. De gegevens moeten voor deze instanties 
centraal (landelijk) beschikbaar zijn. 
 
Eén van de instrumenten van kwaliteitsborging is het opnemen van gegevens op basis van officiële 
brondocumenten. Deze brondocumenten worden opgenomen in een brondocumentenregister. 

Probleemstelling / centrale vraag>>
Op grond van de wet BAG dient de gemeente het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in 
woonplaatsen. Alhoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke 
functie vervullen bij de adressering zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet 
expliciet door de gemeente vastgesteld. Dit dient alsnog te gebeuren. 

Oplossingsrichtingen>>
De oplossing bestaat uit het nemen van een woonplaatsbesluit. Het woonplaatsbesluit (bronbesluit) 
bevat de benamingen van de vast te stellen woonplaatsen en (in een bij het besluit behorende bijlage) 
een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de in het besluit opgenomen 
woonplaatsen worden begrensd. 
 
Het woonplaatsbesluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen en de 
begrenzingen die nu reeds voor de verschillende woonplaatsen worden gebruikt. In een convenant 
zijn het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en TNT Post namelijk 
overeengekomen dat het uitgangspunt is het formaliseren van de bestaande situatie en terughouden 
om te gaan met het veranderen van de benaming en de begrenzing van de woonplaatsen. De 
woonplaatsen worden zoveel mogelijk gevormd op basis van de postcodegebieden in de 
woonplaatsentabel van TNT Post. 
 
Voor gemeente Mook en Middelaar verandert op één locatie de woonplaatsgrens, deze is op basis 
van de kadastrale- en topografische kaarten tot stand gekomen. Voor een logische begrenzing van de 
woonplaatsgrenzen wordt de Dorpsstraat te Middelaar overeenkomstig bijgevoegde situatietekening 
betrokken bij Plasmolen.

Afweging en conclusie>>
Met het vaststellen de het voorgesteld woonplaatsbesluit, waarbij dit besluit een brondocument wordt, 
wordt voldaan aan het wettelijk voorschrift BAG / landelijke voorziening.
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4. Financiële consequenties 
FCL / ECL       

Bedrag €        

Restbedrag €        

Budgethouder       

Overleg FB       
 

Toelichting>> 
Aan het woonplaatsbesluit zijn geen kosten verbonden. 
 
4A. ARHI-procedure 
 
Op 9 september 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het herindelingsontwerp van de 
gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar vastgesteld. Dat betekent dat wij vanaf die datum 
onder preventief financieel toezicht staan. Dit heeft als gevolg dat alle college- en raadsvoorstellen 
met financiële consequenties door Gedeputeerde Staten goedgekeurd moeten worden. Dat houdt in 
dat uitvoering pas plaats kan vinden als de goedkeuring van GS ontvangen is.  
GS verlangen dat uit de ingezonden besluiten moet blijken dat de fusiegemeenten instemmen. Het 
voorstel zal daarom voorgelegd worden aan de werkgroep ARHI. 

5. 

6. 

7. 

Ingewonnen adviezen 
Advies intern/derden>>
 

Communicatieadvies>>

Juridisch advies 
Wkpb-plichtig:      
Wkpb-wetsartikel:       >>

Overige bedrijfsvoeringsaspecten>>
De bevoegdheid voor het nemen van een woonplaatsbesluit ligt op grond van artikel 108 van de 
Gemeentewet bij de gemeenteraad. Middels het besluit van 18 december 2008 heeft de 
gemeenteraad deze bevoegdheid op grond van artikel 156 van de Gemeentewet gedelegeerd aan uw 
College. Het beleid voor naamgeving en adressering is opgenomen in de verordening “Verordening 
naamgeving en adressering gemeente Mook en Middelaar 2008”. 
 
Tegen het woonplaatsbesluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van de 
kennisgeving ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken, door het 
indienen van een bezwaarschrift bij uw College. 

Uitvoering / planning>>
Nadat het woonplaatsbesluit is genomen wordt dit bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad “De Maas 
Driehoek”, onder vermelding van de mogelijkheid en de wijze van bezwaar. Tevens wordt de eigenaar 
van het pand aan de Pastoorsdijk 11 te Middelaar (voormalige surfpaviljoen aan de Mookerplas) over 
de wijziging van de woonplaatsgrenzen afzonderlijk bericht. 
 
Het woonplaatsbesluit wordt toegezonden aan het ministerie van VROM. Het ministerie van VROM 
wijst vervolgens unieke woonplaatscodes toe. Deze codes zijn nodig in verband met de toekomstige 
aansluiting op de landelijke voorziening voor de basisregistraties adressen en gebouwen. 

Bijlage(n)>>
Situatietekening contouren grondgebied gemeente Mook en Middelaar. 
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