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Emmeloord, 18 september 2007. 
 
Onderwerp 
Vaststellen woonplaatsen binnen Noordoostpolder  
 
Voorgenomen besluit 
In de gemeente Noordoostpolder de in bijlage 1 genoemde woonplaatsen vaststellen met 
hun bijbehorende geometrie, zoals op de kaarten “woonplaatsen Noordoostpolder” is 
aangegeven.  
 
Advies raadscommissie 
[..]   
 
Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 
 
Inleiding 
BAG 
Met de invoering van de basisregistratie adressen en gebouwen is door de wetgever 
bedoeld om alle adres- en gebouwgegevens eenmalig en eenduidig vast te leggen. Alle 
aanwezige adresbestanden bij de verschillende overheidsinstellingen moeten worden 
vervangen door één uniek adressenbestand. Voor deze “authentieke registratie” zijn de 
gemeenten verantwoordelijk gesteld. 
De officiële datum van inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2009. Omdat er erg veel 
werkzaamheden verricht moeten om een dergelijke registratie op te zetten, is het 
noodzakelijk om daar nu al voortvarend mee aan de slag te gaan. Het ministerie van 
VROM houdt richting de gemeenten dan ook behoorlijk de druk op de ketel. 
Binnen de Noordoostpolder is ervoor gekozen om de BAG onderdeel uit te laten maken 
van het project “de Andere Overheid” en is binnen dit project een afzonderlijk 
deelproject. 
 
 
Doelstelling 
In het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het eerst 
noodzakelijk dat alle binnen een gemeente voorkomende woonplaatsen vastgesteld zijn. 
Daarna moeten alle straatnamen, adressen en gebouwgegevens worden vastgelegd en in 
een Landelijke Voorziening (LV) worden gedeponeerd. 
 
 
Beoogd effect/doel 
Woonplaatsen 
Het object woonplaats is één van de objecten waarvan gegevens worden bijgehouden in 
de BAG. Daarbij is het verplicht de woonplaatsnaam en 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. De gezamenlijke woonplaatsen moeten daarbij het volledig grondgebied van 
de gemeente omvatten. 
 
 
Gevraagde beslispunten 
Woonplaatsnamen binnen Noordoostpolder 
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Het is de bevoegdheid van de gemeente om voor haar grondgebied woonplaatsnamen 
vast te stellen. In Noordoostpolder zijn in het verleden elf woonplaatsnamen vastgesteld. 
Inmiddels is in het kader van het project “Schokland op de Kaart” voorgesteld om 
Schokland als (nieuwe) woonplaats te introduceren. 
 
Woonplaatsgeometrie 
De geometrie van de gezamenlijke woonplaatsen moet het grondgebied van de 
gemeente volledig afdekken. Ook mogen de woonplaatsen elkaar niet overlappen. De 
bestaande begrenzingen zijn niet allemaal even duidelijk omschreven. Ook moet er 
afstemming plaatsvinden met TNT Post. De buitengrens van alle woonplaatsen samen 
moet overeenkomen met de gemeentegrens zoals die bij het kadaster is geregistreerd. 
Zie bijlage 1. 
 
 
Argumenten 
Woonplaatsbesluit 
Elke gemeente wordt geacht voor de totstandkoming van de Basis Registratie Adressen 
een formeel besluit te hebben of te nemen aangaande de woonplaatsen binnen de 
gemeente dat voldoet aan de volgende eisen: 
- Alle woonplaatsen binnen de gemeente worden met naam genoemd. 
- De geometrie van de woonplaatsen wordt vastgelegd in het besluit. 
- De gezamenlijke woonplaatsen bedekken het gehele grondgebied van de 
gemeente. 
Omdat er nogal wat gewijzigd moet worden aan de geometrie en door het laten ontstaan 
van Schokland als afzonderlijke woonplaats is het verstandig om één besluit te nemen 
waarin alle 12 woonplaatsen (gedeeltelijk opnieuw) worden vastgesteld. Dit “besluit tot 
het vaststellen van woonplaatsen is conform het Modelbesluit woonplaatsen van VROM. 
 
 
Kanttekeningen 
Er is contact geweest met TNT Post over de beneoeming van Schokland als afzonderlijke 
woonplaats. Voor een viertal adressen heeft deze wijzigingconsequenties  
 
Financiën 
Er zijn met name kosten door de aanwijzing van Schokland als woonplaats. 
De door T.N.T.-Post voor haar werkzaamheden in rekening te brengen kosten alsmede de 
te vergoeden kosten drukwerk (adreswijzigingen) van bewoners en ondernemingen op 
Schokland en de kosten voor aanschaf en plaatsen van nieuwe bebording langs de Oud-
Emmeloorderweg en de Schokkerringweg komen ten laste van het project Schokland op 
de Kaart. 
De kosten voor uitvoering van dit project zijn destijds in het kader van het SGB-
uitvoeringsprogramma geraamd op € 10.000,00. Hiervan wordt € 5.000,00 gedekt door 
externe subsidie. De provincie Flevoland heeft u inmiddels bij brief van 2 maart 2007, 
kenmerk 480647, meegedeeld voor dit project als provinciale cofinanciering € 5.000,00 
bij te dragen.  
De overige kosten komen voor rekening van de gemeente.  
Deze kunnen ten laste worden gebracht van de exploitatie Museum Schokland (P654-
07.A30-010.U343099.C071). 
 
 
Planning/uitvoering 
Per 1 januari 2008 de 12 woonplaatsen in de Noordoostpolder vast te stellen met hun 
geometrie conform bijlage 1. 
 
Communicatie 
De bewoners van de nieuwe woonplaats informeren over hun nieuwe adres inclusief 
gewijzigde postcodes. 
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Bijlagen 
Bijlagen: 
- raadsbesluit vaststelling woonplaatsen Noordoostpolder. 
- kaarten met de geometrie “woonplaatsen Noordoostpolder”. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
  
 
 
 
Portefeuillehouder : W.L.F.C. ridder van Rappard 
Steller : H. Boersma; tel 63345; h.boersma@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [..] , no. [..] ; 
 

- 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 wordt voorbereid waarin gemeenten zal worden 
opgedragen het gemeentelijk 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 woonplaatsen: 
 

1. Emmeloord 
2. Bant 
3. Luttelgeest 
4. Marknesse 
5. Kraggenburg 
6. Ens 
7. Schokland 
8. Nagele 
9. Tollebeek 
10. Espel 
11. Creil 
12. Rutten 

 
Met ingang van 01 januari 2008 overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
situatietekening (zie bijlage 2) 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van [..] . 
De griffier,             de voorzitter, 
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