
 
ADVIES  
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

O A-stuk secr.  

O B-stuk gezien port.  

O integraal 
 openbaar 

O niet  
 openbaar 

O vertrouwelijk 

gemeente Veghel  
geïnformeerd 

O ja O n.v.t. 

O openbaar na informeren betrokkenen 

 

 
 
 
Onderwerp: 
o Vaststellen van de woonplaatsen Uden, Volkel en Odiliapeel. 
 
Communicatieconsequenties (o.a. doelgroepen, middelen, tijdspad): 
- Intern 
 Geen 
- Extern
 Geen 
Indien het besluit niet openbaar is hier aangeven de reden en het hokje rechtsboven aankruisen  
- Communiceren met de gemeente Veghel? 
 
Juridische consequenties: 
Gemeente Uden dient de wet BAG uit te voeren. Beoogde inwerkingtreding 1 april 2009. 
Artikel 2 
Burgemeester en wethouders houden: 
a. een basisregistratie adressen, bestaande uit een adressenregister en 
een geautomatiseerde adressenregistratie, en 
b. een basisregistratie gebouwen, bestaande uit een gebouwenregister 
en een geautomatiseerde gebouwenregistratie. 
Artikel 3 
De basisregistraties, bedoeld in artikel 2, worden gehouden met als doel 
het aan eenieder beschikbaar stellen van de bij of krachtens deze wet in 
die basisregistraties opgenomen gegevens over adressen en gebouwen. 
 
Dit besluit beoogt het “vaststellen van de woonplaatsen” zoals beschreven in art. 19 wet BAG en zoals 
weergegeven in het bijgeleverde brondocument. 
Artikel 19 
1. De adressenregistratie bevat de volgende authentieke gegevens met 
betrekking tot woonplaatsen: 
a. de identificatiecode van de woonplaats, zoals deze is toegekend door 
de beheerder van de landelijke woonplaatsentabel; 
b. de naam van de woonplaats zoals opgenomen in het desbetreffende 
brondocument; 
c. de geometrie van de woonplaats, en 
d. een aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van 
de woonplaats blijkt. 
2. De adressenregistratie bevat de volgende niet-authentieke gegevens 
met betrekking tot woonplaatsen: 
a. de aanduiding dat de opneming in de adressenregistratie is 
gebaseerd op artikel 18, indien dit het geval is; 
b. de ingangsdatum en in voorkomende gevallen de einddatum van de 
geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de 
woonplaats, en 
c. de dagtekening en het inschrijfnummer van het brondocument dat 
ten grondslag ligt aan de opneming, een wijziging of het niet langer 
geldig zijn van gegevens ten aanzien van de woonplaats. 
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met 
betrekking tot de landelijke woonplaatsentabel, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a. 
 
 
Middelenconsequenties (o.a. beschikbaar budget): 
 
Eerder genomen besluiten: 
Verordening naamgeving en nummering gemeente Uden 2006: 



 

Artikel 2. Bevoegdheid College 
Het College is bevoegd tot: 
1. de vaststelling van grenzen van de woonplaatsen en de naamgeving van woonplaatsen; 
2. de verdeling van de gemeente in wijken en buurten, al dan niet op basis van bouwblokken, en het 
aanduiden van de wijken en buurten met nummer, zonodig aangevuld met letters of namen; 
3. het toekennen van namen aan (delen van) de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouw- en/of 
kunstwerken; 
4. het toekennen van nummers aan objecten of een te onderscheiden deel daarvan; 
5. onder vaststellen, verdelen en toekennen wordt ook begrepen het wijzigen en intrekken van de 
vaststelling, verdeling en toekenning.  
 
Voorstellen: 
o Gelet op artikel 108 van de gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en numme-

ring gemeente Uden 2006; overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij-
ke Ordening en Milieubeheer een wetvoorstel betreffende de basisregistratie adressen en gebou-
wen (BAG) word voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke 
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; besluiten tot vaststelling van de woonplaatsen: 

o Uden, 
o Volkel, 
o Odiliapeel. 

Met ingang van 1 maart 2008 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening PLT07-
BAG001. 

 
o Vaststellen dat het beheer van de Woonplaatsen plaats zal vinden bij afdeling BOSI; cluster Geo-

Informatie en Landmeten tot het moment dat de beheerorganisatie BAG is ingericht en vastge-
steld. 
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Oordeel over advies: Akkoord Bespreken 

Burgemeester   

Secretaris   

Weth. Nota   

Weth. Bakermans   

Weth. Peerenboom   

Weth. Günal    

   

Beslissing: 



 

Korte inhoud: 
 
Aanleiding 
Teneinde 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 een Basisregistratie voor adressen en 
gebouwen (wet BAG). In deze wetgeving, die naar verwachting op 1 april 2009 van kracht zal wor-
den, wordt aan de gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied onder andere op te 
delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden vastgelegd en een brondocument, een zogenaamd 
woonplaatsenbesluit. De woonplaats dient alsnog te worden geformaliseerd. Bovendien moet door 
VROM aan iedere woonplaats een zogenaamde woonplaatscode worden toegekend. Dit kan pas ge-
beuren nadat de woonplaatsen zijn geformaliseerd. 
 
Deze aanduiding van woonplaatsen vervult in het maatschappelijk verkeer een belangrijke functie. 
Onder andere als adresaanduiding ten behoeve van de postbezorging. 
 
In het verleden zijn de exacte begrenzingen van de verschillende woonplaatsen nooit aangeduid of 
aangegeven en is de naamgeving niet in een besluit vastgelegd. 
De bevoegdheid tot het benoemen van woonplaatsen berust bij de raad, tenzij deze bevoegdheid is 
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. In Uden is de bevoegdheid tot het be-
noemen van woonplaatsen, openbare ruimten (straatnamen) en huisnummering via de “Verordening 
naamgeving en nummering gemeente Uden 2006” gedelegeerd aan het college. 
 
De bijbehorende overzichtstekening is gebaseerd op de huidige CBS-wijkindeling, waarbij er geen 
aanleiding was om van deze indeling af te wijken. Bovendien acht VROM het wenselijk om zoveel 
mogelijk de huidige situatie te handhaven.  
Daarom zijn er geen adressen van wijk- c.q. postcodegebied gemuteerd. Mutaties welke wel hebben 
plaats gevonden zijn marginale mutaties om de woonplaatsindeling en de CBS-wijkindeling te laten 
aansluiten op de openbare ruimten (straten) en/of begrenzing van een eigendom.  
 
De concept-besluiten zijn toegezonden aan TPG-post en VROM. TPG-post heeft een positief advies 
uitgebracht aan VROM en VROM heeft ons meegedeeld dat de concepten met overzichtskaart 
voldoen aan de BAG-eisen. 
 
In een later stadium, indien ook deze datasets zijn opgebouwd, zal worden overgegaan tot het laten 
vaststellen van, en het vastleggen van het beheer van, de overige BAG-objecten: 
• Adressenregistratie bestaande uit: 

• CBS-wijken, 
• Openbare ruimten (straatnamen), 
• Nummeraanduidingen (adressen). 

• Gebouwenregistratie bestaande uit: 
• Panden (het totaal van het gebouwde object, bijv. flats, woningen, etc.), 
• Verblijfsobjecten (het deel van het gebouwde object dat een relatie heeft met een adres), 
• Standplaatsen (woonwagens), 
• Ligplaatsen (woonboten, n.v.t. in Uden). 

 
Actuele informatie, vragen / antwoorden, wetsteksten, toelichtingen: www.bag.vrom.nl
 
 
 
Jeroen Lieverdink 
Projectleider invoering BAG gemeente Uden 
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