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steller afdeling datum 

Pieter Oomens Leefomgeving 24-08-07 

Telefoonnummer Email kenmerk 

2083667 poo@valkenswaard.nl 07b&w00742 

onderwerp 

Vaststellen van woonplaatsnaam en- begrenzing Valkenswaard (woonplaatsbesluit) 

samenvatting/integraal advies afdelingshoofd 

Vaststellen van de woonplaats Valkenswaard overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
 
 
 
 

steller afdelingshoofd secretaris 

   

beslissing burgemeester en wethouders datum       nummer       

      

 akkoord bespreken 

burgemeester   

wethouder Wijnen   

wethouder Van Hedel   

 wethouder Buiter   
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Toelichting op het voorstel  aan burgemeester en wethouders 

A. Aanleiding advies  

• Door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt een 
wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen voorbereid waarin de gemeenten 
zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen; 

• Van het voorgenomen woonplaatsbesluit tot het vaststellen van woonplaatsen heeft TNT Post een 
advies uitgebracht inzake de gevolgen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 

 
Gelet op artikel 108 van de gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot het nemen van een 
woonplaatsbesluit. 
 
B. Toelichting advies 

Aanleiding 
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 oa. basisregistraties voor adressen 
en gebouwen. In deze wetgeving, die in 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. Alhoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke 
verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de adressering, zijn de exacte begrenzingen van 
woonplaatsen in het verleden veelal niet expliciet door de gemeente vastgesteld. Met dit besluit vindt 
deze afbakening alsnog plaats. Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de 
benamingen die nu reeds voor de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In veel gevallen zijn 
dat de benamingen van (voormalige) gemeenten. 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 (Stcrt. 2006, nr. 218, blzz. 27-28), 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. 
 
Brondocument woonplaats Valkenswaard 
Artikel 6 van het wetsvoorstel basisregistratie adressen vereist een verdeling van ons gehele gemeentelijk 
grondgebied in woonplaats(en). Het resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd 
woonplaatsbesluit. Het woonplaatsbesluit bevat de benaming van de vast te stellen woonplaats samen met 
een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de in het besluit opgenomen woonplaats 
wordt begrensd. De grenzen van de woonplaats zijn hierbij gelijk aan de grenzen van de gemeente. 
 
Een woonplaatsbesluit waarin sprake is van een eenduidige en het volledige grondgebied van de 
gemeente bedekkende indeling van de woonplaats Valkenswaard alsmede een eenduidige benaming 
ontbreekt. Onderzoek heeft alleen het besluit van 1 mei 1934 opgeleverd waarbij de voormalige 
gemeenten Dommelen & Borkel en Schaft verenigd worden met de gemeente Valkenswaard.  
Met dit besluit tot vaststelling van de woonplaats Valkenswaard wordt de huidige benaming en 
afbakening formeel vastgelegd. 
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Na vaststelling van het nieuwe woonplaatsenbesluit wordt een kopie ervan door het projectburo BAG 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) als brondocument gebruikt om een landelijk uniek 
identificerend nummer aan de woonplaats Valkenswaard toe te kennen. Dit nummer is nodig voordat de 
gemeentelijke basisregistratie adressen kan aansluiten op de Landelijke Voorziening welke een onderdeel 
vormt van het uitwisselingsstelsel van basisregistraties.  
 
Tegelijkertijd met de basisregistratie adressen wordt de wettelijke basisregistratie gebouwen ingevoerd. 
In deze basisregistratie moeten verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen geadresseerd worden. 
Adressering kan enkel en alleen plaats te vinden op basis van de aanwezige adressen in de gemeentelijke 
basisregistratie adressen. 
 

C. Relatie vastgesteld beleid 

  rijk beleid: 
Wet invoering basisregistratie adressen 
Wet invoering basisregistratie gebouwen 

  provincie beleid:       

  gemeente beleid:       

  overig beleid:       

  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb) is op dit besluit van toepassing   Ja   Nee 

  

D. Overleg gevoerd over dit advies met: 

  Portefeuillehouder  Nee  Ja, met Alex van Hedel Datum        

    Standpunt:       

  BOO  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  LO  Nee  Ja, met plv. afd. hoofd Cathy Knuijt Datum       

    Standpunt:       

  LO, wijkcoördinatie  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  LO, coördinatieburo  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  PZ  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  MD  Nee  Ja, met Jan Koenen Datum       

    Standpunt:       

  Brandweer  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       
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  OR  Nee  Ja, de OR is geïnformeerd Datum       

    Standpunt:       

     Ja, de OR is om advies gevraagd Datum       

    Standpunt:       

     Ja, de OR is om instemming gevraagd Datum       

    Standpunt:       

  Extern  Nee  Ja, met Bart Hulscher (min. VROM) Datum       

    Standpunt:  

 
E. Personele en/of organisatorische aspecten 

Weliswaar vanuit dit advies niet maar voor de komende jaren moet rekening worden gehouden met een 
behoorlijke intensivering van de werkzaamheden voor de basisregistraties adressen en gebouwen. (BAG) 
Implementatie van de BAG staat overigens ook benoemd als ‘spoor 0, wettelijk verplichte landelijke 
ontwikkelingen’ in het informatieplan. (I- Visie) 
 

 
F. Vervolgstappen / proces 

• Verstrekken kopie woonplaatsbesluit Valkenswaard aan projectburo BAG (min. VROM) 
• Toekennen van een landelijk uniek identificerend nummer aan de woonplaats Valkenswaard. 
• Opname woonplaatsnaam Valkenswaard in de gemeentelijke basisregistratie adressen. 
• Aansluiten gemeentelijke basisregistratie adressen op de Landelijke Voorziening. 
• Adressering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen in de basisregistratie gebouwen 

 
 
G. Communicatie   

• Verstrekken kopie woonplaatsbesluit Valkenswaard aan het projectburo BAG (min. VROM)  
 

 
H. Financiën 

In verband met de binnen Nederland gehanteerde postcodesystematiek is met het VNG, het ministerie van 
VROM en TNT Post afgesproken dat terughoudend wordt omgegaan met het veranderen van de 
benaming en begrenzing van woonplaatsen. De in dit besluit vast te stellen woonplaatsnaam en 
begrenzing van Valkenswaard komt exact overeen met die van TNT POST waardoor de kosten € 0,- zijn. 
De kosten voor een woonplaatswijziging van één enkel adres bedragen daarentegen € 125,- . 
De (voormalige) gemeenten Dommelen & Borkel en Schaft omvatten respectievelijk ca. 3.750 & ca. 450 
adressen. Een woonplaatswijziging van deze adressen zou derhalve ca. € 525.000,- gaan bedragen. 

 
I. Advies afdelingshoofd 
Vaststelling van de woonplaats Valkenswaard overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
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J. Bijlage 
• Situatietekening woonplaatsbegrenzing Valkenswaard. 
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 Agendapunt commissie:       

steller telefoonnummer email 

Pieter Oomens 2083667 poo@valkenswaard.nl 

agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 

      07raad00742       

onderwerp 

Vaststellen van woonplaatsnaam en- begrenzing Valkenswaard (woonplaatsbesluit) 

 
aan de gemeenteraad 

A. Samenvatting 

Door het ministerie van VROM wordt een wetsvoorstel voorbereid betreffende de basisregistraties 
adressen en gebouwen. De basisregistraties adressen en gebouwen hebben tot doel landelijke 
eenduidigheid van naamgeving en nummering van delen van de openbare ruimte te verkrijgen. 
Dat maakt de vindbaarheid van adressen (en daarmee van personen die op dat adres wonen of verblijven) 
eenvoudiger, zowel in het maatschappelijke verkeer als bij interbestuurlijke informatie- uitwisseling. 
 
Woonplaatsen zijn hierbij onderdeel van de openbare ruimte. Onderdeel van het wetsvoorstel is de 
verplichting tot verdeling van de openbare ruimte binnen een gemeente in woonplaatsen. Daartoe dient 
een woonplaatsnaam en- begrenzing expliciet vastgesteld te worden. Met dit besluit tot vaststelling van 
de woonplaats Valkenswaard wordt de huidige in het maatschappelijke verkeer gebruikte benaming en 
afbakening formeel vastgelegd. Het besluit is overigens niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in 
de woonplaatsbenamingen welke nu door TNT Post voor de systematiek van postcodes in Nederland 
worden gehanteerd. 
 

B. Voorgesteld besluit 

Vaststellen van de woonplaatsnaam en- begrenzing Valkenswaard overeenkomstig de bij dit besluit 
horende situatietekening 

 
C. Aanleiding 

Wettelijke invoering basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) 
 

D. Toelichting 

Aanleiding 
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 oa. basisregistraties voor adressen 
en gebouwen. In deze wetgeving, die in 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. Alhoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke 
verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de adressering, zijn de exacte begrenzingen van 
woonplaatsen in het verleden veelal niet expliciet door de gemeente vastgesteld. 
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Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats. Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te 
brengen in de benamingen die nu reeds voor de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In veel 
gevallen zijn dat de benamingen van (voormalige) gemeenten. 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 (Stcrt. 2006, nr. 218, blzz. 27-28), 
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. 
 
Brondocument woonplaats Valkenswaard 
Artikel 6 van het wetsvoorstel basisregistratie adressen vereist een verdeling van ons gehele gemeentelijk 
grondgebied in woonplaats(en). Het resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd 
woonplaatsbesluit. Het woonplaatsbesluit bevat de benaming van de vast te stellen woonplaats samen met 
een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de in het besluit opgenomen woonplaats 
wordt begrensd. De grenzen van de woonplaats zijn hierbij gelijk aan de grenzen van de gemeente. 
 
Een woonplaatsbesluit waarin sprake is van een eenduidige en het volledige grondgebied van de 
gemeente bedekkende indeling van de woonplaats Valkenswaard alsmede een eenduidige benaming 
ontbreekt. Onderzoek heeft alleen het besluit van 1 mei 1934 opgeleverd waarbij de voormalige 
gemeenten Dommelen & Borkel en Schaft verenigd worden met de gemeente Valkenswaard.  
Met dit besluit tot vaststelling van de woonplaats Valkenswaard wordt de huidige benaming en 
afbakening formeel vastgelegd. 
 
Na vaststelling van het nieuwe woonplaatsenbesluit wordt een kopie ervan door het projectburo BAG 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) als brondocument gebruikt om een landelijk uniek 
identificerend nummer aan de woonplaats Valkenswaard toe te kennen. Dit nummer is nodig voordat de 
gemeentelijke basisregistratie adressen kan aansluiten op de Landelijke Voorziening welke een onderdeel 
vormt van het uitwisselingsstelsel van basisregistraties.  
 
Tegelijkertijd met de basisregistratie adressen wordt de wettelijke basisregistratie gebouwen ingevoerd. 
In deze basisregistratie moeten verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen geadresseerd worden. 
Adressering kan enkel en alleen plaats te vinden op basis van de aanwezige adressen in de gemeentelijke 
basisregistratie adressen. 
 

E. Beoogd resultaat 
• Vaststellen van de woonplaatsnaam en- begrenzing Valkenswaard 
• Toekennen van een landelijk uniek identificerend nummer aan de woonplaats Valkenswaard 

 
F. Oplossingen   

      
 
G. Argumentatie 
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H. Monitoring en evaluatie 
      

 
I. Tijdpad 

Het woonplaatsbesluit treedt in werking één dag na bekendmaking daarvan. 
 
J. Financiële gevolgen 

Geen 
 
K. Communicatie 

• Verstrekken kopie woonplaatsbesluit Valkenswaard aan het projectburo BAG (min. VROM) 
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,       
secretaris, burgemeester 
 
 
 
 
drs. C. Marchal. drs. A.B.A.M. Ederveen. 

 
 
 Bijlage(n) 

• Situatietekening woonplaatsbegrenzing Valkenswaard. 
 

 
 
 Ter inzage liggende stukken 

      
 


