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nummer :       

onderwerp : Woonplaatsbesluit 

 

 

Aan de raad,  

 

 

Inleiding 

De invoering van de basisregistraties Adressen en Gebouwen vereist dat aan de gemeente een of 

meerdere woonplaatscode(s) worden toegekend. Hiervoor is een woonplaatsbesluit van de 

gemeenteraad vereist  

 

Voorgesteld besluit 

Omdat de gemeente Heemskerk slechts één woonplaats kent, het besluit te nemen de woonplaats 

“Heemskerk” vast te stellen. 

 

Motivering/toelichting voorgesteld besluit 

In 2009 treedt de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking, die voorziet in een 

landelijke uitwisselbaarheid van op gestandaardiseerde wijze vastgelegde basisgegevens. 

Gemeenten moeten daartoe een aantal basisregistraties opzetten, gebaseerd op authentieke 

documenten, zoals straatnaambesluiten en bouwvergunningen. 

 

Om aan te mogen sluiten op de landelijke voorziening is een woonplaatscode nodig. Deze code wordt 

verstrekt nadat de gemeenteraad een woonplaatsbesluit heeft genomen 

 

Vaststelling van een woonplaatsnaam is verplicht, omdat een adres in het kader van de BAG dient te 

bestaan uit een naam van een openbare ruimte (straatnaam), een nummeraanduiding en de naam 

van een woonplaats. 

 

De gemeenteraad van Heemskerk heeft nimmer een woonplaatsbesluit genomen:  

 

• Noch bij de vaststelling van de gemeentenaam Heemskerk, noch bij de laatste grenswijziging 

met de gemeente Beverwijk is officieel besloten dat de gemeente Heemskerk één woonplaats 

kent, namelijk Heemskerk. 

 

• bij de invoering van het systeem van postcodes is gekozen voor het gebruik van de naam 

Heemskerk voor alle adressen binnen de gemeente Heemskerk. 

 

•  Door de VNG zijn afspraken gemaakt met TNT, waarbij een rechtstreekse koppeling is gelegd 

tussen de formele woonplaatsbenaming in het kader van de BAG en de informele 

woonplaatsbenaming in het kader van het postcodesysteem. 

 

Nu een raadsbesluit tot het vaststellen van de woonplaats Heemskerk niet in het archief aanwezig is 

en dus een brondocument ontbreekt, dient in deze hiaat te worden voorzien door middel van een 

woonplaatsbesluit. Wij adviseren u dit besluit te nemen en daarbij slechts één woonplaats, namelijk 

Heemskerk, vast te stellen. Belangrijke overweging hierbij is dat het vaststellen van afwijkende namen 

leidt tot adres- en postcodewijzigingen, wat tot aanzienlijke administratieve verwikkelingen leidt, met 

name voor de inwoners die het zou betreffen. Volledigheidshalve merken wij hierbij nog op dat het 
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begrip woonplaats in het kader van de BAG geheel los staat van het begrip bebouwde kom in de 

Wegenverkeerswet. Bij het besluit is geen kaart gevoegd, aangezien het grondgebied van de 

woonplaats Heemskerk samenvalt met het grondgebied van de gemeente Heemskerk . 

 

 

Consequenties 

Geen. 

 

Communicatie 

Het besluit wordt na vaststelling door uw raad voor een periode van twee weken ter inzage gelegd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de kennisgeving 

ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. 

 

 

Heemskerk, 24 februari 2009 

Burgemeester en wethouders van Heemskerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

A. van de Velden  J.R.A. Nawijn 
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De raad van de gemeente Heemskerk; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 februari 2009, nummer      ; 

 

gehoord de commissie(s) ; 

 

 

b e s l u i t : 
 

 

De woonplaats genaamd “Heemskerk” vast te stellen. 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 

Heemskerk in zijn openbare vergadering van 

26 maart 2009 

 

 

 

 de raad voornoemd, 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 

 


