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Vaststellen Woonplaatsbesluit

/ Eerdere Besluitvorming
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concept besluit
nadere toelichting voorstel woonplaatsbesluit

/ Voorgesteld Besluit

\ - het woonplaatsbesluit inclusief de bijbehorende situatietekening
vaststellen;

2. - dit besluit in werking te laten treden op 1 juli 2009;

3 - dit besluit te publiceren in De Krant.
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/ OVERWEGINGEN

In 2008 is de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen aangenomen. Deze wet zal op 1 juli 2009 in werking
treden.

In deze wet is geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens van gebouwen en adressen bijhouden in een
geautomatiseerd systeem dat aangesloten is op een landelijke voorziening. Overheden zullen onder andere hun
adresgegevens uit deze landelijke voorziening moeten halen.

Om de adressenregistratie helemaal op orde te krijgen is een nieuw vastgesteld woonplaatsbesluit met bijbehorend
een kaart van de woonplaatsen noodzakelijk.

Op grond van artikel 2 van de Verordening naamgeving en huisnummering is het college bevoegd om een dergelijk
besluit vast te stellen.

Het voorstel wat nu voor ligt is gebaseerd op het model dat door VROM is opgesteld. Het voorstel is een formalisatie
van de feitelijke situatie.
De aanpassing van de gemeentegrens op grond van de besluitvorming over het Transferium Hoogkerk is in dit besluit
meegenomen.

Voorstel:
het woonplaatsbesluit inclusief bijbehorende situatietekening vast te stellen;
dit besluit in werking te laten treden op 1 juli 2009;
dit besluit te publiceren in De Krant (tekst bijgevoegd).
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Burgemeester en Wethouders

Nadere toelichting voorstel woonplaatsbesluit

A09.01675

De indeling in woonplaatsen loopt voor een groot deel parallel aan de indeling in
postcodegebieden. Vandaar dat er overleg met TNT Post moet zijn. Bovendien heeft TNT een
lijst van woonplaatsen die gehanteerd worden bij de adressering. Wijzigingen in de bestaande
woonplaatsen zoals bekend bij TNT zijn wel mogelijk maar in de praktijk levert dit vaak veel
vertraging, kosten en strubbelingen op.
Uitgangspunten zijn:

• Zo min mogelijk wijzigingen in de bestaande situatie

• Zo min mogelijk wijzigingen in adressen
De lijst van bestaande woonplaatsen is als uitgangspunt genomen. Daar zijn ook geen
wijzigingen in gedaan. Het is puur een formele vastlegging van die woonplaatsen.
Wat wel nieuw is, is het vaststellen van grenzen van die woonplaatsen. De grenzen van de
postcodegebieden zijn als uitgangspunt genomen.
Verder zijn kadastrale grenzen en CBS buurtgrenzen bekeken.

Verder zijn bebouwde komgrenzen en natuurlijke grenzen die op luchtfoto's te detecteren
zijn gebruikt

De procedure die is doorlopen, is een uitgebreide adressenvergelijking van het bestand van
de gemeente met het bestand van TNT. Daartoe stuurt de gemeente een bestand met adressen
(die tot stand zijn gekomen na een uitgebreide vergelijking van de interne adresbestanden) op
naar VROM.
VROM stelt een rapportage op en de verschillen die uit de vergelijking voortkomen, dienen
opgelost te worden. Aan de hand van deze vergelijking worden ook de woonplaatsen
bekeken. Voor de betreffende woonplaatsen heeft VROM een woonplaatscode afgegeven.
De woonplaatscodes moeten worden gebruikt in de Basis Registratie Adressen en Gebouwen.
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Vtoonplaatsgrenzen gemeente Noordenveld

Datum: 15 april 2009

Correcte Transferium Hoogkerk
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Toekennen woonplaatscodes
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Afschrift aan
Yvette Ellenkamp

Bart Hulscher

Geachte heer Kremer,

In het kader van invoering van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen wordt aan alle
woonplaatsen een woonplaatscode toegekend. Oe daarvoor gehanteerde procedure is door uw gemeente
doorlopen.

Aan de in uw gemeente vastgestelde woonplaatsen zijn de volgende woonplaatscodes toegekend:

Woonplaatsnaam Woonplaatscode

Alteveer
Een
Een-West
Foxwolde
Huis ter Heide
Langelo
Leutingewolde
Lieveren
Mats loot
Nietap
Nieuw-Roden
Norg
Peest
Peize
Roden
Roderesch
Roderwolde
Steenbergen
Veenhuizen
Westervelde
Zuidvelde

1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653

Ministerie van VROM ->
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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld;

Gelet op:
- artikel 8 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en

nummering;
- artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, welke op 1 juli 2009 in

werking zal treden;

- gezien de afspraken met TNT Post inzake de schrijfwijze van de woonplaatsen en de
toekenning van de woonplaatscodes door VROM.

B E S L U I T

- tot vaststelling van de woonplaatsen:
o Alteveer
o Een
o Een-West
o Foxwolde
o Huis ter Heide
o Langelo
o Leutingewolde
o Lieveren
o Matsloot
o Nietap
o Nieuw-Roden

- Overeenkomstig de bij dit besluit behorende
- Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

o Norg
o Peest
o Peize
o Roden
o Roderesch
o Roderwolde
o Steenbergen
o Veenhuizen
o Westervelde
o Zuidvelde

situatietekening;

Roden, 12 mei 2009,

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld,
J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos,secretaris


