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woonplaatsbesluit ten behoeve van de BAG

Kernachtige omschrijving
De doelstelling van het invoeren van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het initieel
opbouwen van een registratie met basisgegevens over adressen en gebouwen. Deze registratie moet
conform de daarvoor geldende wetgeving en richtlijnen opgebouwd zijn, inclusief geometrische
pandafbakening, bijbehorende brondocumenten, het geautomatiseerd uitwisselen van deze gegevens
binnen het landelijke stelsel van basisregistraties en het structureel verankeren van het gebruik en
beheer van deze registratie in de gemeentelijke organisatie. De invoering van de BAG vereist dat een
woonplaatsregistratie een formele grondslag heeft

Beslispunt
1. Op grond van artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de "Verordening naamgeving en

nummering Wageningen 2006" een besluit te nemen tot vaststelling van de woonplaats
Wageningen, gebaseerd op de bij dit besluit behorende situatietekening.
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B&W-advies (toelichting)
1. Inleiding

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 de Basisregistratie Adressen
en Gebouwen. Op 22 januari 2008 heeft de Eerste Kamer de wet voor de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) aangenomen. De wet is gepubliceerd in Staatsblad nr. 39 van 14
februari 2008. In deze wet wordt geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens over
gebouwen en adressen bij gaan houden in één geautomatiseerd systeem. Alle overheidsorganen
moet hier vervolgens verplicht gebruik van maken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke
taken. Met het aanvaarden van deze wet door de Eerste Kamer staan deze verplichtingen nu
vast.

In deze wetgeving wordt gemeenten onder andere opgedragen het gehele gemeentelijke
grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient vastgelegd te worden in een
zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel een woonplaatsnaam in het maatschappelijke verkeer
reeds een belangrijke functie vervult bij de adressering, is de exacte begrenzing van de
woonplaats Wageningen in het verleden niet expliciet door onze gemeente vastgesteld. Met dit
besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.

Het woonplaatsbesluit is niet bedoeld om verandering aan te brengen in de benaming die reeds
voor de gemeente Wageningen wordt gehanteerd. 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, blz. 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.

2. Argumenten
De wet voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) verplicht alle gemeenten tot het
vaststellen van de woonplaatsgebieden. Het woonplaatsbesluit maakt onderdeel uit van het
authentiek kunnen vastleggen van de ligging van onder andere adressen en gebouwen. Voor 1
juli 2009 dient de gemeente Wageningen aangesloten te zijn op de Landelijke Voorziening BAG.

3. Kanttekeningen
De gemeente Wageningen heeft deels in het verleden de verwachting gewekt dat de wijk
"Wageningen-Hoog" een woonplaats-status zou hebben. De status van dit gebied is een
buurtschap. We hebben in de archieven geen besluit kunnen vinden dat dit gebied een andere
status heeft. Desondanks is de naam als woonplaats in de bevolkingsadministratie
(persoonskaarten) terecht gekomen en staan er bebouwde kom-borden met de naam
"Wageningen-Hoog". In de beleving van de bewoners van dat gebied heeft het een aparte
status dan die van buurtschap.

Ondanks dat de wijk "Wageningen-Hoog" blijft heten en de bebouwde kom-borden niet
gewijzigd hoeven te worden, zijn er aan dit besluit risico's verbonden. Bewoners van het gebied
Wageningen-Hoog kunnen bezwaren indienen, in ieder geval omdat we de verwachting hebben
gewekt dat Wageningen-Hoog een aparte woonplaats is. Hoewel de kans klein is, kan dit er toe
leiden dat alsnog een besluit tot 2 woonplaatsen genomen moet worden.

Er een aparte woonplaats van maken heeft echter ook nadelige effecten. Het aanvragen van
een nieuwe woonplaatscode kost veel tijd, waardoor de kans groot wordt dat het project BAG de
wettelijke deadline niet meer haalt. Daarnaast zal TNT met een claim komen, omdat we de
formele status van adressen binnen de gemeente veranderen (op grond van afspraken tussen
de VNG, TNT en het ministerie van VROM). De omvang van deze claim zal tegen de € 200.000
lopen. De risico's afwegend is dit B&W-advies gericht op het vaststellen van één woonplaats,
ook omdat bezwaren goed te verweren zijn.

Het vaststellen van een woonplaats heeft alleen administratieve consequenties, geen
ruimtelijke, juridische of bestuurlijke. Alle inwoners van de gemeente zullen als ze een brief
krijgen van de gemeente geadresseerd worden als wonende in Wageningen.



4. Uitvoering
Bij de benaming en afbakening van de woonplaats Wageningen is de gemeentegrens
aangehouden, zoals deze geometrisch bepaald is door het Kadaster. De woonplaats omvat het
volledige grondgebied van de gemeente Wageningen. Dit stem overeen met het afgesloten
convenant tussen de VNG, het ministerie van VROM en TNT Post. In juni 2007 heeft een
woonplaatsonderzoek plaatsgevonden. Het VROM heeft het adressenbestand van de gemeente
Wageningen vergeleken met het postcodebestand van TNT Post. De resultaten uit dit onderzoek
geven groen licht voor dit voorstel. Tevens heeft de gemeente Wageningen op 30 oktober 2008
de woonplaatscode (2006) ontvangen van het VROM, die van belang is bij het aansluiten op de
Landelijke Voorziening van de BAG.

Het woonplaatsbesluit wordt na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders
voor een periode van twee weken ter inzage gelegd. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van kennisgeving, ingevolge artikel 3:42 Algemene wet
bestuursrecht, bezwaar maken. Dit besluit zal worden gepubliceerd op de homepage van de
gemeente Wageningen en op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad De Stad
Wageningen.

5. Kosten, baten en dekking
In de reguliere uren, tevens is er budget opgenomen in het Informatiseringsplan voor
bijvoorbeeld communicatie over het besluit onder fel 7111024.

6. Medeadvies
dhr J. Verwoert, afdeling Welzijn, Onderwijs en Burgerzaken
mw. J. van Wijk, afdeling Vergunningen en Grondzaken
mw. W. Susebeek, afdeling Financiën
dhr. W. Aartse, afdeling Facilitaire Zaken

7. Bijlagen
1. Situatietekening
2. Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2006
3. De brief van het VROM met de toekenning van de woonplaatscode



gemeente

Besluit tot het vaststellen van de woonplaats (woonplaatsbesluit)

Afdeling : CS

Nummer : 08.

Onderwerp: besluit tot het vaststellen van de woonplaats Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 1 van de Verordening naamgeving en
nummering Wageningen 2006;
overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
een wetsvoorstel betreffende de Basisregistratie 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 beluit tot het
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;

Besluit

1. tot vaststelling van de woonplaats:

Wageningen

met ingang van (datum), overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening.

Aldus besloten in de vergadering van (datum).

Burgemeester en wethouders van Wageningen,
de secretaris, de burgemeester,

J.E. Diepeveen G.J.M, van Rumund



Besluit inzake woonplaats Wageningen

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 de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen. Op 22 januari 2008 heeft de Eerste Kamer de wet voor de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aangenomen. De wet is gepubliceerd in
Staatsblad nr. 39 van 14 februari 2008. In deze wet wordt geregeld dat gemeenten een aantal
basisgegevens over gebouwen en adressen bij gaan houden in één geautomatiseerd systeem.
Alle overheidsorganen moet hier vervolgens verplicht gebruik van maken bij de uitoefening
van hun publiekrechtelijke taken. Met het aanvaarden van deze wet door de Eerste Kamer
staan deze verplichtingen nu vast.

In deze wetgeving wordt gemeenten onder andere opgedragen het gehele gemeentelijke
grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient vastgelegd te worden in een
zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel een woonplaatsnaam in het maatschappelijke verkeer
reeds een belangrijke functie vervult bij de adressering, is de exacte begrenzing van de
woonplaats Wageningen in het verleden niet expliciet door onze gemeente vastgesteld. Met dit
besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.

Het woonplaatsbesluit is niet bedoeld om verandering aan te brengen in de benaming die
reeds voor de gemeente Wageningen wordt gehanteerd. 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, blz. 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.

Bij besluit van 20 januari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders
op grond van artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de "Verordening
naamgeving en nummering Wageningen 2006" een besluit genomen tot vaststelling
woonplaats Wageningen, gebaseerd op dit besluit behorende situatietekening.

Het woonplaatsbesluit wordt na vaststelling door het college van burgemeester en
wethouders vanaf 22 januari 2009 voor een periode van twee weken ter inzage
gelegd bij Loket Ruimte, stadskantoor, Olympiaplein 1, tijdens openingstijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
kennisgeving, ingevolge artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, bezwaar maken.



iiiii
Directie Informatievoorziening (DIV)

Projectmanagement en Advies (PMA)

Project BAG

Beatrixlaan 2

Postbus 20951

2500 EZ 's-Gravenhage

Gemeente Wageningen '"terne postcode 866

Mevr. J. van Wijk

Postbus 1 R- Ka 'P°e

6700 AA Wageningen Telefoon 070-3395028
Nederland roshnie.kalpoe @ minvrom.nl

Toekennen woonplaatscodes

Datum

30-10-2008
Kenmerk

2008106635
Afschrift aan
Yvette Ellenkamp
Roshnie Kalpoe

Geachte mevrouw Van Wijk,

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

Aan de in uw gemeente vastgestelde woonplaats is de volgende woonplaatscode toegekend:

Woonplaatsnaam woonplaats -code

kageningen | 2006 |

Ik verzoek u deze code op te nemen in uw gemeentelijke basisregistratie voor Adressen en Gebouwen.

Ingeval het door u aan ons gestuurde woonplaatsbesluit een concept-besluit betreft en het definitieve
besluit afwijkt van het concept-besluit, verzoek ik u de projectorganisatie BAG van deze wijziging op de
hoogte te brengen.

Hoogachtend,

Marthe Fuld
Projectleider BAG

" > • , J { I . ' 1 ' .
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A076 Verordening naamgeving en
nummering Wageningen 2006

QWetstechnische inform;

Te

Overheidsorganisatie: gemeente Wageningen

Naam regeling: A076 Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2006

Citeertitel: Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2006

Vervaldatum:

Besloten door: gemeenteraad

Opmerkingen m.b.t. de regeling:
Dit besluit treedt in werking zes weken na bekendmaking, te weten op 16 augustus 2006, tenzij binnen <
daarvoor geldende termijn een inleidend verzoek tot het houden van een referendum is ingediend op grc
van de Referendumverordening Wageningen 2006 en dit inleidend verzoek onherroepelijk is toegelaten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:
Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving):

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen:

Datum Terug- Betreft Ontstaansbron: datum Inwerkingtreding: datum Voorstel
inwerking- werkende ondertekening bron ondertekening bron gemeen
treding kracht bekendmaking bekendmaking

16-08-2006 Nieuwe 29-06-2006 29-06-2006 06.00431
regeling De Stad Wageningen, 5 De Stad Wageningen, 5 juli afdeling '

juli 2006 2006

http://www.wageningen.nl/content.jsp?objectid=46569 19-11 -2008
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Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2006

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. college: het college van burgemeester en wethouders.

b. openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer

openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen,

viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en

alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar

of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die

daar deel van uitmaken.

c. woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een woonplaats- naam is toegekend.

d. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander

materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met

de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond

en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

e. gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

f. complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken

(industriecomplex, complex met vakantiehuisjes, kazernecomplex, agrarisch

http://wvm.wageningen.nl/content.jsp7objecticN46569 19-11-2008
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complex, jachthavencomplex, etc).

g. afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen

bouwwerken bevinden.

h. Mgplaats: een deel van het openbare water dat is bestemd voor het permanent

afmeren van een (woon)schip of een woonark.

i. standplaats: een kavel, die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen,

waarop (nuts)voorzieningen aanwezig zijn.

j . nummer: een nummer dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet

met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters en cijfers.

k. object: een gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats.

I. rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht

de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

m. uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve

aard.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de
openbare ruimte

1. Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een

woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zonodig

daaraan namen, letters of nummers toekennen.

http://www.wageningen.nl/content.jsp?objectid=46569 19-11-2008
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2. Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te

onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en

tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de

vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3 Nummering van objecten

1. Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

2. Aan een object, dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn
aangebracht.

3. Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het

wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

1. De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden

zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

2. Het is eenieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden naam- of nummerborden aan te

brengen.

Artikel 5 Gedoogplïcht naamborden

http://www.wageningen.nl/content.jsp?objectid=46569 19-11-2008
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1. Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of

buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk,

gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden

aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde

borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht,

onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

2. De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid

genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

1. De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste

lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te

brengen, dan wel aan te laten brengen door de gemeente.

2. Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object

verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband

houdende verwijs - en verzamelborden aan te brengen, of te laten aanbrengen, op een wijze zoals
krachtens artikel 7 is bepaald.

3. Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na

voltooiing aangebracht.

4. Het college kan de in het eerste en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

http://www.wageningen.nl/content.jsp?objectid=46569 19-11 -2008
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Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende

het bepaalde in deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken r
de datum van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening naamgeving en nummering Wageningen
2006'

Vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 2006, nr. 06.0043070, afdeling WOB

http://www.wageningen.nl/content.jsp?objectid=46569 19-11-2008


