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met terugwerkende kracht, met ingang van 1-7-2007 en overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
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Voorstel aan College van B. en W. Blad 2 

Van: Marijke Spaan 

Onderwerp: Woonplaatsbesluit 

Datum: 12 maart 2008 

Aanleiding/probleemstell ing 

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 Basisregistraties voor adressen en 
gebouwen. In deze wetgeving, die medio 2009 van kracht zal worden, wordt aan gemeenten 
opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te 
worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Hoewel woonplaatsnamen in het 
maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de adressering, zijn de exacte 
begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet expliciet door de gemeenten vastgesteld. Met dit 
besluit vindt de afbakening in de gemeente Woerden alsnog plaats. 

Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen of in de begrenzingen 
die momenteel voor de verschillende woonplaatsen worden 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, waarin is gesteld terughoudend 
om te gaan met het veranderen van de benaming en begrenzing van woonplaatsen in verband met de 
binnen Nederland gehanteerde postcodesystematiek. (Ondanks deze afspraak is het wenselijk 
gebleken om een kleine wijziging aan te brengen in de woonplaatsgrens tussen Woerden en Kamerik 
ter plaatse van het Houtwijkerpad. Deze wijziging heeft echter noch voor de bewoners ter plaatse, noch 
voor TNT Post, noch voor mogelijke andere betrokkenen enig gevolg en zij is uitsluitend van 
geometrische/administratieve aard.) 

Dit voorstel bevat een bijbehorende situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de 
woonplaatsen worden begrensd. 

Inhoudelijk voorstel 

Het college van de gemeente Woerden; 
• gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 1 van de Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) van de gemeente Woerden; 
• in acht nemende dat 22 januari 2008 door de Eerste Kamer de wet betreffende de basisregistraties 

adressen en gebouwen is aangenomen, waarin de gemeenten worden opgedragen het 
gemeentelijke grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen; 

• indachtig het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 

besluit tot vaststelling van de woonplaatsen: 

Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld, 

met terugwerkende kracht, met ingang van 1-7-2007 en overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
situatietekening. 

Wij stellen voor de woonplaatsen met terugwerkende kracht vast te stellen aangezien door VROM, op 
basis van het concept College-voorstel, in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG) per 12-7-2007 reeds woonplaatscodes zijn toegekend. Zie hiervoor bijgevoegde brief. 

Financiële consequenties/wijze van dekking N.V.T. 

Reacties van derden, consulenten en/of wijkplatforms N.V.T. 



Voorstel aan College van B. en W. Blad 3 

Van: Marijke Spaan 

Onderwerp: Woonplaatsbesluit 

Datum: 12 maart 2008 

Fatale datum besluit van de raad N.V.T. 

Uit te nodigen deelnemers aan het Rondetafelgesprek N.V.T. 

Vervolgtraject 

Het woonplaatsbesluit zal als brondocument worden ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen. 

Specificatie bijlagen 

- Situatietekening 
- Afschrift brief van VROM betreffende toekennen woonplaatscodes 





VROM 
Gemeenschappelijke dienst 

VROM Advies- en Expertdienst 

BAG 

Gemeente Woerden 
Dhr. H. Knols 
Postbus 450 
3440 AA Woerden 

Beatrixlaan 2 

Postbus 20951 

2500 EZ "s-Gravenhage 

Interne postcode 866 

B.L. Huisdier 

Telefoon 070-3395028 

bart.hulscher@minvrom.nl 

Toekennen woonplaatscodes 

Datum 

12-07-2007 
Kenmerk 

VAED2007070033 
Afschrift aan 

Yvette Ellenkamp 
Bart Hulscher 

Geachte heer Knols, 

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

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

Woonpiaatsnaam Woonplaatscode 

Woerden 
Harmeien 
Kamerik 
Zegveld 

1071 
1072 
1073 
1074 

Ik verzoek u deze codes 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-besfuit, verzoek ik u de projectorganisatie BAG van deze wijziging op de 
hoogte te brengen. 

Hoogachtend,; 
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MartheFuld ; \ 
Projectleider ÈAÖ, 
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Minister ie van VROM -> 
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