
Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen  
(woonplaatsbesluit) 
 
 
 
 
 
 
 

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; 
 
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en "Verordening op naamgeving en nummering 
adressen 2004" van de gemeente Albrandswaard: 
 
- overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen 
wordt voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke 
grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen; 

- gezien 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: 
 

- Rhoon 
- Poortugaal 
- Rotterdam-Albrandswaard 

 
met ingang van 1 juli 2008 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van…….  
 
 
 
De burgemeester:     De griffier (secretaris):  
 



Toelichting op het model - woonplaatsbesluit 
 
 
 
 
Algemeen 
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 naar verwachting 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, 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. 
 
 
Inhoud van het woonplaatsbesluit 
De bevoegdheid tot het benoemen van woonplaatsen berust bij de raad, tenzij deze is 
gedelegeerd aan burgemeester en wethouders. Men dient in het besluit aan te geven of het 
een besluit van de raad dan wel van burgemeester en wethouders betreft, door het maken 
van een keuzen tussen de woorden ‘De raad’ en ‘Burgemeester en wethouders’. Ook bij de 
ondertekening van het besluit dient met deze keuze rekening te worden gehouden in de 
vorm van de keuze tussen de ‘griffier’ dan wel de ‘secretaris’. Indien sprake is van mandaat, 
wordt het besluit uiteraard namens het primair bevoegde orgaan ondertekend door degene 
aan wie de bevoegdheid is gemandateerd. 
Indien in een gemeentelijke verordening nadere regels zijn gegeven voor het nemen van 
woonplaatsbesluiten, dan wordt hiernaar in de aanhef van het besluit verwezen. Indien niet 
zulke regels gelden, dan dient de verwijzing naar de verordening in de aanhef van het besluit 
uiteraard niet te worden opgenomen. 
 
Het woonplaatsbesluit bevat de benaming(en) van de vast te stellen woonplaats(en) en (in 
een bij het besluit behorende bijlage) een situatietekening, waarop precies is af te lezen op 
welke wijze de in het besluit opgenomen woonplaatsen worden begrensd. In bebouwd 
gebied betekent dit dat afbeelding van de woonplaatsbegrenzing op een grootschalige kaart 
(1:1000 of 1:2000) mogelijk moet zijn; in landelijk gebied kan eventueel gebruik worden 
gemaakt van kleinschaliger kaartmateriaal. In verband met een eenvoudige registratie van 
de in het besluit opgenomen gegevens verdient het bovendien aanbeveling om in de 
situatietekening ook de aan de woonplaats(en) toegekende unieke identificatiecode(s) op te 
nemen. 
 



Het karakter van het woonplaatsbesluit 
Of een woonplaatsbesluit een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is, kan 
afhankelijk zijn van gemeentelijke regelgeving ten aanzien van naamgeving en nummering 
(zie bijvoorbeeld uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
1-7-1999, nr. H01.98.0871, Gst. 1999,7108; van 18-1-2006, nr. 200504345/1 en van 22-9-
1989, nr. R03.86.5253, AB 1990/485). Indien sprake is van een besluit in de zin van die wet, 
kunnen procedurele voorschriften gelden en staat voor belanghebbenden op grond van 
diezelfde wet bezwaar en beroep open. Van dit laatste moet dan bij het besluit melding 
worden gemaakt. In het geval van een woonplaatsbesluit is hiervan in de meeste gevallen 
geen sprake. Indien geen specifieke voorschriften gelden en een woonplaatsbesluit op grond 
van gemeentelijke regelgeving niet behoeft te worden aangemerkt als een besluit in de zin 
van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in elk geval aanbevolen om burgers de 
mogelijkheid te bieden op een (voorgenomen) besluit te reageren – bijvoorbeeld door (delen 
van) afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen – en het besluit te 
publiceren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
Dit model – woonplaatsbesluit (versie 2) is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
 

 
 
 


