
 

 
 

 

 
 

Het voorblad eindigt hier. Werk de aspecten op de volgende pagina uit. 

Met de toets <F11> kunt u 
naar de verschillende  
punten springen, met 
<Ctrl+Enter> het voorblad 
afsluiten. 

  

PH: portefeuillehouder  Nota aan burgemeester en wethouders  

naar AMT  Type ja of nee  Sector: sector  commissie: 
steller: steller  commissie 

 Paraaf college 
 akkoord ph 1 2 3 4 5 6Paraaf 

sectorhfd 
Paraaf 
secretaris 

 bespreken ph 1 2 3 4 5 6

in college op:   
 

tel.nr.: telnr  
datum: datum  
 raadsvergadering 

datum  

openbare bekendmaking ja of nee Stuknummer:  openbaar:   
ja of nee     

Onderwerp:  
Woonplaatsenbesluit 
 

Probleemstelling: 
In 2009 wordt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingevoerd. In deze registratie worden onder 
andere de authentieke adressen opgenomen. Voor het authentiek verklaren van een adres is het vereist dat er een 
woonplaatsenbesluit als brondocument is. In het verleden is in Alkmaar geen besluit tot het vaststellen van 
woonplaatsen genomen. Om conform de BAG-vereisten te werken moet er alsnog een woonplaatsenbesluit 
worden genomen. In een convenant tussen de minister van VROM, de VNG en TNT Post is afgesproken dat 
gemeenten zich daarbij zoveel mogelijk houden aan de systematiek van de TNT. Voor Alkmaar houdt dit in dat er 
drie woonplaatsen worden vastgesteld. 
 

Concept-besluit  
1. besluit het grondgebied van gemeente Alkmaar op te delen in drie woonplaatsen, conform de systematiek 

van postcodes van TNT Post. (zie situatietekening) 
2. besluit de volgende drie woonplaatsnamen vast te stellen: 

– Alkmaar 
– Koedijk 
– Oudorp 

3. besluit de ingangsdatum van besluit 1 en 2 vast te stellen op [datum] 
 

 
Alkmaar wpb 



 

Onderwerp:  onderwerp  
 
Toelichting: 
In 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om een Basis Registratie Adressen (BRA) en 
een Basis Gebouwen Registratie (BGR) te hebben ingevoerd. In de praktijk hebben we het hier over één 
basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 
De projectgroep BAG heeft als doelstelling om op 1 juli 2009 het project invoering BAG gereed te hebben. 
 
Elke gemeente wordt voor de totstandkoming van de Basis Registratie Adressen geacht een formeel besluit 
(of besluiten) te hebben of te nemen over de woonplaatsen binnen de gemeente. 
 
In 1972 zijn de gemeenten Koedijk en Oudorp door de samenvoeging met Alkmaar opgeheven. Er is toen 
geen besluit over de woonplaatsen genomen. Dit heeft als gevolg dat er nu alsnog een woonplaatsenbesluit 
genomen moet worden. Binnen de gemeenten kennen we in de meeste registraties alleen woonplaats 
Alkmaar. In sommige registraties komt ook de woonplaats Oudorp en/of Koedijk voor. 
De adressen binnen postcodegebied 1831 vallen onder Koedijk. De adressen binnen postcodegebied 1829 
vallen onder Oudorp. 
 
In 2006 is een convenant gesloten tussen de VNG, de minister van VROM en de TNT. In dit convenant is 
afgesproken dat gemeenten bij het nemen van een besluit over woonplaats zoveel mogelijk de 
woonplaatsen overnemen die bij TNT bekend zijn. TNT kent de woonplaatsen Alkmaar, Koedijk en Oudorp. 
Het overnemen van deze woonplaatsen in het te nemen woonplaatsenbesluit houdt in dat inwoners in het 
oude Koedijk of Oudorp in het vervolg aangeschreven worden op een van deze woonplaatsen in plaats van 
op Alkmaar. 
 
Het is mogelijk om af te wijken van de bij de TNT bekende woonplaatsen. Er kan besloten worden om alleen 
de woonplaats Alkmaar toe te kennen. Op grond van het convenant brengt de TNT dan kosten in rekening. 
Deze bedragen 125 euro per adres dat zij moeten wijzigen in hun administratie. 
Koedijk kent ongeveer 1200 adressen, Oudorp 2080. 
De totale kosten zijn dan 3280 x 125 euro = 410.000 euro. 
 
Politiek-bestuurlijke aspecten 
 
 
Juridische aspecten 
– Het college is op grond van artikel 108 Gemeentewet juncto artikel 2 van de Verordening naamgeving 

en nummering (Adressen) bevoegd om voor het grondgebied van de gemeente woonplaatsen vast te 
stellen. 

– Mei 2006 is het convenant tussen VROM, VNG en TPG Post afgesloten. Daarin is afgesproken dat 
gemeente bij het nemen van een woonplaatsenbesluit zoveel mogelijk aansluiten bij de systematiek 
van TPG Post (inmiddels TNT Post) 

 - Wkpb 
 
 
Financiële aspecten 
Wanneer besloten wordt om bij het verdelen van het grondgebied in woonplaatsen aan te sluiten bij de 
systematiek van TNT Post, zijn de kosten van de wijziging nihil. Wanneer besloten wordt om af te wijken van 
de systematiek van TNT Post, door alleen de woonplaats Alkmaar vast te stellen, bedragen de kosten 
ongeveer € 410.000. 
 
Personele aspecten 
geen 
 
Communicatie 
Nader overleg met afdeling Communicatie 
 
Uitvoeringsaspecten 
Na het nemen van het concept-woonplaatsenbesluit wordt dit opgestuurd naar VROM. VROM controleert of 
het woonplaatsenbesluit voldoet aan de eisen. 
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Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende  punten 
springen. Verwijder de aandachtspunten die niet nodig zijn. 

Vervolgens beoordeelt TNT Post het besluit. Als er geen bezwaren zijn, dan kent VROM 
woonplaatsidentificatiecodes toe. Deze codes zijn nodig om conform de BAG-vereisten te kunnen werken. 
 
Milieu – aspecten 
geen 
 
Aspecten informatie voorziening 
Vanaf 2009 is de BAG de basisregistratie voor adresgegevens. Dit houdt in dat de overige registraties 
binnen de gemeente waarin adresgegevens worden bijgehouden, verplicht zijn de gegevens uit de BAG te 
gebruiken. Raadzaam is om te zoeken naar een technische oplossing waarbij adressen in de overige 
registraties automatisch worden voorzien van de juiste woonplaats conform de BAG. 
 
 Inspraak & participatie derden 
 geen 
 
 



 
Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende  punten 
springen. Verwijder de aandachtspunten die niet nodig zijn. 

Begeleiding van nota/raadsvoorstel/brief wethouder 
uitsluitend voor intern gebruik 
 
SECTOR/BEDRIJF :  .         .  

afdeling/bureau :  .         .  
steller :  .         .  
onderwerp :  .         .  
besproken met :  .         .  
Postregistratie  nr. :  .         .  
 
 
 
INTERNE BEHANDELING Ja/Nee Datum: 
Besproken in BVO: Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Afdelingshoofd akkoord: Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Stafbureau FEZ akkoord:  (indien financiële gevolgen) Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Financieel consulent akkoord:  (indien financiële gevolgen) Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Hoofd P&O akkoord:  (indien personele gevolgen) Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Juridisch adviseur akkoord:  (indien juridische gevolgen) Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Jurist Concernstaf akkoord: Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Verzonden naar Agendakamer: (door sector-secr.) Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
Verzonden via Mail naar Agendakamer: (door steller) Type Ja of Nee  d.d.: .         .  
 
 
Ja/Nee Fotokopie van: Zenden aan: Verzonden op: 

Type Ja of Nee  Nota: .         .  d.d.: .         .  
Type Ja of Nee  Raadsvoorstel: .         .  d.d.: .         .  
Type Ja of Nee  Brief: .         .  d.d.: .         .  
 
 
 Nadere aanwijzingen: .         .  
   
 
Opbergen in archief:  Type Ja of Nee  . 
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