
 

ADVIES-NOTA aan burgemeester en wethouders 
 
DATUM: AFDELING: REDACTEUR: 
29 november 2007 GEMW Edwin Tutelaers 

ONDERWERP: 
Formaliseren huidige woonplaatsbenaming en geografische ligging in het kader van de invoering van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) 

ADVIES: 
Vaststelling van de geografische begrenzing van de woonplaatsen (Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven) 
binnen het grondgebied van de gemeente Bergeijk zoals weergegeven op het bij dit advies behorende situatietekening. 
 

TOELICHTING: 

Financiële consequenties: nee Voorlichting: Nee 

Personele consequenties: nee Inspraak: nee 

Kopie naar:       Relatie met anderen: nee 
 

BESLISSING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS: DATUM: AGENDANUMMER: 
   

GEZIEN: AFDE-
LING: 

CONSU- 
LENT 

AFD. 
HOOFD 

GW   
LenW   

BEHANDELING IN COMMISSIE: DATUM 
RAADS- 
BEHAN- 
DELING: 

BR   MZ nvt   

OPENBAAR: 

IHV   GZ nvt ABZ/MID nvt     
BV   OR nvt   

nvt 

niet   



ONDERWERP: 
Formaliseren huidige woonplaatsbenaming en geografische ligging in het kader van de invoering van de Basisragistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) 

OPMERKINGEN LEDEN COLLEGE/SECRETARIS: 
 

  CONFORM BESPREKEN 
 Wnd. burgemeester, W.C. Luijendijk   
 Wethouder, L.R.C. Theuws   
 Wethouder, J.M.M. Tils   
 Wethouder, P.A.J. Bax   
 Secretaris, A.J.G. Bex MLD   
 



Toelichting: 
 
INHOUD VAN HET VOORSTEL 
De wettelijke invoering van de Basisregistraties voor adressen en gebouwen vereist vastlegging van het gehele 
grondgebied van de gemeente in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Geadviseerd wordt dit besluit te nemen. 
 
JURIDISCHE GRONDSLAG  
Op 4 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
aanvaard. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de realisatie van de BAG. Met het wetsvoorstel komt bij 
Burgemeester en Wethouders de verantwoordelijkheid te liggen voor het opzetten en beheren van de gemeentelijke 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Ook het organiseren van het binnengemeentelijk gebruik van deze gegevens 
valt onder deze verantwoordelijkheid. Volgens planning wordt de wet medio 2009 van kracht. 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd tot het vaststellen van plaatsnamen op grond van artikel 2 lid 
1 van de Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummerig van gebouwen, 
complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen). Daarbij dienen zij op basis van artikel 2 lid 4 in deze 
verordening advies te vragen aan de stichting Eicha of de ter plaatse aanwezige Heemkundige werkgroepen. 
 
De gemeenteraad van Bergeijk heeft middels bijgevoegd raadsbesluit van 25 september 1997 onder nummer 26 onder 
andere besloten: 
• de gemeentenaam Bergeyk te handhaven en de juiste schrijfwijze officieel vast te stellen als “Bergeijk”; 
• door middel van de plaatsing van nieuwe plaatsnaamborden de namen van de voormalige gemeenten voor de 

kernen Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven te handhaven met de toevoeging “gemeente Bergeijk”; 
 
Als laatste grondslag dient acht genomen te worden van de gevolgen in relatie tot de systematiek van postcodes in 
Nederland, indeling volgens TNT post, indien wordt afgeweken van het voorgestelde woonplaatsbesluit. De gevolgen 
van afwijken is het administratief verhuizen (nieuwe postcodes) van alle panden in het betreffende gebied met 
bijbehorend ongemak voor bewoners en bedrijven en kosten voor de gemeente. 
Onderhavig advies sluit aan bij de postcode indeling van en is vergeleken met de postcodegebieden van TNT post. 
 
ACHTERGROND   
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen maken onderdeel uit van een stelsel van basisregistraties. Dit stelsel heeft 
als doel om een aantal kerngegevens dat meervoudig gebruikt wordt door overheidspartijen eenduidig te registreren. 
Gebruik van deze kerngegevens maakt verbindingen tussen gegevensverzamelingen mogelijk. Dit draagt bij aan een 
betere dienstverlening richting burgers en bedrijven. De voordelen zijn onder andere:  
 - De betrouwbaarheid van de basisgegevens wordt significant hoger, mede door de plicht aan afnemers (o.a. 

belastingdienst, IB-groep etc.) om vermoedens van fouten terug te melden. 
 -  Gegevens die al bekend zijn bij de overheid worden niet nogmaals uitgevraagd. 
 - Betere beleidsinformatie en mogelijkheden tot fraudebestrijding. 
In de opbouw en aanpak werkt VROM samen met egem-i, de organisatie die Bergeijk ondersteund bij de verbetering 
van de dienstverlening en de bijbehorende wettelijke plichten. 
 
De opbouw van de basisregistratie BAG kan pas starten nadat de woonplaatscodes zijn vastgesteld. Dit betreft een zeer 
omvangrijke klus die uitgebreid aan de orde zal komen in het realisatieplan dienstverlening dat momenteel in 
samenwerking met egem-i wordt opgebouwd. Het realisatieplan zal in het voorjaar van 2008 aan de raad worden 
aangeboden. 
 
In de BAG-wetgeving 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.  
 
In het hierboven vernoemde raadsbesluit van 25 september 1997 zijn de benamingen van de woonplaatsen reeds 
vastgesteld. Dit besluit is onvoldoende voor toekenning van de woonplaatscodes aangezien de geografische afbakening 
bij dat besluit ontbreekt.  
In dit advies worden deze vastgestelde namen aangehouden en loopt de geografische begrenzing exact als die van de 
vier voormalige gemeenten en is in overeenstemming met de TNT post postcodegebieden. 
 



FINANCIËLE VERANTWOORDING  
Er zijn geen kosten gerelateerd aan dit advies. 
 
ADVIESRECHT HEEMKUNDIGE WERKGROEPEN 
Teneinde namen te kunnen toekennen aan woonplaatsen dient het college advies te vragen aan de stichting Eicha of ter 
plaatse aanwezige Heemkundige werkgroepen. In de voorbereiding naar het geciteerde raadsbesluit van 25 september 
1997 is het advies van de Stichting Eicha uitgebreid gehoord en overwogen.  
Aangezien het toenmalige naamgevingsadvies is opgevolgd en er geen wijziging van naamgeving van woonplaatsen zal 
plaatsvinden is gemeend te volstaan met het toenmalige advies. 
 
RISICOPARAGRAAF  
Er zijn geen risico’s verbonden aan de vaststelling van de woonplaatsen aangezien het de vernieuwde formalisatie van 
de bestaande situatie betreft. Doch dient te worden opgemerkt dat deze beslissing kan worden gezien als legitimering 
van het (her)openen van naamgevingsdiscussies en discussies rondom het al dan niet toekennen van woonplaatsnamen 
aan deelgebieden van de in dit advies genoemde woonplaatsen. 
 
COMMUNICATIE 
Er is geen specifieke communicatie gewenst, mede ingegeven door bovengenoemd risico. 
 
BIJLAGE 
Situatietekening ten aanzien van de geografische afbakening van de vier woonplaatsen 
 


