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Woonplaatsbesluit 
 
 Heemstede, 18 september 2007 
 
 

Aan de raad, 
 
ONDERWERP 
Woonplaatsbesluit 
 
SAMENVATTING 
Voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen is een woonplaatsbesluit nodig. 
 
BESLISPUNTEN 
Het college stelt voor: 
Voor het gehele grondgebied van de gemeente Heemstede de woonplaatsnaam 
Heemstede vast te stellen. 
 
INLEIDING 
Eind 2003 is het kabinet gestart met het programma “Andere Overheid”. Dit heeft tot 
doel het realiseren van een beter functionerende overheid, die klantgericht is, niet naar 
de bekende weg vraagt, weet waar ze het over heeft en niet meer uitgeeft dan nodig is. 
De invoering van een stelsel van zes basisregistraties is een belangrijk onderdeel van 
dit programma en is gericht op het éénmalig vastleggen en meervoudig gebruik van 
gegevens. De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vormen twee van de                        
basisregistraties. 
Voor de BAG wordt een Landelijke Voorziening opgezet door het Ministerie van VROM. 
Gemeenten vullen in de toekomst deze voorziening en belanghebbenden kunnen hieruit 
gegevens ophalen. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld andere overheidsinstanties, 
nutsbedrijven en particulieren. 
Het ministerie geeft richtlijnen waaraan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
moeten voldoen. 
 
BEOOGD EFFECT 
Na de besluitvorming kent het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer een woonplaatscode toe. Deze code wordt gebruikt bij het vullen van de 
door het Rijk in te richten Landelijke Voorziening BAG. 
 
ARGUMENTEN PER BESLISPUNT 
Het nemen van een woonplaatsbesluit is nodig voor de voortgang van de 
werkzaamheden. Heemstede kent slechts één woonplaats. De geografische afbakening 
van de woonplaats valt samen met die van de gemeente. 
 
KANTTEKENINGEN / RISICO’S PER BESLISPUNT 
Een brondocument van het woonplaatsbesluit is niet te achterhalen. Mogelijk heeft het 
nooit bestaan, of het is in de loop der eeuwen in het ongerede geraakt. De gemeente 
heeft het nodige onderzoek gedaan om het brondocument te vinden.  
In het onderhavige geval volstaat een formaliseringsbeslissing, waarbij de Raad een 
woonplaatsbesluit neemt; dit voldoet als brondocument. 
 
FINANCIËN 
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Niet van toepassing. 
 
COMMUNICATIE 
Niet van toepassing. 
 
UITVOERING/PLANNING 
Het opbouwen van bestanden voor de BAG is voorzien vanaf oktober 2007. Vanaf 
1 januari 2009 moet de gemeente de Landelijke Voorziening BAG vullen met gegevens 
over adressen en gebouwen. Dit kan slechts met behulp van de aan te vragen 
woonplaatscode. 
 
BIJLAGEN 
Geen 
 
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Heemstede, 
 
 de secretaris, de burgemeester, 
 W. van den Berg M.J.C. Heeremans 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2007 
 
 

besluit 
 
voor het gehele grondgebied van de gemeente Heemstede de woonplaatsnaam 
Heemstede vast te stellen. 

 
 
 
 
 Heemstede, 
 De raad voornoemd, 
 
 de griffier, de voorzitter, 
 


