
gemeente ~
'' Berl<elland
Burgemeester en wethouders van d~ gemeente Berkelland;
- gelet op artikel 108 van de	emeentewet en artikel 2 van de Verordening
naamgeving en nummering	emeente Berkelland;
- ovenmiegende dat door het	inisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer een wetsvo	rstel betreffende de basisregistraties adressen en
gebouwen wordt voorbereid	waarin de gemeenten zal worden opgedragen het
gemeentelijk grondgebied te	verdelen in één of meer woonplaatsen;
- gezien het advies van TNT	ost inzake de gevolgen van het voorgenomen
besluit tot het vaststellen va	woonplaatsen voor de systematiek van postcodes
in Nederland;	
besluiten, met ingang van 30
- Beltrum
- Borculo
- Eibergen
- Geesteren
- Gelselaar
- Haarlo
- Neede
- Rekken
- Rietmolen
- Ruurlo
overeenkomstig de bij dit besluit
r 2008, tot vaststelling van de woonplaatsen:
orende situatietekeningen.
Aldus vastgesteld van de vergaderir~g van 23 september 2008.
Burgemeester en
de secretaris,
_
~ ~ ~ ~,~ .~:'~ ~'~.~e;'~.
drs. A.G. Dekker
mr. HIL:N
land,
~ster,
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'' Berkelland
gemeente !
Advies aan B & W
Alçtemeen
Onderwerp	: V ststelling woonplaatsenbesluit en bijbehorende
	te eningen.
Datum	: 1 september 2008
Afdeling	: G meentewinkel
Steller	: J W. Jansen Schoonhoven
Portefeuillehouder	: J. . Vennevertloo
Routin	
Afgestemd met	: R b Kramer (projectleider BAG)
Medezeggenschap	: N et van toepassing
Uiterlijke raadsvergadering	: N et van toepassing
Openbaar	: J
Communicatie	: N e
ConseQUenties
Financiële gevolgen : K sten ad € 1.125 kunnen ten laste van het krediet van
d BAG worden gebracht.
Personele gevolgen : Ni t van toepassing
Concept besluit : met ingang van 0 november 2008 de woonplaatsnamen Beltrum,
Borculo, Eibergen, Geesteren, Gels laar, Haarlo, Neede, Rekken, Rietmolen en Ruurlo
vaststellen overeenkomstiq büqaan conceptbesluit met bijbehorende tekeningen.
Gezien
Bespreken
Beslissing B & W d.d.
Secretaris Burgemeester
drs. A.G. mr. H.L.M.
Dekker Bloemen
.n
/.
Ihouder Wethouder Wethouder Wethouder
H. D. Meijerink J.H. , J.J.W.
~arenborg Vennevertloo Zappeij
, ~ j i o . ,i
n r.
1.~~
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Aanleidina/ Inleidina
De invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt voorzien per
medio 2009. Alle gemeenten in Nederland dienen dan het aansluitingstraject succesvol
doorlopen te hebben.
Eén van de stappen in de voorbereidende fase is het vaststellen van een
woonplaatsenbesluit. Het object woonplaats is één van de objecten waarvan de
gegevens worden bijgehouden in de Basis Registratie Adressen. Het is daarbij verplicht
de woonplaatsnaam alsmede de geometrie van de woonplaats op te nemen. Aan deze
gegevens moet een brondocument, een beschikking of een vergunning, ten grondslag
liggen.
Concreet betekent dit dat elke gemeente bij het invoeren van de Basisregistratie voor
Adressen en Gebouwen moet beschikken over een formeel besluit waarin alle
woonplaatsen binnen de gemeente zijn benoemd en waarbij de geometrie daarvan is
vastgelegd. De gezamenlijke woonplaatsen moeten daarbij het volledige grondgebied
van de gemeente omvatten.
Tot op heden beschikt de gemeente Berkelland niet over een formeel
woonplaatsenbesluit met daarbij behorende tekeningen over de woonplaatsgrenzen.
Bij de bepaling van de exacte woonplaatsgrenzen is gebruik gemaakt van de
gemeentegrens, de voormalige gemeentegrenzen en natuurlijke objecten. Hierbij kwam
naar voren dat de Klapperdijk, gelegen op het industrieterrein van Borculo, nog steeds is
voorzien van de postcodecijfers 7274 die worden gebruikt voor de straatnamen die zich
bevinden in de plaats Geesteren. Omdat alle straatnamen op het industrieterrein te
Borculo zijn voorzien van de postcodecijfers 7271 is het niet meer dan logisch de straat
Klapperdijk toe te voegen aan de woonplaats Borculo.
De eigenaren/bewoners van de Klapperdijk en TNT Post zijn, vooruitlopend op uw
besluit, hiervan reeds op de hoogte gebracht.
Omdat TNT Post voor een woonplaatsgrenswijziging een behandelingstermijn hanteert
van 2 maanden stel ik u voor om per 30 november 2008 te besluiten tot
woonplaatsgrenswijziging en tot vaststelling van de gemeentelijke woonplaatsen.
De projectleider BAG van het ministerie van VROM heeft schriftelijk bevestigd dat de
gemeente Berkelland de voorbereidende procedure om te komen tot een
woonplaatsenbesluit correct heeft doorlopen (zie bijlage).
In de gemeente Berkelland is het benoemen/vaststellen van woonplaatsen, straatnamen
en huisnummers, volgens de Verordening naamgeving en nummering vastgesteld op 20
december 2005, een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.
Financiële aspecten
Aan de Klapperdijk te Geesteren liggen 5 woningen. Kosten omnummering TNT Post
bedragen € 125,00 excl. BTW per adres.
De bewoners van de Klapperdijk gebruiken hun adres voor zakelijke activiteiten en
moeten door deze woonplaatswijziging ook de nodige adreswijzigingen versturen. Ik stel
u voor om de bewoners, per adres, een vergoeding van € 100,00 te verstekken.
Samengevat zal de gehele "operatie" € 1.125,-- exclusief omzetbelasting bedragen. Deze
kosten kunnen ten laste van het BAG krediet worden gebracht.
Personele conseauenties
N.v.t.
Juridische conseauenties
N.v.t.
2
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