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1. In te stemmen de opname van de verplichte woonplaatsnaam in de Basis 

Registratie Adressen “Schiedam” te laten zijn. 
 
2. In te stemmen de verplichte woonplaatsgeometrie in de Basis Registratie 

Adressen identiek te laten zijn aan de bij koninklijk besluit vastgestelde ka-
dastrale gemeentegrens. 

 
3. Dat de woonplaats “Schiedam” het volledige grondgebied van de gemeente 

omvat. 
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Onderwerp/Bestuurssamenvatting 
Het project BAG is in essentie een opdracht van de Rijksoverheid (VROM). De basis 
vormt het in 2003 gestarte Programma Andere Overheid met als doel een andere, 
beter functionerende  overheid. De doelen van de BAG zijn in hoofdzaak het ge-
meenschappelijk en gezamenlijk gebruik van gegevens. 
Er komt een gegevensinfrastructuur over alle organisaties heen, die van het be-
staande eilandenrijk van losse registraties een samenhangend stelsel maakt. Daar-
voor worden gezamenlijke bestanden ingericht. Een instantie moet worden aange-
wezen als authentieke bron waaruit instanties kunnen putten zodra ze een gegeven 
voor eigen gebruik nodig hebben. 
 
Bijlage(n) 
- Kaart Schiedam 
 
Aanleiding 
- Wettelijke plicht tot invoering van de BAG in 2009 
 
Onderbouwing voorstel 
 
Het kabinet heeft op 11 juni 2004 besloten over te gaan tot de wettelijke invoering 
van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor gemeenten. 
De Gemeente Schiedam heeft in november 2006 middels een b&w besluit besloten 
in te stemmen met het starten van het project BAG. 
 
In 2009 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om een Basisregistratie Adres-
sen (BRA) en een Basisregistratie Gebouwen (BGR) te hebben ingevoerd. 
Gemeenten zijn bronhouder van de gebouw- en adresgegevens en alle overheids-
instellingen moeten vanaf 2009 verplicht gebruik maken van deze gegevens. 
 
In de Basis Registratie Adressen worden als onderdeel van adressen ook woon-
plaatsen geregistreerd. 
Het object woonplaats is één van de objecten waarvan gegevens worden bijgehou-
den in de Basis Registratie Adressen. Daarbij is het wettelijk verplicht de woon-
plaatsnaam alsmede de geometrie van de woonplaats op te nemen. Aan deze ge-
gevens moet een brondocument ten grondslag liggen. Dat betekent dat elke ge-
meente bij het invoeren van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen moet 
beschikken over een formeel besluit (of besluiten) waarin alle woonplaatsen binnen 
de gemeente benoemd zijn en waarbij de geometrie daarvan is vastgelegd. De ge-
zamenlijke woonplaatsen moeten daarbij het volledig grondgebied van de gemeente 
omvatten. Gemeenten die slechts één woonplaats onderkennen, kunnen voor het 
vastleggen van de geometrie volstaan met een verwijzing naar de gemeentegren-
zen. In dat geval moet wel zijn aangegeven, dat de woonplaats het volledige grond-
gebied van de gemeente omvat. 
De buitengrenzen moeten overeenkomen met de grenzen zoals die bij het Kadaster 
geregistreerd staan. Het Kadaster is immers de bronhouder van de bij koninklijk 
besluit vastgestelde gemeentegrenzen. 
 
 
Financiële & personele consequenties/gevolgen verzekering 

- Financiële consequenties: geen 
- Personele consequenties: geen 

 
Advies afdeling Financiën 
- n.v.t. 
 
Advies programmamanager binnenstad 
- n.v.t.  
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Juridische aspecten 
De gemeente verwijst in deze naar de bij koninklijk besluit vastgestelde kadastrale 
gemeentegrens. Het Kadaster is bronhouder van deze grens. 
- Juridische aspecten: geen 
 
Milieu aspecten 
- n.v.t. 
 
Besproken met 
- n.v.t. 
 
Gevraagde beslissing 

1. In te stemmen de opname van de verplichte woonplaatsnaam in de Basis 
Registratie Adressen “Schiedam” te laten zijn. 

 
2. In te stemmen de verplichte woonplaatsgeometrie in de Basis Registratie 

Adressen identiek te laten zijn aan de bij koninklijk besluit vastgestelde ka-
dastrale gemeentegrens. 

 
3. Te verklaren dat de woonplaats “Schiedam” het volledige grondgebied van 

de gemeente omvat. 
 
Verdere procedure 

- Vaststelling college 
- In kennis stellen VROM door VGB 

 
Advies/instemming Ondernemingsraad 
- n.v.t. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Datum, naam, telefoonnummer en e-mailadres opsteller 
18 januari 2007, 5551, h.waltman@schiedam.nl 
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Bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SCHIEDAM 


