
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 24 Januari 2019

Onderwerp : woonplaatsgrenzen

Voorgestelde beslissing: 
1. De woonplaatsgrenzen voor drie specifieke locaties gewijzigd vast te stellen.

Aanleiding
Door het aanleggen van glasvezel in het buitengebied heeft een eigenaar van een perceel ontdekt dat het door hem 
gebruikte adres niet overeenkomt met de vastgestelde woonplaatsgrenzen. Bij de aansluiting wordt gebruik gemaakt 
van de Basisgegevens adressen en gebouwen. Het genoemde adres kwam niet voor in de Bag gegevens omdat er 
sprake was van een andere woonplaats. Om toch glasvezel aan te kunnen leggen is in overleg met de eigenaar het 
adres aangepast. Nadat dit is gebeurd heeft de eigenaar aangegeven toch zijn oude gebruikte adres te willen houden 
en het college verzocht om de woonplaatsgrens aan te passen. Verder onderzoek heeft opgeleverd dat er nog twee 
adressen in de gemeente zijn waar hetzelfde probleem speelde. Het gaat over de volgende adressen;

- Molenweg 1 in Breedenbroek. Volgens de woonplaatsgrens ligt dit perceel in Sinderen. (bijlage 1)
- Ettensestraat 27 in Terborg. Volgens de woonplaatsgrens ligt dit perceel in Etten. (bijlage 2)
- Heidedijk 3A in Sinderen. Volgens de woonplaatsgrens ligt dit perceel in Silvolde. (bijlage 3)

Er heeft overleg plaats gevonden met de eigenaren van de percelen. Zij hebben aangegeven niet te willen “verhuizen” 
naar situaties conform de woonplaatsgrenzen maar gebruik te willen blijven maken van de adressen die zij al vele 
jaren gebruiken.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Vastgestelde woonplaatsgrenzen die voldoen aan de eisen van de wet Bag, die overeen komen met het 

werkelijke gebruik en die voldoen aan de wensen van de eigenaren.


Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Conform de wet Bag moet de gemeenteraad de woonplaatsgrenzen vaststellen.

In artikel 6 van de wet Bag is opgenomen dat de gemeenteraad het grondgebied van de gemeente indeelt in 
één of meer woonplaatsen. Omdat er nu sprake is van een aanpassing van deze woonplaatsgrenzen dient dit 
ook door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

1.2 Hierdoor komt de werkelijke situatie in overeenstemming met de vastgestelde woonplaatsgrenzen.
Door de aanpassing van de woonplaatsgrenzen komen de werkelijke, gebruikte adressen in 
overeenstemming met de door de gemeente vastgestelde woonplaatsgrenzen. 
Omdat er door meerdere instanties gebruik wordt gemaakt van de Basis adressen en gebouwen gegevens 
kunnen er in de toekomst geen situaties meer voorkomen dat er geen aansluitingen zouden kunnen worden 
gemaakt.

1.3 Het is de wens van de eigenaren om de woonplaatsgrenzen aan te passen.
Er is contact geweest met de eigenaren van de drie percelen. Zij hebben aangegeven gebruik te willen blijven 
maken van de adressen die zij al vele jaren gebruiken. Derhalve hebben zij het college verzocht om het adres 
en de woonplaats niet te wijzigen maar de woonplaatsgrenzen aan te passen.

Kanttekeningen
a. Bij het vaststellen van de woonplaatsgrenzen is in het verleden gekozen voor een logische, natuurlijke grens.

De in het verleden gekozen grenzen volgen een logische, natuurlijke grens. Hierbij moet worden gedacht aan 
een straat, sloot, groensingel of de Oude IJssel. Door het aanpassen van de woongrenzen kan een situatie 
ontstaan waarbij de percelen op een locatie of in een plaats komen te liggen waar je ze niet direct zou zoeken. 
De eigenaren maken echter al heel lange tijd gebruik van dit adres en ervaren dit niet als een probleem. Voor 
hulpdiensten is het ook geen probleem omdat zij de Bag coördinaten gebruiken om op een locatie te komen.

Kosten, baten, dekking

-



Uitvoering

Planning


Personeel

Communicatie/participatie
Na besluitvorming zullen de eigenaren op de hoogte worden gebracht van de situatie en wordt de gewijzigde grens 
opgenomen in het digitale systeem.

Evaluatie/verantwoording
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………



Bijlage 1

Situatie Molenweg 1 in Breedenbroek

Groene lijn = vastgestelde woonplaatsgrens

Rode lijn = voorgestelde wijziging



Bijlage 2

Situatie Ettensestraat 27 in Terborg

Groene lijn = vastgestelde woonplaatsgrens

Rode lijn = voorgestelde wijziging



Bijlage 3

Situatie Heidedijk 3A in Sinderen

Groene lijn = vastgestelde woonplaatsgrens

Rode lijn = voorgestelde wijziging


