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Onderwerp: Huisnummering in Het Hogeland  

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis 

Datum beantwoording: 20 december 2022 

Datum indienen vraag/vragen:  20 november 2022  

Vragensteller: Kick Mulder  

Fractie: Gemeente Belangen Het Hogeland 

 

 

Aan de gemeenteraad 

De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad 

gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt. 

Toelichting/inleiding 
Wij zien op meerdere plaatsen binnen onze gemeente dat de huisnummering van panden of percelen 
niet logisch is. Zo is bijvoorbeeld in de Eemshaven de nummering van nieuwe en bestaande 
bedrijfslocaties  niet logisch en versnipperd. Dit maakt deze bedrijven lastig vindbaar. Ook de 
bedrijven die deze locaties gebruiken krijgen vaak een huisnummer bij benadering en moeten vaak 
lang op de juiste huisnummering wachten. Dit is erg lastig bij het aanvragen van vergunningen en 
nutsvoorzieningen. Een ander voorbeeld is het nieuwbouwplan Ter Laan in Bedum. Hier is aan de 
Poelsnip bij het toekennen van de huisnummering geen logische volgorde te ontdekken. De 
huisnummering loopt niet logisch op maar lijkt bijna te lopen op de volgorde van verkoop. Wij vragen 
ons af wat deze situatie doet met de vindbaarheid van deze  objecten in geval van een calamiteit. 
 
 
Vraag 1 

Bent u bekend met de geschetste situatie in onder andere de Eemshaven en Ter Laan? 
 

Beantwoording 

Eemshaven 
Voor de Eemshaven geldt dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van een onlogische nummering. 
Dit is historisch zo gegroeid. Oorzaak ligt in het feit dat het een groot ontwikkelgebied betreft, 
waarbinnen de verkaveling regelmatig is gewijzigd. Hierdoor vallen er soms nummers weg of moeten 
nummers/aanduidingen worden toegevoegd of tussengevoegd.   
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Ter laan Bedum 
Ter laan is nog in aanbouw, waardoor de nummering (nog) niet logisch lijkt. Echter, in Poelsnip 
is/wordt oplopend genummerd vanaf de ingang komende vanuit Kuifeend Bedum. De buitenring 
oneven en de binnenring even genummerd. Hierdoor ontstaat de logisch nummering, zoals die door 
toenmalige gemeente Bedum in 2007 is vastgesteld. Planologisch gezien heeft Ter Laan een opzet in 
‘Hofjes’ en met rondlopende wegen. Dit is bij het vaststellen van straatnamen en huisnummers altijd 
even puzzelen. Hoe de indeling nu is, is volgens ons logisch en toepasbaar. Zie overzichtskaartje.  
 

 

Vraag 2  

Heeft u een verklaring voor de soms onlogische en vertraagde nummering? 
 

Beantwoording 

Onlogische nummering 
Bij het toevoegen van nieuwe adressen, bijvoorbeeld bij uitbreidingsplannen, of aanpassingen van 
bestaande adressen, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een logische indeling van het 
betreffende gebied, zodat adressen goed vindbaar zijn. In sommige (uitzonderlijke) gevallen kan het 
voorkomen dat het minder logisch is. Er wordt dan gekozen voor de best passende nummering. 
Hierbij moet worden aangemerkt dat huisnummerbesluiten voor 2019 zijn genomen door de 
toenmalige gemeenten en volgens die besluiten zijn toegepast.   
 
Vertraagde nummering 
Wij volgen de wettelijke regels zoals die zijn vastgesteld in de Wet Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) Hierin is geregeld dat een nummerbesluit moet worden genomen gelijk aan de dag 
waarop de omgevingsvergunning (bouwvergunning) wordt verleend. Voor het toewijzen van 
huisnummers wordt aangesloten op de termijnen zoals die gelden voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning. Een afschrift van de nummerbeschikking ontvangt de vergunninghouder 
binnen enkele dagen na het verlenen van de omgevingsvergunning. Op de omgevingsvergunning 
wordt de voorlopige nummeraanduiding vermeld. 
 

 

Vraag 3 

Bent u het met ons eens dat de eigenaar of gebruiker van een perceel of object tijdig een juiste 
huisnummering van de gemeente dient te ontvangen? 
 

Beantwoording 

Ja, dat zijn wij met u eens. Dat doen wij door de voorschriften te volgen zoals die in de Wet BAG zijn 
vastgelegd. (Zie ook antwoord; “vertraagde nummering”) 

 
In uw inleiding legt u de link met aanvragen van nutsvoorzieningen/vergunningen en het tijdig 
toewijzen van adressen. Het is een veel voorkomend misverstand dat voor het aanvragen van een 
nutsvoorziening een nummeraanduiding moet worden vermeld. Voor het aanvragen van een 
aansluiting op een nutsvoorziening wordt gebruik gemaakt van de website mijnaansluiting.nl. 
Mijnaansluiting.nl is het nationale portaal voor aanvragen van nutsvoorzieningen. Voor het aanvragen 
van een bouwvergunning kan de naam openbare ruimte zonder nummeraanduiding, het kavelnummer 
of kadastrale perceel worden vermeld.  
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Vraag 4 

Bent u het met ons eens dat er in het geval van een calamiteit er gevaarlijke en levensbedreigende 
situaties kunnen ontstaan? 
 

Beantwoording 

De BAG stelt gegevens centraal beschikbaar via de landelijke voorziening BAG (LV-BAG).  
De LV-BAG zorgt er voor dat informatie over een pand snel en éénduidig beschikbaar is. De 
hulpverleningsdiensten maken gebruik van navigatiesystemen gebaseerd op de LV-BAG. 
Particulieren daarentegen maken veelal gebruik van Google Maps of andere commerciële 
navigatietools. Echter, deze commerciële partijen hebben een andere manier van gegevens 
verzamelen en maken geen gebruik van de LV-BAG. Hierdoor zijn deze navigatiesystemen voor 
hulpverleningsdienst niet betrouwbaar. In antwoord op uw vraag. Ja, wij delen uw zorg dat door het 
niet goed vinden van adressen gevaarlijke en levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Dit risico 
wordt beperkt door het verplicht gebruik van de LV-BAG door de hulpverleningsdiensten.  
 

 

Vraag 5 

Heeft u een oplossing voor deze problematiek? 
 

Beantwoording 

Met de beantwoording van de inhoudelijke vragen, hebben wij geprobeerd aan te geven dat het 
proces rondom het gebruik en toewijzen van huisnummers zorgvuldig plaatsvindt op een manier die 
van de gemeente mag worden verwacht. Dat er in sommige (uitzonderlijke) gevallen) sprake kan zijn 
onduidelijkheid is ons bekend. In die gevallen leggen wij uit wat de mogelijkheden zijn en welke 
afwegingen zijn gemaakt om tot een bepaalde registratie te komen. Als bronhouder van de BAG 
hebben wij de verplichting om deze registratie volgens vastgestelde normen te beheren. Hierbij staat 
de kwaliteit (juistheid, volledigheid en actualiteit) voorop. Mocht er twijfel zijn over de kwaliteit, dan kan 
dat bij de gemeente worden gemeld. Vervolgens wordt beoordeeld of er een wettelijk en 
gerechtvaardigd belang is om de registratie aan te passen. Mocht u aan de hand van de 
beantwoording nog aanvullende vragen hebben, dan is het team Gegevenshuis van harte bereidt e.a. 
toe te lichten.  
 
 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

P.P.M. van Vilsteren,    H.J. Bolding,  

Gemeentesecretaris    Burgemeester   
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Overzichtskaart huisnummering Ter Laan Bedum 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauw  = Pand in gebruik 

Geel  = Bouwvergunning verleend 

Oranje  =s Bouw gestart 


