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1. Samenvatting
Uw raad wordt voorgesteld om de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
gemeente Het Hogeland vast te stellen. Met de vaststelling van de verordening vervallen de
verordeningen van de voormalige BMWE-gemeenten en is er sprake één geharmoniseerde
verordening voor de gehele gemeente Het Hogeland. Met het vaststellen van de
verordening worden de bevoegdheden uit artikel 6 Wet BAG, zoals het vaststellen en
benoemen van woonplaatsen, het verdelen van woonplaatsen in wijken/buurten,
naamgeving van de openbare ruimte (zoals straten en plantsoenen), het vaststellen lig- en
standplaatsen en het toekennen van nummeraanduiding (huisnummers) overgedragen aan
het college.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
vaststellen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Vanwege de herindeling per 1 januari 2019 dienen de gemeentelijke voorschriften, zoals
verordeningen, op grond van de Wet Arhi vóór 1 januari 2021 te zijn geharmoniseerd. Gelet
hierop, maar ook vanwege het feit dat de Wet basisregistraties Adressen en Gebouwen met
ingang van 1 juli 2018 is gewijzigd in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en op
onderdelen is aangepast, ligt de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
gemeente Het Hogeland 2020 voor.
In de Verordening naamgeving en nummering (adressen) worden alle gegevens
opgenomen die voor de uitgifte van adressen van belang zijn. Zo worden de gemeentelijke
regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het
nummeren van de daaraan liggende objecten vastgelegd.
3.2 Bevoegdheid raad
Het belang van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) is gelegen in het feit
dat zonder deze verordening de bevoegdheden uit artikel 6 Wet BAG* alleen bij de raad
liggen. Dit houdt in dat de raad dan een besluit moet nemen tot het vaststellen en
benoemen van woonplaatsen, wijken, naamgeving van de openbare ruimte (zoals straten
en plantsoenen), het vaststellen lig- en standplaatsen en het toekennen van
nummeraanduiding (huisnummers). Dat is niet wenselijk vanuit het oogpunt van
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doelmatigheid, efficiency, dienstverlening en voortvarende besluitvorming. De voorliggende
verordening delegeert de bevoegdheden van de raad uit artikel 6 Wet BAG aan het college.
Met het vaststellen van de verordening wordt de huidige lijn van drie voormalige gemeenten
opnieuw bevestigd, aangezien al sprake was van delegatie van bevoegdheden. Dit
betreffen de voormalige gemeenten Bedum, Winsum en Eemsmond. Alleen in de
voormalige gemeente De Marne was expliciet geregeld dat de gemeenteraad grenzen aan
woonplaatsen en namen aan woonplaatsen, openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen
toekenden. Zoals hiervoor gesteld, vinden wij dat niet wenselijk.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Het wettelijk kader is, zoals hiervoor aan de orde gekomen, artikel 6 Wet BAG. De wettekst
van artikel 6 is opgenomen in de bijlage.
3.4 Historische context
Zie hiervoor.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Door het vaststellen van de verordening is het college bevoegd tot naamgeving en
nummering, zoals hiervoor aan de orde is gekomen.
De verordening is in overeenstemming gebracht met de per 1 juli 2018 gewijzigde Wet
basisregistratie adressen en gebouwen (wet BAG), die tot dan de Wet basisregistraties
adressen en gebouwen heette. Uit de opschrift van de wet blijkt al dat sinds 1 juli 2018 niet
meer gesproken wordt van “basisregistraties” maar van “basisregistratie”. Ook is de definitie
van “ligplaats” gewijzigd in de wet. In de ledenbrief van de VNG over de wetswijziging en
haar voorstel tot wijziging van de verordening, adviseert de VNG ook om de verordening in
lijn te brengen met de aanbevelingen uit de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever.
Dit uit zich bijvoorbeeld in artikel 1 van de voorliggende verordening: voor de begrippen die
in de Wet BAG zijn gedefinieerd (zoals “adres”, “ligplaats”) wordt voortaan naar de wet
verwezen. Op deze manier worden herhalingen c.q. dubbelingen in regelingen voorkomen.
Begrippen die niet in de Wet BAG voorkomen of daarvan afwijken, worden in de
verordening wel gedefinieerd. Hierbij gaat het enkel om “afgebakend terrein”,
“nummeraanduiding” en “rechthebbende”. Verder zijn er in de verordening enkele
wetstechnische verbeteringen doorgevoerd conform het advies van de VNG.
Omdat gekozen is om de modelverordening van de VNG aan te houden, zijn er geen
bepalingen opgenomen over het instellen van een commissie. Een verklaring hiervoor is
mogelijk het feit dat de verordening de bevoegdheden rondom naamgeving en nummering
overdraagt aan het college.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
Zie hetgeen hiervoor aan de orde is gekomen. Wel kunnen wij uw raad laten weten, dat wij,
vooruitlopend op de vaststelling van de verordening door uw raad, nadere regels hebben
opgesteld die voorschriften bevatten over de wijze van naamgeving en nummering. Ook
hebben wij alvast toezichthouders aangewezen die belast zijn met het toezicht op de
naleving van de bij of krachtens de verordening gestelde. Deze nadere regels en het
aanwijzingsbesluit toezichthouders zullen pas definitief worden nadat uw raad de
verordening heeft vastgesteld. De inwerkingtreding van de nadere regels en het
aanwijzingsbesluit toezichthouders vinden tegelijk plaats met de inwerkingtreding van de
verordening: 1 januari 2021.
5.2 Risico’s
N.v.t.
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6. Financiële aspecten en wijze van dekking
N.v.t.
7. Inbreng belanghebbenden
N.v.t.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Door de vaststelling van de verordening ligt de uitvoering van naamgeving en nummering bij
het college.
8.2 Tijdspad
N.v.t.
8.3 Communicatie
Bekendmaking van de verordening vindt plaats via het gemeenteblad
(officielebekendmakingen.nl)
8.4 Evaluatie
N.v.t
Bijlage(n):
1 VNG ledenbrief d.d. 10 juli 2018, inclusief was/wordt lijst;
2. De Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland;
3. De Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland;
4. Het aanwijsbesluit toezichthouders naamgeving en nummering;
5. Afschrift van de wettekst van artikel 6 Wet BAG.

Achterliggende documenten:
N.v.t.
Winsum, 9 december 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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