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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 15 december 2011 
Naam opsteller : Tineke Ruiter 
Informatie op te vragen bij : Tineke Ruiter 
Portefeuillehouders : C. Roem 
 
Onderwerp: Verordening Naamgeving en nummering (adressen) gemeente Bergen (NH) 2012 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  -  Vast te stellen de Verordening Naamgeving en nummering (adressen) 
gemeente Bergen (NH) 2012 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 Met de invoering van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna: BAG) is de 
gemeente de verplichting opgelegd om expliciet in de Wet BAG genoemde zaken van een naam, 
nummer of begrenzing te voorzien. De verordening Naamgeving en nummering moet aansluiten bij 
de regelgeving volgens de Wet BAG. Om te kunnen voldoen aan de juridische eisen die worden 
gesteld aan de BAG is het noodzakelijk dat de bestaande “Verordening naamgeving en 
nummering van de gemeente Bergen (NH) 2004” wordt aangepast.  
 
Delegatie 
In artikel 6 van de Wet BAG is bepaald dat de gemeenteraad: 
•  het grondgebied van de gemeente in één of meer woonplaatsen indeelt, de openbare ruimten    
   vaststelt en nummeraanduidingen toekent aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen    
   verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen; 
•  de standplaatsen en de ligplaatsen vaststelt; 
•  de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen vaststelt. 
In de Wet BAG is de raad dus primair verantwoordelijk gemaakt. Het staat de raad vrij om, op 
grond van artikel 156 van de Gemeentewet, deze bevoegdheden te delegeren aan ons college.  
In het kader van de Wet BAG moeten de omgevingsvergunning, het besluit naamgeving openbare 
ruimte en de beschikking met de toekenning van een nummeraanduiding gelijktijdig genomen 
worden. Aangezien ons college het bevoegde orgaan is met betrekking tot de 
omgevingsvergunningen, is het praktisch, maar vanwege de samenhang ook logisch, dat deze 
bevoegdheden bij één orgaan komen te liggen. Het is om praktische redenen gewenst dat uw raad 
de genoemde specifieke bestuursbevoegdheden aan ons college delegeert waardoor slagvaardig 
gehandeld kan worden ten aanzien van de vaststelling van naamgeving en nummering.   
 
De nieuwe verordening geeft de kaders aan die gelden voor de naamgeving en begrenzing van 
woonplaatsen, het toekennen van namen aan de openbare ruimte, het nummeren van 
verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen.  
In de verordening worden niet meer de termen “straatnamen” en “huisnummers” gebruikt maar 
“naamgeving” en “nummering”. Aan bijvoorbeeld bos- en duingebieden kunnen namen worden 
toegekend. Dit betreffen geen straten maar gebieden. Ook kunnen nummers worden toegekend 
aan bijvoorbeeld windmolens of bunkers. Hierbij is geen sprake van een “huis”.  
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Ons college kan rechtmatig, conform Wet BAG,  naamgeving- en nummerbesluiten nemen. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Aanpassing van de Verordening Naamgeving en nummering is noodzakelijk in verband met de 
inwerkingtreding van de Wet BAG. De raad heeft de verordenende bevoegdheid.  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De vaststelling van de verordening heeft gevolgen voor een ieder die naamgeving of nummering 
aanvraagt. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 Er is geen alternatief om conform Wet BAG te werken. 
  
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
 de raad daarover gerapporteerd? 
De verordening Naamgeving en nummering (adressen) gemeente Bergen (NH) 2012 wordt: 
-  bekend gemaakt in de gemeentekrant; 
-  op onze gemeentelijke website geplaatst; 
-  beschikbaar gesteld op de landelijke voorziening www.overheid.nl. 
  
7.  Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met dit voorstel zijn geen middelen gemoeid.  
  
8.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 Aanpassing van de Verordening Naamgeving en nummering is noodzakelijk in verband met de 
inwerkingtreding van de Wet BAG. 
 
 
 
Bijlagen 

1. Raadsbesluit: Verordening Naamgeving en nummering (adressen) gemeente Bergen (NH) 
2012, de toelichting en bijlagen. 

 
 
 
Bergen, 1 november 2011 

 
Het college van Bergen, 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
  

http://www.overheid.nl/

