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Adviesnota raad 

Vaststellen 'Verordening naamgeving en nummering 
(adressen)'  
 

Samenvatting 

Op grond van artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 

147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd een Verordening 

naamgeving en nummering (adressen) vast te stellen. In deze verordening zijn de 

gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare 

ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten vastgelegd.  

Als gevolg van een wijziging van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen moet 

de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gewijzigd worden en opnieuw 

worden vastgesteld. Hierdoor is de verordening geactualiseerd en in lijn met de 

modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen 'Verordening naamgeving en nummering (adressen)'; 

2. Intrekken huidige ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen)’, vastgesteld 
d.d. 27 mei 2010, in werking getreden d.d. 1 juli 2010. 

 

Inleiding 

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gemeentelijke basisgegevens 

van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Op grond van artikel 6 van de Wet 

basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is 

de gemeenteraad bevoegd een Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

vast te stellen. In deze verordening zijn de gemeentelijke regels en voorschriften voor 

het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan 

liggende objecten vastgelegd.  

 

Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistratie adressen en gebouwen gewijzigd. Het 

opschrift van die wet wijzigt naar Wet basisregistratie adressen en gebouwen. Er 

wordt niet meer gesproken van ‘basisregistraties’, maar van ‘basisregistratie’. 
Daarnaast is de definitie van ‘ligplaats’ in de wet gewijzigd.  
Als gevolg van deze wijzigingen van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen 

moet de huidige Verordening naamgeving en nummering (adressen) gewijzigd worden 

en opnieuw worden vastgesteld. Daarbij worden wetstechnische verbeteringen 

doorgevoerd conform advies van de VNG. 

Hierdoor is de verordening geactualiseerd en in lijn met de modelverordening van de 

VNG. Om deze reden wordt voorgesteld de voorliggende Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

Voor dit voorstel zijn artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en 

artikel 147 en 149 van de Gemeentewet van belang.  
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Beoogd effect 

Een Verordening naamgeving en nummering (adressen) die in overeenstemming is 

met wetgeving en actueel en redactioneel correct is overeenkomstig de 

modelverordening van VNG.  

 

Argumenten 

1.1. De wijzigingen van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) zijn 

noodzakelijk vanwege wijzigingen van wetgeving 

In de bijlage 'Nadere toelichting aanpassingen Verordeningen naamgeving en 

nummering (adressen) 2019' staat per artikel gemotiveerd aangegeven waarom het 

betreffende artikel gewijzigd wordt of artikelen toegevoegd worden. In het document 

zijn de inhoudelijke en redactionele wijzigingen respectievelijk geel en blauw 

gearceerd weergegeven.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

Dit voorstel heeft geen kanttekeningen en risico's.  

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  

 

Communicatie en samenspraak 

Over de vaststelling van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) zal 

worden gecommuniceerd via een artikel in het gemeentenieuws en op de 

gemeentelijke website. Op die website kan de tekst van de verordening worden 

geraadpleegd. De verordening zal bovendien te inzage worden gelegd.  

 

Uitvoering / planning 

De Verordening naamgeving en nummering (adressen) treedt in werking op de 1e dag 

na bekendmaking. De verordening ligt 12 weken ter inzage in het gemeentehuis.  

 

Bijlagen 

1. Raadsbesluit: Verordening naamgeving en nummering (adressen); 

2. Nadere toelichting aanpassingen Verordening naamgeving en nummering 2019. 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 

voor de besluitvormende raadsvergadering op 17 december 2019. 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft geen aanleiding 

gegeven de stukken te wijzigen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 

secretaris                                     burgemeester 
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