
 

Raadsvergadering d.d. 14 oktober 2008 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 23 september 2008 
 
Onderwerp:  Vaststellen Verordening naamgeving openbare ruimten en nummering 

gemeente Tynaarlo 2008  
 
 
Portefeuillehouder:   H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: T. Vos 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 702 
E-mail adres:   t.vos@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  De verordening naamgeving openbare ruimten en nummering 

gemeente Tynaarlo vaststellen. 
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten een naam te geven. 
Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van herinrichting of uitbreiding van de gemeente of wanneer een 
aanvraag om een bouwvergunning voor een nieuw te bouwen woning of bedrijf bij de gemeente 
binnenkomt. 
Het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van gebouwen moet een wettelijke grondslag 
hebben. Tot 1 januari 1994 vormde de Gemeentewet en het Besluit bevolkingsboekhouding de basis voor 
het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van gebouwen. In 1998 zijn de mogelijkheden 
tot nummeringen en naamgeving vastgelegd in een verordening. Op 4 oktober 2007 heeft de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel voor de Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) aanvaard. Met de komst 
van de wet BAG is het nodig de verordening aan te passen met de eisen en de begrippen van de BAG. 
Volgens planning wordt de wet medio 2009 van kracht. Vooruitlopend op het in werking treden van deze 
wet stellen wij u voor de verordening vast te stellen. Door het vaststellen van de  "Verordening 
naamgeving openbare ruimten en nummering gemeente Tynaarlo 2008" voldoen wij aan de wettelijke 
eisen die aan deze registraties door de wet BAG volgend jaar worden gesteld. 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd 

Financiële consequenties 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties  

Adviezen 

Er zijn aanvullende adviezen. 



 

Gevraagd besluit 

Vaststellen Verordening naamgeving openbare ruimten en nummering gemeente Tynaarlo 2008 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


