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Onderwerp: (Straat)naamgeving en huisnummering
Algemeen
In het kader van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter
Aar heeft de taakgroep Harmonisatie en bestuur aan de productgroep Bestuurlijk-Juridisch de
opdracht gegeven met betrekking tot tal van onderwerpen te inventariseren wat er op de
diverse terreinen in de drie gemeenten aanwezig is.
De productgroep Bestuurlijk-Juridisch heeft voor al deze onderwerpen een zestal
werkgroepen in het leven geroepen die zich met de inventarisatie van de diverse onderwerpen
in de drie gemeenten hebben bezig gehouden.
De werkgroep wet en regelgeving (werkgroep 2) van de productgroep Bestuurlijk-Juridisch
heeft in de inventarisatiefase ten aanzien van bovenvermeld onderwerp geadviseerd aan de
taakgroep harmonisatie en bestuur om voor de fusiedatum een besluit voor te bereiden waarbij
er een verordening straatnaamgeving en huisnummering wordt vastgesteld.
Dit advies is overgenomen door de taakgroep Harmonisatie en bestuur.
Dit betekent dat werkgroep 2 de opdracht heeft gekregen de verordening (straat)naamgeving
en huisnummering voor te bereiden.
Specifiek
De werkgroep heeft in de inventarisatiefase ten aanzien van het onderwerp “verordening
(straat)naamgeving en huisnummering” het volgende geconstateerd:
Nieuwkoop
Er is een “Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van
bouwwerken, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen”, vastgesteld bij besluit
van 19 december 1996.
Liemeer
Er is een “Verordening naamgeving en nummering”, vastgesteld bij besluit van 14 december
2000.
Ter Aar
Er is een “Verordening naamgeving en nummering”, vastgesteld bij besluit van 28 april 2005.
Verschillen
De Verordeningen van Nieuwkoop en Liemeer zijn enigszins gedateerd. De Verordening van
Ter Aar is gebaseerd op de meest recente modelverordening van de VNG en is derhalve
aangepast aan de Wet Dualisering Gemeentebestuur 2002.
Bij het opstellen van bijgaande concept-verordening is aangesloten bij de Ter Aarse
verordening.
De bevoegdheid tot het toekennen van namen en huisnummering berust bij het college van
burgemeester en wethouders.
In principe hebben burgemeester en wethouders de mogelijkheid om via een instellingsbesluit
een (advies)commissie naamgeving in te stellen. De behoefte hieraan wordt vooralsnog niet
gevoeld. Overigens merken wij op dat door het duale stelsel sinds 7 maart 2002 in een
dergelijke commissie ook geen raadsleden meer kunnen plaatsnemen.
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Artikel 7 van de voorgestelde verordening geeft de mogelijkheid voor ons college nadere
uitvoeringsvoorschriften vast te stellen.
In overleg met de productgroep Grondgebied, werkgroep Bouw- en Woningtoezicht zijn
administratieve uitvoeringsvoorschriften opgesteld en deze treft u ter kennisneming aan bij de
stukken.
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Voorstel aan college van burgemeester en wethouders van “Nieuwkoop”
Onderwerp: Vaststellen administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummering
(adressen)
Algemeen
In het kader van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter
Aar heeft de taakgroep Harmonisatie en bestuur aan de productgroep Bestuurlijk-Juridisch de
opdracht gegeven met betrekking tot tal van onderwerpen te inventariseren wat er op de
diverse terreinen in de drie gemeenten aanwezig is.
De productgroep Bestuurlijk-Juridisch heeft voor al deze onderwerpen een zestal
werkgroepen in het leven geroepen die zich met de inventarisatie van de diverse onderwerpen
in de drie gemeenten hebben bezig gehouden.
De werkgroep wet en regelgeving (werkgroep 2) van de productgroep Bestuurlijk-Juridisch
heeft in de inventarisatiefase ten aanzien van (straat)naamgeving en huisnummering
(adressen) geadviseerd aan de taakgroep harmonisatie en bestuur om voor de fusiedatum een
besluit voor te bereiden waarbij er een verordening (straat)naamgeving en huisnummering
wordt vastgesteld.
Dit advies is overgenomen door de taakgroep Harmonisatie en bestuur.
Dit betekent dat werkgroep 2 de opdracht heeft de verordening (straat)naamgeving en
nummering voor te bereiden.
Specifiek
In de inventarisatiefase is gebleken dat de her in te delen gemeenten over een verordening
inzake het benoemen van de openbare ruimten beschikken, doch dat deze niet geheel
overeenkomen en de noodzaak tot harmoniseren daarmee een gegeven is.
Voor de nieuwe gemeente is een verordening naamgeving en huisnummering (adressen)
voorbereid.
Op grond van artikel 7 van deze verordening heeft het college de bevoegdheid om nadere
uitvoeringsvoorschriften vast te stellen.
Ten aanzien van uitvoeringsvoorschriften kan het volgende worden opgemerkt.
Nieuwkoop
Kent geen uitvoeringsvoorschriften.
Liemeer
Kent geen uitvoeringsvoorschriften.
Ter Aar
Kent geen uitvoeringsvoorschriften.
Gelet op de zeer wezenlijke functie van naam- en nummergegevens in het maatschappelijke
verkeer wordt voorgesteld een aantal uitvoeringsvoorschriften van administratieve aard vast te
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stellen. In overleg met de productgroep Grondgebied, werkgroep Bouw- en Woningtoezicht
zijn een aantal administratieve uitvoeringvoorschriften vastgesteld. Hierin is ondermeer de
systematische en eenduidige verstrekking van naam- en nummergegevens aan instanties
geregeld.
U treft hierbij ter vaststelling een concept-besluit tot het vaststellen van administratieve
uitvoeringsvoorschriften naamgeving en huisnummering (adressen) aan.
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Burgemeester en wethouders van “Nieuwkoop 2007”;

gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
“Nieuwkoop 2007”;

BESLUITEN:
vast te stellen de navolgende administratieve uitvoeringsvoorschriften behorende bij de
Verordening (straat)naamgeving en nummering (adressen) “Nieuwkoop 2007”.
1. Huisnummers kunnen worden toegekend aan onderstaande toegangen:
• Omheind opslagterrein
• Ligplaats
• Standplaats
• Recreatiecomplex
• Bedrijvencomplex
• Havencomplex
• Sport- of stadioncomplex
• Scholencomplex
• Militair complex
• Ziekenhuiscomplex
• Bedrijfsverzamelgebouw
• Zelfstandige bedrijfseenheid binnen een bedrijfsverzamelgebouw
• Agrarisch complex
• Klooster- of kerkcomplex
• Eengezinswoning
• Vrijstaand
• Twee onder een kap
• Geschakeld
• Meergezinsgebouw
• Pand
• Torenflat
• Galerijflat
• Bedrijfsgebouw
• Winkelwoning
• Bedrijfswoning
• Brugwachtershuisje
• Verkooppunt motorbrandstof
• (Metro)station
• Verkeersregelruimte
• Technische ruimte
• Losstaand carillon
• Trafohuis/gelijkrichterstation
• Garage(box)
• Kiosk
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•
•

Woonboot / -ark
Woonwagen

2. Huisnummers worden toegekend zo spoedig mogelijk na het aanvragen hiervan en/of zo
spoedig mogelijk na het verlenen van een bouwvergunning, zo mogelijk tegelijkertijd met het
verlenen van de bouwvergunning.
3.Voor het toekennen van een huisnummer wordt gebruik gemaakt van een situatietekening,
waaruit het meest logische toe te kennen huisnummer kan worden opgemaakt.
4.Een voorstel voor een nieuw huisnummer wordt verzonden naar het betreffende rayon van
TPG Post.
5.TPG Post zal een bevestiging met, indien nodig, een nieuwe postcode retourneren.
6.Van het nieuwe huisnummer worden de hieronder vermelde partijen in kennis gesteld:
• Centrale Post Ambulancevervoer
Hollands Midden
Gooimeerlaan 25
2317 JZ Leiden
• KPN Telecom B.V.
OAS Voorraadmanagement
Kamer WZ145, T.a.v. dhr A.R. Schippers
Postbus 30150
2500 GD Den Haag
• REMU Infra NV
Nijverheidsweg 15
3534 AM UTRECHT
• NUON
T.a.v. dhr. Dubois, fax 071-5252224
• Inspecteur en ontvanger der Rijksbelastingen
Postbus 9200
2300 PE LEIDEN
• Kadaster
Afd. Klantenservice, fax 079-3620514
• Bewoner(s) van nieuwe pand(en)
• TPG Post Rayon Leiden
T.a.v. dhr. F. Bakhuis en/of L. Hazeveld
Postbus 99105
2500 NA DEN HAAG
• TPG Post Rayon Utrecht
Servicecentrum, afdeling postcodebeheer
Mineurslaan 20
3521 AG UTRECHT
• OASEN Zuid-Holland
Afdeling Verkoop
Postbus 122
2800 AC GOUDA
• Casema
T.a.v. afd. N.O.
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Postbus 16192
2500 BD DEN HAAG
Cartografisch Instituut Cito-plan B.V.
T.a.v. dhr. W. Leenaars
Groot Hertoginnelaan 156
2517 EM ’S-GRAVENHAGE
Hydron Z-H
T.a.v. dhr. Verdel
Antw.nr. 10124
2800 VB GOUDA
Brandweer
Adressering nog onbekend
Afdeling “Dienstverlening
bureau Burgerzaken”
Afdeling “Uitvoering en Handhaving
bureau BWT, bureau MIL «
Gemeente Alphen aan den Rijn
Afd. Belastingen (WOZ/OZB)

Aldus vastgesteld op ….. 2007
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
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