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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Vaststelling wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Haarlem 

 

Nummer 2019/889828 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur 

Afdeling DIA 

Auteur Weidema-Dreijer, E. 

Telefoonnummer 023-5113397 

Email edreijer@haarlem.nl 

Kernboodschap Bij de naamgeving en nummering van adressen in Haarlem wordt gebruik gemaakt 

van de Verordening naamgeving en nummering (adressen).  Per 1 juli 2018 is de 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) gewijzigd. Naar aanleiding 

hiervan zijn wijzigingen doorgevoerd in de Verordening naamgeving en 

nummering (adressen). 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de 

raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Vaststelling Verordening naamgeving en nummering adressen/2014/314485) ,        

zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2014 

 

 

 

Besluit College 

d.d. 12 november 2019 

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/18-december/19:30/Vaststelling-Verordening-naamgeving-en-nummering-adressen/(2014314485)-2-Raadsstuk-Vaststellen-verordening-naamgeving-en-nummering-adressen-2.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. De Verordening naamgeving en nummering (adressen) vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

zoals van kracht per 20 januari 2015. 

2.  

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Bij de naamgeving en nummering van adressen in Haarlem wordt gebruik gemaakt van de 

Verordening naamgeving en nummering (adressen).  Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistraties 

adressen en gebouwen (BAG) gewijzigd. Naar aanleiding hiervan zijn wijzigingen doorgevoerd in de 

Verordening naamgeving en nummering (adressen). Bij het aanpassen van de verordening is de 

modelverordening van de VNG benut. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor de Verordening naamgeving en nummering (adressen) vast te stellen, 

onder gelijktijdige intrekking van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) zoals van 

kracht per 20 januari 2015  

 

3. Beoogd resultaat 

Met een geactualiseerde verordening wordt voldaan aan gewijzigde wetgeving. 

 

4. Argumenten 

Met een aangepaste verordening blijft het mogelijk om met voldoende juridische grondslag leges te 

kunnen heffen voor huisnummertoekenning of wijziging gekoppeld aan bouwplannen. 

 

Om voorts tegemoet te komen aan de in de Wet BAG gestelde eis om binnen vier dagen na het 

verlenen van een omgevingsvergunning deze vergunning te registreren, inclusief een gemeentelijk 

adres, is de naamgeving gemandateerd aan de burgemeester. Daarbij blijft de advisering door de 

Commissie Naamgeving van kracht. 
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Het toekennen van alleen huisnummerbesluiten is met de Verordening naamgeving en nummering 

(adressen) 2014/314485, gemandateerd aan functionarissen werkzaam binnen de gemeentelijke 

organisatie en dat blijft met de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019/682761 

ongewijzigd. 

 

5. Kanttekeningen 

Dit besluit kent geen kanttekeningen en heeft geen financiële gevolgen. 

 

6. Uitvoering 

Na vaststelling door de raad vindt bekendmaking van deze verordening digitaal plaats in het 

Gemeentelijk publicatieblad (GVOP) op www.officielebekendmakingen.nl. De verordening treedt in 

werking de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening. 

 

7. Bijlagen 

1. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Haarlem 

2. “Was-wordt”  lijst 

 

 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

