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Met het oog op de implementatie van de Wet Basisregistraties voor Adressen 
en Gebouwen (BAG) is het noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot 
formalisering van openbare ruimten (straten) en huisnummers en tot vast-
stelling van de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2008’. 
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zenden stukken: 

Raadsvoorstel 
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2008 

Achterliggende stukken 
(ter inzage te leggen voor 
raadsleden): 

1. Lijst met 12 straatnamen waarvan brondocumenten ontbreken 
2. Referentiebestand openbare ruimten per 1 oktober 2008 
3. Proces opbouw referentiebestand adressen 
4. Overzicht onderzoek archief 
5. Overzicht huisnummers 
6. Referentiebestand huisnummers per 1 oktober 2008  
7. a. Overzicht verblijfsruimten in zorgcentra 

b. Overzicht garageboxen 
c. Overzicht nutsruimten 

8. Collegebesluit d.d. 14 oktober 2008 
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Raadsvoorstel 
 
 
Datum raadsvergadering: 27 november 2007, agendanr. 11 
 
Onderwerp: Naamgeving openbare ruimten en huisnummering 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Formaliseren van de benaming van 12 openbare ruimten (straten) 
2. Met betrekking tot huisnummers in de gemeente: 

a. intrekken van alle in het verleden genomen huisnummerbesluiten 
b. formaliseren van 17.312 huisnummers in Oude IJsselstreek 
c. toekennen van 840 nieuwe huisnummers aan nieuwe -verplichte- BAG onderdelen 

3. Vaststellen van de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2008’. 

 
Inleiding 
In het kader van de wet voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), onderdeel 
Adressen-registratie, dient elke gemeente in Nederland zijn woonplaatsen, openbare ruimten 
(straten) en huisnummers te inventariseren, te registreren en landelijk uit te wisselen. 
Belangrijk daarbij is dat de geïnventariseerde gegevens getoetst kunnen worden aan een 
formeel besluit (brondocument). 
Doelstelling is om medio 2009 aan deze voorwaarden te voldoen. 
 
Woonplaatsen 
Voor dit onderdeel vereist de BAG een zogenaamd “woonplaatsenbesluit”. College en raad 
worden hieromtrent separaat geïnformeerd. 
 
Openbare Ruimten 
Binnen de nieuwe wetgeving wordt een straat voortaan een “openbare ruimte” genoemd.  
Met betrekking tot alle geïnventariseerde openbare ruimten heeft brononderzoek 
plaatsgevonden.  
Van de 801 geïnventariseerde benamingen van openbare ruimten binnen Oude IJsselstreek 
zijn 789 brondocumenten opgespoord. (zie bijlage 1 en 2). Dat is 98,5 % van het totaal. Van 
de overige “staatnamen” is geen brondocument meer te achterhalen. 
Als er geen brondocument opgespoord kan worden, moet de gemeenteraad de benaming 
van de openbare ruimten formaliseren. In de Oude IJsselstreek gaat het om 12 openbare 
ruimten (straten).  
 
De onderstaande benaming van die openbare ruimten zal door de raad geformaliseerd 
moeten worden.  
Het betreft: 
 

Straatcode Openbare ruimte Plaats 

1 Aaltenseweg Sinderen 

171 Marmelhorstweg Voorst 

318 Weteringweg Varsselder 

336 Te Poelshof Gendringen 

390 Molenbeek Ulft 

2009 de Savornin Lohmanstraat Silvolde 

5487 Oude Pinnedijk Westendorp 

6713 Meesterijweg Terborg 

6861 Munstermanstraat Terborg 

8023 Nieuwe Sluisweg Terborg 

8104 Oude Sluisweg Terborg 

9969 De Schouwgraaf Ulft 



 
 
Huisnummering 
Om de aantallen uitgegeven en bekende huisnummers te kunnen bepalen, zijn diverse data 
bestanden vergeleken. Uit dat tijdrovende proces is een referentiebestand “huisnummers” 
opgebouwd (zie bijlage 3). 
 
Ook voor de geïnventariseerde huisnummers in onze gemeente zijn wij gestart met een 
brondocumenten onderzoek. Dit bleek echter zo’n klus, dat middels een steekproef gekeken 
is naar de mate van volledigheid.  
Gelet op die uitkomst en het opgespoorde aantal archiefdozen (zie bijlage 4) hebben wij 
besloten om de huisnummers in het opgebouwde referentiebestand in zijn totaliteit te laten 
formaliseren door de gemeenteraad en verder brononderzoek achterwege te laten. (Vanuit 
planningsaspect tijd- en kostenbesparend.) 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad eerst alle in het verleden genomen 
huisnummerbesluiten vervallen verklaart (onder verwijzing naar de relevante vindplaats in het 
archief) en vervolgens alle in het referentiebestand opgenomen huisnummers via een 
massabesluit formaliseert. Alleen op die wijze ontstaat er een authentiek startbestand 
huisnummers conform de BAG. Het betreft een aantal van 17.312 huisnummers (zie bijlage 5 
en 6), allen betrekking hebbend op verblijfsruimten. 
 
Daarnaast schrijft de BAG voor dat onder bepaalde voorwaarden ook huisnummers 
toegekend moeten worden aan garageboxen, nutsruimten (bijv. transformatorhuisjes, 
telefooncentrales, gemalen e.d.) en verblijfsruimten in zorgcentra. Uit onderzoek blijkt het hier 
te gaan om 840 nieuw toe te kennen huisnummers (zie bijlage 7a, b en c), waar de raad nu 
eenmalig een huisnummerbesluit voor moet nemen. 
 
Meetbaar effect 
Door de genomen raadsbesluiten ontstaat er een totaal startbestand BAG voor het onderdeel 
Adressen, met authentieke data. Het startbestand krijgt als datum 1 oktober 2008 mee. 
Hiermee is het BAG onderdeel ‘Adressen’ afgerond en kunnen de verzamelde data in de 
BAG applicatie ingevoerd worden. 
 
Argumenten   

 
1.1 Het formaliseren van openbare ruimten en huisnummers is wettelijk bepaald en een 

verplicht onderdeel van de toelatingsaudit. 
Medio 2009 zal de gemeente een audit moeten ondergaan die zal uitwijzen of de Oude 
IJsselstreek aan alle wettelijk gestelde eisen voldoet om toe te treden tot de landelijke 
BAG. Op het moment van de audit moeten de openbare ruimten en huisnummers door 
de raad geformaliseerd zijn. 

2.   
2.1 Het nemen van een zogenaamd massabesluit bespaart veel tijd en kosten. 

Om te voldoen aan de eisen gesteld in de BAG, moet er van elk toegekend huisnummer 
een brondocument beschikbaar zijn. Uit gehouden steekproeven blijkt dat het 
ondoelmatig is om alle brondocumenten op te sporen en daarna aan de BAG applicatie 
te koppelen. Formalisering van alle huisnummers wordt aanbevolen. Om echter alle 
huisnummers te formaliseren, moeten tegelijkertijd alle in het verleden genomen 
huisnummerbesluiten worden ingetrokken. 

3.  
3.1 De huidige verordening is vervallen en voldoet niet aan de richtlijnen gesteld in de 

Wet Basisregistratie Adressen (onderdeel van de BAG). 
Om besluiten te kunnen nemen over naamgeving van openbare ruimten (straten) en de 
nummering van verblijfsobjecten, is vaststelling van de ‘Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) 2008’ noodzakelijk. 

 
Kanttekeningen 
Een formaliseringsbeslissing is niet vatbaar voor Bezwaar en Beroep. Het is mogelijk dat 
burgers hun huisnummer niet terugvinden in de registratie. De reden zal veelal zijn dat zij 
zichzelf een huisnummer, vaak een A nummer, hebben toegekend. Bijvoorbeeld omdat de 
gemeente een woningsplitsing heeft geweigerd. 



Als de burger op de publicatie reageert, zal in ieder geval brononderzoek uitgevoerd worden. 
Wordt er alsnog een brondocument gevonden, volgt er opname in het BAG register. 
Indien geconstateerd wordt dat het geen door de gemeente uitgegeven huisnummer betreft, 
kan een huisnummer worden aangevraagd en wordt daarvoor de gebruikelijke procedure 
gevolgd. 
 
Communicatie: 
Op de gebruikelijke wijze het besluit van de raad publiceren. 
De papieren publicatie betreft zo’n 255 A4-tjes. Het verdient aanbeveling om een uitdraai op 
de leestafel in de burgerhal ter inzage te leggen en de lijst met huisnummers via de website 
te publiceren. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 

 


