
Registratienummer: 1516314

Datum voorstel: 17 november 2O2O

Commissie 22 december 2020

Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit

Portefeuillehouder: Zeeman

Gemeenteraad 22 december 2O2O

Samenvatting:
Voor de aanstaande fusie van gemeenten Purmerend en Beemster is het nodig om de
regelgeving van beide gemeenten over de naamgeving van de openbare ruimte te
harmoniseren. Vooruitlopend op de fusie wordt de raden van beide gemeenten voorgesteld
identieke verordeningen naamgeving vast te stellen.
De bestaande Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de
nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en ligplaatsen (adressen) wordt
daarom ingetrokken.

Ondenverp:
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Beemster



Registratienum mer: 1 51631 4
Ondenruerp: Verordening naamgeving en nummering (adressen) Beemster

Middenbeemster, 17 november 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

De gemeenteraad heeft op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet
bag) de bevoegdheid om het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen in
te delen, de openbare ruimten vast te stellen en nummeraanduidingen toe te kennen aan de
op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

De raad heeft deze bevoegdheid bij het vaststellen van Verordening op de naamgeving van
delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende
terreinen en ligplaatsen (adressen) aan het college gedelegeerd.

De gemeente Purmerend heeft een algemeen delegatiebesluit waarin de bovengenoemde
bevoegdheid van de raad is gedelegeerd aan het college.

De gemeenten Purmerend en Beemster fuseren per 1 januari 2022. De gemeenten hebben
besloten zoveel mogelijk regelgeving vóór datum fusie te harmoniseren.

Oplossingsrichti ngen :

ln het kader van de harmonisatie van de regelgeving over de naamgeving van de openbare
ruimte wordt u voorgesteld een nieuwe, geactualiseerde verordening die de naamgeving
regelt vast te stellen. Aan de raden van Beemster en Purmerend wordt een gelijkluidende
verordening naamgeving voorgelegd.

Meetbare doelstellingen :

Voor de fusiedatum hebben de gemeenten al gelijkluidende regelgeving over naamgeving
van openbare ruimte.

Financiële consequenties/risico's :

Geen verschíl met de huidige situatie

Communicatie:

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.
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Relatie met fusie:
De harmonisatie ten behoeve van de fusie is de aanleiding voor dit voorstel

Monitoring/evaluatie:

n.v.t.

Voorstel:
Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot vaststelling van de Verordening
naamgeving en nummering (adressen) Beemster onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van
gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en ligplaatsen (adressen).

meester en wethouders van Beemster

H.C. Heerschop
burgemeester

Welage
secretaris

Bijlage(n): geen
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De raad van de gemeente Beemster,

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 149 van de
Gemeentewet,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 202Q,

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Beemster.

Gelijktijdig in te trekken de bestaande Verordening op de naamgeving van delen van de
openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en
ligplaatsen (adressen).

Artikel l. Definities
1. ln deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- adres;
- ligplaats;
- openbare ruimte;
- pand;
- standplaats;
- verblijfsobject;
- woonplaats;
dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

2. ln deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:
- afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop

zich geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is.
- nummeraanduiding: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie

adressen en gebouwen, en dat ook betrekking kan hebben op een afgebakend
terrein.

- rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een
persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar
burgerlijk recht bevoegd is om in die zaakte handelen zoals in de verordening is
voorgeschreven, alsmede de beheerder.

Artikel 2. Naamgeving woonplaatsen en openbare ruimte
1. Burgemeester en wethouders stellen de grens en de naam van een of meer

woonplaatsen vast en kunnen deze in wijken en buurten verdelen conform de richtlijnen
die het Centraal Bureau voor de Statistiek aan deze indeling verbindt.

2. Burgemeester en wethouders kennen per woonplaats namen toe aan delen van de
openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.



Registratienummer: 1 51631 4
Ondeniverp : Verordeni ng naamgevi ng en n um meri ng (adressen) Beem ster

3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt
tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 3. Nummering objecten
1. Burgemeester en wethouders stellen de lig- en standplaatsen vast.
2. Burgemeester en wethouders kennen nummeraanduidingen toe aan verblijfsobjecten, lig-

en standplaatsen.
3. Zij bepalen de afbakening van panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.
4. De toekenning of afbakening, bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor

personen toegankelijke objecten, niet zijnde verblijfsobjecten, dan wel op afgebakende
terreinen worden toegepast.

5. Onder vaststellen, toekennen en bepalen als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid
wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 4. Aanbrengen aanduiding
1. De door burgemeester en wethouders aan de openbare ruimte of een gedeelte daarvan

toegekende namen, bedoeld in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente
blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

2. De door burgemeester en wethouders aan een object toegekende nummers, bedoeld in
artikel 3, tweede en vierde lid, worden daaraan op doeltreffende wijze aangebracht.

3. Het is eenieder die daartoe niet bevoegd is verboden namen aan de openbare ruimte of
delen daarvan, dan wel nummers aan een pand of verblijfsobject, of lig- of standplaats of
afgebakend terrein toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Artikel 5. Gedoogplicht naamaanduiding
1. Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat de door hen toegekende

aanduidingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal,
schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de
rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde aanduidingen vanwege burgemeester
en wethouders of op vezoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en
wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of venrvijderd.

2. Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen een naamaanduiding, waarop de
vervallen naam is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de
naamaanduiding met de nieuwe naam te handhaven laat de rechthebbende dit toe.

3. De rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde
aanduidingen vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6. Aanbrengplicht nummeraanduiding
1. Tenzij burgemeester en wethouders anders hebben besloten, draagt de rechthebbende

van een object er zorg voor dat de nummers, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden
aangebracht overeenkomstig het krachtens artikel 7 bepaalde.

2. De rechthebbende draagt er zorg voor dat de nummers binnen vier weken na
kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders zijn aangebracht.

3. Als een verblijfsobject, lig- of standplaats of afgebakend terrein nog niet gereed is
gekomen, wordt het nummer binnen vier weken na het gereedkomen daarvan
aangebracht.
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4. Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen een nummeraanduiding, waarop het
vervallen nummer is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de
nummeraanduiding met het nieuwe nummer te handhaven laat de rechthebbende dit toe
of geeft de rechthebbende daaraan uitvoering.

5. Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede en derde lid genoemde termijnen
verlengen.

Artikel 7. Nadere regels
1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het proces en de wijze

van:
a. naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken;
b. naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;
c. nummering van verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen en afgebakende terreinen;
d. opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

2. De nadere regels zijn niet strijdig met het Convenant inzake postcodes.

Artikel 8. Handhaving
1. Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5 en artikel 6, eerste tot en met

vierde lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.
2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn

belast de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Artikel 9. lnwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
2. Op de in het eerste lid bedoelde dag wordt de Verordening op de naamgeving van delen

van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende
terreinen en ligplaatsen (adressen) ingetrokken.

Artikel 10. Overgangsbepaling
Namen en nummers die voor de inwerkingtreding van deze verordening aan objecten zijn
toegekend, blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

Artikel 11. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Beemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 22 december 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier


