
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 06 december 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Aanpassen Verordening naamgeving en nummering (adres-
sen)  

Bijlage(n) : 1. Verordening tot wijziging van de Verordening naamge-
ving en nummering (adressen)  

   

   

   

   

Samenvatting : Op basis van de Verordening naamgeving openbare ruimten 
en nummering gemeente Haren 2008 waren voor de huis-
nummering uitvoeringsvoorschriften vastgesteld. Door een 
fout in de nieuwe verordening van 26 april 2010 kwamen 
deze uitvoeringsvoorschriften van rechtswege te vervallen  
en zouden alle huisnummers moeten worden aangepast aan 
nieuwe uitvoeringsvoorschriften. Deze fout gaan we nu met 
terugwerkende kracht herstellen 

   
Voorgestelde beslissing : Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

aanpassen conform bijgevoegd conceptverordening door na 
artikel 9 (inwerkingtreding) twee nieuwe artikelen (10 en 11) 
tussen te voegen en het huidige artikel 10 (citeerartikel) te 
vernummeren tot 12. 
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Aanleiding  
Op basis van de Verordening naamgeving openbare ruimten en nummering 2008 waren voor 
de huisnummering uitvoeringsvoorschriften vastgesteld. Bij het opstellen van de nieuwe 
verordening op 26 april 2010 was het de bedoeling dat deze uitvoeringsvoorschriften in 
stand zouden bli jven. Daarom werd besloten de artikelen 10 (vervallen van regels) en 11 
(overgangsrecht) uit de modelverordening van de VNG niet over te nemen.  
 
Probleem 
Uit advies van de commissie van Bezwaar en beroep, bli jkt dat dit een verkeerde keus was. 
Door intrekking van de Verordening naamgeving openbare ruimten en nummering gemeente 
Haren 2008 zijn de uitvoeringsvoorschriften 2008 van rechtswege (automatisch) komen te 
vervallen. Het ontbreken van overgangsrecht heeft voorts tot gevolg dat alle huisnummers in 
de gemeente in overeenstemming met nieuwe (nog vast te stellen) uitvoeringsregels ge-
bracht moeten worden. Dit was niet de bedoeling. 
 
Oplossing 
Door het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) worden de artikelen 10 (vervallen van regels) en 11 (overgangsrecht) 
uit de modelverordening van de VNG alsnog met terugwerkende kracht in de verordening 
van 26 april 2010 tussengevoegd. Uitvoeringsvoorschriften worden publicatie van de veror-
dening tot wijziging vastgesteld en gepubliceerd.  
 
Haren, 7 november 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 
 
 
 


