UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN NAAMGEVING EN NUMMERING
GEMEENTE WIJDEMEREN 2010
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren;
gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente
Wijdemeren 2010;
besluit vast te stellen:
Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Wijdemeren 2010

INLEIDING
Deze uitvoeringsvoorschriften zijn een aanvulling op de “Verordening naamgeving en
nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2010” en bevatten administratieve- en
technische uitvoeringsvoorschriften voor naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte en
nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen.
HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsvoorschriften wordt verstaan onder:
a. Burgemeester en wethouders:
b. Rechthebbende:

c. Belanghebbende:
d. Commissie:
e. Verordening:
f. Uitvoeringsvoorschriften:

g. Naamdrager:
h. Nummerdrager:

i. Ligplaats:

Het college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren.
Ieder, die krachtens eigendom of beperkt zakelijk
recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak,
dat hij/zij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot
die zaak te handelen als in de verordening is
voorgeschreven, zomede de beheerder.
Degene wiens/wier belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken.
Commissie naamgeving gemeente Wijdemeren 2010.
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
gemeente Wijdemeren 2010.
Uitvoeringsvoorschriften inzake naamgeving en begrenzing
van de openbare ruimte en nummering van
verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en
afgebakende terreinen.
Bord waarop een toegekende naam is aangebracht,
bijvoorbeeld een straatnaambord.
Bord waarop een toegekend nummer is aangebracht,
bijvoorbeeld een nummerbord.
Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke
orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan
niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of
een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent
afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve
doeleinden geschikt vaartuig.

j. Standplaats:

k. NEN:
l. Wet

Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke
orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte
daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van
een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden
en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden
geschikte ruimte.
Nederlands Normalisatie-instituut.
Wet basisregistraties adressen en gebouwen BAG).

ONDERDEEL A

ADMINISTRATIEVE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDSTUK 2

NAAMGEVING VAN WOONPLAATSEN EN VAN DELEN VAN
DE OPENBARE RUIMTE

Artikel 2

Woonplaats, wijk en buurt

1.

Aan het gemeentelijke grondgebied zijn de (woonplaats)namen Loosdrecht, Breukeleveen,
Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg toegekend.

2.

De woonplaatsen zijn verdeeld in wijken en buurten, waaraan namen, codes en nummers
zijn toegekend.

3.

De verdeling in wijken en buurten vindt plaats op basis van de door het Centraal Bureau
voor de Statistiek voorgestelde werkwijze.

Artikel 3

Specifieke richtlijnen voor vaststelling van straatnamen

1.

Bij de totstandkoming van een nieuwe wijk adviseert de commissie burgemeester en
wethouders in een vroeg stadium over één of meerdere thema’s voor het vaststellen van
straatnamen.

2.

Na de vaststelling van het/de thema(’s) door burgemeester en wethouders stelt de
commissie een groslijst op, waaruit gekozen kan worden bij de toedeling van straatnamen.

3.

Zodra de stratenloop in (een deel van) de wijk/buurt vaststaat, bereidt de commissie een
collegebesluit voor tot straatnaamgeving. Bij het advies aan burgemeester en wethouders
wordt geput uit de in lid 2 genoemde lijst.

4.

Als een groslijst is uitgeput wordt deze aangevuld met namen die aansluiten bij het thema
dat voor de betreffende wijk/buurt is gekozen.

5.

Nieuwe straatnamen kunnen worden ontleend aan:
a. Algemeen bekende en vertrouwde, concrete zaken uit de natuur en het leven;
b. Overgeleverde historische veldnamen;
c. Plaatselijk gebonden persoonlijkheden kunnen vernoemd worden als zij voor
Wijdemeren een buitengewone maatschappelijke, culturele of sociale betekenis waren;
d. Personen die niet plaatselijk gebonden zijn, kunnen vernoemd worden als zij
internationalaal, nationaal of regionaal van buitengewone maatschappelijke, culturele of
sociale betekenis waren;
e. Er worden geen personen vernoemd, die nog in leven zijn, met uitzondering van leden
van het Koninklijk Huis.

6.

Straatnamen moeten passen bij de namen van de straten in de omgeving.

7.

De naam moet passen bij de aard van de straat; het misstaat om een smal straatje een
laan te vernoemen of een steeg te vernoemen naar een groot staatsman.

8.

Verwarring tussen straatnamen moet worden voorkomen.

9.

Namen met een eenvoudige spelling hebben de voorkeur.

10. Voor een goede vindbaarheid en ter vermijding van verwarring wordt gekozen voor:
a. namen die geen klankoverlast, gelijkluidend of verwantschap van begrip opleveren;
b. gemakkelijk en ongedwongen uit te spreken namen;
c. namen die bij voorkeur niet meer dan 24 posities tellen;
d. het vermijden van moeilijk uitspreekbare buitenlandse namen.
11. Bij vernoeming van personen wordt een verklarende tekst vastgesteld. In andere gevallen
kunnen burgemeester en wethouders afzonderlijk hiertoe besluiten. Verklarende teksten
worden beperkt tot 60 karakters.
Artikel 4

Richtlijnen voor wijzigen van straatnamen (vernaming)

1.

Bestaande straatnamen kunnen in de volgende gevallen worden gewijzigd:
-als de loop van een straat door infrastructurele wijzigingen, dorpsvernieuwing en dergelijke
zodanig wijzigt dat de vindbaarheid van (een deel van) de (toekomstige) adressen in het
geding is;
-als blijkt dat een straatnaam of de schrijfwijze ervan foutief is vastgesteld;
-als burgemeester en wethouders hier uitdrukkelijk en onder opgave van objectief
waardeerbare redenen om verzoeken.

2.

Bij een vernaming worden de volgende zorgvuldigheidsnormen in acht genomen:
-er wordt eerst een voornemen tot vernaming kenbaar gemaakt aan de belanghebbende(n);
-er wordt een minimale overgangstermijn van 6 maanden gehanteerd, tenzij met alle
belanghebbende(n) een kortere overgangsperiode wordt overeengekomen;
-de vernaming waarborgt op dat moment – en in de toekomst - een optimale vindbaarheid.

3.

Binnen één jaar na de ingangsdatum van een vernaming moet de drager met de oude
naam verwijderd worden.
Tot die tijd mag de drager met de oude naam aanwezig blijven, mits die oude naam door
middel van een kruis als vervallen is aangeduid.

Artikel 5

Openbaarmaking en bekendmaking van namen

1.

Nadat burgemeester en wethouders een naam hebben vastgesteld, wordt deze openbaar
en bekend gemaakt door middel van publicatie op de gemeentepagina Wijdemeren
Informeren en de website van de gemeente.

2.

Openbaar- en bekendmaking als bedoeld in het eerste lid is niet toegestaan voordat
belanghebbende(n) bij vernaming eerst schriftelijk over het voornemen of het besluit tot
naamgeving zijn geïnformeerd.

3.

Naast de wijze van bekendmaking als bedoeld in het eerste lid geschiedt de bekendmaking
van een besluit tevens schriftelijk of per e-mail aan:
-de opdrachtgever (bij nieuwbouw)
-de rechthebbende en/of belanghebbende (bij bestaande bouw)

-interne afnemers
-nutsbedrijven
-andere externe afnemers
-hulpdiensten.
Artikel 6

Registratie van namen

Toegekende namen voor de openbare ruimte worden in de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) vastgelegd en gemeld aan de Landelijke Voorziening.
HOOFDSTUK 3

NUMMERING

Artikel 7

Toekenning en bekendmaking van nummers

1.

Officiële adressen kunnen alleen nog toegekend worden aan drie soorten (zogenaamde)
adresseerbare objecttypen: verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen.

2.

Besluiten tot toekenning, wijziging of intrekking van nummeraanduidingen worden
voorbereid door de BAG-beheerder en toegekend namens burgemeester en
wethouders.

3.

Het toekennen van nummeraanduidingen geschiedt:
-op het moment van verstrekken van bouwvergunningen
-bij realisatie van nieuwbouwprojecten
-bij realisatie van projecten tussen bestaande objecten
-bij verbouwingen van objecten
-bij splitsing / samenvoeging
-op verzoek burger(s) / derde(n)
-eigen waarneming.

4.

Openbaar- en bekendmaking van nummerbesluiten gebeurt door middel van
publicatie op de gemeentepagina “Wijdemeren Informeren” en de website van de
gemeente.

5.

Naast de wijze van bekendmaking als bedoeld in het derde lid geschiedt de
bekendmaking van een besluit tevens schriftelijk of per e-mail aan:
-de opdrachtgever (bij nieuwbouw)
-de rechthebbende en/of belanghebbende (bij bestaande bouw)
-aangewezen interne afnemers
-nutsbedrijven
-aangewezen externe afnemers
-hulpdiensten.

Artikel 8

Registratie van nummeraanduidingen

1.

De toegekende, gewijzigde en ingetrokken nummeraanduidingen worden
geregistreerd in de basisregistraties adressen en gebouwen.

2.

De registratie geschiedt conform de bepalingen in de Wet BAG.

Artikel 9

Algemene richtlijnen voor de wijze van nummeren

Het nummeren geschiedt als volgt:
1.
De nummers worden per openbare ruimte (straat) bepaald in oplopende reeksen van
even en oneven getallen.
2.

De even nummers worden aan de rechterzijde en de oneven nummers aan de linkerzijde
van de straat aangebracht. Dit geldt eveneens voor het geval dat de straat slechts aan
één zijde wordt bebouwd, en voor gebouwen, die niet direct aan een straat zijn gelegen.

3.

De rechter- en / of linkerzijde van de straat worden bepaald met inachtneming van de
looprichting van de straat, bezien vanuit de dorpskern, of indien niet mogelijk, bezien
vanuit een centrum van een wijk / buurt of bezien vanuit een hoofdverkeersweg.

4.

In doodlopende straten wordt van het begin van de straat af, ongeacht de looprichting,
rechts even en links oneven genummerd.

5.

Wanneer een straat begint of eindigt met, dan wel onderbroken wordt door een plein, dat
dezelfde naam draagt als die straat, wordt doorgenummerd alsof het plein een onderdeel
van die straat is.

6.

Ter bepaling van de nummering aan afzonderlijke pleinen wordt de richting daarvan
vastgesteld als de loop van de wijzers van de klok en wordt doorlopend genummerd.

7.

Een gebouw, welke gelegen is aan twee straten, wordt genummerd aan die straat,
waaraan het begin van het toegangspad is gelegen en via de kortste weg naar de
toegangsdeur loopt.

8.

Gebouwen met toegangen aan verschillende wegen moeten worden genummerd aan de
weg of straat, waar vandaan de kortste begaanbare route naar de (hoofd)toegang(en) is
gelegen.

9.

Voor ruimten tussen gebouwen, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, worden
een aantal (huis)nummers gereserveerd.

10.

Waar dit van toepassing is, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de al bestaande
systematiek van nummeren.

Artikel 10

Richtlijnen voor wijzigen van nummers (vernummering)

1.

Bestaande nummers worden gewijzigd als door wettelijk geregelde grenswijziging,
grenscorrectie of gemeentelijke herindeling sprake is van één of meer identieke adressen;
in welk geval nummer(s) van de “toegevoegde” straat gewijzigd wordt / worden.

2.

Bestaande nummers kunnen in de volgende gevallen worden gewijzigd:
-als nieuwe nummers niet op een juiste en logische wijze kunnen worden toegekend;
-als de vindbaarheid van één of meer (toekomstige) objecten hierdoor (beter)
gewaarborgd wordt;
-als burgemeester en wethouders menen dat dit om andere redenen noodzakelijk is.

3.

Bij een vernummering wordt eerst een voornemen daartoe kenbaar gemaakt aan de
belanghebbende(n). Er wordt een minimale overgangstermijn van 6 maanden in acht
genomen, tenzij met alle belanghebbenden een kortere termijn wordt overeengekomen.

4.

Bij vernummering wordt – voor zover mogelijk – rekening gehouden met het aantal te
vernummeren objecten in relatie tot het aantal nieuw te nummeren objecten.

5.

Tijdens de overgangstermijn worden zo nodig nummerverwijsborden aangebracht als
blijkt dat tot het moment van het van kracht worden van de vernummering de
vindbaarheid niet gewaarborgd is.

6.

Binnen één jaar na de ingangsdatum van een vernummering moet de drager met het
oude nummer verwijderd worden. Tot die tijd mag de drager met het oude nummer –
naast het nieuwe nummer - op het object aanwezig blijven, mits dat oude nummer door
middel van een kruis als vervallen is aangeduid.

ONDERDEEL B

TECHNISCHE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDSTUK 4

NAAMDRAGERS

Artikel 11

Algemene eisen naamdragers

1.

Naamdragers moeten voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN-norm voor wat betreft
de functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de
kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen.

2.

Naamdragers worden door of namens de daartoe aangewezen ambtenaar aangebracht.

Artikel 12

Specifieke eisen naamborden

1.

Naamborden worden uitgevoerd in blauw en voorzien van witte letters, lettertekens
en cijfers. De straatnaam wordt in een wit kader geplaatst.

2.

Oude naamborden worden gebruikt totdat ze aan vervanging toe zijn. Bij
vervanging wordt voor het nieuwe bord de uitvoering gebruikt als bedoeld in het eerste
lid.

3.

De plaatsing van naamborden moet voldoen aan de daarvoor vastgestelde NENnormen.

4.

Naamborden aan belangrijke verkeerswegen en op belangrijke kruisingen en
splitsingen mogen - in afwijking van de in het derde lid genoemde NEN-norm - worden
geplaatst in de berm op een hoogte van ongeveer 1 meter boven het maaiveld.

5.

Naamborden worden in elk geval aangebracht:
-bij elke aanrijdrichting op een kruispunt;
-bij overgaan van de één in de andere straat, die in elkaars verlengde liggen;
-bij splitsing van straten en wegen.

Artikel 13
1.

Borden met toevoegingen

Naamverwijsborden of borden met een de wijk- of buurtnaam mogen - naast de in artikel
12 derde lid voorgeschreven wijze – eventueel ook geïntegreerd in of onder een
naamdrager worden aangebracht.

2.

Borden met een wijk- of buurtnaam worden in blauw op wit uitgevoerd.

3.

Borden als bedoeld in de voorgaande leden, behoeven niet te voldoen aan de
voorwaarden als gesteld in artikel 12.

Artikel 14
1.

2.

Naamborden met verklarende tekst

Als door burgemeester en wethouders een verklarende tekst of aanduiding is vastgesteld
bij een straatnaam, wordt die geïntegreerd in of los onder het betreffende
naambord aangebracht.
Verklarende teksten of aanduidingen worden in beginsel - in afwijking van artikel 12 alleen aangebracht op borden aan het begin en eind van een straat.

HOOFDSTUK 5

NUMMERDRAGERS

Artikel 15

Algemene eisen nummerdragers

1.

Nummerdragers moeten voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN-norm voor wat
betreft de functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, vormgeving en materiaal.

2.

Nummerdragers dienen door of namens de rechthebbende te worden aangebracht.

3.

De plaatsing van nummerdragers moet voldoen aan de daarvoor vastgestelde NENnorm.

4.

Als niet kan worden voldaan aan het gestelde in het eerste lid, hebben de
nummerdragers in elk geval een zodanige mate van leesbaarheid, dat de drager
tenminste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 16

Specifieke eisen nummerdragers

1.

Nummerdragers worden uitgevoerd in wit met zwarte cijfers, letters, toevoegingen of
aanduidingen.

2.

Andere nummerdragers dan die bedoeld in het voorgaande lid, worden alleen gedoogd
als ze in elk geval voldoen aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid of derde lid van
artikel 15 en/of als naast die nummerdrager de oorspronkelijk –door de gemeente
voorgeschreven – nummerdrager gehandhaafd blijft.

3.

Als de oorspronkelijke - door de gemeente voorgeschreven nummerdrager - niet (goed)
zichtbaar is vanaf de openbare weg, is het gebruik van een tweede nummerdrager - in
de vorm van een bermpaal waarop het nummer is aangebracht - toegestaan.

4.

Nummerverwijsborden mogen - naast de in artikel 15 voorgeschreven wijze - eventueel
ook geïntegreerd in of los onder een naamdrager worden aangebracht.

HOOFDSTUK 6

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 17

Slotbepalingen

1.

In alle gevallen van toekenning van namen en nummers, waarin dit reglement niet
voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

2.

Bij dit reglement is onder bijlage A de tekst van NEN 1772:2010 opgenomen, zoals
bedoeld in de artikelen 11, 12 en 15.

Artikel 18

Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering
gemeente Wijdemeren 2010”.
Artikel 18

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Verordening naamgeving
en nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2010.

Wijdemeren, 26 oktober 2010

De secretaris,

De burgemeester,

drs. J. Visser

drs. M.E. Smit

Toelichting bij Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente
Wijdemeren 2010

Artikelsgewijze toelichting:
Toelichting op artikel 2
Elke gemeente is verplicht om voor haar grondgebied tenminste één woonplaats vast te stellen.
Dit is om aan te sluiten bij het postcoderegime, waarbij de postcode is gekoppeld aan een straat
en een woonplaats (niet een gemeentenaam). Op grond van artikel 6 Wet BAG beschikt de
gemeente Wijdemeren over een woonplaatsenbesluit, vastgesteld door b en w op 31 maart
2009.
Toelichting op artikel 3
Voor wijken, buurten of te onderscheiden delen daarvan worden thema’s of subthema’s
bedacht. Binnen dat (sub)thema worden namen verzameld die op een zogenoemde groslijst
worden opgenomen en beheerd door de secretaris van de commissie. Het thema zelf wordt
door burgemeester en wethouders vastgesteld.
Voor de uiteindelijke toekenning van namen wordt de door de commissie vastgestelde groslijst
gebruikt. De commissie kiest uit die lijst het benodigde aantal namen. Die namen worden
vervolgens aan burgemeester en wethouders voorgesteld voor uiteindelijke toekenning.
Als een bestaande groslijst is uitgeput dient deze te worden aangevuld met namen die binnen
dat thema passen. Hiervoor kunnen verschillende bronnen worden gebruikt zoals de archieven
van de rechtsvoorgangers die in beheer zijn overgedragen aan het Streekarchief voor het Gooi
en de Vechtstreek te Hilversum, bibliotheken, internet enzovoorts.
Verklarende onderteksten die door burgemeester en wethouders bij een straatnaam worden
vastgesteld dienen niet meer dan 60 karakters te bevatten om de grootte van een bord te
beperken.
De secretaris van de commissie bereidt de besluiten tot het toekennen van namen voor en
verwoordt het advies van de commissie in het voorstel aan burgemeester en wethouders.
Straatnamen moeten de vindbaarheid bevorderen. Daarom moeten ze passen binnen een
aantal richtlijnen zoals in artikel 3 vermeld staan.
Onder veldnamen wordt verstaan: Namen van stukjes land die in de herinnering zijn blijven
bestaan.
Voor alle te vernoemen personen moet een redelijk beeld bestaan van leven en levenswandel
met een minimale kans dat de persoon na de vernoeming in opspraak raakt waardoor de
naamgeving weer gewijzigd moet worden. Dit is te waarborgen door alleen personen te
vernoemen die niet meer in leven zijn en de levensgeschiedenis gestabiliseerd. In
uitzonderingsgevallen kunnen ook nog in leven zijnde personen worden vernoemd.
Voor de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) geldt een maximum aantal karakters
van 80 voor een naam voor de openbare ruimte. De Wet BAG schrijft voor dat alle andere
overheden de officiële schrijfwijze van de BAG moeten volgen. Daar waar mogelijk wordt
vanwege de lengte van de naamdragers toch zoveel mogelijk geprobeerd een naam te
beperken tot 24 posities.
Elke naam dient met een hoofdletter te beginnen, ook als de naam met een voorvoegsel begint.

Daarnaast is uitspreekbaarheid belangrijk: niet iedereen spreekt een Franse naam juist uit, en
ook kinderen moeten straatnamen goed kunnen gebruiken.
Toelichting op artikel 4
Lid 1 biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om in de daarin genoemde gevallen te
besluiten tot vernaming, zulks ter hunner beoordeling en na advies hierover van de commissie
naamgeving.
Vernaming vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is. In het tweede lid is een aantal
zorgvuldigheidsnormen opgenomen die in acht moeten worden genomen bij een vernaming.
Deze normen zijn uit de praktijk en uit jurisprudentie ontstaan. Als aan deze normen wordt
voldaan is de gemeente in principe niet gehouden aan enige vorm van (financiële)
compensatie. Er kan uit coulance besloten worden bijvoorbeeld adreswijzigingskaartjes ter
beschikking te stellen.
Toelichting op artikel 5
Nadat burgemeester en wethouders een naam hebben toegekend valt het besluit onder de Wet
Openbaar van Bestuur en is het een openbaar besluit.
Bij toekenning van een naam zijn er over het algemeen geen direct belanghebbenden aan wie
het besluit bekend gemaakt kan worden. Bij wijziging van een bestaande naam is dit uiteraard
wel het geval.
Bekendmaking aan bijvoorbeeld interne- en externe afnemers is van belang om de diverse
administraties van bijvoorbeeld huursubsidie, belastingen, kadaster, waterschap, ministerie
enzovoorts te voorzien van actuele gegevens. Die gegevens zijn voor hun van belang voor een
goede uitvoering van de aan hen opgedragen (wettelijke) taken.
Toelichting op artikel 6
Namen voor (delen) van de openbare ruimte worden geregistreerd in het gemeentelijke BAGregister. Het BAG-register is de bron van authentieke adresgegevens. Andere
binnengemeentelijke applicaties zijn afnemer van het BAG-register en zijn verplicht deze
adresgegevens te hanteren.
Authentieke adresgegevens die in het BAG-register worden opgenomen worden door de
applicatie gemeld aan de Landelijke Voorziening. Buitengemeentelijke afnemers zijn verplicht
de adresgegevens uit de Landelijke Voorziening te gebruiken.
Toelichting op artikel 7
In de BAG-regelgeving is bepaald dat bij het verlenen van een bouwvergunning het adres wordt
vastgesteld. Ten opzichte van voor de inwerkingtreding van de Wet BAG op 1 juli 2009 is het
moment van toekenning van een nummer dus naar voren geschoven in het proces.
Toelichting op artikel 8
Dit artikel spreekt verder voor zich.
Toelichting op artikel 9
Deze artikelen spreken voor zich en geven uitgebreid weer op welke wijze genummerd wordt.
Toelichting op artikel 10
In een aantal gevallen, zoals in lid 1 genoemd dient tot wijziging van een nummer te worden
overgegaan (verplichting). Lid 2 biedt burgemeester en wethouders naast verplichte
vernummering de mogelijkheid om in de daarin genoemde gevallen te besluiten tot
vernummering. In het algemeen wordt dit namens burgemeester en wethouders vastgesteld en
uitgevoerd door een daartoe aangewezen ambtenaar.

In het derde en vierde lid is een aantal zorgvuldigheidsnormen opgenomen die in acht moeten
worden genomen. Deze normen zijn uit de praktijk en uit jurisprudentie ontstaan. Als aan deze
normen wordt voldaan is de gemeente in principe niet gehouden aan enige vorm van
(financiële) compensatie. Er kan uit coulance besloten worden bijvoorbeeld
adreswijzigingskaartjes ter beschikking te stellen.
Voor wat betreft bedrijven moet rekening gehouden worden met aanwezige voorraden van
drukwerk en bijvoorbeeld adressen die op bedrijfswagens zijn aangebracht. Voorkomen moet
worden dat er “kapitaalvernietiging” optreedt omdat grote voorraden drukwerk vernietigd
moeten worden door de vernummering. Hiervoor wordt dan ook geadviseerd met het betrokken
bedrijf tot een zo gewenst mogelijke ingangsdatum te komen. Een overgangstermijn van
tenminste één jaar mag in deze gevallen als redelijk worden beschouwd. Er kan uit coulance
besloten worden bijvoorbeeld een adresstempel ter beschikking te stellen waarmee de huidige
voorraad drukwerk kan worden voorzien van het nieuwe nummer.
Bij grote vernummeringsoperaties is het gebruikelijk de betreffende portefeuillehoudende
wethouder over het voornemen tot vernummeren te informeren en zo nodig in overleg te treden.
Toelichting bij artikel 11
In dit artikel wordt verwezen naar NEN-normen die gehanteerd moeten worden voor
naamdragers. Deze NEN-normen zijn om praktische redenen opgenomen in een afzonderlijke
bijlage die geen onderdeel uitmaakt van het reglement. Hierdoor is het mogelijk de bijlage te
actualiseren zonder dat het noodzakelijk is een formele wijziging op het reglement aan
burgemeester en wethouders voor te leggen.
Toelichting bij artikel 12
In het vierde lid is bepaald dat naamborden aan belangrijke verkeerswegen en / of op
belangrijke kruisingen of splitsingen op een andere wijze mogen worden geplaatst dan in de
NEN-norm is voorgeschreven. In die gevallen kunnen borden worden aangebracht op ongeveer
1 meter boven maaihoogte. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat deze manier van
plaatsing op bijvoorbeeld ringwegen en grote kruisingen en splitsingen de leesbaarheid van het
naambord verbetert.
Toelichting bij artikel 13
Het kan nodig worden geacht dat er wordt verwezen naar nummers die middels de gebruikelijke
nummerdragers anders niet goed vindbaar zouden zijn. Deze zogenoemde
nummerverwijsborden kunnen worden aangebracht conform de regels voor nummerdragers,
die in artikel 15 zijn vervat. Het is echter ook toegestaan een nummerverwijsbord geïntegreerd
in, of onder een naamdrager - in casu straatnaambord – aan te brengen.
Naamverwijsborden kunnen worden aangebracht conform de regels voor naamdragers, die in
artikel 12 zijn vervat. Het is echter ook toegestaan een naamverwijsbord geïntegreerd in of
onder een andere naamdrager op te nemen.
Borden met wijk- of buurtnaam worden geïntegreerd in of onder een naamdrager - in casu
straatnaambord - opgenomen.
Uit oogpunt van kostenbeheersing behoeven aanduidingen van wijk of buurt - die opgenomen
worden in of onder een straatnaambord - alleen opgenomen te worden op straatnaamborden
aan het begin en het eind van de straat.
Toelichting bij artikel 14
Een verklarende tekst of aanduiding bij een straatnaam kan zowel geïntegreerd in het
naambord als met een afzonderlijk onderbord worden aangebracht.
Uit oogpunt van kostenbeheersing behoeven verklarende teksten of aanduidingen alleen
opgenomen te worden op of onder naamborden aan het begin en het eind van een straat.

Toelichting bij artikel 15
In dit artikel wordt verwezen naar NEN-normen die gehanteerd moeten worden voor
nummerdragers. Deze NEN-normen zijn om praktische redenen opgenomen in een
afzonderlijke bijlage die geen onderdeel uitmaakt van het reglement. Hierdoor is het mogelijk de
bijlage te actualiseren zonder dat het noodzakelijk is een formele wijziging op het reglement aan
burgemeester en wethouders voor te leggen.
In het tweede lid is bepaald dat nummerdragers door de rechthebbende dienen te worden
aangebracht. In eerste instantie is de rechthebbende hiervoor verantwoordelijk. De gemeente
ziet er op toe dat de nummerdragers en de plaatsing ervan voldoen aan de daarvoor
vastgestelde NEN-normen.
In het vierde lid is bepaald dat als een nummerdrager niet kan voldoen aan de daarvoor
gestelde NEN-norm, die nummerdrager in ieder geval gelijkwaardig is met wat wordt beoogd
met die NEN-norm. Hier kan men denken aan bijvoorbeeld de glaspui van een winkel, waarop
een standaard huisnummerbord niet goed kan worden aangebracht. In die gevallen moet de
aangebrachte nummerdrager in elk geval de NEN-normen zoveel mogelijk benaderen voor wat
betreft de eisen ten aanzien van afmetingen, vormgeving en materiaal.
Toelichting bij artikel 16
De thans voorgeschreven nummerdrager is wit met zwart opschrift. Aan woningen worden
echter vaak kunstzinniger of sierlijker nummers aangebracht door de eigenaar of huurder. Deze
alternatieve nummeraanduiding wordt gedoogd als die voldoet aan de voorwaarden van het
vierde lid van artikel 15. Een alternatieve nummeraanduiding wordt tevens gedoogd als
daarnaast de oorspronkelijk door de gemeente voorgeschreven nummerdrager gehandhaafd
blijft. Die nummerdrager moet daarbij bovendien blijven voldoen aan de voorwaarden van
leesbaarheid.
In lid 3 is de mogelijkheid geopend om een tweede nummerdrager te gebruiken. Vooral in het
buitengebied komt het regelmatig voor dat bijvoorbeeld een woning zo ver van de openbare
weg is gelegen dat de oorspronkelijke – door de gemeente voorgeschreven – nummerdrager
niet (goed) leesbaar is. In die gevallen kan ervoor worden gekozen om direct aan de openbare
weg een al dan niet reflecterende bermpaal te plaatsen waarop het nummer - eventueel aan
beide zijden - is aangebracht.

