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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 3 december 2019 

     

Onderwerp: Verordening naamgeving en 

nummering  (adressen) 2019 

gemeente Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

    

*Z025F103F9C* 
Beslispunten 

- Het vaststellen van de Verordening naamgeving en nummering (adressen)  2019 gemeente 
Leiderdorp 

- Het intrekken van de Verordening Adresnaamgeving en- nummering 2015 gemeente Leiderdorp 

1 SAMENVATTING 

Als  gevolg van een wetswijziging van de Wet basisregistraties  adressen en gebouwen dient de 

huidige verordening te worden aangepast. Met ingang van 1 juli 2018 is deze wet op een aantal 

onderdelen aangepast.  De naam van de wet is gewijzigd in de Wet basisregistratie adressen en 

gebouwen en zijn nagenoeg alle artikelen van de verordening gewijzigd, zodat het praktischer is 

om een nieuwe verordening vast te stellen. Hiervoor is het model van de VNG gebruikt. 

2 Inleiding 

Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen in werking getreden. Met ingang 

van 1 juli 2018 is deze wet op een aantal onderdelen aangepast en is de naam van de wet 

gewijzigd in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG). Als gevolg van deze 

wetwijziging is het noodzakelijk de huidige verordening in te trekken en deze gewijzigde 

verordening vast te stellen. Hiervoor is het model van de VNG gebruikt. 

 

Het vaststellen van straatnaamgeving  is door uw Raad al in de verordening adresnaamgeving en 

nummering gemeente Leiderdorp 2015 gedelegeerd aan het college. Met het vaststellen van deze 

verordening wordt dit opnieuw bevestigd. 

  

3 Beoogd effect 

Actualisering van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen)” 

4 Argumenten 

De wijziging is nodig als gevolg van de wijziging van de Wet Basisregistaties Adressen en gebouwen 
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(Wet BAG) per 1 juli 2018. De wet en de verordening sluiten niet meer goed op elkaar aan. De VNG 

heeft een model aangeboden van een wijziging van de verordening. Inhoudelijk betreft het geen 

wijzigingen van betekenis, het gaat in hoofdzaak om (wets)technische aanpassingen. Om (in 

bezwaar en beroep) problemen te voorkomen is een vervanging of aanpassing van de verordening 

gewenst. Omdat bijna alle artikelen worden aangepast vinden wij het praktischer een nieuwe 

verordening vast te stellen. 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
6 Communicatie 

N.v.t. 

7 Financiën 

N.v.t. 
8 Evaluatie 

N.v.t. 

 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Toelichting Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp 
2. Modelverordening VNG 

  
 
 


