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Onderwerp: huisnummering Iigplaatsen Noordersluisweg
Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: de Wet bag) in werking getreden.
Deze Wet is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Er zijn 13 basisregistraties die
samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Opdrachtgever is het ministerie van Binnenlandse Zaken c.a.
Een basisregistratie is een informatiesysteem dat alle overheden verplicht gebruiken. De 13 basisregistraties
wisselen onderling gegevens uit, Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke
gegevens over onder andere personen, bedrijven en gebouwen binnen de overheid te delen. Over een paar
jaar hoeft de overheid daardoor veel gegevens nog maar 6en keer op te vragen. Dit bespaart burgers en
bedrijven tijd en moeite. Ook dragen de basisregistraties bij aan effectievere fraudebestrijding, openbare orde
en veiligheid en kostenbesparing. Bij het delen van de gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens
van toepassing en daarmee de privacy gewaarborgd.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website www.kadaster.nl/bag en de Verordening naamgeving
en nummering adressen Velsen die te vinden is op de website www.velsen.nl.
Een van de regels van de Wet bag bepaalt dat alle verbhjfsobjecten, lig- en standplaatsen van een openbare
ruimte-naam en een nummeraanduiding moeten zijn voorzien. In 2010 heeft de gemeente Velsen een besluit
genomen met betrekking tot huisnummering van de gesignaleerde Iigplaatsen aan de Noordersluisweg in
IJmuiden.Uw adres is vastgesteld als Noordersluisweg 16C in IJmuiden. Dit besluit is echter nooit op de in
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) voorgeschreven wijze bekend gemaakt naar alle
belanghebbenden. Hierdoor is het besluit niet officieel in werking getreden waardoor er onduidelijkheid is
ontstaan over de huisnummering van de Iigplaatsen.
Deze brief met bijlagen is nu de officiele bekendmaking van ons huisnummerbesluit ex artikel 3:41 Awb.
Het besluit is op dit moment dan ook officieel in werking getreden en is de huisnummering ook bekend bij
de bewoners en andere belanghebbenden.
Bijgaand vindt u een overzicht van de huisnummers zoals die in 2010 zijn vastgesteld, en
uitvoeringsvoorschriften voor het huisnummerbord. Uit deze voorschriften blijkt namelijk voor u enige
verplichting die voortvloeit uit dit besluit; u zult een huisnummer moeten aanbrengen.

De postcode behorende bij het betreffende adres is in 2010 reeds toegekend, namelijk 1975 A M .
De volgende instances zullen door de gemeente worden geinformeerd:
de netbeheerders: K P N voor telecommunicate, Ziggo voor kabel, Liander voor elektriciteit, P W N voor
water, en Liander voor gas.
Ook PostNL, HVCinzameling, Milieudienst IJmond en Veiligheidsregio Kennemerland zullen door de
gemeente op de hoogte worden gebracht.
Alle overige instanties moeten door u zeif ingelicht worden. Wij verzoeken u voortaan het aan u toegekende
nummer te gebruiken in uw correspondentie en administratie en de uitvoeringsvoorschriften toe te passen.
Voor de goede orde delen wij u mee dat aan de toekenning van huisnummers verder geen rechten kunnen
worden ontleend, zoals het innemen van een ligplaats of het bouwen van bouwwerken of gebouwen etc., dit
besluit is alleen gericht op uniformiteit in de aanduiding van uw geconstateerde ligplaats.
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Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken
na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft
(bijvoorbeeld gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester), Postbus 465,1970 A L
Umuiden. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het bezwaarschrift voor het einde van deze
termijn ter post bezorgen. Het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de
termijn is ontvangen.
Dit bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank NoordHolland,
Locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 B R Haarlem, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

