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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
- Notitie openbare ruimten d.d. 2012 vast te stellen
- De naamgeving van de administratieve ruimtes in het kader van de BAG te mandateren aan
B&W
Inleiding
Bij de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben we ons eerst gericht
op de minimale wettelijke eisen van de BAG. Zo hebben we alleen die straatnamen in de BAG
opgenomen waar ook BAG panden (adressen) aanwezig zijn. Dit is het bekende lijstje met
straatnamen dat uw Raad al eerder had vastgesteld.
Nu de BAG ingevoerd is, worden de gegevens uit de BAG ook geraadpleegd door externe afnemers,
zoals het Kadaster. Deze externe afnemers vergelijken de gegevens in de BAG met hun eigen
registraties en zijn verplicht om verschillen terug te melden aan de gemeente. De gemeente is
vervolgens verplicht deze verschillen te onderzoeken en hier actie op te ondernemen. Voor dit
onderzoek staat een maximale termijn van een half jaar. Op 29 augustus 2011 hebben wij een
terugmelding ontvangen van het Kadaster vanwege het ontbreken van straatnamen in de BAG. Deze
straatnamen komen wél voor bij het Kadaster in de Basisregistratie Topografie. De terugmelding van
het Kadaster betrof 11 algemeen bekende namen van paden rondom het dorp.
Om te voorkomen dat we in de toekomst meer van deze terugmeldingen van bijvoorbeeld Wetterskip
en Rijkswaterstaat krijgen, staan we nu voor de keuze om alle algemeen bekende namen van
openbare ruimten op Schiermonnikoog in één keer vast te leggen in de BAG. Het gaat dan om
wegen/paden, wateren, terreinen, kunstwerken, landschappelijke gebieden en administratieve
gebieden.
Dit is echter niet wettelijk verplicht, want de tweede mogelijkheid is dat we steeds de terugmeldingen
van externe partijen afwachten, waarna we de betreffende melding onderzoeken en vervolgens
gepaste actie ondernemen.
Wij adviseren u echter om wel in één keer alle openbare ruimten die een algemeen bekende naam
hebben ook als zodanig in de BAG te vast te leggen. Volgens ons is dat efficiënter en bespaart dit
zowel de gemeente als de externe gebruikers van de BAG in de toekomst veel werk. In de notitie
“openbare ruimten” zijn daarom algemeen bekende namen van wegen, paden, wateren, terreinen,
kunstwerken en landschappelijke gebieden vastgelegd. Deze notitie ligt inclusief kaartmateriaal ter
inzage in de raadsmap. De notitie en het bijbehorende kaartmateriaal zijn ook digitaal terug te vinden
in het Raadsinformatiesysteem.
Uitgangspunt
Van belang is hoe we tot het nu voorliggende voorstel voor naamgeving zijn gekomen. Wij willen
benadrukken dat we hiertoe geen cultuurhistorische verkenning hebben uitgevoerd. We realiseren ons
dat sommige gebieden / paden / wateren in het verleden andere namen of een ander verloop hadden.
Maar het doel van deze notitie is niet een historische beschrijving te geven. Het laat natuurlijk onverlet
dat een dergelijk onderzoek erg interessant zou zijn, maar dit hoort niet tot het bestek van de BAG.
In de notitie openbare ruimten sluiten we daarom aan bij de naamgeving zoals deze in de moderne
bronnen wordt gebruikt en als zodanig algemeen bekend zijn. Het gaat dan om naambordjes,

kaartmateriaal van VVV, topografische dienst en de informatie van beherende partijen op het eiland:
Wetterskip, Natuurmonumenten & Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt
van de beschrijvingen in het boekje “Van de streek en van de straat” van de heer E. Bakker en onze
eigen kennis van het gebied. Aangezien het niet om nieuwe namen gaat, maar om namen die al
bestaan hebben we geen advies gevraagd van de commissie voor de straatnaamgeving.
De notitie openbare ruimte
In bijgevoegde notitie is per type openbare ruimte een opsomming gegeven van de diverse namen die
vastgesteld dienen te worden. Er is per naam een korte omschrijving en een foto van de locatie of een
kaartje opgenomen. Voor de paden geldt dat er flink gepuzzeld moest worden om het verloop helder
te krijgen. Dit komt doordat in de loop van de tijd delen van paden in onbruik zijn geraakt, of zijn
verdwenen, zoals het in het geval van het Jacobspad. Soms hebben we daar keuzes in moeten
maken, van belang is dat voor de BAG een straat / pad bestaat uit 1 lijnstuk.
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Tot slot wordt in de notitie Openbare Ruimten gerefereerd aan een nieuwe ontwikkeling: de
basisregistratie grootschalige topografie (BGT): waar het benoemen van openbare ruimten een sterke
relatie mee heeft. Vanaf 2013 staan we als gemeente voor de opdracht om alle waterdelen, wegdelen,
terreindelen, panden, etc, met een schaal van 1:500 cm vast te gaan leggen. Dit in tegenstelling tot de
huidige basisregistratie Topografie van het Kadaster, waarin zaken met een detailniveau van 1:10.000
cm zijn vastgelegd. De bedoeling van de BGT is dat topografische objecten in deze basisregistratie
eenmalig worden vastgelegd, waarna ze meervoudig gebruikt kunnen worden voor andere
doeleinden.
Het voordeel van de notitie openbare ruimte voor de invoering van de BGT is dat we dan in ieder
geval ons voorwerk ten aanzien van de naamgeving voor het grootste deel hebben gedaan.
Aanvullingen naar aanleiding van opiniërende raadsbehandeling d.d. 17 april:
1. Na de opiniërende raadsbehandeling zijn een aantal reacties op de notitie openbare ruimten
binnengekomen. Het betrof vooral opmerkingen over de paden en strandovergangen in het
buitengebied Op basis van die reacties is de naamgeving voor een aantal paden aangepast.
Daarnaast is geconcludeerd dat er paden zijn die sinds jaar en dag geen naam hebben. Deze zijn als
aparte bijlage opgenomen in de notitie Openbare ruimten. Over de naamgeving van deze paden
zullen we overleggen met de beheerder van het gebied, ons voorstel is om de naamgeving door de
straatnamencommissie te laten doen. Voor de BAG geeft het ontbreken van deze namen geen
probleem, omdat iets dat geen naam heeft, ook niet kan worden teruggemeld en omdat met deze
notitie wordt vastgesteld dat deze paden vooralsnog geen naam hebben.
2. In de opiniërende raadsbehandeling d.d. 17 april kwam de vraag aan de orde of het wenselijk is dat
de naamgeving van openbare ruimten gemandateerd wordt aan ons college. Op grond van de Wet
BAG, stelt de gemeenteraad de naamgeving van de openbare ruimten vast. Dit is ongebruikelijk,
aangezien in de meeste gemeenten de naamgeving van openbare ruimten ook aan B&W is
gemandateerd, om omslachtige procedures te voorkomen. Duidelijk is echter ook dat naamgeving op
Schiermonnikoog een gevoelig onderwerp is, dat zorgvuldig en in overleg met alle betrokkenen moet
gebeuren. Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen hebben we de straatnamencommissie ingesteld.
Maar wij vinden ook dat de gemeenteraad bij dit voor het eiland zo belangrijke onderwerp betrokken
moet worden. Ondanks de uitgebreide procedure zijn wij daarom van mening dat de gemeenteraad de
namen van openbare ruimten moet blijven vaststellen. Daarbij veronderstellen wij dat we door het
vaststellen van deze notitie in de toekomst deze naamgevingsprocedures zoveel mogelijk kunnen
voorkomen.
Voor één onderdeel van de naamgeving maken we een uitzondering. Dit is de in de notitie genoemde
naamgeving van zogenaamde administratieve ruimtes. Hiervan zijn in de notitie voorbeelden
genoemd. Het betreft naamgeving die nodig is voor registratueve doelstellingen, zoals voor het CBS,
en die in het dagelijks leven op Schiermonnikoog helemaal niet wordt gebruikt. Wij stellen voor de
naamgeving van administratieve ruimtes te mandateren aan B&W.
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