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Onderwerp: Beheerplan Spelen 2013-2016 

Gevraagd besluit: 
1. vaststellen van het Beheerplan Spelen 2013-2016; 
2. de kosten gemoeid met de uitvoering van het beheerplan als volgt te financieren: 

a. de onderhoudskosten ten laste laten komen van het reguliere beheerbudget; 
b. de toename van de beheerkosten als gevolg van areaaluitbreiding en het benodigde budget ten 

behoeve van afschrijving te betrekken in de kadernota 2014-2017. 

Publiekssamenvatting 
Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen. De aanwezigheid van goede en voldoende speelruimte is voor 
kinderen en jongeren van groot belang. De speel- en sporttoestellen waarmee de formele speelruimte is 
ingericht worden intensief gebruikt en moeten daarom tegen een stootje kunnen en veilig zijn. Het plaatsen van 
speeltoestellen geeft de beheerder de verplichting aantoonbaar goede zorg aan de speeltoestellen te verlenen. 
In het Beheerplan Spelen 2013-2016 wordt omschreven wat de beheerstrategie is, welke speel- en 
sporttoestellen er in de gemeente staan, welke onderhoudsmaatregelen er nodig zijn, welke knelpunten er 
spelen en wat de kosten zijn voor het onderhouden van de speelplekken. 

Inleiding 
Het beheer van de openbare ruimte kent een aantal beheersectoren zoals riolering, wegen, groenvoorziening, 
verlichting en spelen. Door de specifieke eigenschappen van de afzonderlijke sectoren wordt voor elke sector 
een zelfstandig meerjarig beheerplan geschreven dat als kader dient voor het uit te voeren onderhoud. Het 
huidige Beheerplan Spelen 2009-2012 loopt ten einde en voor de komende beheerperiode is een actueel 
beheerplan benodigd. Hiervoor dient het Beheerplan Spelen 2013-2016 te worden vastgesteld. 

Het beheerplan is een instrument dat de gemeente als beheerder de informatie geeft over de actuele wet- en 
regelgeving, het kaderstellende beleid dat van invloed is op het beheer en onderhoud en de actuele situatie van 
het areaal. Het geeft informatie over de belangrijkste onderwerpen die spelen met betrekking tot het beheer en 
onderhoud en de voorkomende knelpunten. Het geeft hiermee ook een handvat en richtlijn voor het 
beantwoorden van de vragen en klachten die door bewoners worden gesteld. Het beheerplan geeft ook in grote 
lijnen de benodigde kosten weer voor het beheer en onderhoud en hoe zich dit verhoudt tot de actuele 
budgetten. De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen haar beleid dient te worden uitgevoerd. Daarom 
dient de gemeenteraad ook de kaders voor het beheer en onderhoud aan de speelvoorzieningen voor de 
periode 2013-2016 aan te geven door het Beheerplan Spelen 2013-2016 vast te stellen. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het Beheerplan Spelen 2013-2016 met resulteren in het verkrijgen en behouden van veilige speelvoorzieningen 
voor de inwoners van Den Helder. 

Kader 
Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 
Per 1 januari 1997 is het besluit Veiligheid Attractie en Speeltoestellen (BVAS) in werking getreden. De kern 
van dit besluit is dat speeltoestellen bij redelijkerwijze te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de 
veiligheid en de gezondheid van personen. Het besluit beschrijft de veiligheid van speeltoestellen in algemene 
termen. De technische specificaties voor de veiligheidseisen worden aangegeven in Europese normen, de 
EN1176 voor speeltoestellen en de EN1177 voor veiligheidsondergronden. Als een toestel aan deze normen 
voldoet dan betekent dit dat dit toestel voldoet aan de veiligheidseis in de wetgeving, mfts goed geïnstalleerd en 
onderhouden. Eigenaren en beheerders van speelvoorzieningen zijn verplicht alle speelvoorzieningen die 
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openbaar toegankelijk zijn aantoonbaar te laten voldoen aan deze wetgeving. Het Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen (WAS) verplicht daarom de eigenaar en/of de beheerder een logboek bij te houden van elk 
speeltoestel. De inhoud van dit logboek staat beschreven in het besluit en omvat gegevens over de 
eigenaar/beheerder van het speeltoestel, een beschrijving van het toestel, data van inspecties en onderhoud, 
omschrijving van geconstateerde gebreken en reparaties, uitslagen van keuringen en registraties van 
(eventuele) ongevallen en onderzoeken. 

Gemeentelijk beleid 
Het kaderstellend gemeentelijke beleid voor spelen valt sinds 2012 onder het beleidsveld Sport en Bewegen. 
Op het moment van schrijven van dit beheerplan was de actualisatie van het speelbeleid nog in voorbereiding. 
Een volledige afstemming op het beleid was daarom nog niet mogelijk. 

De kindvriendelijke stad 
De beweging "Child Friendly Cities" is in 1996 gestart door Unicef/UN-habitat. Een wereldwijd initiatief, 
gerelateerd aan de implementatie van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Stichting Jantje Beton heeft 
hierop ingehaakt door in vier steden in Nederland een project op te zetten met als doel om kinderen dicht bij 
huis buiten te kunnen laten spelen. Den Helder is één van deze vier steden. Samen met de gemeente en lokale 
partners en kinderen wordt gewerkt aan het verbeteren van de buitenruimte in de wijk Binnen de Linie. De 
verworven kennis wordt gebruikt ten behoeve van de actualisatie van het kaderstellend- en beheerbeleid. 

Hondenbeleid 
Het uitlaten van honden verhoudt zich slecht tot spelende kinderen. In 2012 is ook gestart met het actualiseren 
van het hondenbeleid. Hoewel het nieuwe hondenbeleid nog in voorbereiding was tijdens het opstellen van dit 
beheerplan is wel duidelijk dat de officiële speelplekken voor kinderen verboden blijven voor honden. 

Groenbeleid 
Groen is bij uitstek de plek voor kinderen om te spelen en de wereld te ontdekken. Groen in en om de 
woonbuurten zou ingericht moeten zijn als gebruiksgroen, als informele speelplek. Het Beheerplan Spelen richt 
zich vooral op de formele speelvoorziening maar op een aantal speellocaties komt het informeel en formeel 
spelen samen waardoor de aanbevelingen in de nota groen van toepassing zijn. De aanbevelingen hebben o.a. 
betrekking op variatie van de inrichting, afstemming met verschillende andere functies, toegankelijkheid voor 
kinderen met een beperking en de beheerbaarheid. 

Wijkgericht werken 
De gemeente heeft wijkgericht werken hoog in het vaandel staan. Een onderdeel van wijkgericht werken is 
inspelen op wensen en initiatieven vanuit de wijk of buurt, maar ook de wijk en buurt medeverantwoordelijk 
laten zijn voor het tot stand komen en houden hiervan. Op het gebied van spelen wordt er relatief veel initiatief 
genomen door bewoners. Als dit uiteindelijk resulteert in het plaatsen van nieuwe speelvoorzieningen dan is 
hierdoor een speelplek ingericht volgens de wensen van de gebruikers en heeft deze manier van werken 
wellicht ook gezorgd voor meer sociale cohesie in de wijk. Bewoners ontmoeten elkaar, leren elkaar (beter) 
kennen ook als daarna de speelplek als ontmoetingsplek kan functioneren. De kans is hierdoor ook 
groter dat er met zorg met de speelplek wordt omgegaan en dat het minder het doelwit is van vandalisme door 
een groter verantwoordelijkheidsgevoel van de omgeving voor deze plek. 

Argumenten 
De gemeenteraad heeft als hoogste orgaan binnen de gemeente ondermeer de taak om hoofdlijnen van beleid 
vast te stellen, toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid en een bijbehorend budget te bepalen. Dit is 
geregeld in de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het Beheerplan Spelen 2013-2016 is 
een document dat het beleid beschrijft over het beheer en onderhoud aan de speelvoorzieningen in de periode 
2013-2016. In dit beheerplan zijn de uitgangspunten voor beheer, de areaalgegevens, de strategie, de 
werkwijze en de financiële stand van zaken aangepast aan de actuele situatie. 
Het is daarom noodzakelijk het Beheerplan Spelen 2013-2016 vast te stellen. 

Maatschappelijk draagvlak 
Bewoners vinden de aanwezigheid van speelvoorzieningen in de openbare ruimte een belangrijk element voor 
de leefbaarheid in de buurt. Er komen regelmatig een verzoek binnen voor uitbreiding en/of aanpassing van een 
speellocatie. Ook ontstaan er relatief veel initiatieven vanuit bewoners om zelf actie te ondernemen op dit 
gebied. 

Financiële consequenties 
Begin 2012 heeft adviesbureau Cyber de werkpakketten voor het onderhoud opnieuw samengesteld. Het 
uitgangspunt was om met het pakket aan onderhoudsmaatregelen de speelvoorziening te onderhouden op 
niveau basis en te laten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Het benodigde budget 
bedraagt € 101.500,= excl. btw. en 954 uur arbeid. In de huidige situatie is het onderhoudsbudget als gevolg 

Raadsvoorstel Pagina 2 van 3 



van areaaluitbreiding in de afgelopen beheertermijn niet meer toereikend om het niveau basis te realiseren. Op 
dit moment is er een tekort van 19% ten opzichte van het huidige budget (€ 16.500,=). 
Daarnaast ontbreekt een budget voor afschrijving. Het vervangen van oude en onveilige speelvoorzieningen 
kunnen daarom alleen vervangen worden als andere partners meehelpen in het verwerven van subsidies en het 
zoeken naar sponsors. De toename van de beheerkosten als gevolg van areaaluitbreiding en het benodigde 
budget ten behoeve van afschrijving zullen wij betrekken in de kadernota 2014-2017 

Communicatie 
Na vaststelling van het beheerplan worden de hoofdlijnen van het beheer en onderhoud aan de 
speelvoorzieningen op de stadsnieuwspagina van het Helders Weekblad gepresenteerd. De uitvoering van 
groot onderhoud aan de speelplekken wordt via bewonersbrieven en participatiebijeenkomsten met de 
belanghebbenden gecommuniceerd. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid op de plannen te reageren en 
eventuele extra informatie te krijgen. De inbreng van bewoners en gebruikers zorgt ervoor dat de plannen 
(beter) aansluiten op de behoeften en wensen die er spelen. 

Realisatie 
Het beheer en onderhoud aan de speelvoorzieningen wordt met behulp van werkpakketten, inspecties en 
jaarlijks opgestelde onderhoudsplannen uitgevoerd. Deze onderhoudsplannen zijn gebaseerd op de prioriteiten 
op het gebied van veiligheid. De grote onderhoudsplannen worden opgenomen in de jaarlijkse nota 'Onderhoud 
Openbare Ruimte' en door het college vastgesteld. 

Den Helder, 30 oktober 2012. 
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