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Gevraagd besluit: 
Het vaststellen van het 'beheerplan civiele kunstwerken 2013-2017'. 

Publiekssamenvatting 
De gemeente heeft de wettelijke taak om de openbare infrastructuur in een veilige en bruikbare staat te houden. 
Civiele kunstwerken zijn belangrijke onderdelen van de openbare infrastructuur. Zij maken het mogelijk dat 
barrières zoals watergangen, treinsporen en drukke wegen veilig en eenvoudig gepasseerd kunnen worden. 
Om dit mogelijk te kunnen houden is onderhoud nodig. 
In het 'beheerplan civiele kunstwerken 2013-2017' is beschreven hoe de onderhoudstoestand van de civiele 
kunstwerken in de gemeente Den Helder ervoor staat, welke civiele kunstwerken de komende vijfjaren 
onderhoud nodig hebben en hoeveel geld dit onderhoud gaat kosten. 

Inleiding 
Het beheer van de openbare ruimte kent een aantal beheersectoren zoals riolering, openbaar groen, openbare 
verlichting en wegen. Door de onderlinge verschillen wordt voor elke sector een eigen meerjarig beheerplan 
geschreven dat als kader dient voor het uit te voeren onderhoud. Het huidige beheerplan 'Kunstwerkenbeheer 
2008-2012' loopt ten einde en dient dus geactualiseerd te worden. 

Het beheerplan is een instrument dat het gemeentebestuur informatie verstrekt over de actuele kwaliteit van 
haar areaal. Met deze informatie wordt duidelijk hoe het huidige onderhoudsbeleid gefunctioneerd heeft en is 
het mogelijk voor de komende planperiode nieuwe beleidskaders op te stellen. De gemeenteraad dient 
vervolgens deze beleidskaders voor het onderhoud aan de civiele kunstwerken voor de periode 2013-2017 vast 
te stellen. 
Eén van de beleidskaders is het te hanteren onderhoudsniveau. In het beheerplan wordt een ideaal 
onderhoudsniveau als uitgangspunt gehanteerd; een basisniveau waarbij de beste prijs-kwaliteitverhouding 
wordt verkregen. 

Het 'beheerplan civiele kunstwerken 2013-2017' is niet alleen een beleidsplan maar ook een gedetailleerd 
uitvoeringsplan. Het beschrijft de actuele onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken in de gemeente Den 
Helder en geeft specifiek antwoord op de vraag welke kunstwerken onderhoud nodig hebben, waaruit dit 
onderhoud bestaat en hoeveel dit onderhoud kost. 

Er is één brug in beheer bij de afdeling Stadsbeheer die geen onderdeel uitmaakt van het beheerplan, namelijk 
de Oostoeverbrug. Als enige beweegbare brug verschilt deze qua aard en onderhoud veel van de overige (niet-
beweegbare) bruggen. Voor deze brug wordt een apart beheerplan opgesteld. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Eind 2017 moet al het beschreven onderhoud op basis van de inspecties van 2012 zijn uitgevoerd. Indien er 
situaties zijn waardoor bepaald onderhoud nog niet is uitgevoerd dan is dit onderhoud wel al voorbereid en 
aanbesteed. 
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Kader 
1) Woningwet 

Een civiel kunstwerk is "een bouwwerk, geen gebouw zijnde". Hoewel dit bouwwerk dus geen woon-, 
werk-, of verblijfsbestemming heeft, zijn alle voorschriften zoals het bouwbesluit van toepassing. 

2) Weqenwet 
Gemeenten hebben volgens de Wegenwet het beheer van alle, binnen haar gebied liggende openbare 
wegen, die niet in beheer zijn bij Rijk, provincie of waterschap. Dit geldt niet alleen voor de 
wegverharding maar ook voor de bruggen en viaducten die onderdeel van de weg uitmaken. De 
overheidsinstantie is voor de wegen die onder haar beheer vallen, ook de onderhoudsplichtige volgens 
de Wegenwet (artikel 15). De Wegenwet vereist tevens dat de onderhoudsplichtige ervoor zorgt dat 
haar wegen inclusief de civiele kunstwerken in een goede staat verkeren (artikel 16). De gemeenten 
hebben vrijheid om te bepalen wat onder een 'goede staat' moet worden verstaan. 

3) Burgerlijk Wetboek 
In het Burgerlijk Wetboek zijn twee artikelen van belang voor het kunstwerken/wegbeheer; artikelen 162 
en 174 van boek 6. Artikel 162 gaat over schuldaansprakelijkheid. Artikel 174 gaat over 
risicoaansprakelijkheid. Een kunstwerk moet voldoen aan de eisen die men er van verwacht en er 
mogen op dit kunstwerk geen voorwerpen of substanties liggen die het gebruik bemoeilijken of die tot 
gevaarlijke situaties leiden. 

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 civiele kunstwerken 
2013-2017' is een document dat het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken beschrijft voor de periode 
2013-2017. De gegevens over onderhoudstoestand, hoeveelheden en benodigde financiën zijn gewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande beheerplan. Het is daarom noodzakelijk om het nieuwe 'beheerplan civiele 
kunstwerken 2013-2017' vast te stellen. 

Maatschappelijk draagvlak 
De afdeling Stadsbeheer krijgt vrijwel nooit klachten over de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken. 
Het maatschappelijk draagvlak voor het beleid in het beheerplan civiele kunstwerken is daarom ook niet 
onderzocht. 

Financiële consequenties 
Op basis van de meest recente inspectieresultaten is voor de planperiode 2013-2017 jaarlijks € 144.800,-
benodigd voor het uitvoeren van de benodigde onderhoudswerkzaamheden. De overige kosten zoals 
kapitaallasten, inspectie, personeelskosten en onvoorziene vervangingen (o.a. door vandalisme) komen hier 
nog bij en bedragen circa € 58.500,- per jaar. Het totale beschikbare budget voor beheer en onderhoud van 
civiele kunstwerken bedraagt € 203.275,- voor het jaar 2013. 
Dit is een besparing ten opzichte van het budget in 2012 met circa € 75.000,-. Dit komt doordat volgens de 
inspectieresultaten er minder onderhoud benodigd is dan in de voorgaande planperiode (2008-2012). 

In het beheerplan civiele kunstwerken 2013-2017 is één brug buiten beschouwing gelaten; de Oostoeverbrug. 
Deze brug is in het beheerplan niet verwerkt omdat deze beweegbare brug enerzijds qua eigenschappen veel 
verschilt van de andere (niet-beweegbare) bruggen. Anderzijds wordt de technische staat op dit moment nog 
nader onderzocht. 
De Oostoeverbrug kent enig achterstallig groot onderhoud. De kosten hiervan zijn dus niet in het 'beheerplan 
civiele kunstwerken 2013-2017' verwerkt en zijn nu geraamd op een totaalwaarde van circa € 350.000,-. 
Afhankelijk van het nader onderzoek kunnen deze kosten nog toenemen. 

Communicatie 
Na vaststelling wordt er een artikel op de Stadsnieuwspagina van het Helders Weekblad geplaatst met 
algemene informatie over het beheer en onderhoud van de bruggen in Den Helder. 
Wanneer er onderhoud aan civiele kunstwerken gepland staat waarbij het verkeer aanzienlijk gehinderd wordt, 
zal dit via de locale media, de gemeentelijke website en indien van toepassing brieven aan bewoners en/of 
bedrijven gecommuniceerd worden. 
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Realisatie 
De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden vindt plaats in overeenstemming met de maatregelenlijst 
(bijlage V) van het 'beheerplan civiele kunstwerken 2013-2017'. 

Den Helder, 23 oktober 2012. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
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