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Publiekssamenvatting:
De beheerplannen Kunstwerken 2020-2025 en Watergangen 2020-2025 zijn onderdeel van het 
Onderhoudsplan openbare ruimte (financiële verordening paragraaf 18, lid 2). Deze beheerplannen zijn 
een herziening van de huidige, verlopen, beheerplannen. De beheerplannen zijn aangepast naar de 
meest recente inzichten en ervaringen. Met de nieuwe beheerplannen is er in de opzet naar gestreefd de 
documenten voor zowel beleidsontwikkeling als voor de uitvoering bruikbaar te maken.

Geadviseerd besluit
1. Het beheerplan Kunstwerken 2020-2025 vast te stellen; 
2. Het beheerplan Watergangen 2020-2025 vast te stellen. 
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De beheerplannen Kunstwerken 2020-2025 en Watergangen 2020-2025 zijn onderdeel van het 
Onderhoudsplan openbare ruimte (financiële verordening paragraaf 18, lid 2). Deze beheerplannen 
zijn een herziening van de huidige, verlopen, beheerplannen. Alle beheerplannen zijn aangepast naar 
de meest recente inzichten en ervaringen. Met de nieuwe beheerplannen is er in de opzet naar 
gestreefd de documenten voor zowel beleidsontwikkeling als voor de uitvoering bruikbaar te maken.

Door het herzien van de beheerplannen wordt voldaan aan de eis vanuit Provincie Noord Holland.

De hieronder volgende punten behandelen de beide beheerplannen, Kunstwerken en Watergangen.

Doelen en resultaten
De eisen die de gemeenteraad aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte stelt verschillen per 
gebied. Dit heeft direct effect op het beheer en onderhoud. De vastgestelde beeldkwaliteit niveaus 
zijn:

 Centrumgebieden = niveau A
 Buitengebied = niveau C
 Overige gebieden (waaronder woonwijken) = niveau B

Mocht blijken dat de gewenste kwaliteitsniveaus niet gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige 
budgetten, zal er een heroverweging worden gemaakt, waarbij de keuzes aan de raad voorgelegd 
worden.

 

Kunstwerken

Het doel van dit beheerplan is dat zowel voor bestuur als uitvoering helder wordt hoe we willen werken 
met onze kunstwerken. De gemeente zet in op het duurzaam onderhouden en beheren van 
kunstwerken, zodanig dat deze op een normale wijze gebruikt kunnen worden en verbindingen bieden 
binnen de gemeente.

 

Watergangen

Het onderhoud van watergangen richt zich op het duurzaam in stand houden en functioneren van de 
objecten. De strategische doelstelling is het realiseren van een veilig en ecologisch gezond 
watersysteem met een hoge belevingswaarde. Als ondergrens voor het onderhoudsniveau geldt het 
basisprincipe 1 uit Nieuw Perspectief: Den Helder is schoon, heel en veilig. Ook gelden de eisen uit de 
Keur en bijbehorende Legger(s) Wateren van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 

Kaders en omstandigheden
Kunstwerken

Een aanzienlijke hoeveelheid landelijke en Europese wetten vormen samen het wettelijk kader. Dit 
betreft onder meer het Burgerlijk Wetboek en wetgeving op het gebied van natuur, verkeer, water en 
bedrijfsvoering

Op het beheer van civiele kunstwerken betreft dit:

 Burgerlijk wetboek
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 Bouwbesluit
 Wegenwet
 Besluit Begroting en Verantwoording 2017
 Wet milieubeheer
 Flora- en faunawet
 Waterwet

Watergangen

Een aanzienlijke hoeveelheid Europese en landelijke wetten vormen samen het wettelijk kader. Het 
betreft onder meer het Burgerlijk wetboek en wetgeving op gebied van natuur, verkeer, water, 
bedrijfsvoering 

 

Op het beheer van watergangen betreft dit:

 Wet Milieubeheer kent een zorgplicht voor stedelijk afvalwater (riolering);
 Waterwet kent een zorgplicht voor hemelwater en grondwater;
 Het Besluit lozen buiten inrichtingen bieden mogelijkheden om bij maatwerkvoorschrift eisen 

te stellen als het hemelwater van onvoldoende kwaliteit is;
 Bestuursakkoord Water gaat in op doelmatiger waterbeheer. Voor de waterketen zijn 

afspraken gemaakt over de drie K’s: Kostenbeperking, Kwaliteitsverbetering en vermindering 
van de Kwetsbaarheid;

 

Per 2022 zullen bovengenoemde kaders grotendeels opgaan in de Omgevingswet. Komende 
beheerperiode zullen, voor zover dit lokaal geregeld moet en kan worden, de bestaande kaders en 
uitwerking hiervan hierop worden aangepast. 

 

Daarnaast kent het beheer van watergangen raakvlak met: 

 Fit for the future (2014): een onderzoek van OESO naar de toekomstbestendigheid van het 
Nederlands waterbeheer;

 Bestuursovereenkomst Deltaprogramma (2014) ambitie vastgelegd dat in 2020 
klimaatbestendig handelen en water robuust inrichten een integraal onderdeel is van het 
gemeentelijk beleid en handelen. Dit is een aanvulling op het Bestuursakkoord Water en een 
uitwerking van het Deltaprogramma Zoetwater en de Deltawet.

 

Argumenten en alternatieven
De beheerplannen Kunstwerken en Watergangen beschrijven het beheer en onderhoud van onze 
kapitaalgoederen voor de periode 2020-2025. In de beheerplannen zijn de uitgangspunten voor 
beheer, de areaalgegevens, de strategie, de werkwijze en de financiële stand van zaken aangepast 
aan de actuele situatie. Ook is uitgewerkt hoe deze kapitaalgoederen op een duurzame manier 
onderhouden worden binnen de huidige budgetten. Met het invoeren van risico gestuurd beheer en 
van asset management wordt het beheer verder geprofessionaliseerd volgens de standaard van het 
CROW, het iAMPRO model. Het is daarom noodzakelijk de beheerplannen Kunstwerken 2020-2025 
en Watergangen 2020-2025 vast te stellen.
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Bestuurlijke vernieuwing
De beheerplannen Kunstwerken 2020-2025 en Watergangen 2020-2025 zijn referendabel onder de 
Referendumverordening gemeente Den Helder 2012.

Duurzaamheid
Bij het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen wordt telkens overwogen wat de meest 
 duurzame optie is qua veiligheid, materiaalgebruik, levensduur, kosten en gebruiksvriendelijkheid.

Met het vaststellen van de beheerplannen wordt een duurzame instandhouding van onze 
kapitaalgoederen mogelijk gemaakt.

Financiële consequenties
De beheerplannen geven een beeld van de financiële situatie van 2020. Deze plannen geven de 
stand van zaken weer, het zijn geen visie en/of beleidsdocumenten. Wel geven ze een doorkijk naar 
de vervangingsopgave die de gemeente te wachten staat. De huidige budgetten voor beheer en 
onderhoud zijn kader stellend. Zolang er geen nieuw beleid is vastgesteld blijven de kapitaalgoederen 
onderhouden conform de huidige werkwijze.

Uitvoering en planning
De beheerplannen zijn voor de periode 2020-2025. Zodra de beheerplannen zijn vastgesteld wordt er 
gewerkt volgens de beschreven werkwijzen, waarbij op basis van nog uit te voeren inspecties de 
operationele (jaar)programma’s opgesteld worden. 

Gedurende de looptijd van de beheerplannen kunnen de gegevens in de beheerplannen, zoals 
bijvoorbeeld het areaal, als gevolg van inspectie uitkomsten bijgesteld worden.

Communicatie
De beheerplannen zijn documenten geschreven voor intern gebruik. Wel is rekening gehouden met de 
informatiebehoefte van zowel het college, de raad, de beleidsmakers en de uitvoerende partij. De 
documenten zijn niet geschreven voor de inwoners.

Den Helder, 25 augustus 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 28 september 2020

Besluit nummer 2020-047799

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Kunstwerken en 
Watergangen 2020-2025

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 25 
augustus 2020,

besluit:

1. Het beheerplan Kunstwerken 2020-2025 vast te stellen; 

2. Het beheerplan Watergangen 2020-2025 vast te stellen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 september 2020


