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Publiekssamenvatting:
Beheerplannen Openbare verlichting en Spelen moeten opnieuw worden vastgesteld.

Geadviseerd besluit
1. Het beheerplan Openbare Verlichting vast te stellen conform het gestelde in de financiële verordening
2. Het beheerplan Spelen vast te stellen conform het gestelde in de financiële verordening
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De beheerplannen Openbare verlichting 2020-2025 en Spelen 2020-2025 zijn onderdeel van het 
Onderhoudsplan openbare ruimte (financiële verordening paragraaf 18, lid 2). Het Onderhoudsplan 
openbare ruimte wordt in fases ingediend. De komende periode worden telkens twee beheerplannen 
tegelijk aangeboden, die samen het Onderhoudsplan openbare ruimte vormen. In totaal worden er 
acht beheerplannen aangeboden, te weten: Spelen, Openbare Verlichting, Bomen, Groen, Wegen, 
Verkeer, Waterwegen, Kunstwerken. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het beheerplan voor de 
riolering. Deze is opgesteld voor de periode 2017 tot 2022 en wordt medio 2021 herzien en opnieuw 
aan de raad aangeboden. 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. 
Mocht de raad niet instemmen met de voorliggende beheerplannnen, dan wordt niet voldaan aan de 
financiële verordening en aan de provinciale eisen.

De hieronder volgende punten behandelen de beide beheerplannen, Spelen en Openbare Verlichting.

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 beeldkwaliteitniveaus zijn:

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

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

Spelen

Veiligheid staat voorop bij speeltuinen. Hiermee sluiten we aan bij ‘Den Helder schoon, heel en veilig’. 
De ambitie is om de speeltuinen zodanig te onderhouden dat spelen leuk en uitdagend blijft. Er moet 
door de stad heen een kwalitatief goed aanbod aan speelplekken zijn.

Openbare Verlichting

Doelstellingen vanuit het huidige beleidsplan Openbare Verlichting, en overgenomen in het 
beheerplan, zijn:

 Een veilige stad en installatie;
 Duurzame verlichting;
 Inhalen achterstallig onderhoud;
 Uitfaseren combi-net;
 Standaardisatie van masten en armaturen;
 Terugdringen areaalgrootte waar mogelijk;
 Samenwerking met andere beleidsvelden.

Kaders en omstandigheden
Spelen
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Van toepassing is het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2002 (WAS). Technische 
specificaties voor de veiligheidseisen worden aangegeven in Europese normen; de EN1176 voor 
speeltoestellen en de EN1177 voor veiligheidsondergronden. Als een speeltoestel aan deze normen 
voldoet dan betekent dit dat dit toestel voldoet aan de veiligheidseis in de wetgeving, mits goed 
geïnstalleerd en onderhouden. Eigenaren van speelvoorzieningen die openbaar toegankelijk zijn 
moeten een logboek bijhouden van elk speeltoestel. Dit gebeurt via het beheersysteem GISIB van de 
gemeente Den Helder.

Openbare Verlichting

Openbare verlichting levert een grote bijdrage aan de veiligheid voor voetgangers, fietsers en het 
gemotoriseerd verkeer. Verlichting vergroot de verkeersveiligheid en draagt ook bij aan de sociale 
veiligheid. Verlichting bepaalt ook de uitstraling, sfeer en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte; 
zowel overdag als ‘s avonds. Overdag door de beeldkwaliteit qua vormgeving, plaatsing en onderhoud 
van lichtmasten en armaturen en in de avond door een prettige verlichting. Een veilige en duurzame 
installatie is tevens van essentieel belang. Een veilige installatie betekent aan de ene kant dat een 
mast niet omvalt en dat de mast veilig is aan te raken. Aan de andere kant moet de verlichting niet 
zomaar uitvallen, zodat de verlichtingskwaliteit behouden blijft.

Van toepassing op het beheer van de openbare verlichting zijn:

 Het Burgerlijk wetboek
 Technische specificaties volgens de richtlijn NPR 13201-
 Algemene Plaatselijke Verordening
 NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties)
 NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning)
 NEN-EN 50110 (veiligheidsbepalingen voor het werken aan en gebruiken van elektrische 

installaties)

Argumenten en alternatieven
De beheerplannen Openbare verlichting en Spelen zijn 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. Het is daarom noodzakelijk de beheerplannen 
Openbare verlichting 2020-2025 en Spelen 2020-2025 vast te stellen.

De beleidsmatige onderbouwing voor de visie op de openbare ruimte wordt in het 4e kwartaal van 
2020 aangeboden aan het college en de raad.

Bestuurlijke vernieuwing
De beheerplannen Openbare verlichting 2020-2025 en Spelen 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.
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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. Op grond van deze beheerplannen kunnen 
bij de nieuw vast te stellen begroting aanvullende financiële voorstellen worden gedaan. 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. Gedurende de looptijd van de beheerplannen kunnen de 
gegevens in de beheerplannen, zoals bijvoorbeeld het areaal, waar nodig bijgesteld worden.

In samenwerking met de Noordkop gemeenten wordt gekeken of het GRP ook in 2025 aangepast kan 
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 
(Wijkbeheer). De documenten zijn niet geschreven voor de inwoners.

Op het moment dat de onderhoudswerkzaamheden direct invloed hebben op de bewoners dan 
worden deze zoveel mogelijk betrokken via burgerparticipatie. Ook worden bewoners op de hoogte 
gehouden middels berichten via bijvoorbeeld het stadsnieuws, informatieavonden en 
bewonersbrieven.

Den Helder, 17 maart 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 11 mei 2020

Besluit nummer 2020-013547

Onderwerp Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en 
Spelen 2020-2025 

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 17 
maart 2020,

besluit:

1. Het beheerplan Openbare Verlichting vast te stellen conform het gestelde in de financiële 
verordening

2. Het beheerplan Spelen vast te stellen conform het gestelde in de financiële verordening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 mei 2020


