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Geacht College, 

Uit onderzoek van de VROM-Inspectie in 2009 komt naar voren dat de borging 
van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten onvoldoende 
aandacht heeft bij eigenaren, met name gemeenten en provincies. Vooral bij 
oudere kunstwerken zijn de actuele toestand en de risico's op constructief gebied 
onvoldoende in beeld. 

Naar aanleiding van deze conclusies heeft de VROM-Inspectie een traject ingezet 
met als doel gemeenten en provincies bewuster te maken van de constructieve 
risico's bij kunstwerken. 

Als onderdeel van dit traject is de "Handreiking constructieve veiligheid van 
bestaande bruggen en viaducten" opgesteld. De handreiking biedt 
aanknopingspunten om na te kunnen gaan of de constructieve veiligheid van de 
eigen kunstwerken voldoende aandacht krijgt binnen de organisatie en kan zo een 
leidraad zijn om het beheer van kunstwerken te verbeteren. Aan het opstellen van 
de handreiking hebben diverse deskundigen uit de praktijk meegewerkt. 

In 2010 is een exemplarisch onderzoek gedaan en zijn er vijf bestaande 
kunstwerken geïnspecteerd. De bevindingen onderbouwen de conclusies van het 
onderzoek in 2009. Een samenvatting van deze inspecties is in de handreiking 
opgenomen. 
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De handreiking kunt u vinden op www.vrominspectie.nl bij de publicaties. 
Ik beveel deze van harte bij u aan. 
Deze brief is, behalve aan alle colleges van B&W, ook aan de raden van alle 
gemeenten gestuurd. 

Hoogachtend, 
de wnd. inspecteur-generaal, 
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