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Figuur 1 Huidige Brandweer kazerne centrum Bergen

Haalbaarheidsonderzoek II Brandweerkazerne Bergen (NH), januari 2011

1

Inhoud:

Inhoud
1

Inleiding ...................................................................................................... 4
1.1

2

Conclusie............................................................................................................... 4

Stedenbouwkundig/planologisch ......................................................................... 5
2.1

Belevingswaarde ..................................................................................................... 5

2.1.1

Locatie Elkshove ............................................................................................... 5

2.1.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg ................................................................ 5

2.2

Geldend bestemmingsplan ......................................................................................... 7

2.2.1

Locatie Elkshove ............................................................................................... 7

2.2.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg ................................................................ 7

2.3

Stedenbouwkundig ................................................................................................... 9

2.3.1

Locatie Elkshove ............................................................................................... 9

2.3.2

Locatie Joost Ivanhlaan hoek Koninginneweg ........................................................... 9

2.4

Welstand ............................................................................................................... 9

2.4.1

Locatie Elkshove ............................................................................................... 9

2.4.2

Locatie Joost Ivanhlaan hoek Koninginneweg ......................................................... 10

2.5

Bomen ................................................................................................................ 10

2.5.1

Locatie Elkshove ............................................................................................. 10

2.5.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg .............................................................. 10

2.6

Cultuurhistorie en archeologie ................................................................................... 11

2.6.1

Locatie Elkshove ............................................................................................. 11

2.6.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg .............................................................. 11

2.7

Natuur en landschap ............................................................................................... 11

2.7.1

Locatie Elkshove ............................................................................................. 11

2.7.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg .............................................................. 11

2.8

Gas/nuts en riolering .............................................................................................. 12

2.8.1

Locatie Elkshove ............................................................................................. 12

2.8.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg .............................................................. 12

3

Brandweervisie ............................................................................................ 13
3.1

Zorgnorm ............................................................................................................. 13

3.2

Identiteit / draagvlak ............................................................................................... 15

3.3

Toekomstvisie ....................................................................................................... 15

3.4

Programma van eisen kazerne .................................................................................. 16

3.5

Kansen................................................................................................................ 16

3.5.1

Kantoorruimte ................................................................................................ 16

3.6

Jeugdbrandweer .................................................................................................... 16

3.7

Museum .............................................................................................................. 16

3.7.1

Locatie Elkshove ............................................................................................. 17

3.7.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg ................................................................. 17

Haalbaarheidsonderzoek II Brandweerkazerne Bergen (NH), januari 2011

2

4

Milieuaspecten ............................................................................................ 18
4.1

Omgevingsbelasting ............................................................................................... 18

4.2

Bodemonderzoek ................................................................................................... 18

4.3

Milieuhygiënische belemmeringen (geluid) .................................................................... 18

4.4

luchtkwaliteit......................................................................................................... 19

4.5

Verkeer en parkeren ............................................................................................... 20

4.5.1

Locatie Elkshove ............................................................................................. 20

4.5.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg ............................................................. 20

4.6

Parkeren.............................................................................................................. 20

4.7

Watertoets ........................................................................................................... 20

4.7.1

Locatie Elkshove en politiebureau ....................................................................... 20

4.7.2

Locatie Joost hoek Koninginneweg / Bergerweg ...................................................... 20

4.8

Externe Veiligheid .................................................................................................. 21

4.9

Waardering van verandering omgeving ........................................................................ 21

5

Financiën ................................................................................................... 22
5.1

Bouwkosten .......................................................................................................... 22

5.2

Kosten sloop & bouwrijp maken ................................................................................. 22

5.3

Kosten aankoop ..................................................................................................... 22

5.4

Overige kosten ...................................................................................................... 22

5.5

Boekwaarde plein .................................................................................................. 23

5.6

Onderhoudskosten ................................................................................................. 23

5.7

Tijdelijke voorzieningen ........................................................................................... 23

5.8

Vertragingsschade ................................................................................................. 23

5.9

Planschade risico ................................................................................................... 23

5.10

Inrichtingskosten ................................................................................................... 24

5.11

Terreinkosten ........................................................................................................ 24

5.12

Geluidsmuur ......................................................................................................... 24

5.13

Verkeerslichtinstallatie ............................................................................................ 24

5.14

Exploitatiekosten ................................................................................................... 24

5.15

Overzicht totale kosten kazerne ................................................................................. 24

6

Conclusie ................................................................................................... 26
6.1

Overwegingen ....................................................................................................... 26

6.2

Conclusie............................................................................................................. 26

Haalbaarheidsonderzoek II Brandweerkazerne Bergen (NH), januari 2011

3

1

Inleiding

Op dinsdag 25 mei 2010 is in de raad van de gemeente Bergen het vorige
haalbaarheidsonderzoek van BRTA van November 2009 besproken. In dit onderzoek
werden de twee overgebleven mogelijke locaties voor een Brandweerkazerne nader
onderzocht. In de collegevergadering van 20 November 2010 was op basis van dit rapport
door B&W een voorkeur uitgesproken om de Brandweerkazerne te realiseren o p de Joost
Ivanglaan (huidig politiebureau) . Tijdens de raadsvergadering is bij de behandeling van dit
rapport door D66 een motie ingediend die met 19 voorstemmers en twee tegen (CDA) is
aangenomen.
In deze motie heeft de raad het College opgedragen met e en gewijzigd raadsvoorstel te
komen.
In dit raadsvoorstel moet naast het huidige haalbaarheidsonderzoek ook onderzoek gedaan
worden naar alternatieve locaties. Per locatie moet;
Een zorgvuldige analyse worden gehouden
De uitritmogelijkheden op het hoofdweg ennet zijn onderzocht
De milieubelasting ten opzicht van nabij gelegen woningen in kaart zijn gebracht
Dit rapport is een aanvulling op het vorige onderzoek. In dit rapport worden deze uitkomsten
vergeleken met het aanvullende onderzoek dat is gehouden naar de locatie Elkshove en het
onderzoek naar het landje op de locatie Joost Ivanhlaan hoek Koninginneweg (“landje fam.
Bijl”). Voor een goed vergelijk is dus dezelfde hoofdstukindeling aangehouden. De
hoofdstukken zijn:
Hoofdstuk 2; hier worden de stedebouwkundige aspecten, waaronder het bestemmingsplan
behandeld.
In hoofdstuk 3 de brandweereisen, waaronder de zorgnorm.
In hoofdstuk 4 worden de milieu aspecten, waaronder de geluidseisen behandeld.
In hoofdstuk 5 staat een overzicht van de kosten.
In hoofdstuk 6 wordt dit onderzoek vergeleken met de uitkomsten van het vorige
onderzoek.

1.1

Conclusie

Na het locatieonderzoek van alle mogelijke locaties voor herplaatsing van de
brandweerkazerne wordt geadviseerd om te kiezen voor Elkshove.
De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:
De locatie is op basis van de zorgnorm de beste.
De totale kosten zijn het laagst
De locatie is het meest toekomstbestendig, daar na regionalisering
Brandweer de kantoorplekken het eenvoudigst zijn te hergebruik en.
Diverse ruimten (instructieruimte) zijn gemeenschappelijk te gebruiken en
besparen daarmee in de kosten als gekozen wordt voor tevens een nieuw
gemeentehuis op deze locatie.
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2

Stedenbouwkundig/planologisch

2.1

Belevingswaarde

Met betrekking tot de belevingswaarde zijn vier doelgroepen te onderscheiden.
Ten eerste het korps zelf: de gebruikers dienen zich op de nieuwe locatie thuis te voelen.
Belangrijk daarbij is dat de functionele eisen goed ingepast kunnen worden ten einde een
goed functionerende brandweerkazerne te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat ook op deze
locatie het functionele programma goed kan worden ingepast, rekening houdend met allerlei
logistieke, ARBO-technische en milieutechnische aspecten. Daarnaast blijkt dat in alle
situaties ook de emotionele eisen (vormgeving, uitstraling en veiligheid) in te passen zijn.
Ten tweede de omwonenden: met betrekking tot de buurtbewoners is met name gekeken
naar schaal opbouw van de bouwkundige volumes en de gevolgen als gevolg van de
huidige milieueisen. In beide situatie kan een kleinschalige vormgeving worden toegepast
die aansluiting vindt bij de directe omgeving. In hoofdstuk 4.7 worden de geluidseisen nader
uitgewerkt en in hoofdstuk 4.9 de gesprekken met de bewonersverenigingen.
Als derde en vierde doelgroep zijn de bestuurders en de ambtenaren te noemen. Voor de
ambtenaren geldt het realiseren van een mogelijk nieuwe werkplek en voor het bestuur is
het realiseren van een bestuurscentrum op locatie Elkshove een optie.

2.1.1

Locatie Elkshove

Het gemeentehuis gelegen aan Elkshove is opgeleverd in 1980 naar een ontwerp van
architect Cor Kalfsbeek. Voor een uitgebreide omschrijving wordt verwezen naar het
haalbaarheidsonderzoek van DAAD Architecten dd 22 december 2010.
Het ruimtelijk onderzoek geeft aan dat het Noord -Oost gelegen bouwdeel het meest
geschikt is om een stalling tegen aan te bouwen, voorop gesteld dat er gekozen wordt voor
hergebruik van de huidige locatie. . Hierbij is de ontsluiting op de hoofduitruk route
“Koninginneweg” optimaal. Maatvoering en gewichten van de vrachtwagens kunnen niet in
het huidige volume van het bestaande gebouw worden opgenomen. Het overige programma,
zoals douches, kantoren e.d., kan prima ondergebracht worden in de bestaande vleugel van
het oude gemeentehuis. De architectonisch ondergeschikte aanpassingen aan dit deel van
het complex laten de traditionele kenmerken van het oorspronkelijke gebouw in tact.
In het onderzoek van DAAD zijn vier haalbare opties uitgewerkt.
Optie 1 gaat uit van de snelst realiseerbare. Hierbij wordt er een stalling aan de bestaande
Noord-Oost vleugel gerealiseerd. De kantoren en instructie ruimten worden gerealiseerd in
de bestaande vleugel. In deze optie wordt de bouwvlek overigens wel overschreden, want
consequenties heeft voor de procedures. Door te kiezen voor een andere indeling is
trouwens realisatie binnen de huidige bouwvlek wel mogelijk.
In optie 2 wordt gekozen voor een grondigere aanpak van het gebouw. Deze methode heeft
vooral consequenties voor het mogelijk te realiseren gemeentehuis. Voor de Brandweer
zitten hier nagenoeg geen consequenties aan, zod at deze optie in dit rapport niet verder is
uitgewerkt.
Optie 3 en 4 gaat uit van een volledige nieuwe jas. De belangrijkste consequenties voor de
Brandweer is dat deze oplossing in aanleg duurder is en dat we hierdoor mogelijke
vertraging oplopen in realisatie van de nieuwe kazerne. Maar ook hier zijn andere
oplossingen mogelijk, waardoor er voor de Brandweer snel gebouwd kan worden.

2.1.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg
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De locatie in de bocht van de Koninginneweg/ Bergerweg wordt naast deze wegen ve rder
begrensd door twee percelen aan de Natteweg (no‟s. 15 en 17) en een aan de
Koninginneweg (no. 5). Op bijgevoegd overzichtskaartje is het plangebied aangegeven.
De kadastrale aanduiding is Bergen C3988 en is circa 3098m2 groot. Het perceel is in
eigendom van vier personen Bijl, elk voor ¼ deel.
Gebiedsbeschrijving
Het perceel is gelegen langs een doorgaande route van Bergen naar Schoorl. Het gebied
kenmerkt zich door de aanwezigheid van een ruime landschappelijke en
stedenbouwkundige structuur. De ver houding groen/ bebouwing slaat opvallend door in het
voordeel van het groen. Groene bermen (vaak in plaats van stoepen), ruime plantsoenen,
bomenrijke lanen en wegen, een landgoed en enkele prominent aanwezige waterpartijen
geven het gebiedje een bepaalde identiteit. Qua bebouwing wisselt zowel het type als de
functie. In of nabij de directe omgeving bevinden zich enkele grootschalige of grotere
bebouwingselementen, zoals verzorgingstehuis de Marke, landgoed De Haaf, het voormalig
kantoor van woningstichting de Duinstee, het politiebureau en verderop het voormalige
gemeentehuis en verzorgingstehuis de Rekere. Ten oosten en ten noordoosten strekt zich
een vrij standaard woonwijk uit, welke tot stand is gekomen in de jaren zeventig en tachtig.
Het gaat voornamelijk om geschakelde woonblokken. In deze woonwijk zijn veel vrijwilligers
gehuisvest en zal ook in de toekomst een wervingsgebied voor vrijwilligers blijven.
De aanwezige bebouwing ten westen en ten noorden varieert van appartementen tot twee onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De woningen zijn grotendeels in diverse
bouwperioden in de twintigste eeuw gebouwd. Dit gebied heeft een zeer ruime
stedenbouwkundige opzet. De woningen zijn voornamelijk vrijstaand en liggen op enige
afstand van de doorgaande weg en van elkaar. Zodoende gaat het om grote tuinen en
bepaalt het privé- groen mede de beleving van de bebouwing.

Figuur 2 Ligging plangebied

Haalbaarheidsonderzoek II Brandweerkazerne Bergen (NH), januari 2011

6

2.2

Geldend bestemmingsplan

Alle locaties zijn getoetst op basis van het vigerende bestemmingsplan. Daarmee is vast
komen te staan met welke planningtechnische consequenties bij een definitieve keuze
rekening gehouden dient te worden. Tevens kan een inschatting gemaakt worden met
betrekking tot de voortgang van de te lo pen procedures. Deze zijn uitgewerkt in hoofdstuk
2.9

2.2.1

Locatie Elkshove

Het vigerende bestemmingsplan geeft een bebouwingsvlek aan die het mogelijk maakt de
huidige bebouwing uit te breiden c.q. te verbouwen. Hierin kan het Programma van Eisen
van de Brandweer worden gerealiseerd zonder aanpassingen van het bestemmingsplan.
Wanneer er gekozen wordt om buiten de bouwvlek te bouwen is een aanpassing van het
bestemmingsplan noodzakelijk, waardoor er sprake is van vertraging.
Op de plankaart,zie volgende blz. is de bestemming geduid als Maatschappelijk (M).Dit is
de meest ruime regeling, juist bedoeld voor toekomstig flexibel gebruik. Binnen het te
bouwen oppervlak zijn voldoende mogelijkheden om een stalling aan te bouwen. Indien er
gekozen wordt voor gedeeltelijke of volledige sloop van Elkshove is er geen enkele
belemmering om hier een kazerne te bouwen.
De brandweerkazerne valt onder de categorie M (welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie,
openbare orde en veiligheid of daarmee gelijkgestelde sectore n)..
De 4 woningen die eventueel moeten wijken( afhankelijk van gekozen opties) zijn eigendom
van “Kennemer wonen”. Met de directie is overlegd over hun bereidheid om mee te werken
aan het realiseren van een Brandweerkazerne ten koste van deze vier woningen. De
directie heeft in een gesprek op 22 december 2010 aangegeven dat ze hier aan mee willen
werken. Eind januari 2011 zullen zij schriftelijk reageren over de consequenties hiervan.

2.2.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg

Het feit dat de locatie in beeld is geweest voor de gemeente, is een argument geweest voor
de familie Bijl om bij de Raad van State te pleiten voor een tweede bouwvlek voor een
woning op het landje. Hierdoor is er goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan
Bergen dorpskern Zuid op dat punt. Dit betekent dat toekomstige bestemmingsverzoeken in
het licht van deze uitspraak van de Raad van State planologisch beoordeeld moeten
worden.
Niet helder is of dit besluit consequenties heeft voor de door de gemeente gemaakte taxatie
van de grondwaarde . Volgens de eigenaar is de waarde van de grond door deze uitspraak
gestegen.
De gronden met de bestemming W zijn conform artikel 8 van de planvoorschriften bestemd
voor wonen in woonhuizen en in verband daarmede voor de bouw c.q. aanleg en het
dienovereenkomstig gebruik van daartoe dienende woonhuizen, alsmede andere
bouwwerken van ondergeschikte betekenis, tuinen en erven, zulks met bewaring van de
daaraan eigen, dan wel de aldaar voorkomende landschappelijke en/ of
natuurwetenschappelijke waarden.
Het bestemmingsvlak met de bestemming W onen mag tot maximaal 100m2 bebouwd
worden met een woonhuis. Het op te richten woonhuis mag een maximale gemiddelde
goothoogte hebben van 3 meter, een maximale goothoogte van 4,5 meter, en een maximale
nokhoogte van 8 meter. Voorts moet het woonhuis uitsluitend vrijstaand worden bebouwd
en met een afstand van minimaal 10 meter tot de straat.
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Figuur 3 Bestemmingsplan
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De gronden met de bestemming tuin moge n uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
tuinbestemming worden gerealiseerd. Te denken valt aan erf afscheidingen, brievenbussen,
windschermen e.d.
De gronden met de bestemming erf zijn cf. artikel 12 bestemd voor erven behorende bij de
woonhuizen op de aangrenzende bebouwingsoppervlakken. Deze gronden mogen bebouwd
worden met bijgebouwen tot een maximum van 30m2.
De strook met de bestemming Groenvoorziening zijn bestemd voor bermen en beplantingen
en in verband daarmede voor de bewaring van de landscha ppelijke en
natuurwetenschappelijke waarden.
Het vigerende bestemmingsplan (bebouwingsvlekken en bestemming , zie vorige blz.) van
deze locatie is gebaseerd c.q. vastgesteld op basis van de huidige bestemming en de
huidige mogelijke bebouwing. Bij nader on derzoek voor de ontwikkeling van de
Brandweerkazerne op deze locatie blijkt dat het onderzochte volume en bestemming niet
voldoet aan het vigerende bestemmingsplan.

2.3

Stedenbouwkundig

2.3.1

Locatie Elkshove

Voor het stedenbouwkundig onderzoek wordt verwezen naar het rapport van DAAD. Hierin
staat omschreven dat met name door de afwijkende bebouwing van Elkshove, het sterke
groene karakter van de omgeving en het afwisselend zicht op de bebouwing de lokatie zich
prima leent voor het realiseren van een Brandweerk azerne.

2.3.2

Locatie Joost Ivanhlaan hoek Koninginneweg

Een stedenbouwkundige schets van uitgangspunten is reeds opgesteld. Er is een vlek
aangegeven van circa 585 m2. Voorgesteld wordt uit te gaan van één bouwlaag plus kap (
de goot- en nokhoogte zal dan 4,00m resp. 10,00 meter bedragen). Het huidig
bestemmingsplan geeft maar toestemming tot 6 meter.
In de kap zijn gebruiksruimtes te realiseren. Het geheel dient landschappelijk goed ingepast
te worden middels de aanleg van enige laagopgaande beplanting en enk ele bomen
(inheemse soorten). Voorgesteld wordt om ten aanzien van de beplanting contact op te
nemen met de afdeling Civiele en Cultuurtechniek. In deze schets is nog geen doorrekening
gemaakt van de schaduwwerking voor belendende percelen. M.n. Koninginne weg 5 en
Natteweg 15 zullen minder (ochtend)zon ontvangen. Weliswaar is het perceel met enkele
bomen omgeven. Het is aan te bevelen bij de definitieve uitwerking een schaduwprojectie te
maken.

2.4

Welstand

2.4.1

Locatie Elkshove
Hiervoor wordt verwezen naar het rapport van DAAD. Hierin staat omschreven dat
met name door de afwijkende bebouwing van Elkshove, het sterke groene karakter
van de omgeving en het afwisselend zicht op de bebouwing de locatie zich prima
leent voor het realiseren van een Brandweerkazerne.
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2.4.2

Locatie Joost Ivanhlaan hoek Koninginneweg

Het welstandsgebied waar het plangebied in valt, is A10 Bergen Noordelijke uitbreiding. Het
welstandsniveau is regulier. Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de
basiskwaliteit van het gebied behouden blijft. De vrijstaande woningen, twee -onder-één-kap
woningen en appartementsgebouwen staan zowel met hun lengterichting langs de straat als
haaks op de straat. De kapvorm bestaat voornamelijk uit traditionele zadeldaken; soms
komt een plat dak voor. De kaprichting van de woningen varieert. Dakopbouwen komen
zowel aan de zij- als achterzijde van de woningen voor (bron: „welstandsnota‟). Duidelijk is
dat er hierdoor architectonische eisen gesteld moeten worden aan het ontwer p van het
gebouw.
.

2.5

Bomen

2.5.1

Locatie Elkshove
Deze locatie kenmerkt zich door zijn groene karakter. Op het terrein staan bomen en
het maaiveld is groen ingericht. Voor de realisatie van de Brandweerkazerne zijn er
geen bomen van waarde aanwezig die gekapt moeten worden.

2.5.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg

Er zijn geen bomen van waarde aanwezig die gekapt moeten worden.

Figuur 4 landje Koninginneweg / Bergerweg
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2.6

Cultuurhistorie en archeologie

2.6.1

Locatie Elkshove

Hiervoor wordt verwezen naar het rapport van DAAD. In optie 1 wordt maximaal gebruik
gemaakt van de historisch waarde van het gebouw en zijn omgeving.

2.6.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg

Het gebied is niet opgenomen in de cultuurhistorische waarden kaart van d e provincie noord
Holland. Gelet op het feit dat het gebiedje zich bevindt in de buurt van de historische
strandwal en oude (doden)wegen, waar altijd occupatie is geweest, wordt archeologisch
onderzoek door een gecertificeerd bureau aanbevolen. Sowieso is dit verplicht op basis van
het verdrag van Malta .

Figuur 5 Landje Koninginneweg / Bergerweg

2.7

Natuur en landschap

2.7.1

Locatie Elkshove

Hiervoor wordt verwezen naar het rapport van DAAD. Door middel van “Hide & Seek “ leent
deze locatie zich goed voor de realisatie van een Brandweerkazerne. Door zaken expliciet
in het zicht te brengen en andere zaken te verstoppen door een groenpartij wordt ook door
de bouw van een Brandweerkazerne de kernwaarden van het gebied benadrukt.

2.7.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg

Het gebied valt niet onder een aangewezen beschermd NATURA 2000 gebied. Tevens is
het geen Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn gebied; daarnaast wordt het niet waarschijnlijk
geacht dat de externe werking van deze wet - en regelgeving van toepassing zou zijn.
Daarnaast zijn bepaalde soorten beschermd op basis van de Flora en Faunawet. Op
voorhand kan niet worden uitgesloten dat zich beschermde soorten bevinden in of in de
directe omgeving van het gebied. Daarvoor zou een quickscan uitgevoerd moeten worden.
Indien een beschermde soort aanwezig is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op
Haalbaarheidsonderzoek II Brandweerkazerne Bergen (NH), januari 2011

11

van de wet bij de provincie Noord Holland. Een vaak voorkomend advies is, dat de
werkzaamheden plaats dienen te vinden buiten het broed - en/ of foerageerseizoen.

2.8

Gas/nuts en riolering

2.8.1

Locatie Elkshove
Hiervoor wordt verwezen naar het rapport van DAAD. Onafhankelijk van de gekozen
optie wordt gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen .

2.8.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg

Gasleidingen en nutsvoorzieningen zijn niet aanwe zig. Voor de riolering geldt dat er
aangesloten zal moeten worden op het reguliere (gescheiden) rioleringssysteem.
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3

Brandweervisie

3.1

Zorgnorm

Brandweer Bergen moet voldoen aan de zorgnorm, wat betekent dat de 1ste lijns voertuigen
binnen acht minuten na alarmering ter plaatse zijn op het brandadres.
De omvang van de repressieve organisatie en dus de locatie van de brandweerkazernes
wordt vooral bepaald door deze eis. Deze tijd noemt men de opkomsttijd.
De opkomsttijd is de tijd die verloopt tussen het overgaan van de telefoon op de meldkamer
en de „ter plaatse‟ melding van het brandweervoertuig (het moment van aankomst bij het
brandadres)
De opkomsttijd bestaat uit ;
De verwerkingstijd (ca. 1 min.)van de meldkamer (opnemen telefoon, verwerking in
computer, alarmeren blusgroep) plus
De uitruktijd (gem. 4,5 min.) van de brandweerpost (vrijwilligers naar de kazerne
komen, pak aantrekken, voertuig starten) plus
De rijtijd van de brandweerpost naar het brandadres
Schematisch weergegeven:

Opkomsttijd

(max. 8 min)

Verwerkingstijd
AC
(max. 1 min)

Uitruktijd
(min.3 – max. 5 min)
Reactietijd

Rijtijd (naar
kazerne)

Kleedtijd

Aanrijdtijd
(min. 4 - max. 2 min.)

De uitruk voertuigen worden bemenst door vrijwilligers. Dit betekent da t met een
aankomsttijd van de vrijwilliger naar de kazerne van gemiddeld vier minuten er nog
maximaal drie minuten rijtijd resteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat in elke woonkern een
voertuigstalling moet zijn.
De huidige kazerne op de locatie Karel de Grotelaan voldoet niet meer aan de normen en
eisen van deze tijd. Het gebouw is te klein, hierdoor kunnen blus -, ladder- en
manschappenvoertuigen niet bemand uitrukken volgens norm. Anno 2011 w ordt het
blusvoertuig naar buiten gereden door de chauffeur. Buiten staan dan de brandweermensen
te wachten en stappen buiten in. Hierna kan het voertuig uitrukken, Deze wijze van
uitrukken kost minimaal 30 seconden. De voorgenomen (ver-) nieuwbouw zal wel aan de
huidige eisen voldoen.
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Voor de locatiekeuze van de nieuwe brandweerkazerne moet rekening worden gehouden
met de volgende uitgangspunten:
Locatie moet liggen aan een hoofduitrukroute
Locatie moet liggen aan een doorgangsroute
De locatie mag niet te ver van de huidige locatie liggen.
Al meer dan 20 jaar rekenen aan de beste locatie voor een brandweerkazerne levert de
uitkomst het Plein op. Ook anno 2011 met de laatste gegevens levert de meest optimale
locatie voor een brandweerkazerne het Plein op. Gegeven dat we daar weg moeten
betekent dit , dat we binnen een bepaalde cirkel, rekening houdend met rijsnelheden van
hoofdroutes, doorgangsroutes en de opkomst van de vrijwilliger op zoek naar een nieuwe
locatie. De contouren van deze cirkel zijn in het vorige haalbaarheidsonderzoek
weergegeven.
Op basis hiervan kunnen we als brandweer voldoen aan de zorgnorm met een acceptabele
overschrijding. Vanuit de nieuwe kazerne willen we een maximale overschrijding hebben
van 10 %. Dit betekent dat we in maximaal 10 van de 100 brandmeldingen in het centrum
van Bergen een overschrijding hebben groter dan 1 minuut. Bij deze berekening wordt
Bergen aan Zee buiten beschouwing gelaten.
Het voorkomen van alle overschrijdingen uitruktijden van de Brandweer is niet realistisch in
relatie tot de (maatschappelijke) kosten, die dan ten behoeve van de brandweer (meer
personeel, bluseenheden of kazernes) zouden moeten worden gemaakt. Bij het bepalen van
repressieve organisatievormen is het vooral de balans tussen het overschrijden van
normtijden om binnen gestelde tijd met de juiste middelen bij het incident aan te komen en
de kosten voor een repressieve organisatie. Een nieuwe kazer ne gelegen aan de Joost
Ivanglaan en in iets mindere mate aan Elkshove (zie tabel 2009)) geeft een betere dekking
voor het verzorgingsgebied. De kazerne locatie Elkshove ligt wel veel idealer om tijdens de
dagsituatie ook uit te rukken naar Schoorl en in iets mindere mate naar Egmond, waardoor
de dekking voor de gehele gemeente Bergen verbetert.
Uit de door de veiligheidsregio berekend e resultaten, (zie tabel) blijkt dat de locatie
Bergerweg/Ivanghlaan, gezien de woonomgeving van de vrijwilligers, de beste locatie is. De
locatie Elkshove is zeer geschikt voor het werven van toekomstige vrijwilligers.

Resultaten :
Locatie

Elkshove
Plein dekkingsplan '05
Bergerweg/Ivanghlaan

Uitruktijd
buiten
werktijd
3,3
3.5
2.6

Uitruktijd
tijdens
werktijd
3,5
3.5
3.1
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3.2

Identiteit / draagvlak

In de brandweerkazerne wordt tevens een algemene ruimte gerealiseerd. Deze ruimte wordt
door de Brandweer voor meerdere doeleinden gebruikt, zoals kantine, instructieavonden,
bijeenkomsten, opleidingen e.d.. een dergelijke ruimte kan ook voor andere (gemee ntelijke)
doeleinden worden ingezet. Ook dit is een argument om in combinatie te bouwen met het
gemeentehuis. (het belangrijkste argument is het gebruik van gemeentepersoneel voor de
uitrukorganisatie)
Onze repressieve brandweerorganisatie is voor 100% in gevuld met vrijwilligers. Deze
hebben gezamenlijk een geheel eigen cultuur, die we graag willen versterken in de
aankleding van diverse ruimten in de kazerne .
Gezien de infrastructuur van de gemeente Bergen, met zes kernen en een sterke vrijwillige
traditie die we nog jaren willen voortzetten is het aan te raden om de visie op de organisatie
door middel van huisvesting te laten versterken.
Dit betekent dat we ten behoeve van de vrijwillige cultuur en de versterking hiervan het
volgende willen realiseren :
een bar/kantine
ruimte voor de jeugdbrandweer
bijeenkomstruimte voor 100 personen
ruimte voor antiek materieel
ten behoeve van de taken Brandweer Bergen
stalling voertuigen
magazijnen en werkplaats
kantoorruimte
instructie en vergaderruimte.
Alle locaties voldoen hieraan. Hierdoor is er voor alle locaties draagvlak bij onze
vrijwilligers. W el is er een voorkeur voor Elkshove, daar hier meer m2 beschikbaar zijn,
waardoor er mogelijkheden zijn om tegen geringe kosten ruimte voor antiek materieel te
realiseren.

3.3

Toekomstvisie

Van de 65 kazernes in de veiligheidsregio wordt de kazerne in Bergen in het dekkingsplan
beoordeeld als Groot belang. Hiermee staat hij op plaats 7. Belangrijker zijn 1. Hoorn,
2.Alkmaar, 3. Den Helder (alle een uitruk met beroepskrachten) 4. Den Burg, 5.
Heerhugowaard, 6 Alkmaar (Vrijwilligers). Op basis van bovenstaande kwalificaties is de
conclusie getrokken dat er een nieuwe kazerne in B ergen moet komen.
Door alle maatschappelijke ontwikkelingen staat het behoud van de vrijwillige Brandweer
enorm onder druk en verandert de Brandweer in een hoog tempo. Het schetsen van alle
mogelijke ontwikkelingen zou dan ook te ver gaan. Belangrijker i s welke zaken voor de
toekomst onveranderd blijven, zodat een investering in een nieuwe Brandweerkazerne
verantwoord is. Daarnaast is het goed om een aantal mogelijke ontwikkelingen te schetsen,
zodat de nieuwe brandweerkazerne ook aan toekomstige eisen vo ldoet.
De basistaak Brandweer, het blussen van woningbranden, blijft een verantwoordelijkheid
van de gemeentelijke Brandweer.
De zorgnorm, tankautospuit met volledige bemensing binnen acht minuten ter plaatse op
het brandadres, staat niet ter discussie
De gemeente Bergen met zijn huidig oppervlak is te uitgestrekt om de basistaak Brandweer
volledig uit te besteden aan omliggende gemeenten. Een eigen brandweerkazerne in
Bergen, Egmond en Schoorl blijft noodzakelijk.
Voor het behoud van de vrijwilligheid en maximale flexibiliteit voor oplossingen in de
toekomst is het belangrijk om de mogelijkheid open te houden dat er vanuit een centraal
gelegen kazerne in de gemeente overdag gekazerneerd gaat worden.
De gemeente Bergen is de grootste werkgever in de gemeen te en tevens hofleverancier van
de vrijwillige Brandweer Bergen. Hiermee is het noodzakelijk/wenselijk dat de
Brandweerkazerne binnen een straal van drie minuten van het gemeentehuis wordt
gerealiseerd.
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Het realiseren van minimaal acht kantoorwerkplekken i n de kazerne is noodzakelijk /
wenselijk om de uitruk tijdens kantoortijden te garanderen. Echter in de nabije toekomst is
te verwachten dat de lokale brandweer en dus ook hun kantoorplekken verhuizen naar een
regionaal kantoor. Dat betekent dat deze kanto orplekken, op mogelijk één na, tijdelijk
noodzakelijk zijn.

3.4

Programma van eisen kazerne

Het programma van eisen is in grove lijnen opgebouwd uit de volgende elementen.

stalling voor repressieve voertuigen
omkleedruimte en opslag bluskleding
algemene ruimte voor kantine/instructie en opleiding
ruimte voor kantoorwerkplekken
ruimte voor douches, wastafels en toiletten
opslagruimte materieel brandweer
ruimte voor museum/opslag antiek materieel
verkeersruimten en ontwerpverlies

168
60
96
72
20
45
24
100

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Totaal

585

m2

Tabel 1 Overzicht oppervlakten

Voor het haalbaarheidsonderzoek van een brandweerkazerne in het politiegebouw zijn
concessies gedaan aan het p.v.e (ruimte voor museum en opslag antiek materieel was niet
haalbaar en de materieelwagen zou niet in de kazerne gestald worden). Tevens zijn er
oplossingen bedacht rekening houdend met de mogelijkheden van het gebouw. De
resultaten hiervan zijn in het vorige haalbaarheidsonderzoek beschreven. Om een goede
vergelijking te maken met nieuwbouw is hetzelfde p.v.e. tevens gebruikt voor dit onderzoek.
Afhankelijk van de gekozen optie locatie en/of voor de gekozen locatie zal er een nieuw
p.v.e. en begroting gemaakt moeten worden. Dit wordt ook nader toegelicht in hoofdstuk 5
financien.

3.5

Kansen

3.5.1

Kantoorruimte

Op dit moment is de brandweerorganisatie verd eeld over drie locaties. Er werken twee
mensen in Schoorl, vier mensen op het gemeentehuis en vier mensen in Egmond. Het is
wenselijk om in de nieuwe kazerne minimaal acht kantoorwerkplekken te realiseren, zodat
er in de dagsituatie één volledige tankautos puitbemanning op de kazerne aanwezig is.
Hierdoor kan er dan binnen 1 minuut kan worden uitgerukt. Daarnaast is hierdoor minder
kantoorruimte van de Brandweer benodigd op het gemeentehuis.

3.6

Jeugdbrandweer

Het is wenselijk om ook voor de jeugdbrandweer extr a voorzieningen te realiseren, zoals
een eigen opslagruimte.

3.7

Museum

Brandweer Bergen beschikt over divers historisch materiaal, waaronder een oude
autoladder die vooral gebruikt wordt voor PR en wervingsactiviteiten.
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3.7.1

Locatie Elkshove

Op deze locatie zijn er diverse mogelijkheden om tegen zeer geringe kosten deze extra
voorzieningen te realiseren. Wanneer er wordt gekozen voor de optie om op deze locatie
ook een gemeentehuis te realiseren, dan zijn er ook nog voordelen qua hergebruik en
multifunctionaliteit.

3.7.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg

Op deze locatie zijn er qua ruimte voldoende mogelijkheden om voorzieningen voor de
jeugdbrandweer te realiseren. Een opslag en stalling voor museum materieel is hier alleen
te realiseren tegen extra bouwkosten. Hiervan wordt dan een begroting gemaakt.

Figuur 6 Jeugd Brandweer
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4

Milieuaspecten

4.1

Omgevingsbelasting

Voor alle locaties heeft er een verkenning plaatsgevonden op het gebied van
milieuaspecten, Naast het treffen van bepaalde maatregelen is voor beide opties bepalend
geweest dat het buitenterrein in verband met de milieubelasting min. 35 m tot de
dichtstbijzijnde woningen is gepland. Daar waar dit niet mogelijk bleek zijn in het
haalbaarheidsonderzoek maatregelen benoemd.

4.2

Bodemonderzoek

Op 23 augustus 2007 is er door HB adviesbureau een bodemonderzoek gehouden volgens
NEN- 5740 op de lokatie kadastraal sectie C nr 3988.
De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat het grondwater licht verontreinigd is met
arseen en chroom.

Figuur 7 Onderzoek

4.3

Milieuhygiënische belemmeringen (geluid)

Op 30 maart 2006 is er een Akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is uitgegaan
van het aantal uitrukken en oefeningen in de periode 2001 t/m 2005.
In dit onderzoek is uitgegaan van :
1 keer per week uitrukken met sirenes tussen 07.00u en 19.00u
1 keer per maand uitrukken met sirenes tussen 19.0 0u en 23.00u
10 keer per jaar uitrukken met sirenes tussen 23.00u en 07.00u
In dit rapport zijn de volgende conclusies getrokken:
Het uitrukken van brandweerwagens valt onder “overige indirecte hinder” . Dit is gezien het
maatschappelijk belang van de Brandweer niet aan voorschriften gebonden.
Uitgaande van het slechtste scenario blijkt uit de berekeningsresultaten dat de
grenswaarden van 60 dB(A) in de avond en nachtperiode niet worden overschreden.
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Op 16 juli 2009 is er door het MRA onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een
brandweerkazerne in Bergen.
Samenvatting rapport:
De gemeente is opzoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. In
2007 is gekeken naar de Koninginneweg / Bergerweg als mogelijke locatie. Voor twee
locaties is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat deze informatie is te
exploiteren op elke locatie.
Opmerkingen:
Uit de uitgevoerde akoestisch onderzoeken kan afgeleid worden dat de afstand tussen het
buiten terrein en woningen 35 meter of meer moet bedragen om te kunnen voldoen aan de
normen voor het langtijd gemiddelde beoordelingsniveau 1 (dag 50 dB(A) / avond 45 dB(A) /
nacht 40 dB(A)) en het maximale geluidniveau 2. (dag 70 dB(A) / avond 65 dB(A) / nacht 60
dB(A)) .
Dit overeenkomstig de normen uit de W et milieubeheer. W anneer er afschermende
bebouwing (van voldoende hoogte) wordt gesitueerd tussen het buiten terrein en de
bebouwing kan deze afstand kleiner zijn. De indirecte hinder (verkeer van en naar de
inrichting) en overige indirecte hinder (uitrukken met
sirene) zullen vergelijkbaar zijn met de locatie aan de overkant van de weg.
Advies randvoorwaarden voor alle locaties:
Afschermende bebouwing (van voldoende hoogte) realiseren richting de woningen.
Het buitenterrein op een afstand van 35 meter vanaf de bebouwing realiseren.
De uitrit zodanig situeren dat hierbij de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen zo groot
mogelijk is.
De aansluiting op het hoofdwegen net , zodanig inrichten met signaleringslichten zodat het
gebruik van sirenes zowel mogelijk beperkt kan worden.
Conclusie:
Het realiseren van een brandweerkazerne op alle onderzochte locaties lijkt op basis van
bestaande gegevens mogelijk indien rekening wordt gehouden met deze randvoorwaarden
Bij de verdere uitwerking van de plannen moet rekening houden worden met een actueel
geluidsonderzoek. Daarnaast moet de verdere uitwerking van het plan in overleg te
gebeuren met een geluidsdeskundige en nabijgelegen bewoners.

4.4

luchtkwaliteit

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 heeft als doel het beschermen van mens en milieu tegen de
negatieve effecten van luchtverontreiniging. Met het besluit worden de richtlijnen van de
Europese Unie geïmplementeerd. Het besluit betreft een zestal verontreinigende stoffen
(stikstofdioxide, zwevende deeltjes, zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood),
waarvoor normen zijn gesteld; plandrempels en grenswaarden.
Dit plan maakt het realiseren van een brandweerkazerne op alle onderzochte locaties
mogelijk. Deze zal (een beperkte hoeveelheid) verkeer genereren. Het plan kan daardoor
invloed hebben op de luchtkwaliteit in het gebied. Deze invloed moet echter
verwaarloosbaar worden geacht. In de omgeving van het projectgebied is er geen indicatie
dat grenswaarden van het Besluit worden overschreden. Doo r de lage achtergrondwaarden
vindt bij de wegen in en nabij het projectgebied geen overschrijding van de grenswaarden
plaats.
Voor alle locaties geldt dat er op dit punt geen belemmeringen of verschillen zijn.
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4.5

Verkeer en parkeren

4.5.1

Locatie Elkshove

Hiervoor wordt verwezen naar het rapport van DAAD. Hierin staan voldoende mogelijkheden
uitgewerkt omtrent het realiseren van parkeerplekken. De uitrukroute is gelegen aan de
Koninginneweg. Voor een goede ontsluiting is het nodig om een speciale brandweeruitrit te maken
met een verkeerslichtinstallatie.
Als gevolg van de functiewijziging zal de verkeersdrukte licht toenemen. Daar de Koninginneweg
reeds een gebiedsontsluitingsweg is , is deze al ingericht op grotere hoeveelheden verkeer. De weg
is dus berekend op de toename.

4.5.2

Locatie hoek Koninginneweg / Bergerweg

Om de uitruktijd zo kort mogelijk te houden is het vereist dat de uitrukrichting van de voertuigen naar
de hoofdontsluitingsweg worden georiënteerd. Ontsluiting kan plaatsvinden op de Koninginneweg. Er
is hier een uitritvergunning voor vereist. Verkeerslichten voor een goede ontsluiting zijn noodzakelijk.
Als gevolg van de functiewijziging zal de verkeersdrukte licht toenemen. Daar beide wegen
(Koninginneweg en Bergerweg) reeds gebiedsontsluitingswegen zijn en ingericht op grotere
hoeveelheden verkeer, is de verwachting dat de wegen berekend zijn op de toename .

4.6

Parkeren

Bij functiewijzigingen is van belang de uitstraling en invloed die de wijziging heeft naar de omgeving.
Parkeren is een belangrijke factor. Het basisprincipe is dat de noodzakelijke parkeercapaciteit volgens
de richtlijnen van de publicatie 182 CROW op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. De basis
daarvoor is gelegen in de bouwverordening, artikel 2.5.30. De realisatie is afdwingbaar. Het niet
voldoen daaraan is in principe een weigeringgrond voor een vergunning. Voornoemde publicatie geeft
voor „arbeidsintensieve/ bezoekersextensieve bedrijven‟ een norm van minimaal 2,5 en maximaal 2,8
(rest bebouwde kom) per 100m2 bvo. Dit zou neerkomen op ca. 11 plaatsen.
Ook in de Elkshove was een dergelijke behoefteraming gedaan. Ter plaatse zijn 22 plaatsen
realiseerbaar. Met name voor de lesavonden (maandagavond) is het goed om een zekere
overcapaciteit te hebben, ondanks het gegeven dat een gedeelte van het personeel met de fiets zal
komen. Op dit punt dus zijn er geen belemmeringen.

4.7

Watertoets

4.7.1

Locatie Elkshove en politiebureau

Op deze locatie zijn er geen bijzonderheden.

4.7.2

Locatie Joost hoek Koninginneweg / Bergerweg

Het plangebied valt binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Dit overheidsorgaan is belast met het bewaken van de waterkwantitiet en kwaliteit. Als gevolg van het
plan zal een substantiële toename van verharding plaatsvinden, naar schatting ca. 1.050m2. (kazerne,
woning, parkeerplaatsen). Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld worden
afgevoerd worden van het terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige
situatie hierdoor verslechteren. Om deze effecten te kunnen compenseren kan het schap daarom
voorschrijven het wateroppervlak van het peilgebied te vergroten. Gelet op de gemiddelde
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normeringen zoals het schap die hanteert, zal dit op ca. 250m2 neerkomen. Aan de overzijde van de
Koninginneweg bevinden zich diverse gemeentelijke waterpartijen die hiervoor in aanmerking kunnen
komen
Dit betekent dat voor aanschaf eerst verzoek bij het Hoogheemraadschap zal moeten worden uitgezet
om mogelijke problemen te voorkomen.

4.8

Externe Veiligheid

In en in de nabijheid van het projectgebied zijn geen risicobronnen op het gebied van externe
veiligheid aanwezig. Dit geld voor alle locaties.

4.9

Waardering van verandering omgeving

Zowel met de bewoners op de Koninginneweg als met de bewoners in de omgeving van de Marke zijn
op basis van vorige onderzoeken gesprekken geweest over de mogelijkheid van een
brandweerkazerne in hun omgeving.
Gestelde vragen zijn:
Kan de Brandweerkazerne niet op de huidige locatie blijven of een andere?
We hebben nu veel geluidsoverlast van de Politie, hoeveel komt daarbij van de Brandweer?
De Koninginneweg cq van Blaaderenweg is gevaarlijk, we hebben al diverse verzoeken ingediend
voor verkeerslichten en zebrapaden. Hoe veel gevaarlijker wordt het met de Brandweer erbij?
Wat betekent dit plan voor de waarde van onze woning?
Mag ik de uitrukcirkels van de Brandweer zien?
De gemene deler van alle bewoners is dat men begrip heeft over het feit dat een brandweerkazerne in
een woonomgeving geplaatst moet worden. Wel ziet men liever de Brandweer niet als buur.
Op 26 januari 2011 is er een gesprek geweest met de voorzitters van de bewonersverenigingen
“Koninginneweg “en “Bergen Centrum”.
Er is overlegd op welke wijze ze kunnen participeren in dit project. De mening van beide
bewonersverenigingen is dat ze graag willen participeren in het project, echter gaan dit pas doen,
zodra de locatie bekend is. Vanuit de bewonersvereniging “Koninginneweg “ is aangegeven dat zei
een duidelijke voorkeur hebben voor het politiebureau, als het gaat om de beide locaties , gelegen aan
de Koninginneweg, die nu in beeld zijn.

Figuur 8 Akoestisch onderzoek
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5

Financiën

In dit hoofdstuk worden de begrippen verklaard die gebruikt worden bij de vergelijking van de diverse
kosten. Uiteindelijk geeft dit een goed beeld van de totaal te begrote kosten voor een nieuwe
brandweerkazerne. Deze totale kosten worden weer meegenomen in de tabel met alle overwegingen.

5.1

Bouwkosten

Dit zijn de noodzakelijke kosten voor verbouw van eventueel bestaande te handhaven bouwdelen en
de kosten voor de uitbreiding .c.q. nieuwbouw. Daarnaast is er gerekend op het „upgraden‟ van
eventueel bestaande bouwdelen, zodat in de beleving van het interieur een geheel ontstaat en een
totaal ontstaat dat aan de verwachtingen voldoet.
Het afwerkingniveau correspondeert met de uitgangspunten omschreven in het Programma van
Eisen. Vanzelfsprekend is het prijspeil ook hier gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving
uitgaande van bouw in 2011.

5.2

Kosten sloop & bouwrijp maken

Dit zijn de noodzakelijke kosten voor de sloop van bestaande niet voor hergebruik geschikte
bouwdelen en het bouwrijp maken van het terrein voor nieuwbouw.

5.3

Kosten aankoop

Ten aanzien van de vraagprijs is gerekend op een bouwrijp opgeleverd kavel. Voor twee locaties is
gewerkt met het opstellen van een Taxatierapport. Voor het politiebureau is gewerkt met een
taxatierapport van 2010. Voor het landje van de fam. Bijl is gewerkt met een taxatierapport uit 2007,
welke is geïndexeerd.
Dit laatste taxatierapport is op 3 april gemaakt door Kuijs Reinder Kakes. Dit taxatierapport is
gemaakt van de onroerende zaak kadestraal bekend als sectie C nummer 3988. Het gaat hierbij om
3098 m2. Het doel van de taxatie was inzicht te krijgen in de waarde van de onroerende zaak ten
behoeve van de bouw van een brandweerkazerne.
In het rapport zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd. Hierbij is uitgegaan van een indeling in
twee kavels. Enerzijds een stuk grond wat op basis van het huidige bestemmingsplan niet geschikt is
voor bouw, echter wel mogelijk geschikt is te maken voor de bouw van een brandweerkazerne.
Anderzijds is het terrein geschikt op basis van het huidige bestemmingsplan voor de bouw van een
vrijstaande woning.
Met inachtneming van de in het rapport genoemde uitgangspunten is de waarde bepaald op:
Kavel 1 met een grondoppervlak van 2208 m2 met een moeilijk te taxeren grondwaarde. Deze waarde
is minimaal €75,- per m2 en maximaal € 136,- per m2. De maximaal getaxeerde waarde komt dan op
€300.288,Kavel 2 met een grondoppervlak van 890 m2 met een goed te taxeren grondwaarde. Deze waarde is
minimaal €475,- per m2 en maximaal € 500,- per m2. De maximaal getaxeerde waarde komt dan op
€455.000,Hiermee komt de waarde van de kavel op maximaal € 775.000,- Dit is het prijspeil op 3 april 2007. Met
een maximale inflatiecorrectie van € 50.000,- komt de grond op € 825.000,- prijspijl 2010. (ter vergelijk
is in 2010 een kavel van ca. 900m2 op de lindelaan verkocht voor € 650.000,-)
Door de ontwikkelingen, zoals beschreven in hfst. 2.2.2., met een mogelijke aanwijzing van een
tweede bouwvlek is verkoper niet bereid voor dit bedrag te verkopen. De transactieprijs zal ruim boven
1 miljoen uitkomen. Gezien alle andere nadelen van deze locatie is dit niet verder uitonderhandeld.

5.4

Overige kosten

Deze kosten bestaan uit een verzameling van groot aantal kosten die berekend worden door een %
van de bouwsom. Hierbij moet men denken aan honorarium voor de installatietechnische e -en w
adviseur, kosten constructeur en bouwfysica, legeskosten, aansluitkosten nutsbedrijven, honorarium
architect, WKO installatie , algemene bouwplaatskosten en 5% onvoorziene kosten.
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5.5

Boekwaarde plein

De grond en het gebouw van de huidige locatie wordt ingebracht in de toekomstige grondexploitatie
Mooi Bergen plandeel Het Plein (fase 5). Sloop of exploitatiekosten van de oude brandweerkazerne
zullen worden ingebracht in het nieuw te realiseren project en komen dan ten laste van deze
grondexploitatie. Dit geldt ook voor de afboeking van de resterende boekwaarde. De boekwaarde van
de oude brandweerkazerne is per 31-12-2011 € 19.838.

5.6

Onderhoudskosten

Het verschil in de onderhoudskosten voor de nieuwe brandweerkazerne en de onderhoudskosten voor
de „oude‟ kazerne wordt bij de eerst volgende actualisatie van het onderhoudsplan gemeentelijke
gebouwen verwerkt in de voorziening gemeentelijke gebouwen. Het onderhoud voor de „oude‟
kazerne wordt de komende 2 jaar geminimaliseerd.

Onderhoudskosten
“nieuwe kazerne “
oude kazerne

5.7

2011

2012

€ 4.111

€ 5.160

2013
€ 8.500

Tijdelijke voorzieningen

Afhankelijk van de doorlooptijd tot realisatie nieuwe kazerne kunnen tijdelijke voorzieningen
noodzakelijk zijn. Op dit moment is nog niet bekend wanneer fase 5 plein wordt gerealiseerd. Als de
Brandweer deze locatie moet verlaten, voordat de nieuwe kazerne er staat zullen er tijdelijke
voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Deze zijn nu nog niet uitgewerkt.

5.8

Vertragingsschade

Vertragingschade bij de Joost Ivanglaan is er niet. Voor alle andere locaties geldt dat er door het
doorlopen van noodzakelijke procedures de bouw pas in 2012 of nog later kan beginnen. In deze
periode moet men wel rekening houden met inflatiecorrecties van 2 % per jaar op basis van de
huidige kostenberekeningen die in 2010 is gemaakt.

5.9

Planschade risico

Voor alle locaties geldt dat er een mogelijk risico voor planschade is. Echter deze is op dit moment
nog niet in te schatten.
Gelet op het bestemmingsplan zal de bouw bij Elkshove of het Politiebureau niet direct tot planschade
leiden; immers de bouwkavel valt binnen het bestemmingsplan.
Het gaat dus om een voorzienbare ontwikkeling. Slechts indien omwonenden kunnen aantonen dat zij
er voor de vaststelling van het bestemmingsplan al woonden, kunnen zij aanspraak maken op
planschade. Gelet op de ligging en de afstand tot de belendende bebouwing (zie foto‟s) is planschade
op voorhand niet helemaal uit te sluiten
De bouw van een brandweerkazerne ter plaatse is echter onvoorzienbaar. Er zijn direct aan
wonende. Een planschade risico analyse zal moeten uitwijzen of er sprake is van planschade, en zo ja
hoe hoog deze uitvalt. Beide aspecten (zowel het uitvoeren van onderzoek als de planschade zelf)
dienen mee geworden genomen in de begroting. Het uitvoeren van een planschade risico analyse kan
ca. 5.000 tot 10.000 euro kosten.
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5.10

Inrichtingskosten

Voor de inrichtingskosten wordt een apart krediet gevraagd van € 42.669
Dit is noodzakelijk, omdat de afschrijving van de inrichtingskosten wordt afgeschreven in 10 jaar. Deze
kosten zijn relatief laag daar het gebouw gebruiksklaar wordt opgeleverd en de specifieke
brandweerinrichting in eigen beheer door de Brandweer gedaan wordt.

5.11

Terreinkosten

Het terrein moet geschikt gemaakt worden het parkeren van voertuigen en stallen en rijden van zware
vrachtwagens.

5.12

Geluidsmuur

Voor het voldoen aan de geluidseisen kan het noodzakelijk zijn om een geluidscheiding te realiseren.

5.13

Verkeerslichtinstallatie

Voor een veilige uitruksituatie is het wenselijk om te werken met een verkeerslichtinstallatie die alleen
aan gaat tijdens een uitruksituatie.

5.14

Exploitatiekosten

De exploitatie kosten voor de nieuwe brandweerkazerne starten volgens de huidige planning op zijn
vroegst pas in 2012. De exploitatiekosten voor de nieuwe kazerne, zijnde kosten voor energie,
schoonmaak, verzekering, internet/tv/telefoon/alarminstallatie en water, vallen lager uit dan de huidige
kosten voor de „oude‟ kazerne. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door lagere energiekosten voor
de nieuwe kazerne.
De exploitatiekosten voor de „oude‟ kazerne blijven voorzichtigheidshalve begroot tot 31 december
2011. De kosten na 31 december 2011 komen ten laste van de toekomstige grondexploitatie Mooi
Bergen plan deel Plein (fase 5).

5.15

Overzicht totale kosten kazerne

Dekking in de huidige begroting voor de kosten van de nieuwe brandweerkazerne
Kredieten
In de huidige begroting zijn de volgende kredieten en de bijbehorende kapitaallasten opgenomen.
Een krediet voor de aankoop van grond van
€ 800.000
Een krediet voor de bouwkosten van
€ 570.000
Totaal
€ 1.370.000
De hierbij behorende kapitaallasten kunnen worden ingezet voor dekking van de kosten voor de
nieuwe kazerne.

De reële marktwaarde van een brandweerkazerne na de (ver)bouw is getaxeerd op
€ 970.000,Het verschil tussen de investering en de reële waarde van het complex na de (ver)bouw van moet in
een keer worden afgeschreven van het investeringskrediet.
Deze afboeking is verplicht omdat conform de financiële regelgeving een actief (in dit geval het
nieuwe brandweercomplex) niet voor meer in de boeken mag staan opgenomen dan voor de reële
marktwaarde. Omdat dit een afschrijving in 1 keer betreft en het begrotingssaldo hiervoor tekort schiet
kan dit alleen worden gedekt door een uitname uit de algemene reserve.
Gezien de huidige stand van de algemene reserve en de reserve Nuon gelden zijn hiervoor geen
belemmeringen van financiële aard aanwezig.
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Elk nadeel heeft zijn voordeel, het voordeel van deze afschrijving in een keer is dat dit vanaf zorgt
voor lagere kapitaallasten dan de nu in de begroting opgenomen kapitaallasten van de kredieten voor
aankoop grond en bouw voor de nieuw brandweerkazerne.

Hfst

Soort
lokatie

/

Elkshove Optie Elkshove Optie
1 of 2
3 of 4

Politie-bureau

Landje Koninginneweg

5.1

Bouwkosten

€ 830.000,00

€ 1.100.000,00

€ 930.000,00

€ 1.300.000,00

5.2

Sloopkosten

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 18.000,00

€ 0,00

5.3

Kosten aankoop

€ 0,00

€ 0,00

€ 950.000,00

€ 1.100.000,00

5.4

Overige kosten

€ 166.000,00

€ 230.000,00

€ 379.600,00

€ 480.000,00

5.5

Boekwaarde Plein

€ 19.838,00

€ 19.838,00

€ 19.838,00

€ 19.838,00

5.6

Onderhoudskosten

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

5.7

Tijdelijke voorzieningen

5.8

Vertragingsschade

€ 16.600,00

€ 44.000,00

€ 18.600,00

€ 52.000,00

5.9

Planschade

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

5.10

Inrichtingskosten

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

5.11

Terreinkosten

€ 58.000,00

€ 58.000,00

€ 78.000,00

€ 78.000,00

5.12

Geluidsmuur

€ 0,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

5.13

Verkeersinstallatie

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

5.14

Exploitatielasten

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

5.15

Totale kosten

€ 1.177.938,00

€ 1.589.338,00

€ 2.501.538,00

€ 3.137.338,00

€ 0,00 N.T.B

€ 0,00 N.T.B

Opmerking:
Alleen de locatie Elkshove past binnen de huidige begroting. Voor alle andere opties zal een extra
krediet aanvraag door de Raad beschikbaar moeten worden gesteld.
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6

Conclusie

6.1

Overwegingen

Bij een objectieve beoordeling van de verschillende locaties spelen diverse criteria een rol.
Alle criteria zijn in de tabel op de volgende blz. nog een keert weergegeven. Duidelijk is dat
Elkshove op de meeste punten goed scoort, weinig aandachtspunten heeft, en geen slechte
scores heeft.

6.2

Conclusie

Na het locatieonderzoek van alle mogelijke locaties voor herplaatsing van de
brandweerkazerne wordt geadviseerd om te kiezen voor Elkshove.
De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:
- De locatie is op basis van de zorgnorm de beste.
- De totale kosten zijn het laagst
- De locatie is het meest toekomstbestendig, daar na regionalisering Brandweer de
kantoorplekken het eenvoudigst zij n te hergebruiken.
- Diverse ruimten (instructieruimte) zijn gemeenschappelijk te gebruiken en besparen
daarmee in de kosten voor een nieuw gemeentehuis op deze locatie.
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Overzichtstabel
2.1
Belevingswaarde

Elkshove
Gebouw zeer
geschikt, meer
ruimte beschikbaar
dan nodig
Afhankelijk van
keuzen is een
Vrijstellingsproced
ure noodzakelijk
Locatie zeer
geschikt

2.2

Bestemmingsplan

2.3

Stedenbouwkundig

2.4

Welstand

Locatie zeer
geschikt

2.5

Bomen

2.6

Cultuur &
Archeologie

2.7

Natuur &
Landschap

Geen bomen van
waarde die gekapt
moeten worden
Optie 1 maakt
max. gebruik van
historische waarde
gebouw
D.m.v. “hide and
Seek “locatie
geschikt

2.8

Gas/nuts &
riolering

3.1
3.2
3.3

Zorgnorm
Identiteit/draagvlak
Programma van
eisen
Kansen

3.4

Bestaande
voorzieningen te
hergebruiken
Voldoet
Zeer goed
Zeer goed
inpasbaar
Meer
mogelijkheden
voor
jeugdbrandweer en
museum
Buurt is op de
hoogte van
plannen en wil
participeren
Niet nodig
Voldoet aan de
eisen

4.1

Omgevingsbelastin
g

4.2
4.3

Bodemonderzoek
Geluid

4.4
4.5

Luchtkwaliteit
Verkeer &
Parkeren

Goed
Voldoende
parkeerplekken &
veilige uitruk door
verkeersinstallatie

4.6

Watertoets

4.7

Externe Veiligheid

4.8
5.15

Waarde omgeving
Totale kosten

Geen
bijzonderheden
Geen
risicobronnen
Participatie nodig
€ 1.177.938,00

Politie bureau
Gebouw net aan
geschikt door
beperkte aantal
m2
Past binnen
bestemmingsplan

Koninginneweg
Gebouw geschikt.

Locatie geschikt
te maken d.m.v
aanpassingen
Locatie geschikt
te maken d.m.v
aanpassingen
Geen bomen die
gekapt moeten
worden
Gedeelte van
gebouw wordt
hergebruikt

Locatie geschikt te
maken d.m.v
aanpassingen
Locatie geschikt te
maken d.m.v
aanpassingen
Geen bomen van
waarde die gekapt
moeten worden
Nader archeologisch
onderzoek
noodzakelijk.

Locatie geschikt

Nader onderzoek
naar beschermde
soorten flora en
fauna noodzakelijk.
Aansluiten op
reguliere systeem

Bestaande
voorzieningen te
hergebruiken
Voldoet
Goed
Geen ruimte voor
museum
Over 5 jaar zijn
hier te veel
kantoorruimten
aanwezig
Buurt is op de
hoogte van
plannen en wil
participeren
Niet nodig
Geluidsmuur
aanbrengen om
aan eisen te
voldoen is
noodzakelijk
Goed
Parkeerplekken
kritisch & veilige
uitruk door
verkeersinstallati
e
Geen
bijzonderheden
Geen
risicobronnen
Participatie nodig
€ 2.501.538,00

Vrijstellingsprocedur
e noodzakelijk

Voldoet
Goed
Zeer goed
inpasbaar
Over 5 jaar zijn hier
te veel
kantoorruimten
aanwezig
Buurt ziet liever
geen bouwplan
verschijnen op deze
mooie groene kavel.
Is vervuild
Geluidsmuur
aanbrengen om aan
eisen te voldoen is
noodzakelijk
Goed
Voldoende
parkeerplekken &
veilige uitruk door
verkeersinstallatie
Nader onderzoek
Geen risicobronnen
Participatie nodig
€ 3.317.338,00
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