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Betreft: Ingezonden brief n.a.v. publicatie gemeente Bergen over    
 de nieuwe Brandweer kazerne en een nieuw Gemeentehuis. 
 
Geachte leden van de Vakcommissie, 
 
In haar recente publicatie (met wervende tekst) maakt het College van B&W ons 
als burgers van Bergen deelgenoot van haar plannen voor het stichten van een 
nieuwe Brandweer kazerne (in de kern Bergen) en mogelijke (ver)nieuwbouw van 
een Gemeentehuis voor geheel Bergen. Als ervaringsdeskundige heb ik een aantal 
opmerkingen over dit onderwerp. 
 
Allereerst wordt de realisatie van een nieuwe Kazerne steevast gekoppeld aan de 
(ver)nieuwbouwplannen van een Gemeentehuis. Deze koppeling lijkt (gelezen 
eerdere publicaties) in beton gegoten, terwijl dit in mijn ogen ten onrechte is. Een 
nieuwe Kazerne is namelijk echt noodzakelijk, terwijl een nieuw Gemeentehuis 
met name een bestuurlijke en ambtelijke wens lijkt. Als argument voor de 
koppeling wordt bestuurlijk een draadstalen brug gemaakt tussen de nieuwe 
Kazerne en een (bestuurlijk) vergadercentrum. 
 
M.i. kan of beter gezegd, moet de koppeling tussen beide plannen snel worden 
losgeknipt op basis van de huidige realiteit, noodzaak, kosten en toekomstige 
taakontwikkelingen in een sterk veranderend Gemeenteland. 
Ik kom daar later op terug, maar eerst even iets over die nieuwe Kazerne.  
 
De Brandweer Bergen (als onderdeel van de Regionale Brandweer c.q. de 
Veiligheidsregio) moet snel een nieuwe Kazerne krijgen, die geschikt  is voor de 
vrijwilligers en voldoende materieel. Deze Kazerne is centraal gepositioneerd om 
te kunnen voldoen aan de wettelijke 'uitruktijd' van circa 5 minuten per calamiteit. 
Gelezen het dekkingsplan kan hier worden volstaan met een sobere en in omvang 
relatief beperkte nieuwe garage annex Kazerne. Een aparte vergaderzaal voor 
bijeenkomsten, cursussen, oefeningen e.d. is binnen de gemeente Bergen 
voorhanden met beperkte maandelijkse huurkosten. Er bestaat dus geen echte 
noodzaak om een vergaderzaal fysiek te verbinden aan de nieuw te bouwen 
Kazerne. Dat leidt dan weer tot een afname van het aantal benodigde m2 en dito 
kosten. 
 



Overigens staat die Kazerne er nog niet, want ieder burger wil wel graag binnen 5 
minuten de Brandweer bij een calamiteit, maar niemand wil een Kazerne naast zijn 
deur in verband met (nachtelijke) geluidsoverlast. De procedure zal dus nog wel 
even duren, voordat er één spa de grond in gaat. Ik voorspel een fors aantal 
bezwaarschriften van omwonenden en de uitkomst hiervan is dan ook vooralsnog 
ongewis voor de Gemeente.  
 
Feitelijk is er geen argument om de bouwplannen van de Kazerne te blijven 
koppelen aan die van het Gemeentehuis. Wel handig in de communicatie richting 
burgers, maar feitelijk levert die integratie van beide geen geld op, maar kost 
eerder meer euri en schaarse, doch noodzakelijke procedure tijd. 
Daarom adviseer ik u een snelle ontkoppeling van deze twee onderwerpen.  
 
Ten aanzien van de (bestuurlijke) wens om een nieuw Gemeentehuis te bouwen, 
vraag ik mij af of de burger zit te wachten op realisatie van deze dure plannen. Niet 
alleen in tijden van crisis is € 21.000.000,00 exclusief namelijk letterlijk een berg 
geld, die de Gemeente ook aan andere, wél noodzakelijke dingen kan besteden. 
Exclusief, omdat (zoals bekend) bouwprojecten kostentechnisch vaak uit de bocht 
vliegen met circa > 20%, zodat we inmiddels praten over een bedrag van € 
25.000.000,00! 
 
De door het Gemeentebestuur genoemde 4 alternatieve scenario's kosten ook geld 
(mij is onbekend hoeveel euri ongeveer per scenario?), maar alle publicaties (w.o. 
die van de BM Hafkamp) ademen richting 'nieuwbouw' van een representatief 
Gemeentehuis. Natuurlijk is dat bestemd voor alle burgers, maar vooral bedoeld 
voor (vergaderingen van) bestuurders en ambtenaren. 
 
Volgens mij zitten burgers niet te wachten (crisis of niet) op een representatief 
nieuw Gemeentehuis. Optimaliseren van dienstverlening aan burgers moet dé 
kerntaak zijn van een Gemeente. Daarin moet het gemeenschapsgeld worden 
geïnvesteerd en niet in dure bestuurlijke nieuwbouw (dromen). Burgers willen 
namelijk snel en adequaat geholpen worden door een deskundige ambtenaar bij het 
verkrijgen van een paspoort, rijbewijs, vergunning of geboorteakte e.d. Liefst in de 
buurt en op een plek waar je gratis kunt parkeren. In die zin is de locatie Jan 
Ligthart een prima plek, die ook nog eens goed bereikbaar is met fiets, bus en auto. 
Op datzelfde bedrijventerrein staat vast nog wel een mooi en functioneel geschikt 
(of tegen relatief beperkte kosten geschikt te maken) pand leeg. Onderhandelingen 
over huurpenningen zijn in deze tijd profijtelijk en kan zomaar enige tonnen euri 
per jaar opleveren. Heeft die zoektocht al plaatsgevonden door de ambtenaren en 
wat was hiervan de uitkomst? 



 
Bovendien vergeet het Bestuur rekening te houden met landelijke ontwikkelingen 
in Gemeenteland waar het gaat om uitvoeringstaken. Komend decennium zullen 
haar taken voor de burgers verder worden geregionaliseerd en uitbesteed, maar 
zeker ook gedigitaliseerd door bijvoorbeeld thuiswerken en een nog intensiever 
gebruik van Internet voor de dienstverlening. Vergaderen zal steeds vaker digitaal 
en op afstand gaan plaatsvinden. Dit betekent concreet een structurele afname van 
het aantal werkplekken voor ambtenaren in een oud of nieuw Gemeentehuis. Heeft 
het Bestuur de gevolgen van deze ontwikkelingen in 'de cijfers' betrokken?  
 
Het lijkt dus onbekend wat de impact is van de hiervoor beschreven 
ontwikkelingen op het ambtenarenapparaat en het benodigd aantal m2 in de nabije 
toekomst. Op welke termijn en hoeveel euri kan de Gemeente Bergen hiermee 
structureel besparen aan personeel en organisatiekosten? 
Dat lijkt mij voor de besluitvorming in de Raad noodzakelijk te weten. 
 
Concluderend: In deze tijden van crisis past het de Gemeente niet om zoveel 
schaars gemeenschapsgeld te investeren in een kantoorgebouw. Ja.., dat wordt het 
nieuwe Gemeentehuis: een gewoon kantoorgebouw, waarvan er al zoveel leeg 
staan; en ondanks de mooie woorden van het College van B&W over representatief 
(voor wie?), prettige werkplek (hoezo?), huis van samenkomst (religie? feesten en 
partijen?). Enig bestuurlijk realisme is hier op zijn plaats. De gemaakte uitspraak 
van de Vakcommissie, "dat zij zich bewust is van de kosten" lijkt mij in dit kader 
een zogenaamde 'gotspe', want dat zijn woorden, maar blijkt nergens uit de feiten, 
noch is er enige financiële onderbouwing van de 4 scenario's. Het 
Gemeentebestuur lijkt onbekend met inverdieneffecten c.q. mogelijke opbrengsten 
van de hiervoor geschetste reële toekomstontwikkelingen, die structurele 
besparingen gaan opleveren. 
 
Ik adviseer het Gemeentebestuur om de burgers van BES eens te bevragen 
(referendum?), wat zij nu van deze 'nieuwbouw' ontwikkelingen vinden. Een 
enkele inloopavond is m.i. volstrekt onvoldoende om zo'n majeure beslissing over 
zoveel gemeensschapsgeld op zo'n korte termijn te kunnen laten nemen door de 
Raad. Externe bureaus raadplegen biedt hier onvoldoende soelaas, want zij dienen 
immer de opdrachtgever i.c. het College van B&W en dit uiteraard tegen een hoog 
uurtarief. 
 
Kortom, het College dient haar huiswerk over te doen en a) de burger meer te 
betrekken door middel van een schriftelijk referendum, b) te laten becijferen wat 
de besparingen op termijn gaan opleveren in geld, tijd en ruimte, en c) snel de 



nieuwe Kazerne te ontkoppelen van de bouwplannen voor een nieuw 
Gemeentehuis en last but not least d) met meer financieel realisme de plannen te 
bezien door de ogen en de oren open te zetten voor die ontwikkelingen 
(vaktijdschriften), als regionalisering en digitalisering in Gemeenteland. Ons 
mooie Bergen kan hier tenslotte niet achterblijven. 
 
Dank voor de aandacht en vriendelijke groet, 
 
Wim van Lijnschoten 
Nesdijk 5 
1861 MG Bergen   
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 


