
Bijlage 1: 

Vragen over rapport “Second opinion – huisvesting gemeente Bergen” 

Vragen aan het bureau Twynstra Gudde: 
Het verzoek van ons college is om bij de presentatie van het rapport in de vergadering van de 
vakcommissie NG op 7 mei a.s. in te gaan op de volgende aspecten/ vragen: 
 

a. Onderzoekopdracht 
1. Het onderdeel  4b van de onderzoekopdracht  luidde: 

Brandweerkazerne gecombineerd met “vergadercentrum” 
• Wat zijn de synergievoordelen? 

2. Het onderdeel  5  luidde: 
 “Bij varianten 4a en 4b dient onderzocht te worden welke mogelijkheden resteren op de 
locatie Elkshove voor: 

• Inkomsten door woningbouw, of andere functies 
• Mogelijkheden om later kantoren bij te bouwen. 
• Het betrekken van andere gebruikers. 

Op blz. 3 van uw rapport stelt u hierover: 
“ Omdat deze vragen het karakter hebben van een nadere uitwerking (in subvarianten) of 
planvorming, beschouwen wij deze vragen niet als de kern van het onderzoek”. 
Graag vernemen wij uw nadere uitleg over dit punt. 
 

b. Beoordelingstermijn van 10 jaar: 
In de onderzoeksopdracht staat onder Algemene uitgangspunten: 
5.  Alle varianten bezien over een periode van 40 jaar. De varianten 3a en 3b hier naast 

inzichtelijk maken voor de genoemde termijnen van resp. 10 en 20 jaar. 
U hebt ervoor gekozen om u in uw onderzoek te richten op een termijn van 10 jaar. 
De consequenties van de varianten 3a en 3b in de periode daarna blijven hierdoor 
onderbelicht. 
Graag een nadere toelichting hierop. 

 
c. Overige vragen: 

Graag ontvangen we nadere uitleg over de volgende vragen, die we per pagina hebben 
gerubriceerd. 
Pag: 8 

• Parkeren bij JL4 
U stelt dat er voldoende parkeergelegenheid is rondom het gebouw JL4. 
Is dit in- of exclusief de gronden die we van de gemeente Alkmaar in bruikleen 
hebben voor een bepaalde periode ? 

• Kunstdepot 
Het kunstdepot van 400 m2 was in alle modellen opgenomen voor de vergelijking. 

Pag. 9 
• U onderbouwt uw reductievoorstellen met de term “gebruikelijke gegevens en 

benchmark”. 
Graag een nadere toelichting hierop. 

Pag. 10 
• U stelt dat een bedrag van 1 miljoen voor nieuwbouw genoeg is voor een 

energieneutraal gebouw. 
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Wat kost het om in een verbouwsituatie, zoals JL4, hetzelfde te bereiken, of te 
benaderen ? 

• Onder pt. 6 stelt u dat niet te beoordelen is of de maatregelen zich zullen 
terugverdienen. 
Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het bovengenoemde punt ? 

 Pag. 11 
• Pt. 4 Maatregelen duurzaam bouwen in JL4 V0 

U stelt het, gezien de duur van 40 jaar,  gepast te vinden een bedrag op te nemen 
voor maatregelen duurzaam bouwen, maar u hebt vooralsnog geen bedrag  
opgenomen.  
Wat zou volgens u een reëel bedrag zijn om de genoemde doelstellingen te 
behalen? 

• Legeskosten: 
Zijn de volledige legeskosten meegenomen in uw berekening? 

 Pag. 12 
• Beginjaar: 

U stelt voor de vergelijkbaarheid het beginjaar van zowel nieuw-, als verbouw op 
dezelfde periode. 
Wat zijn de consequenties als verbouw eerder start dan nieuwbouw ? 

 Pag. 14 
• 30% parkeren op maaiveld en fietsenstalling 

De toename van het parkeren op maaiveld en een forse fietsenstalling zullen 
ruimtelijke consequenties hebben voor de inrichting van het terrein rondom het 
gemeentehuis. 
Acht u een dergelijke toename van parkeren en fietsenstalling ruimtelijk acceptabel 
? 

 Pag. 15 
• Vergadercentrum gekoppeld aan een brandweerkazerne: 

U stelt “Gezien een vergadercentrum in varianten V0, V3a en V3b inpasbaar is in het 
gebouw, is de ontwikkeling van deze functie bij de brandweerpost op Elkshove 
onlogisch, voor zover het motief van kostenbeperking aan de orde is.” 
Naast een financieel aspect spelen hierbij ook: 
Een juridisch aspect: De raad vergadert binnen de gemeentegrenzen 
Kwalitatieve  aspecten: Uitstraling, representatie, restwaarde. 
Heeft u ook een oordeel over deze aspecten ? 

• Een reductie van ca. 1450 m2 in het benodigde oppervlak kan als consequentie 
hebben dat minder woningen behoeven te worden aangekocht. 
Is dit meegenomen in de berekening ? 

• NEN 8021 
In hoeverre zijn hierin normen opgenomen voor kwalitatieve aspecten en in 
hoeverre zijn deze bindend? 

Pag. 16 
• Installatie JL4 

Zit hierin ook een be- en ontvochteginginstallatie opgenomen zoals in het PVE van 
bbn ? 

Pag. 17 
• In uw rapport zou een passage opgenomen worden over diverse 

realisatiemogelijkheden, zoals “design, build, finance en maintain” in diverse 
samenstellingen. 
Graag bij de presentatie hier aandacht aan schenken. 
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• Graag uitleg over organisatiegebonden exploitatielasten. 
Pag. 18 

• U noemt als marktwaarde de residuele grondwaarde van nieuwbouw op Elkshove. 
Hoe is dit verder in de berekeningen zichtbaar, bijvoorbeeld na een periode van 10 
jaar? 

• Wat is de marktwaarde van de brandweerkazerne na 10 jaar ? 
 
 Pag. 19 

• Bij V4 stelt u een reductie voor van 1450 m2 in het BVO. 
Is de uitbreiding van 164m2 in V0 bij het gebouw JL4 dan nog wel noodzakelijk? 

• Is de kwalificatie “minimum” bij kwaliteit casco een verlaging van de kwalificatie die 
BBN heeft gehanteerd?  Zo ja, wat is hiervan het gevolg ? 

• Bij de kwalificatie “gemiddeld” voor installaties,  welke norm wordt dan bereikt in 
vergelijking met de normen die in de RIE worden genoemd? 

Pag. 20  
• Hoe wordt bij V3a omgegaan met het tijdelijke parkeerterrein van Alkmaar? 

Pag. 21 
• Graag een uitleg van de scoremethodiek  1-2 en 3. 
• Hoe is een “maatpak” voor een organisatie te voorkomen ? 

Pag. 22 
• Met betrekking tot de bereikbaarheid is er een duidelijk verschil tussen de diverse 

delen van de gemeente (Schoorl, Bergen en Egmond). 
Op welk deel is uw beoordeling gebaseerd ? 

Pag. 24 
• Voor welke situatie zien wij ons in V3a geplaatst als een fusie uit beeld raakt ? 

 
Bijlage 2: 

• Bij  uitwerking van een van de varianten dient altijd rekening te worden gehouden 
met onvoorziene kosten. Bij welke variant(-en)  acht u de kans op overschrijding van 
de geschatte kosten het grootst. 
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