
          Bijlage 1 
 
Historisch overzicht bestuurlijke besluiten brandweerkazerne kern Bergen: 
 
De bouw van een nieuwe kazerne in Bergen loopt volgens sommige vrijwilligers al meer dan 
25 jaar. Hierbij een kort historisch overzicht van genomen bestuurlijke besluiten na 1 januari 
2001; 
 

1. In het raadsbesluit van 26 juni 2001 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld 
van ƒ 100.000,- voor het opstellen van een ruimtelijk en technisch programma van 
eisen. Dit inzicht was noodzakelijk om verdere besluitvorming rondom de kazerne te 
verwezenlijken. Dit programma van eisen is in 2004 en 2009 aangepast aan de 
laatste eisen en ontwikkelingen. 

 
2. In het raadsbesluit van 30 oktober 2001 is Elkshove aangewezen als de nieuwe 

locatie voor de brandweerkazerne. Hierbij werd meegelift met de gedachte dat de 
nieuwe brandweerkazerne geïntegreerd zou worden in het nieuwe gemeentehuis. 
Het belangrijkste argument hiervoor was dat we op termijn problemen zouden krijgen 
met de dagbezetting van de uitruk en dat we als oplossing hiervoor 
gemeentepersoneel zouden inzetten. 

 
3. Het college heeft tijdens de vergadering van 9 april 2001 besloten tot een  

bouwkundig onderzoek van de huidige kazerne. Op 17 april verscheen hierover een 
rapport van de Arbeidsinspectie, waaruit bleek dat het gebouw ongeschikt was en dat 
totale nieuwbouw noodzakelijk was. In het raadsbesluit van 26 februari 2002 is € 
38.000,- beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de huidige kazerne aan Arbo -
eisen. Het ging hier om een tijdelijke vrijstelling van wetgeving. Naast noodzakelijke 
aanpassingen, zoals de kleedruimtes in de geplaatste containers, was het ook nodig 
om de uitrukprocedure aan te passen. Op basis van Arbo - wetgeving mag alleen de 
chauffeur instappen en het voertuig naar buiten rijden. Daar mogen de overige 
vrijwilligers veilig instappen (dit kan niet in de huidige kazerne). Deze manier van 
uitrukken veroorzaakt een tijdsverlies van gemiddeld 45 seconden.(inclusief sluiten 
houten deuren) 

 
4. In het b&w besluit van 7 januari 2003 is de visie huisvesting brandweerkazerne 

vastgesteld. Uit deze visie blijkt, op basis van rapporten, het belang van de 
brandweerposten voor de dekking (basiszorg). In deze rapporten is het belang van de 
brandweerkazerne van Bergen groot genoemd. Deze kazerne mag op geen enkel 
moment buiten dienst zijn. Daarnaast is hierbij het belang aangegeven voor het 
duurzaam realiseren van een nieuwe kazerne in Bergen. Er moet rekening worden 
gehouden met werving van vrijwilligers. De locatie moet zo centraal mogelijk liggen 
ten opzichte van potentiële woonwijken voor vrijwilligers. Tevens is de noodzaak voor 
kantooraccommodatie (voor de garantie van een uitruk moet kantoorpersoneel 
mogelijk mee uitrukken) hierbij aangegeven.  

 
5.  Door het uitblijven van een besluit rondom het nieuwe gemeentehuis, het van de raad 

niet mogen bouwen bij de Dreef, de ontwikkelingen rondom het Plein, waarbij is  
uitgesproken dat de brandweerkazerne hierin niet wenselijk is,  is via het b&w besluit  
van 8 februari 2005 aan de raad gevraagd waar we mogen we bouwen. Dit heeft  
geresulteerd in een haalbaarheidsonderzoek om de brandweerkazerne te realiseren  
op de hoek tegenover het politiebureau. Dit stuk grond is in het bezit van de familie  
Bijl. 



 
 

6. In het b&w besluit van 13 februari 2007, welke besproken is in commissie BZ op 7 
maart 2007 en raad 27 maart 2007 is conform advies Elkshove ingetrokken als 
locatie voor de nieuwe brandweerkazerne en de Joost Ivanghlaan als nieuwe locatie 
bestempeld. Wel is door de raad toen aandacht gevraagd voor de juiste budgetten, 
daar men er vanuit ging dat ze te voorzichtig geraamd waren. 

 
7. In de B&W vergadering van 27 augustus 2007 is besloten om een bod te doen op de 

grond  van de familie Bijl.  Op 29 November 2007 kwam er een schriftelijke reactie 
van de familie Bijl dat men afzag van verdere onderhandelingen, omdat het gat 
tussen de vraagprijs en het bod te groot was. 

 
8. Bij de begrotingsbehandeling 2009 is door de Raad in oktober 2008; € 30.000,- 

beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek van een Brandweerkazerne in 
de omgeving van de Joost Ivanghlaan. Begin 2009 is er door het college in overleg 
met de Marke ook gesproken over de haalbaarheid van een kazerne op deze locatie. 
Medio 2009 is er dan ook een haalbaarheidsonderzoek gestart naar het realiseren 
van een brandweerkazerne op beide locaties. Dit rapport was december 2009 
gereed.  

 


