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Onderwerp: Nieuwbouw brandweerkazerne kern Bergen
Aan de raad,
Beslispunt:

De nieuwe brandweerkazerne te realiseren op Elkshove.
Het college opdracht geven alternatieven voor een tijdelijke kazerne of
stalling voor de brandweervoertuigen van de kazerne in de kern van
Bergen uit te werken, omdat de huidige kazerne aan de Karel de
Grotelaan in verband met de planvorming rond Mooi Bergen moet
worden gesloopt en de nieuwbouw van de kazerne op Elkshove nog niet
gereed is.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Al sinds 2001 wordt er gewerkt aan een oplossing voor de nieuwe brandweerkazerne.
Bij de begrotingsbehandeling 2009 is door uw Raad in oktober 2008 € 30.000,- beschikbaar
gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek van een Brandweerkazerne. Dit onderzoek is
besproken op 25 mei 2009 in de gemeenteraad. Hierbij is een motie aangenomen waarin
verzocht is om een 2e haalbaarheidsonderzoek. Uit dit 2e haalbaarheidsonderzoek blijkt dat
Elkshove op basis van de zorgnorm de beste locatie is, de totale kosten het laagst zijn en
de locatie is het meest duurzaam en flexibel bij toekomstige wijzigingen
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Dit betekent dat bij het ontwikkelen van toekomstige plannen op Elkshove er altijd een
Brandweerkazerne moet worden meegenomen. Dit houdt ook in dat bij langdurige
planontwikkeling er rekening gehouden moet worden met extra kosten voor onderhoud
bestaande kazerne of extra investeringen in tijdelijke oplossingen wanneer de Brandweer
de huidige Brandweerkazerne het Plein moet verlaten. Deze kosten kunnen nu nog niet
inzichtelijk worden gemaakt. Dit is afhankelijk van veel variabelen zoals de overbruggingstijd
en de gekozen oplossing.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
(meer dan één optie mogelijk)

X raadsbevoegdheid
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Er heeft overleg plaats gevonden met de bewonersverenigingen Bergen Centrum en
Koninginneweg, de MRA, de politie en de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft positief
geadviseerd over deze nieuwe locatie. De MRA heeft oplossingen aangedragen, zodat het
gebouw gerealiseerd kan worden binnen bestaande regelgeving. Vanuit de
bewonersverenigingen is aangegeven dat ze constructief willen meedenken over de
realisatie van de Brandweerkazerne, zodra de locatie bekend is.

1

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Er is een alternatieve locatie beschikbaar zijnde het huidige politiebureau. Het voordeel van
deze locatie is dat we sneller met bouwen kunnen beginnen. Het nadeel is dat deze locatie
€ 800.000,- duurder is.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Zodra uw Raad een uitspraak heeft gedaan over de herbestemming van de locatie Elkshove
zal de verdere planontwikkeling (het projectplan, het programma van eisen, het bouwproces,
de begroting, de inrichtingseisen en het rapport van het bureau DAAD) verder worden
uitgewerkt. Daarnaast is het noodzakelijk om alternatieven voor een tijdelijke kazerne of
stalling voor de brandweervoertuigen van de kazerne in Bergen uit te werken, omdat de
huidige kazerne aan de Karel de Grotelaan in verband met de planvorming rond Mooi
Bergen moet worden gesloopt en de nieuwbouw op Elkshove nog niet gereed is”.
7.

Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De dekking in de huidige begroting voor de kosten van de nieuwe brandweerkazerne
Zijn:
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. Echter op dit moment is nog niet zeker wat deze kosten zijn, daar
die afhankelijk zijn van besluitvorming over Elkshove en de snelheid waarmee de plannen
worden gerealiseerd. Op dit moment is het zelfs mogelijk om een Brandweerkazerne binnen
de huidige begroting op Elkshove te bouwen, zodat nu nog geen aanvullende financiële
middelen worden gevraagd.

8.

Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
De afgelopen negen jaren zijn er diverse mogelijkheden onderzocht om een
brandweerkazerne te bouwen. De mogelijke locaties waar een brandweerkazerne nog
gebouwd kan worden zijn met de jaren steeds schaarser geworden. Daarnaast zijn de eisen
waar een dergelijk gebouw aan moet voldoen in die jaren alleen maar zwaarder geworden.
Het huidige gebouw voldoet ook niet aan de veiligheidseisen, zodat de vrijwilligers verplicht
zijn om buiten het voertuig in te stappen. Dit geeft een vertraging in de opkomsttijd van ca.
30 seconden.
Bijlagen:
1. Historisch overzicht bestuurlijke besluiten brandweerkazerne
2. Haalbaarheidsonderzoek brandweerkazerne door BRTA
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