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 1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling: 
De regionalisering van de brandweer is in 2007 in drie fasen geknipt: de eerste twee fasen zijn 
afgerond (overdracht personeel en materieel). Na een zorgvuldig traject, dat in februari 2016 is 
gestart, is nu het moment gekomen de laatste fase af te ronden, waarna alle posten eigendom 
zijn van de Veiligheidsregio Kennemerland en de Brandweer Kennemerland zelf 
verantwoordelijkheid is voor het beheer en onderhoud. Na de besluitvorming in de colleges, 
kan het Algemeen Bestuur, zoals bedoeld, definitief besluiten de eigendom van de resterende 
brandweerposten over te nemen van de gemeenten. 

3 Achtergrond

Korte terugblik
De VRK maakt gebruik van 19 brandweerposten. Eind 2014 is de Zijlweg aan de VRK in 
eigendom overgedragen. Om fiscale redenen zijn de brandweerposten Uitgeest, Heemstede, 
Zandvoort, Halfweg/Zwanenburg en Nieuw-Vennep in 2013 in eigendom aan de VRK 
overgedragen. In het besluit van het Algemeen Bestuur van 16 dec.  2013 is opgenomen dat de 
VRK met alle gemeenten in de regio afspraken maakt over de wijze van samenwerking die 
nodig is voor een goed beheer van de kazernes en het op basis van NEN2767 vergoeden van 
gebruikerskosten. 

De kwaliteit van de posten en de daarbij behorende voorzieningen is een wezenlijk element in 
de zorg voor continue beschikbaarheid van materieel en manschappen en de motivatie van de 
brandweermensen. Daarom is de zorg en verantwoordelijkheid voor het op kwaliteit houden 
van kazernes in de lokale bestuursafspraken vastgelegd. In de praktijk blijkt dat het beeld van 
het vereiste kwaliteitsniveau en de inzet hiervoor per gemeente uiteenloopt, hetgeen tot 
discussies en misvattingen leidt. 

Februari 2016 oordeelde de BCOV dat het voor de kwaliteit van de brandweerposten van 
belang is om over het beheer en onderhoud eenduidige afspraken te hebben, met als einddoel 
een gelijkwaardig kwalitatief niveau van alle brandweerposten en uitlegbare verschillen tussen 
gemeentelijke bijdragen. Nadere besluitvorming werd afhankelijk gemaakt van een 
inventarisatie van de financiële consequenties per gemeente.  

In de uitwerkingsfase is gebleken dat, wanneer het beheer en onderhoud naar de VRK wordt 
overgedragen, het een relatief kleine stap is om ook het eigendom over te dragen. Feitelijk is 
de overdracht van het eigendom van brandweerposten het nog niet uitgevoerde deel van fase 
3 van de regionalisering brandweer. Eigendom leidt tot verhoging van het 
verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers voor ‘hun’ gebouw en bevordert de 
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zelfwerkzaamheid van het personeel op de posten. 
Voorts krijgen hierdoor alle brandweerposten dezelfde status (in plaats van een deel wel en 
een deel niet in eigendom) en komen alle lasten op eenzelfde adres. 

De Commissie Bedrijfsvoering heeft in het verleden positief geadviseerd over de plannen en de 
projectleider een klankbord gegeven. De CBV heeft met name belangrijke invloed gehad op het 
opstellen van voor alle gemeenten te hanteren evenwichtige criteria en uitgangspunten. Deze 
zijn vastgesteld in BCOV van 25 juni 2018.

Bij de uitwerking is, op verzoek van de gemeenten, het onderwerp opnieuw besproken in de 
CBV. Dat overleg heeft ertoe geleid dat een aantal voorwaarden naar beneden zijn bijgesteld: 

 De benodigde aanvullende formatie is bijgesteld van 3,4 fte naar 2,5 fte
 De opslag van 10% voor uitvoeringskosten (adviseurs, specifiek projectmanagement en 

onvoorzien) is komen te vervallen
 Voor de gebruiksruimten is de afgesproken NEN 2767 conditie 2 bijgesteld naar 

conditie 3, waardoor conditie 3 voor alle ruimten geldt.   

Overname per 1 januari 2020, waartoe in juni 2018 was besloten, is niet gelukt. In 2020 zijn 
alle inspanningen erop gericht geweest de overdracht van het beheer en onderhoud uiterlijk 
per 1 januari 2021 te realiseren. Daarbij is wel, in vertrouwen dat de besluiten door de 
gemeenten gedragen werden, voorbereid op de overdracht en heeft de VRK haar 
vastgoedteam uitgebreid. Dit team is begin 2020 aan de slag gegaan. 

Op 7 december 2020 bleek de besluitvorming nog niet in elke gemeente afgerond en heeft het 
AB Bestuur besloten de besluitvorming nog een keer uit te stellen tot de vergadering van 12 
april, in het vertrouwen dat alle gemeenten dan in eigen huis hebben kunnen besluiten over 
de overdracht. Dit alles met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Het meedoen van alle 
gemeenten is een basisvoorwaarde voor het succesvol kunnen overdragen van het vastgoed 
aan de VRK, omdat alleen dan eenduidigheid zowel in beheer en onderhoud van de lokaties is 
te bereiken, naast financiële gelijkwaardigheid tussen de regiogemeenten.

Uitzondering wordt gevormd door de post Zandvoort-Centrum. Deze post is economisch en 
technisch afgeschreven. In overleg met de gemeente Zandvoort is geconcludeerd dat 
overname van de post onder de algemeen geformuleerde uitgangspunten geen optie is. Zodra 
een nieuwe post is gerealiseerd gaan de uitgangspunten ook voor deze post gelden. 

Uitgangspunten voorliggende besluitvorming
In juni 2018 zijn de uitgangspunten vastgesteld waarmee de besluitvorming is voorbereid. 
Deze uitgangspunten zijn nu, waar nodig, vertaald naar de huidige situatie c.q. meest recente 
afspraken en liggen ter bekrachtiging door het Algemeen Bestuur voor.
1. De gemeenten blijven financieel verantwoordelijk is voor de kosten van adequate 

huisvesting van de brandweer in hun gemeente, tenzij er nadrukkelijk andere afspraken 
zijn gemaakt;

2. De gemeenten behouden hun zeggenschap over de grond.
3. De gemeenten zijn verplicht bij vervanging van brandweerposten bij te dragen in de 

alsdan ontstane hogere kapitaallasten.
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4. De overdracht van brandweerposten tegen boekwaarde op 1 januari 2021 en resterende 
levensduur; deze gegevens dienen als startwaarden in de administratie van de VRK.

5. De kapitaallasten worden bepaald op basis van het rentepercentage van de werkelijke 
financiering en deze kapitaallasten op basis van de onder 4 genoemde boekwaarde en 
resterende levensduur met ingang van 2021 te verwerken in de bekostiging van de lokale 
bestuursafspraken. 

6. De VRK neemt per 1 januari 2021 het beheer en onderhoud op zich van alle 
brandweerposten in de regio.

7. De VRK richt haar begroting in op basis van een meerjarenonderhoudsplan, gebaseerd op 
de rapporten van KWK, uitgaande van NEN 2767, conditie 3

8. Jaarlijks specifieert de VRK de MJOP’s in haar begroting en jaarrekening.
9. Per gemeente maakt de VRK afspraken over achterstallig onderhoud, zodat alle 

brandweerposten onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente voldoen aan 
de startkwaliteit op basis van NEN 2767.

10. De VRK verhoogt haar formatie met 2,5 fte vanaf 1 januari 2021 en daarmee haar 
begroting met € 232.000,-. Dit wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportae 2021.

11. De jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten verwerkt de VRK in de bekostiging van de 
lokale bestuursafspraken.

12. De VRK en de gemeente leggen alle gegevens en afspraken vast in een 
overdrachtsdocument per post, inclusief gedeeld gebruik en eventuele verrekeningen. 

13. De VRK streeft bij het beheer en onderhoud naar duurzame oplossingen.

4. Overdracht gebouwen en budgetten
De berekeningen hebben plaatsgevonden op basis van de vastgestelde uitgangspunten. 
Van belang daarbij is onder andere dat berekeningen zijn gemaakt over onderhoud ook op de 
langere termijn. 
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties per gemeente gecomprimeerd 
opgenomen. In bijlage 1 zijn deze bedragen per object nader gespecificeerd.

*rente o.b.v. voorlopig percentage

*o.b.v. voorlopg rentepercentage 
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5 Consequenties en risico’s:
Budgetten zijn deels opgesteld in 2018 en inmiddels door prijsstijgingen en marktwerking niet 
meer geheel passend. Vooralsnog vangt de VRK dit binnen de huidige budgetaire kaders op. 

6 Voorstel te nemen besluit:
Het algemeen bestuur positief te adviseren over de volgende voorstellen: 
1. Te besluiten de geactualiseerde uitgangspunten voor de overname van vastgoed van de 

gemeenten, hierboven genummerd van 1 t/m 13, te bekrachtigen.
2. Te besluiten tot verwerving van de in bijlage 1 genoemde objecten tegen de daarin 

vermelde boekwaarden ad € 3.278.617;
3. Te besluiten dat de post Zandvoort-Centrum wordt overgenomen zodra een nieuwe 

brandweerpost is gerealiseerd
4. Te besluiten voor de toekomstige afschrijvingen uit te gaan van de in bijlage 1 opgesomde 

afschrijvingstermijnen; op het moment dat de technische levensduur van een object is 
geeindigd zal in overleg met de betreffende gemeente worden bepaald welke 
consequenties hieraan worden verbonden (nieuw- of vernieuwbouw). 

5. Te besluiten ter financiering van de in bijlage 1 genoemde objecten tot het aangaan van 
een financieringsarrangement bij een nog nader te bepalen bank ten bedrage van 
maximaal € 3.3 miljoen.

6. Te besluiten dat ten aanzien van de ondergrond voor de kazernes gelegen in de 
gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Heemskerk een opstalrecht 
zal worden gevestigd 

7. Te besluiten de bijbehorende budgetten voor beheer en onderhoud conform bijlage 1 over 
te dragen van gemeente naar de Veiligheidsregio en deze bij de 1e bestuursrapportage 
2021 te verwerken in de begroting;

8. Te besluiten tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 232.000 als gevolg van 
bijdrage in 2,5 fte voor personele inzet beheer en onderhoud brandweerposten en deze 
bijdrage te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2021 en structureel in de 
programmabegroting 2022;

9. Te besluiten de rentelasten voor de gemeenten te baseren op de werkelijke kosten van de 
bovengenoemde wijze van financiering;

10. Te besluiten dat, nadat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, de vertaling van 
voorgaande besluiten in begrotingswijzigingen ingaande 1 januari 2021 aan het Algemeen 
Bestuur zullen worden voorgelegd.

11. Te besluiten de directie van de Veiligheidsregio te machtigen bovengenoemde besluiten 
tot verwerving uit te voeren, de benodigde leningen aan te gaan en daartoe namens de 
VRK alle benodigde formele handelingen te verrichten

5. Bijlagen:
 Bijlage 1: financiële specificaties

In de vergadering genomen besluit:
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