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Geachte heer Treling, beste Marc,

Bij de aanbesteding van de bouw van de brandweerpost Bennebroek heeft de gemeente

Bloemendaal te maken met onaanvaardbare biedingen. De directie en het bestuur van de VRK zijn

daarvan op de hoogte gesteld.

lnmiddels is de projectleider met het onafhankelijk advies- en managementbureau 4building een

mededingingsprocedure gestart en is nog in gesprek met twee aannemers.

Het is op dit moment nog onbekend wat de definitieve bieding wordt waarmee de gemeente en de

VRK het traject voortzetten. Wel is duidelijk dat we afstevenen op een substantiële overschrijding

van het bouwkostenbudget waar op het moment geen dekking voor is. lk ben bereid naar de
gemeenteraad te gaan om extra financiële middelen aan te vragen.

Tegelijkertijd wordt Bloemendaal geconfronteerd met uitzonderlijke marktomstandigheden die bij de

bouw een disproportionele financiële bijdrage van de gemeente vereist bij een voor de regionale

brandweezorg noodzakel ijke kazerne.

Bij deze doe ik een beroep op de VRK een proportionele bijdrage - ter grootte van de helft van de

meerkosten - te leveren om de bouw van de kazerne zonder verdere vertraging mogelijk te maken

Het is van cruciaal belang de brandweerpost nu echt te bouwen. Met het naderende zomerreces en

bouwvakantie is het onwenselijk en onnodig het besluitvormingstraject uit te stellen. Stagnatie schort

het bouwproces ongewenst lang op. Tegelijkertijd lopen niet alleen de rente maar ook de

bouwkosten op.

De fysieke staat van het huidige onderkomen voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige
veiligheids- en duuzaamheidseisen. Na het verlenen van de vergunningen afgelopen jaar wacht de

vrijwilligersploeg met smart op de start van de bouw. Voorkomen moet worden dat door vertraging
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het vergunningentraject opnieuw moet worden doorlopen. Daarnaast vereist de geplande stalling van
een watenruagen fysiek noodzakelijke aanpassing van de huidige post.

lk hoop op een positieve reactie uwezijds

Met vriendelijke groet, namens het college,

E.

Bu r n Bloemendaal

b


