
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 oktober 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 12 oktober 2015      

Nummer : 48 

Onderwerp : Locatiekeuze brandweerkazerne 

Bijlage(n) : 1.  Notit ie “Consequenties kwaliteit brandweerzorg locatie-
keuze brandweerkazerne Haren” met als bij lagen dek-
kingspercentages, dekkingskaarten en operationele 
grenzen 

2.  Grosli jst met beoordeelde locaties 

3.  Akoestisch onderzoek 

4.  Ruimteli jke uitgangspuntenbrandweerkazerne 

5.  Stedenbouwkundige verkenningen  

6.  Verkeerskundig onderzoek  

7.  Financiën brandweerkazerne - GEHEIM  

 

   

Samenvatting : Omdat de huidige brandweerkazerne aan de Westerse Drift 
in Haren niet meer voldoet aan de arbo-eisen en de gelden-
de bouwregelgeving en er hierdoor dringend een nieuwe 
kazerne noodzakeli jk is, stellen wij u voor om een locatie 
aan te wijzen voor een nieuwe brandweerkazerne  

 

U heeft op 27 oktober 2014 in uw raadsvergadering beslo-
ten de besluitvorming aan te houden en een voorlopige 
voorkeur aangegeven voor een nieuwe brandkazerne op de 
locatie Westerse Drift. Vervolgens  heeft u het college de 
opdracht gegeven om dit plan te bespreken met de omwo-
nenden en de bewoners die boven de brandweerkazerne 
wonen. 

 

Wij hebben uw vragen alsmede de vragen die omwonenden 
hebben gesteld met de grootste zorg behandeld en verwerkt 
in diverse onderzoeksrapporten.  

 

Op 27 mei 2015 heeft ons college besloten om de locatie-
keuze voor de brandweerkazerne te heroverwegen. Uit deze 
heroverweging is naar voren gekomen dat wij u voorstellen 
een keuze te maken uit de locaties Westerse Drift, Tubantia 
of het stationsgebied 

   

Voorgestelde beslissing : I De locatie Westerse Drift aan te wijzen als locatie voor de 
nieuwe brandweerkazerne of,  

II de locatie Tubantia aan te wijzen als locatie voor de 
nieuwe brandweerkazerne of, 

III de locatie stationsgebied aan te wijzen als locatie voor 
de nieuwe brandweerkazerne. 
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Inleiding 
De huidige brandweerkazerne aan de Westerse Dr if t  in Haren voldoet n iet  meer aan de ar-
bo-e isen en de geldende bouwregelgev ing.  De kwal i te i t  van de brandweerzorg staat  onder 
druk. In jul i  2012 hebben wi j  daarom bes loten dat  wi j ,  in  nauw over leg met de Vei l igheids-
regio Groningen,  het in i t iat ief  nemen tot  het real iseren van goede huisvest ing van de 
brandweer in Haren.  Uitgangspunt daarbi j  is  dat b i j  de locat iekeuze wordt u itgegaan van 
wat nodig is  om te voldoen aan de e isen voor opt imale brandweerzorg. Uiteraard spelen 
ook de kosten, ru imtel i jke inpass ing,  mil ieuaspecten en een snel le real isat ie een ro l in de 
u ite indel i jke afweging.  In februar i  2013 hebben wi j  ingestemd met een quick scan en een 
locat ieonderzoek om te komen tot  een onderbouwd adv ies over welke locat ie  voor  de bouw 
van een n ieuwe brandweerkazerne de voorkeur  verd ient .   
 
Proces 
Op 27 mei  2015 hebben wij  bes loten om onze voorkeur  voor  een n ieuwe brandweerkazerne 
voor  de locat ie  stat ionsgebied te heroverwegen. Aanle id ing daarvoor was onder meer  de 
door  u aangegeven verkeersvei l igheidss i tuat ie ter  p laatse.   
 
Het afgelopen jaar  hebben wij  een aanta l malen met  u gesproken over  de mogel i jke locat ies  
van de brandweerkazerne. Duidel i jk  is  dat  de brandweerzorg en verkeersvei l igheid voor  u 
zwaar weegt.  Net  a ls  het betrekken van omwonenden van de mogeli jke locat ies.  Ook bent  u 
net a ls ons col lege van mening dat de bouw van een brandweerkazerne noodzakel i jk  is  en 
dat de brandweerzorg met een nieuwe brandweerkazerne tenminste op het huid ige n iveau 
moet b l i jven.  
 
Belangr i jke n ieuwe ontwikkel ing is  het bes lu i t  van 10 apr i l  2015 van de Vei l igheidsregio om 
de brandweerkazernes in  a l le gemeenten in  e igendom over te nemen. Op d i t  moment  wordt  
er  vanui t  gegaan dat de e igendomsoverdracht per  1 januar i 2016 kan worden voltooid.  De 
exacte f inanc ië le condit ies voor de overname van de kazernes moeten nog nader  worden 
u itgewerkt .  Wel is  duidel i jk  dat  d i t  beslu i t  voor  de gemeente Haren gunst ig  u i tpakt.  In de 
voor jaarsnota 2015 is h ierop a l geant ic ipeerd.  Het  is  mogel i jk  dat b i j  de begrot ing 2016 nog 
k leine correct ies moeten worden doorgevoerd.  Nu duidel i jk  is  dat  dat  Vei l igheidsregio de 
kazerne gaat overnemen is u itgangspunt  om uit  te gaan van een vol led ig zelfs tandig te ge-
bru iken brandweerkazerne.  
 
Het bestuur  van de Vei l igheidsregio is  verantwoordel i jk  voor  een goede brandweer locat ie .  
Er is  namel i jk  een regionaal dekk ingsplan waarmee de brandweer  aan de opkomst t i jden 
moet vo ldoen. Het  bepalen van de opt imale locat ie  voor  de brandweerkazerne in  Haren 
v indt daarom in nauw over leg met  de Vei l igheidsregio Groningen p laats.  
 
In  het nu voor l iggende raadsvoors te l  z i jn de dr ie  in  aanmerk ing komende locat ies  voor  een 
brandweerkazerne op hun kwali tei ten en (on)mogel i jkheden onderzocht.  Bas is  voor  ons ad-
vies is  de brandweerzorg. Al  onze inwoners  verd ienen een opt imale brandweerzorg. Om 
deze reden hebben we samen met de brandweervr i jw i l l igers en de Vei l igheidsregio,  de be-
rekeningen van Falck over  de brandweerzorg kr i t isch tegen het  l icht  gehouden. 
 
Di t  raadsvoorste l is  to t  stand gekomen in brede sess ies met  a l le betrokken teams van de 
gemeente Haren en deskundigen van de Vei l igheidsregio Groningen, waardoor  er  een inte-
graal en breed gedragen adv ies l igt .  
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Selectie van geschikte locat ies voor de nieuwe brandweerkazerne 
Om te komen tot  een l i js t  van potent ië le locat ies  is  een aantal  cr i ter ia geformuleerd waar-
aan een kazernelocat ie in ieder  geval moet vo ldoen. Er  is  een grosl i js t  gemaakt van ‘be-
schikbare’ locat ies  b innen de gemeente,  d ie vervolgens aan de geformuleerde cr i ter ia  z i jn 
getoetst .  Al le  locat ies  d ie n iet  aan de cr i ter ia  vo ldoen,  z i jn  na een eers te selec t ieronde n iet  
verder  onderzocht .  Zi j  worden in di t  adv ies  ook n iet verder toegel icht .   
 
In  eerdere raadsvoors te l len kwam ook het  Hendr ik  de Vr iesplantsoen voor a ls mogel i jke 
locat ie .  We z i jn echter  van mening dat  d i t  p lantsoen vooral  groen moet b l i jven en hebben er 
daarom voor gekozen om deze locat ie naar  de gros l i js t  af  te voeren.  De gros l i js t  is  a ls  b i j-
lage b i j  d i t  adv ies gevoegd.  
 
De volgende cr i ter ia z i jn toegepast :  
•  Dekk ing die gel i jk  of  groter  is  dan de dekking vanaf de huid ige locat ie (z ie b i j lage 1 en 

2).   
•  Passen b innen de gelu idsnormen (z ie b i j lage 3) .  
•  Voldoende kavelgrootte (z ie b i j lage 4).   
•  Passen in het  gemeente l i jk  bele id voor ru imtel i jke ordening en b ieden van voldoende 

beeldkwali te i t  (z ie  b i j lage 5 en 6) .   
•  Reële kosten voor  het verkr i jgen en bouwri jp  maken van de locat ie.  
•  Duurzaamheid ( toekomstvast) .   
 
Bi j  het zoeken naar een geschik te locat ie is  ook nagedacht  over  de re lat ie van de kazerne 
met de gemeentewerf  (de ‘buitendienst ’) .  In  de huid ige s i tuat ie  delen de brandweer en de 
bui tendienst  een locat ie.  Voor  de toekomst  l igt  een combinat ie van de brandweer met  de 
bui tendienst  echter n iet  voor  de hand omdat  de Vei l igheidsregio de brandweerkazerne in  
e igendom overneemt en vol led ig zel fstandig moet kunnen funct ioneren. Om te komen tot  
een adv ies  voor  de meest  geschikte kazernelocat ie , is  daarom de re lat ie  met de gemeente-
wer f losgelaten.   
 
Voor  de locat ie Westerse Dr if t  speel t  verder  nog mee dat de woningen boven de huidige 
brandweerkazerne komen te verval len b i j  n ieuwbouw. Wi j  z i jn van mening dat  een verhuis-
kostenvergoeding op z i jn  plaats  is .  Daarnaast z i jn  we gebonden om de huurders te helpen 
om vervangende woonruimte te v inden, te  meer  omdat  er  lange wacht l i js ten z i jn  en het ve le 
jaren kan duren voordat  vervangende woonruimte is gevonden. Gemeente l i jke bemiddel ing 
kan deze t i jdsduur  wel l icht beperken.  
 
Vergeli jk ing van de 3 onderzochte locat ies 
Na de eerste select ie vo lgens de hierboven beschreven cr i ter ia  bleven 3 potent ië le locat ies  
over  die nader  op geschiktheid z i jn onderzocht  en met  elkaar z i jn vergeleken:  
•  Westerse Dr if t  (n ieuwbouw op de locat ie  van de huid ige kazerne);  
•  stat ionsgebied (naast  de nieuwe P+R is  een aanta l  woonwerk-kavels gepland waarvan 

de verkoop nog n iet  is  gestar t) ;  
•  locat ie  Tubant ia aan de Rijkss traatweg 231.  
 
Hieronder worden per thema/beoordel ingscr i ter ium deze dr ie locat ies met  e lkaar vergele-
ken.  
 
Brandweerzorg  
Het genereren van een hogere kwal i te i t  brandweerzorg is  een belangr i jk  u itgangspunt b i j  de 
locat iekeuze. De locat ie van de kazerne is van inv loed op de u i trukt i jd en de opkomst t i jd  en 
daarmee op de kwali te i t  van de brandweerzorg.  De repress ieve kwali tei t  d ie gereal iseerd 
kan worden vanuit  een locat ie kan worden ui tgedrukt  in  een dekk ingspercentage.  
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De ui trukroutes z i jn samen met de brandweervr i jw i l l igers  bepaald aan de hand van de he-
dendaagse prakt i jk .   
 
Aantal uitrukken 
2011 - 2013  

Totaal  PRIO 1 (toeters 
en bellen) 

2011  110  81  
2012  97  78  
2013  114  68*  
 
Ander  belangr i jk  aspect is  dat  een brandweerkazerne in de nabi jheid l ig t  van waar  onze 
( toekomst ige)  brandweervr i jw i l l igers wonen.  Wi j  schat ten in dat  de woonlocat ie van de 
brandweervr i jw i l l igers in de toekomst n iet za l  veranderen.  
 
Ui t  de gesprekken met  de brandweervr i jw i l l igers is  geen ui tgesproken voorkeur voor een 
locat ie  naar voren gekomen.  Ui teraard wi l  iedere brandweervr i jw i l l iger  een kazerne zo d icht  
mogel i jk  bi j  z i jn  of haar woning.  Voor  de brandweervr i jwi l l igers staat  een zo goed mogel i jke 
brandweerzorg bovenaan, waarbi j  er  begr ip is  voor de andere   aspecten d ie b i j  een loca-
t ieonderzoek horen.    
 
 Westerse Drift  Stationsgebied Tubantia 
Brandweerzorg + ++ ++ 
 Dekk ingspercentage 

53,2%. 
 
 
 
 
 
Tussen 3 en 10% van 
de ui trukken gaat  v ia 
spoorwegovergang.  
 

Dekk ingspercentage  
75,3%. 
 
Verbeter ing brand-
weerzorg ten opzich-
te huidige s i tuat ie.  
 
Tussen 10% en 25% 
van de u i trukken gaat 
v ia spoorwegover-
gang.  

Dekk ingspercentage  
82,1%. 
 
Verbeter ing brand-
weerzorg ten opzichte 
huid ige s i tuat ie .  
 
Tussen 3 en 10% van 
de ui trukken gaat  v ia 
spoorwegovergang.  
 

 
Duurzaamheid   
In  het kader  van genoemde toekomstvastheid ten aanzien van mi l ieuwetgev ing is voor a l le 
locat ies  een gelu idsonderzoek u itgevoerd.  In  het  algemeen geldt  dat  negat ieve gelu idsef-
fec ten zoveel  mogeli jk  b i j  de bron moeten worden beperk t.  Daarom gaan we b i j  a l le  locat ies 
u it  van gelu idsschermen waardoor gelu id dat vanuit  de brandweerkazerne zelf  komt vanwe-
ge oefeningen en dagel i jkse werkzaamheden (n iet z i jnde pr io 1 u i truk)  zoveel mogel i jk  
wordt  beperkt .  Doordat b i j  Tubant ia vanui t  ru imtel i jk  perspect ief  gelu idsschermen voor de 
rooi l i jn ongewenst  z i jn ,  z i jn  hier  in  dr ie omr ingende woningen mogeli jk  geluids iso lerende 
maatregelen nodig. Vanwege de ontv lecht ing van de gemeentewerf  met de brandweerka-
zerne geldt  dat  ook voor de Westerse Dr if t .  
 
Voor  de u i truk met pr io 1 (met  s irene) z i jn de meeste fys ieke bronmaatregelen minder  ef -
fec t ie f .  Al leen een minder  lu idrucht ige s irene kan een ef fec t ieve bronmaatregel z i jn.  Voor  
het beperken van het gelu id kan in  het u iterste geval gedacht worden aan maatregelen b i j  
de ‘geluidsontvanger ’.  Het  gaat  h ierb i j  om gelu ids iso lerende maatregelen in  een woning. 
Dergel i jke maatregelen worden a l leen getrof fen a ls woningen onevenredig worden getroffen 
door  een ontwikkel ing.  Nachtel i jke gelu idseffecten te l len extra zwaar mee in de afweging 
voor  het tref fen van gelu ids iso lerende maatregelen in  een woning.  
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Bi j de brandweerkazerne in  Haren gaat het h ierb i j  om de pr io 1 u itruk d ie 2 keer per  maand 
voorkomt. Wi j  hebben de kosten voor  deze gelu ids iso lerende maatregelen inz ichte l i jk  ge-
maakt,  maar we vragen ons gez ien de beperkte pr io 1 u i trukken,  af  in  hoeverre deze forse 
invester ing in verhouding staat  tot  de gelu idsover last  d ie 2 keer  per maand gedurende en-
kele minuten p laatsv indt .  Wi j  z i jn van mening dat  deze beperkt  optredende over last  n iet  
een dergel i jke forse invester ing rechtvaardigt.  Wi j  nemen di t  aspect wel  mee in de overal l  
ge lu idsbeoordel ing per locat ie.  
 
 Westerse Drift  Stationsgebied Tubantia 
Geluid -  + +/ -  
 Rondom woningen.  

 
 
 
Relat ieve korte af-
stand tot woningen.  
 
Woningen tegenover  
u itr i t  kazerne kunnen 
n iet tegen gelu id wor-
den beschermt (Pr io 1 
u itruk).   
 
Mogel i jk  gelu ids iso le-
rende maatregelen in  
woningen noodzakel i jk  
(vanwege ontv lecht ing 
gemeentewerf  en 
brandweerkazerne).   
 
 
Rust ige woonwi jk  

Al leen zuid/westz i jde 
kazerne s taan wo-
ningen.  
 
Grotere afstand tot  
woningen.  
 
Gelu idsef fec ten kun-
nen b i j  a l le  woningen 
met gelu idsschermen 
worden beperkt .  
 
 
Al hoog achtergrond-
gelu id aanwezig 
vanwege spoor,  
stat ion en verkeer   
 
 
 
 
Gemengd gebied 

Rondom woningen.  
 
 
 
Relat ieve korte af-
stand tot woningen.  
 
Woningen tegenover  
u itr i t  kazerne kunnen 
n iet tegen gelu id wor-
den beschermt (Pr io 1 
u itruk).   
 
Al hoog achtergrond-
gelu id (Ri jkss traat-
weg) aanwezig.  
 
Mogel i jk  gelu ids iso le-
rende maatregelen b i j  
dr ie  woningen nodig 
 
Gemengd gebied 
 
 

 
Ruimtel i jke ordening /  beeldkwali te i t  
In  de b i j lage is  voor  a l le locat ies  een s tedenbouwkundige verkenning opgenomen. Het is  
n iet mogel i jk  de oude kazerne door  verbouw aan de huid ige e isen te laten voldoen. Er  za l  
hoe dan ook nieuwbouw moeten p laatsv inden,  ook op de locat ie  Westerse Dr if t .  
 
 Westerse Drift  Stationsgebied Tubantia 
Ruimtel i jke Or-
dening 

+/-  ++ -  

 Aanwezigheid Nuts tra-
ce zorgt  voor  bouwbe-
perk ingen.  
 
Vanwege ger inge 
breedte terrein kan 
oefenter re in n iet 
d ichtb i j  de brandweer-
kazerne gereal iseerd 
worden.  

Ui tstra l ing brand-
weerkazerne s lu it  
aan b i j  bedr i j fsmat ige 
opzet s tat ionsgebied.  
  

Ook b i j  zorgvuld ige 
ru imtel i jke inpass ing 
brandweerkazerne 
wordt  het beschermd 
dorpsgezicht in meer  
of  mindere mate aan-
getast  met  mogeli jk  
negat ief  effec t op ver-
keersvei l igheid (ui t-
z icht)  
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Ontv lecht ig gemeen-
tewer f en brandweer-
kazerne zorgt  voor  
grootschal ige ingre-
pen.  
 
Ruimtel i jke kwal i te i t  
wi jz igt  nauwel i jks.  

 
Str i jd ig  met bestem-
mingsplanbele id (stre-
ven naar woningbouw 
op deze locat ie)  
 
Inpassen gelu ids-
schermen vergt  maat-
werk .  
 

 
Verkeer  
Voor  al le locat ies z i jn ook de verkeerskundige aspecten onderzocht .  Voor  een gedeelte z i jn 
de ui trukroutes (v ia de gebiedsonts lu it ingswegen)  gel i jk .  Niet temin z i jn  er  wel  verschi l len.   
 
 
 Westerse Drift  Stationsgebied Tubantia 
Verkeer  +/-  -  + 
 Gelegen aan 30 km 

weg.  
 
Ui truk v ia re lat ieve 
brede wegen.  
 
 

Gelegen aan 30 km 
weg.  
 
Prof ie l  Nieuwe Stat i-
onsweg minst breed.  
 
Verkeersmaatregel 
nodig b i j  spoorweg-
overgang, waarbi j  de 
brandweerauto voor  
de wachtr i j  komt te 
staan en f ietsvoor-
sorteerstrook naar  
achteren wordt ge-
legd.  
 
Ui trukroutes scoren 
minder op raakvlak  
scholenroute en 
knelpunten Gemeen-
te l i jke Verkeers-  en 
Vervoersplan.  

Gelegen aan 50 km 
weg.  
 
Direc te u i truk v ia bre-
de gebiedsonts lui-
t ingsweg.  
 
 

 
Financ iën  
Zoals  eerder beschreven heef t  de Vei l igheidsregio bes loten om in a l le  gemeenten de 
brandweerkazernes in e igendom over te nemen. Overname door de Vei l igheidsregio heef t  
voor  onze gemeente aanz ienl i jke f inanc ië le voordelen.   
 
Bi j n ieuwbouw in de per iode 2015 – 2018 beta len gemeenten een eenmal ige sol idar i te i ts -
heff ing.  De grootte van de heff ing wordt bepaald door het daadwerkel i jke voordeel te  bere-
kenen.  De sol idar i te i tsheff ing zal 50% van d i t  werkel i jke voordeel  bedragen. De hoogte van 
het so l idar i te i tsbedrag is  gebaseerd op invester ing brandweerkazerne. We verwachten dat 
het gaat om c irca € 175.000,- .  b i j  de locat ie stat ionsgebied of Tubant ia.  
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Bi j de locat ie  Westerse Dr if t  gaat het om een vergel i jkbare b i jdrage,  waarbi j  echter  vanuit  
de gemeente een forse aanvul lende invester ing noodzakel i jk  is  omdat n iet  a l le kosten toe-
rekenbaar  z i jn  aan de n ieuwbouw brandweerkazerne.  Het  gaat h ierb i j  onder meer  om in de 
(gedeel tel i jke) inr icht ing van het achterterre in,  n ieuwe zout loods en voertu igensta l l ing.  Bi j  
keuze voor de Westerse Dr if t  zu l len met  de Vei l igheidsregio nog nadere afspraken moeten 
worden gemaakt over de exacte toerekening van de noodzakel i jke aanpass ingen aan de 
gemeentewerf .  Daarnaast  moeten nog f iscale afspraken worden gemaakt.  
 
Vraagpunt is  nog wel  op welke wi jze met  de boekwaarde (c irca € 200.000,- )  van de huid ige 
kazerne ( inc lus ief  bovenl iggende woningen)  aan de Westerse Dr if t  wordt  omgegaan. Dit  
heeft  te maken met  de verwevenheid van het  gebouw met de gemeentewerf  en de bovenl ig-
gende woningen. In de “u i tgangspunten u i twerking huisvest ing”  wordt  u i tgegaan van een 
compensat ie van de boekwaarde b i j  overname van het pand per 1-1-2015 indien het e igen-
dom overgaat naar  de Vei l igheidsregio.  De Vei l igheidsregio zou dan ook e igenaar  worden 
van di t  deel  van de gemeentewer f en de bovenl iggende woningen.  
 
Deze construc t ie  l igt  echter n iet  voor  de hand,  waardoor de brandweerkazerne zal worden 
verhuurd aan de Vei l igheidsregio tot  het  moment dat z i j  hun intrek  kunnen nemen in een 
n ieuwe brandweerkazerne in  het stat ionsgebied of Tubantia. Bi j  een nieuwe brandweerka-
zerne in  het stat ionsgebied of  Tubant ia b l i j f t  de huid ige kazerne dus in e igendom van de 
gemeente. Het  pand b l i j f t  in de boeken van de gemeente en de geplande afboek ing van de 
boekwaarde (welke a ls  eenmal ige las t in 2016 was verwerkt )  v indt dan n iet  p laats . De jaar-
lasten van de huid ige kazerne b l i jven daarmee in stand. Over igens houdt de gemeente dan 
wel  de huurpenningen van de bovenl iggende woningen.   
 
De verdel ing van de tota le huisvest ings las ten v indt p laats door  middel van de verdeels leu-
te l  op bas is van de a l locat ie  van het gemeentefonds.  Hierbi j  wordt  een overgangsper iode 
naar  deze verdeels leute l  gehanteerd,  dusdanig dat met ingang van 1-1-2018 vol led ig op de 
n ieuwe verdeels leute l wordt  overgegaan. Voor ons houdt  di t  in dat  er  vanaf  2018 € 86.000,-  
per  jaar  naar de Vei l igheidsregio gaat,  ongeacht de locat ie  keuze of  noodzakel i jke investe-
r ing van de n ieuwbouw. 
  
 Westerse Drift  Stationsgebied Tubantia 
Financ ien  -  ++ + 
 Kosten ontv lecht ing 

gemeentewerf  en 
brandweerkazerne 
komen gedeelte l i jk  
voor  rekening van de 
gemeente  
 
Invester ing brand-
weerkazerne voor re-
kening VRG. 
 

Verkoop kavel  aan 
VR heef t  pos it ief  e f-
fec t op GREX ‘Stat i-
on Haren Verbindt  
omdat  de VRG de 
grond aankoopt  
 
Invester ing brand-
weerkazerne voor 
rekening VRG. 
 

Verkoop kavel  heef t  
pos i t ie f  ef fect  op de 
gemeentebegrot ing.  
  
 
 
 
Invester ing brand-
weerkazerne voor re-
kening VRG. 
 

 
Jur id isch 
Uit een globale jur idisch beoordel ing volgt dat  geen van de locat ies zonder  meer  aan de 
p lanologische en mi l ieukundige vere isten kan voldoen. Met  name de p iekgelu idniveaus op 
de locat ies  Westerse Dr i f t  en Tubant ia z i jn (aanz ienl i jk)  hoger  dan gebruikel i jk .  Dat  geldt  
ook voor  de s ituat ie  dat  wordt  geabstraheerd van de pr io1 r i t ten.  Toetsend aan de mil ieu-
normen u it  het  Bar im geldt  dat de locat ies  Westerse Dr if t  en Tubant ia niet zonder meer  aan 
de normen voldoen.  
  



8  
 

Die overschr i jd ingen z i jn  evenwel n iet  zodanig dat op voorhand is u itges loten dat  d i t  met  
een maatwerkvoorschr i f t  kan worden opgelost.  Onze voor lopige inschatt ing dat,  op bas is 
van een deugdel i jke bestuur l i jke afweging en onder het  treffen van (bron)maatregelen en 
isolerende maatregelen b i j  woningen, de akoest ische gevolgen n iet  onaanvaardbaar  z i jn . 
De locat ie Stat ionsgebied is akoest isch in  a l le opzichten het  minst problematisch.  
 
Al le  dr ie  de locat ies vergen een nader p lanologisch beslu it .  Op het  Stat ionsgebied en op de 
Tubant ia locat ie moet voor  het eerst  worden voorz ien in de bestemming brandweerkazerne.  
Op de Westerse Dr if t  kan wel l icht worden volstaan met een minder  ingr i jpende wi jz ig ing. 
Niettemin is  de verwacht ing dat ook op de Westerse Dr if t  vo lwaardig zal moeten worden 
getoetst  aan een goede ru imtel i jke ordening en aan de aanvaardbaarheid van de brand-
weerkazerne voor een goed woon- en leefk l imaat.  De locat ies Westerse Dr if t  en Tubant ia 
voldoen n iet  aan de (afstands)r ichtwaarden u it  de VNG-brochure “Bedr i jven en mi l ieuzone-
r ing” ,  de Stat ions locat ie (net)  wel.  Voor de Tubant ia locat ie  geldt  de ru imtel i jke inpass ing 
in het beschermd dorpsgez icht  nog a ls b i jzondere compl icat ie.  Voor de Westerse Dr if t  is  
het karakter  van de woonomgeving (“rust ige woonwi jk”)  een extra horde.  Voor  het Stat ions-
gebied is de verkeersvei l igheid een aandachtspunt.  Ook hier  is  evenwel de verwacht ing 
dat,  op bas is van een bestuur l i jke afweging, geen van de locat ies  p lanologisch op voorhand 
a ls onhaalbaar  afvalt .   
 
Naar inschatt ing van de gemeenteadvocaat ,  betekent  een keuze voor het  Stat ionsgebied,  a l  
met a l,  de minste jur id ische r is ico ’s .  
 
Conclusie mogeli jke locat ies  
 
Locat ie stat ionsgebied 
De locat ie s tat ionsgebied scoor t goed op de brandweerzorg, er  is  beperk te gelu idshinder 
en een hoge beeldkwal i te i t .  Ander  voordeel  is  dat  het r is icoprof ie l  voor  het pro jec t “Stat ion 
Haren Verbindt”  wordt  ver laagd vanwege de afname van grond voor de brandweerkazerne.  
Nadeel  is  dat de andere locat ies  beter scoren op de verkeerskundige s ituat ie.  Nadeel van 
deze locat ie ten opz ichte van de locat ie  Tubant ia bl i j f t  dat  de brandweerkazerne n iet aan 
een gebiedsonts lu i t ingsweg (50 km) is  gelegen.  
 
Voordeel  is  dat een brandweerkazerne op deze locat ie  snel  gebouwd kan worden omdat het 
kavel  a l  beschikbaar is  en de brandweerzorg op de huid ige locat ie onder druk s taat.  Wel 
moet de brandweerkazerne nog p lanologisch worden verankerd. Dat  vergt  wel de nodige 
t i jd.    
 
Tubant ia 
De locat ie Tubant ia biedt de beste brandweerzorg en l ig t  bovendien aan een gebiedsont-
s lui t ingsweg (50 km) en is  daarmee de verkeer vei l igs te locat ie .  Een brandweerkazerne op 
deze locat ie vraagt wel om (extra)  zorgvuldige ru imtel i jke inpass ing in  het  gebied. De 
Ri jkss traatweg valt  immers onder het  beschermde dorpsgezicht.  Om de gelu idseffecten van 
een brandweerkazerne te verminderen z i jn gelu idsschermen noodzakel i jk .  Ook de inpass ing 
van deze schermen vergt  de nodige zorg.  Daarnaast  z i jn  waarschi jn l i jk  geluids iso lerende 
maatregelen in v ier  woningen nodig. Een brandweerkazerne op deze locat ie  dient  nog wel  
p lanologisch verankert  te worden. Bovendien d ient er  vanwege het beschermd dorpsgez icht  
verp l icht  adv ies b i j  de r i jksdienst  voor  cu l tureel  er fgoed te worden ingewonnen.  Di t  a l les  
vergt de nodige t i jd.  
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Westerse Dr if t  
De Westerse Dr i f t  ten s lot te is  een complexe locat ie vanwege de gelu idsnormen en andere 
beperk ingen op het perceel  zoals  nutsvoorz ieningen.  Bovendien is  op deze locat ie  ook nog 
de gemeentewer f aanwezig,  waar in geïnvesteerd moeten worden om deze vol led ig zelf-
standig van de brandweerkazerne te laten funct ioneren.  Een substant ieel deel  van deze 
kosten z i jn  niet toerekenbaar aan de n ieuwbouw brandweerkazerne en komen daardoor 
voor  rekening van de gemeente. De brandweerzorg vanui t  de Westerse Dr if t  is  van de 3 
onderzochte locat ies  het  s lechts t.   
 
Verder  maken we kosten voor  deze locat ie zolang er geen andere invul l ing is  gegeven aan 
het gebied.  Ook aan de Westerse Dr if t  is  een p lanologische procedure noodzakel i jk  en 
moeten mogel i jk  woningen worden geïsoleerd. Bovendien is  het de vraag in  hoeverre de 
Vei l igheidsregio bere id is  om voor de Westerse Dr if t  een vergel i jkbare of ze lfs  hogere in-
vester ing te doen a ls  voor  de locat ies  stat ionsgebied en Tubant ia,  omdat de brandweerzorg 
op deze locat ie aanmerkel i jk  minder is .     
 
Eindconclusie 
Uit de vergel i jk ing van de locat ies voor de vest ig ing van de n ieuwe brandweerkazerne komt 
aan de ene kant naar  voren dat  geen van de locat ies aan a l le randvoorwaarden voldoet  en 
zonder meer geschikt  is  a ls  brandweerkazerne.  In a l le  geval len vergt  dat nadere (p lanolo-
g ische) bes lu i tvorming en maatregelen. Voor  a l le dr ie locat ies  geldt dat wi j  waar nodig 
maatregelen zul len nemen om de mogel i jke gelu idshinder / over las t voor  de omwonenden 
zoveel mogel i jk  te  beperken. Bi j  Tubant ia en de Westerse Dr if t  kunt u daarbi j  denken aan 
het p laatsen van een extra Verkeersregel ins ta l lat ie (= stopl icht)  in  combinat ie met  het op 
een la ter  moment voeren van het gelu ids ignaal van de brandweerauto ’s ,  en gelu ids iso le-
rende maatregelen. Bi j  het  stat ionsgebied gaat  het om maatregelen d ie de verkeersvei l ig-
heid pos it ief  beïnv loeden. Zoals het  verbreden van de weg,  het breder  maken van de bocht  
aan de Oude Middelhorsterweg, het  ver leggen van de opste ls trook voor  f ietsers  voor  het 
spoor  en het  plaatsen van een Verkeersregel insta l la t ie  (VRI/s topl icht) .  
 
Aan de andere kant  geldt  ook dat   geen van de locat ies  op voorhand ongeschik t is .  Dat 
steeds sprake is van een subopt imale oploss ing is in fe i te  ook onvermi jdel i jk .  Vanuit  het 
perspect ief  van de brandweerzorg is  vest ig ing in de dorpskern wezenl i jk ,  terwij l  de keuze 
voor  een locat ie in de dorpskern u it  de aard der  zaak akoest ische nadelen zal betekenen 
voor  de d irec t omwonenden.  Het  gaat  er  h ier  dus om de nadelen te waarderen en onder l ing 
af  te wegen tegen de voordelen.  
 
Als de voordelen voor  de brandweerzorg, in combinat ie  met verkeersvei l igheid,  zwaarder  
wegen dan de duidel i jke p lanologisch/akoest ische nadelen dan zou de locat ie  Tubant ia het 
meest geschik t z i jn .  Vanuit  f inanc ieel  en ru imtel i jk  perspect ief  a lsmede de brandweerzorg 
is  het  stat ionsgebied een betere locat ie.  Bovendien kan h ier  naar verwacht ing het snels t 
gebouwd worden. Tegenover d ie voordelen staat  dan wel  dat de verkeerskundige nadelen 
moeten worden aanvaard. Al leen de  locat ie  Westerse Dr i f t  b iedt in onze ogen geen duide-
l i jke voordelen d ie zouden kunnen opwegen tegen de omschreven nadelen.  
 
Financiële paragraaf  
 
Voorbereid ingskosten 
De extra uitgevoerde onderzoeken in 2014 hebben tot begrotingsoverschrijding van € 29.572 
geleid. Voor  de aanvul lende onderzoeken 2015 z i jn  kosten gemaakt d ie n iet  door  het  be-
staande budget  worden gedekt .  Voor 2015 gaat het  tot  mei  om een bedrag van c irca  
€ 15.000,- .  Deze kosten z i jn naar  voren gekomen in de voor jaarsnota 2015.  
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Daarna z i jn  echter  opnieuw kosten gemaakt  voor  het u itvoeren van d iverse onderzoeken en 
het inwinnen van adv ies voor m.n. de locat ie Tubantia. Dit  le idt  to t  een overschr i jd ing van 
de begrot ing 2015 met  c irca 15.000,- . In de voor jaarsnota 2016 komt deze overschr i jd ing 
naar  voren.  
 
Mutat ie b i jdrage aan Vei l igheidsregio i .v .m.  huisvest ingsbes lui t  
In  onders taande tabel  z i jn  de verwachte ef fecten van het  huisvest ingsbes lu i t  van 10 apr i l  
2015 u itgewerkt .  Deze effecten z i jn verwerk t  in  de voor jaarsnota 2015.  
 
  2015 2016 2017 2018 
Bijdrage aan VRG ivm huisvesting 61.000 67.000 79.000 86.000 
Schatting solidariteitsheffing 88.281 58.854 29.427   
Verhuur huidige brandweerkazerne Westerse Drift  -37.817 -37.380     

Mutatie bijdrage aan Veiligheidsregio ivm huisvesting 111.464 88.474 108.427 86.000 
 
De Vei l igheidsregio gaat  de invester ing in  een n ieuwe kazerne doen.  Naast  de kapitaal las-
ten d ie voortv loeien ui t  deze invester ing z i jn  de kosten voor beheer en onderhoud,  verhui-
z ing, gelu idsmaatregelen, eventuele t i jde l i jke huisvest ing en een verkeersmaatregel  in  het  
stat ionsgebied of Tubant ia ook voor  rekening van de Vei l igheidsregio. Er  moeten met  de 
Vei l igheidsregio nog verdere f inanc ië le afspraken worden gemaakt  d ie per  locat ie verschi l-
len. Wi j  verwachten de jaar las ten van de huid ige kazerne tot  2017 door  middel  van verhuur 
aan de Vei l igheidsregio te kunnen afdekken.    
 

Jaar 

Mutatie bijdrage aan 
Veiligheidsregio ver-
werkt in de voor-
jaarsnota 

Mutatie bijdrage aan 
Veiligheidsregio na 1 
jaar uitstel 

Mutatie te verwer-
ken in de Burap 

2015 149.281   -149.281 
2016 125.854 149.281 23.427 
2017 108.427 125.854 17.427 
2018 86.000 108.427 22.427 

 
Tabel :  Verwachte f inanc ië le consequenties  in programma openbare orde en vei l igheid van 1 
jaar  u i tste l overdracht  brandweerhuisvest ing  
 

Jaar 

Mutatie ivm verhuur 
huidige kazerne ver-
werkt in de voor-
jaarsnota 

Mutatie verhuur na 1 
jaar uitstel 

Mutatie te verwer-
ken in de Burap 

2015 -37.817 0 37.817 
2016 -37.380 -37.380 0 
2017 0 -36.942 -36.942 
2018       

Tabel :  Verwachte f inanc ië le consequenties  in programma col lege en middelen van 1 jaar 
u its te l  overdracht brandweerhuisvest ing 
 
Part ic ipat ie  
Tegel i jk  met  het voor leggen van het eerste raadsvoorste l aan uw raad is  een burgerpart ic i-
pat ie trajec t gestart  waarbi j  de betrokken bewoners  vooraf  over  het voors tel  z i jn  geïnfor-
meerd en geraadpleegd ( trede 2 van de part ic ipat ie ladder) .   
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Verder  z i jn  in  ok tober 2014 bewoners , raads leden en lokale pers u i tgenodigd om bi j  een 
informat ieavond aanwezig te z i jn en worden omwonenden gewezen op de mogel i jkheid om 
over  de p lannen in te spreken t i jdens de commiss ievergader ing.  Daarnaast hebben wi j  op 
uw verzoek gesproken met  de omwonenden van de Westerse Dr i f t .  Bovendien is op een 
v i j f ta l  avonden gesproken met de omwonenden van de locat ie Tubant ia. Ook is er  een aan-
ta l  keren gesproken  met de ondernemer van het  tu incentrum. 
 
Daarnaast heeft op dinsdag 29 september 2015 een informatiemarkt plaatsgevonden om u en 
omwonenden te informeren over de ontwikkelingen rond de nieuwbouw kazerne en om u de 
kans te geven om met uw vragen en onderduideli jkheden in gesprek te gaan met specialisten 
die de locaties hebben onderzocht. Ook heeft u t i jdens deze bijeenkomst de gelegenheid ge-
had om met onze inwoners in gesprek te gaan.   
 
Op deze manier z i jn  b innen de beschikbare t i jd omwonenden gefac i l i teerd om hun mening 
mee te geven in uw overwegingen. Het burgerpart ic ipat ie tra ject  is  in nauwe samenwerk ing 
met de Vei l igheidsregio Groningen ui tgevoerd.  
 
Na deze beslu itvorming kan de bestemmingsplanprocedure worden gestar t .  Afhankel i jk  van 
het ver loop van het  beslui tvormingsproces kan de kazerne p lanologisch worden verankerd.  
Aans lu itend kan het  pro jec t n ieuwbouw brandweerkazerne van star t  gaan.   
 
Advies 
Al le locat ies  z i jn geschikt  voor een brandweerkazerne.  Om deze reden s te l len wi j  u  voor  om 
de raad te laten k iezen tussen de locat ie  Tubantia, Westerse Dr if t  of  het stat ionsgebied.  
 
Voorgesteld besluit 
I.   De locatie Westerse Drift aan te wijzen als locatie voor de nieuwe brandweerkazerne of,  
II .  De locatie Tubantia aan te wijzen als locatie voor de nieuwe brandweerkazerne of, 
III . De locatie stationsgebied aan te wijzen als locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
directeur/gemeentesecretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 

 


