
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 30 januari 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 16 januari 2016 

Nummer :  1 

Onderwerp :  Renovatie gemeentwerf en nieuwbouw brandweerkazerne 

Bijlage(n) :  1.  Concept overeenkomst voorlopig koopcontract gemeente 

Haren en Veiligheidsregio Groningen (GEHEIM) 

1A Verkooptekening 

2.  Stichtingskosten overzicht (GEHEIM) 

3.  Overzicht opbrengsten en kosten verkoop aan Veilig-

heidsregio (GEHEIM) 

4.  Terugkoppeling vragenuur raad financien kazerne van 

6 oktober 2015, deel 1 en deel 2 

5.  Concept raadsbesluit  

 

Steller advies :  D.H.D. Veenstra 

Samenvatting :  Op 26 oktober 2015 heeft u een besluit genomen over de 

locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. De huidige 

locatie aan de Westerse Drift is als voorkeurslocatie 

vastgesteld. Omdat de Veiligheidsregio heeft aangegeven 

dat zij een volledig zelfstandige opererende brandweer -

kazerne wenst, is indirect  met dit besluit een keuze 

gemaakt voor ontvlechting van de brandweer en de 

gemeentewerf. 

 

 Na het raadsbesluit van oktober 2015 is er gewerkt aan 

een voorstel voor ontvlechting van de brandweerkazerne en 

de gemeentewerf. Dit beteken fysiek niet alleen dat de 

gebouwen moeten worden gescheiden maar ook een 

herinrichting van een deel van de locatie. Om de brand-

weerkazerne te kunnen bouwen is het noodzakelijk dat er 

enkele gebouwen op het terrein gesloopt moeten worden. 

 

 De uit te voeren werkzaamheden omvatten onder andere 

nieuwbouw van de personeelskantine, sanitaire ruimten, 

werkplaatsen en diverse opslagloodsen alsmede de herin-

r ichting van het terrein ten behoeve van een goede bedrijfs-

voering op de werf.  

Daarnaast moet het groot onderhoud aan de gemeentewerf 

nog uitgevoerd worden. Dit was uitgesteld in afwachting van 

een definit ieve keuze voor de brandweerkazerne.     

Op 8 november 2016 heeft ons college besloten uitvoering 

te willen geven aan deze werkzaamheden. U dient hiervoor 

het budget vast te stellen   
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Voorgestelde beslissing :  1.  Om een investeringskrediet van € 1.310.000,- beschik-

baar te stellen voor de ontwikkeling van de gemeente-

werf te Haren en de hieruit vanaf 2018 voortvloeiende 

kapitaallasten aflopend vanaf 2018 te dekken uit de 

hiervoor in de begroting 2017 opgenomen stelpost van 

€ 70.000,- per jaar. 

2.  Bovenop het investeringskrediet, ten laste van de 

begroting 2017 een aanvullend projectbudget van 

€ 280.000 beschikbaar ten behoeve van het verrichten 

van (geplande) onderhoudswerkzaamheden en dit te 

dekken uit een onttrekking aan de Voorziening 

Onderhoud Gebouwen.  

3.  Een bedrag van € 229.000, - beschikbaar te stellen ten 

behoeve van de éénmalige ontvlechtingskosten ten laste 

van de begroting 2017 en dit te dekken uit de boekwinst 

van € 229.000 op de verkoop van de kavel ( incl. opstal -

len) aan Veiligheidsregio Groningen. 

4.  De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond 

van artikel 25, derde lid Gemeentewet.   

 

X Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, 

eerste en tweede lid, van de Wet a lgemene regels 

herindeling. Het besluit treedt pas in werking als het is 

goedgekeurd.  
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Inleiding 

Op 26 oktober 2015 heeft u een besluit genomen over de locatie voor een nieuwe brand-

weerkazerne. De huidige locatie aan de Westerse Drift is als voorkeurslocatie vastgesteld. 

Indirect is met dit besluit een keuze gemaakt voor ontvlechting van de bran dweer en de ge-

meentewerf. 

Na het raadsbesluit van oktober 2015 is er verder gewerkt aan de ontvlechting van de 

brandweerkazerne en de gemeentewerf. Hiervoor zijn we in onderhandeling getreden met de 

Veiligheidsregio over de verkoop van de huidige brandweerkazerne waarbij we de kop van 

het terrein verkopen aan de Veiligheidsregio . De onderhandleingen met de Veiligheidsregio 

hebben enige ti jd gekost. In het Raadsbesluit van 26 oktober 2015 werd nog uitgegaan van 

een (ver)huurconstructie.  De afspraken over verkoop etc. zijn vastgelegd in bi jgevoegde 

(concept)  overeenkomst.  

Het verkopen van een deel van de locatie aan de Brandweer samengevoegd met de wens 

(eis van de VRG) van een zelfstandig opererende kazerne met bijbehorende facil i teiten 

(ontvlechting werf) heeft als gevolg dat het terrein van de Gemeentewerf moet worden her-

ingericht en dat er vervangende nieuwbouw moet plaatsvinden. Doornaast is de gemeente-

werf verouderd en zijn er renovatie- en onderhoudswerkzaamheden benodigd om de werf 

weer toekomstbestendig te maken. De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van al de-

ze noodzakelijke aanpasingen aan de werf kunnen deels door onttrekking van een bedrag 

aan een al bestaande voorziening worden gefinancierd, maar dit is niet voldoende. Wij vra-

gen u dan ook om een krediet beschikbaar te stellen.    

 

Ontvlechting concreet 

De nieuw te bouwen brandweerkazerne op deze locatie heeft gevolgen voor de bedrijfsvoe-

ring van de gemeentewerf. Om de brandweerkazerne te kunnen bouwen is het noodzakelijk 

dat er enkele gebouwen gesloopt en/of herbouwt worden. Onder andere zijn dit  personeels-

kantine, de sanitaire ruimten, werkplaatsen, en opslagloodsen. Dit wordt weergegeven in 

onderstaande afbeeldingen.  

 

Bestaande s ituat ie  
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Nieuwe s i tuat ie  

 
 

De locaties voor de te vervangen onderdelen (zie bovenstaand) zijn nog niet definit ief be-

paald, wel zijn er contouren aangegeven waar dit mogelijk kan plaatsvinden. In de aanko-

mende maanden zal dit verder uitgewerkt worden. Dit zal in nauw overleg plaatsvinden met 

de omgeving. 

 

Naast het vervangen van deze onderdelen is het groot onderhoud aan de gemeentewerf en-

kele jaren uitgesteld, dit  in afwachting van een definit ieve keuze voor de brandweerkazerne.  

Veel bouwkundige elementen zijn verouderd en dienen vervangen te worden.  Dit wil len we 

combineren met de ‘nieuwe’ werkzaamheden  die voortvloeien uit de ontvlechting.  

 

Met de huurders die boven de huidige brandweerkazerne wonen zijn we in overleg getreden 

over andere woonruimte. Medio 2017 verwachten we dat alle bewoners zijn verhuisd. Mo-

menteel worden er nog twee van de vijf  woningen permanent bewoond.   

 

Planning 

De looptijd van het project zal circa 2 jaar in beslag nemen en  word naar verwachtiing in 

2018 afgerond. De planning van de nieuwbouw van de brandweerkazerne is leidend voor de 

renovatiewerkzaamheden aan de gemeentewerf. Dit is de rode draad die beide projecten 

met elkaar verbindt. Om tijdig het personeel en de voertuigen onderdak te bieden op de ge-

meentewerf zal een deel van de werkzaamheden (materieelloods, kantine en sanitaire v oor-

zieningen) aan de gemeentewerf  voorafgaand aan de sloop van de brandweerkazerne afge-

rond of in uitvoering moeten zijn.   

 

Momenteel is de planning voor de nieuwbouw van de brandweerkazere nog niet bekend bij 

de gemeente. De Veil igheidsregio is hiervoor verantwoordelijk. De verwachting is dat de 

realisatie van een nieuwe kazerne minimaal 3 jaar in beslag zal nemen vanaf heden. De te 

doorlopen ruimteli jke procedures zullen hierin een grote rol spelen. Naar verwachting zal er 

pas een nieuwe kazerne gerealiseerd zijn in 2019.  
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Financien 

De financiele consequenties  van de ontvlechting van een toekomstbestendige gemeenetwerf 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. De kosten zijn ingeschat op basis van het NBI kos-

tenbepaling basisbedragen.  

 

*Met de Veil igheidsregio is een transactieprijs van € 500.000, - overeengekomen. Er is nog 

een resterende boekwaarde van € 271.000,-, waardoor er sprake is van een boekwinst van 

€ 229.000. Hieruit worden de nog te maken kosten ten behoeve van de ontvlechting van het 

terrein van €  229.000,- (uitplaatsen bewoners, geluidssaneringen woningen, t i jdeli jke huis-

vesting) gedekt. Een gespecificeerd overzicht is in de bij lage toegevoegd.  

 

In de Voorziening Onderhoud Gebouwen is ten behoeve van het onderhoud van de gemeen-

tewerf circa € 280.000,- gereserveerd. Dit bedrag kan worden ingezet ter (gedeelteli jke) 

dekking van het projectbudget van € 1.590.000,- voor de gemeentewerf. Een sticht ingskos-

tenoverzicht is bijgevoegd in de bij lage. Hierdoor is er nog € 1.310.000,- aan investerings-

krediet benodigd voor de uitvoering van deze werkzaamheden.  

 

De jaarli jkse kapitaallasten ten behoeve van dit krediet zullen in het eerste jaar van af-

schrijving (2018) € 66.398 ,-  bedragen en worden in gemiddeld 40 jaar afgeschreven.  Een 

bedrag van € 70.000, - is overigens al als stelpost in de begroting 2017 opgenomen.   

 

Aan de gemeenteraad is t i jdens het vragenuurtje van 6 oktober 2015 aangegeven dat er 

ongeveer 0,8 miljoen geraamd diende te worden voor de ontvlechting van de werf  / inpas-

sing kazerne. (zie bijgevoegde bij lage) De geraamde kosten bli jken nu hoger te zijn. Dit ge-

raamde kosten zijn toegenomen door een hogere af te boeken boekwaarde een geactuali-

seerde sti jgende bouwkostennorm en vooraf hogere ingeschatte onderhandelingsresultaten.  

 

Door de komst van een nieuwe brandweerkazerne zal in het kader van de wet op geluids-

hinder er een aantal  woningen in de nabije omgeving van de brandweerkazere voorzien 

moeten worden van (geluid) isolatie. De kosten hiervoor zijn op € 110.000,- geraamd. Deze 

werkzaamheden zullen in nauw overleg met de betreffende bewoners en de Veiligheidsregio 

uitgevoerd worden. Deze kosten zullen naast overige kosten ten behoeve van de ontvlech-

ting van de gemeentewerf nog als investering opgevoerd dienen te worden.  

 

Huur 

In het raadsbesluit van 26 oktober 2015 is vermeld dat we de brandweerkazerne aan de Vei-

l igheidsregio zouden verhuren. Hiervoor zou de gemeente in 2016 en 2017 € 37.000, - per 

jaar ontvangen. In de onderhandelingen met de veil igheidsregio over het t i jdeli jk huren en 

het aankopen van de brandweerkazerne is deze om niet in gebruik gegeven. Dit is al ver-

werkt in de voorjaarsnota. De Veiligheidsregio zal t i jdens de n ieuwbouw van de brandweer-

kazere gebruik maken van de betonloods op de gemeentewerf om haar voertuigen te stallen. 

Hiervoor is een eenmalige vergoeding van € 25.000, - afgesproken die in de transactieprijs is 

verwerkt. Na overname door de veil igheidsregio kan de gemeente om niet gebruik bli jven 

maken van de facil iteiten (kantine, voertuigenstall ing) tot aan de sloop.  

Onderdeel Kosten 

Totale benodigd projectbudget toekomstbestendige  

Gemeentewerf (investering van € 1.310.000, -  + (gepland) 

onderhoud van € 280.000, - 

 - /-  € 1.590.000,- 

Dekking uit  onttrekking aan Voorziening Onderhoud Gebou-

wen 

        € 280.000, - 

Verkoopopbrengst kavel (incl . opstal)  aan VGR                           € --  , -* 

 Benodigd investeringskrediet       € 1.310.000,- 
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Risico’s  

Het project kent een aantal r is ico ’s voor de gemeente . Het gaat dan om eventuele plan-

schade aan derden, juridische procedures, verrekening btw, meerkosten maatregelen ten 

bevoeve van Wet Geluidhinder en huurderving van de woningen boven de huidige kazerne. 

De voorgaande risico’s voor de gemeen te wijken niet af in zwaarte of omvang wanneer  het 

afgezet wordt tegen vergel i jkbare projecten.   

 

Communicate 

De werkzaamheden hebben grote invloed op de omgeving. Met de Veiligheidsregio is afge-

sproken dat ze de woonomgeving nauw betrekken bij hun planvorming voor een nieuwe 

brandweerkazerne. Voor de ontvlechting van de gemeentewerf zullen we als gemeente met 

de direct omwonenden in overleg t reden over het ontwerp en hun om input vragen. Wanneer 

er een definit ief u itgewerkt plan is geformuleerd zullen we dit aan de omgeving presenteren.     

 

Voorgestelde besluit  

1.  Een investeringskrediet van € 1.310.000,- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van 

de gemeentewerf te Haren en de hieruit vanaf 2018 voortvloeiende kapitaallasten aflo-

pend vanaf 2018 te dekken uit de hiervoor in de begroting 2017 opgenomen stelpost van 

€ 70.000,- per jaar. 

2.  Bovenop het investeringskrediet, ten laste van de begroting 2017 een aanvullend project -

budget van € 280.000 beschikbaar ten behoeve van het verrichten van (geplande) 

onderhoudswerkzaamheden en dit te dekken uit een onttrekking aan de Voorziening 

Onderhoud Gebouwen.  

3.  Een bedrag van € 229.000, - beschikbaar te stellen ten behoeve van de éénmalige ont -

vlechtingskosten ten laste van de begroting 2017 en dit te dekken uit de boekwinst van  

€ 229.000 op de verkoop van de kavel ( incl. opstallen) aan Veil igheidsregio Groningen.  

4.  De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid Gemeen-

tewet;   

 

Haren, 19 december 2016 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde, 

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


