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Algemene toelichting
Aanleiding
Dit voorstel met bijbehorende notitie geeft uitvoering aan het besluit van het Algemeen Bestuur
van 7 juli 2016 betreffende de vaststelling van het Huisvestingsplan Brandweer Brabant-Noord
waarin is afgesproken om besluitvorming over de overdracht van brandweerkazernes naar de
veiligheidsregio op te schorten tot de jaren 2019/2020. Voorts geeft dit voorstel uitvoering aan de
op 10 november 2016 door het Algemeen Bestuur vastgestelde visie op huisvesting voor wat
betreft de kantoorlocaties, werkplaatsen en logistieke processen van de veiligheidsregio.
Afgesproken is om naast een op het Veiligheidsplein in ’s-Hertogenbosch te vestigen hoofdlocatie
uit operationele en logistieke overwegingen een nevenlocatie in de driehoek Uden-Mill-Zeeland te
vestigen. Het Dagelijks Bestuur heeft 6 juni 2018 de problematiek rond huisvesting besproken. Op
basis van het in de vergadering ontstane beeld heeft het Dagelijks Bestuur een aantal richtinggevende uitspraken gedaan en de directeur veiligheidsregio opdracht gegeven dit uit te werken in
een besluitvormend voorstel. In zijn vergadering op 5 december 2018 heeft het Dagelijks Bestuur
het voorstel “Huisvesting Veiligheidsregio Brabant-Noord” besproken en biedt dit thans aan u aan.
Strekking
Het voorstel “Huisvesting Veiligheidsregio Brabant-Noord” bestaat uit twee samenhangende
componenten:
1. Brengen van zeggenschap over brandweerkazernes onder de collectiviteit van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Realisatie van de visie op kantoorhuisvesting;
Het dossier huisvesting is zeer technisch en complex, maar verlangt vanwege een palet aan
financiële consequenties tegelijkertijd heldere besluitvorming.
Het Dagelijks Bestuur heeft d.d. 5 december 2018 de (technisch) informerende notitie “Huisvesting
Veiligheidsregio Brabant-Noord” met enkele aanpassingen vastgesteld. Daarnaast heeft het
Dagelijks Bestuur behoefte getoond aan dit bovenliggend voorstel voor het Algemeen Bestuur dat
voorziet in een gelaagde besluitvorming. Omwille van transparantie is de aangepaste notitie
“Huisvesting Veiligheidsregio Brabant-Noord” als bijlage bijgevoegd.
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Gelaagde besluitvorming

Niveau 1: Principiële besluitvorming
De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een gemeenschappelijke regeling waarvan gemeenten
collectief eigenaar zijn. Kosten voor deze regeling worden collectief gefinancierd op basis van een
bijdrage per inwoner. Met betrekking tot de brandweerzorg geldt voor de kosten voor mensen en
materieel hetzelfde. Uitzondering hierop vormen echter de kosten voor huisvesting.
Het gros van de kantoor- en kazernelocaties valt nu buiten de collectiviteit. Ten tijde van de
regionalisering in 2011 was dit een pragmatische keuze. Echter, door de toegenomen noodzaak
voor collectieve besluitvorming over huisvesting1 en de behoefte om tot een toekomstbestendige
oplossing te komen die helderheid creëert ten aanzien van de huisvestingsproblematiek, neemt de
bestuurlijke wens toe om ook huisvesting onder te brengen in gemeenschappelijkheid.
Het principiële besluit tot onderbrengen van huisvesting binnen de collectiviteit van de
gemeenschappelijke regeling zal leiden tot collectieve zeggenschap over nieuw- en verbouw en
beheer & onderhoud van kazernes en kantoorlocaties. Hiermee kan het Algemeen Bestuur sturen
op alle componenten ten behoeve van goede, collectieve, brandweerzorg. Ook zal het leiden tot
financiële herverdeeleffecten. Met name de gemeenten met relatief gezien veel inwoners ten
opzichte van het aantal kazernes zullen hiervan nadeel ondervinden. Vanuit de premisse dat
collectieve brandweerzorg ook volledig collectief betaald moet worden, zal het besluit leiden tot
een eerlijke verdeling van de kosten voor de component huisvesting en daarmee tot een eerlijkere
kostenverdeling voor collectieve brandweerzorg.
Illustratie
Voorgesteld wordt om principieel te besluiten om huisvesting
van kantoor- en kazernelocaties onder te brengen in de
collectiviteit van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord teneinde collectief
zeggenschap te krijgen op kantoorhuisvesting en alle
beheerscomponenten van brandweerzorg en deze collectief
te financieren.

Niveau 2: Kaderstellende uitgangspunten

De regionale brandweer beschikt
over 5 redvoertuigen. Deze zijn
t.b.v. het collectief belang
verspreid over de regio.
De kosten voor aanschaf,
onderhoud en paraatheid &
vakbekwaamheid van bedienend
personeel zijn dan ook collectief
gefinancierd. Het AB heeft
hierover zeggenschap.
De kosten voor huisvesting van
deze redvoertuigen komen nu
echter ten laste van 5 gemeenten.

Op aangeven van de ambtelijke werkgroep Huisvesting en de
bestuurlijk portefeuillehouder Huisvesting heeft het Dagelijks
Bestuur een aantal bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd die
fungeren als kaders en als leidende principes bij uitwerking van gemeenschappelijke huisvesting.
Deze uitgangspunten bepalen voor een groot deel de parameters c.q. de “stand van de
1

Denk hierbij aan de urgentie om kantoorpersoneel meer centraal te huisvesten en aan de
nieuwbouwvraagstukken in o.m. Oss en Uden. Hierover kan in redelijkheid enkel worden besloten
vanuit het perspectief van collectieve brandweerzorg.
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draaiknoppen” die hieronder worden benoemd. De uitgangspunten zijn geformuleerd vanuit de
leidende principes: eerlijkheid, soberheid en doelmatigheid.

Uitgangspunt 1: Bestaande posten staan niet ter discussie
Brandweer Brabant-Noord levert collectieve brandweerzorg vanuit 39 posten. Nut en noodzaak
van deze posten staat niet ter discussie en staat los van besluitvorming over het onderbrengen
van deze posten in de gemeenschappelijke regeling.

Uitgangspunt 2: Onderling gevoel van eerlijkheid
Besluitvorming over huisvesting zal altijd leiden tot financiële herverdeeleffecten bij gemeenten.
Uitgangspunt voor het “draaien aan de verschillende knoppen” is dat tussen gemeenten onderling,
ondanks de verschillen in effecten, een gevoel van eerlijkheid blijft bestaan. Minimaliseren van
onevenredige benadeling is een belangrijk leidend principe.

Uitgangspunt 3: Geen lucht in begroting Veiligheidsregio
Het principe van minimaliseren van onevenredige benadeling geldt ook tussen gemeenten en
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voorkomen moet worden dat de Veiligheidsregio meer middelen
in haar begroting heeft opgenomen dan strikt noodzakelijk is voor een doelmatige huisvesting.

Uitgangspunt 4: Verkoop, tenzij…
Aanvankelijk was bedacht dat het inbrengen van brandweer-vastgoed in de gemeenschappelijke
regeling kon plaatshebben op basis van twee scenario’s: verhuur of verkoop. Beide scenario’s
waren naast elkaar mogelijk om te benadrukken dat de Veiligheidsregio geen eigenaar hoefde te
worden van het vastgoed voor een doelmatig huisvestingsbeleid.
De kosten voor huur zouden voor de Veiligheidsregio gelijk zijn aan de kosten voor koop.
Vanwege in tijd afnemende kapitaallasten bij koop, zou ook de geschakelde huurprijs in tijd
variabel moeten zijn. Dit leidt, samen met het feit dat de gemeente als verhuurder moet optreden,
tot een ingewikkeld administratief stelsel.
Vanuit het doelmatigheidsprincipe en omdat gemeenten door het recht van eerste koop geen
rechten verliezen bij verkoop, neemt het Dagelijks Bestuur als uitgangspunt dat alle kazernes
worden verkocht aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

Uitgangspunt 5: Schoon door de poort, tenzij…
Vastgoed wordt kwalitatief overgedragen conform de vooraf gestelde kwaliteitsnorm of het
vastgoed wordt overgedragen met achterstallig onderhoud, waarbij de betreffende gemeente ook
een eenmalige becijferde bijdrage voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud inbrengt.
Uitzondering op dit uitgangspunt betreft vastgoed dat wordt ingebracht, maar waarvan het gebruik
als gevolg van vervanging door nieuwbouw uiterlijk per 31 december 2021 stopt. Hiervoor geldt
het uitgangspunt dat de betreffende gemeente budget voor eventueel achterstallig onderhoud niet
inbrengt in de gemeenschappelijke regeling. Wel staat de betreffende gemeente voor de
resterende gebruiksduur van het vastgoed garant voor de becijferende kosten voor achterstallig
onderhoud mocht het (bijv. door een calamiteit) noodzakelijk blijken om alsnog onderhoudskosten
te moeten maken.
Een alternatief uitzondering op het uitgangspunt is dat de betreffende gemeenten de becijferde
bijdrage voor achterstallig onderhoud, ongeacht de resterende gebruiksduur van het vastgoed,
inbrengen in de gemeenschappelijkheid.

Uitgangspunt 6: peildatum gemeenschappelijkheid per 1 januari 2019
De datum van inbreng van gemeentelijk vastgoed in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord is 1 januari 2020. Echter, een aantal gemeenten (Oss, Uden en
Boxmeer) gaat voor deze datum wegens operationele noodzaak aan de slag met de ontwikkeling
van nieuwbouwlocaties. Deze nieuwbouwlokaties worden onder regie van de Veiligheidsregio
gebouwd. Deze kazernes worden tegen daadwerkelijke bouwkosten overgenomen, als ware ze
ontwikkeld na peildatum 2020. Daarom is als peildatum voor inbreng van bestaande én in
ontwikkeling zijnde kazernes 1 januari 2019 genomen.
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Uitgangspunt 7: Geen onderscheid reeds eerder overgedragen
kazernes
Om fiscale redenen heeft een aantal gemeenten hun kazernes reeds voor de peildatum van 1
januari 2019 verkocht aan Veiligheidsregio Brabant-Noord. Om recht te doen aan het onderlinge
gevoel van eerlijkheid tussen gemeenten, wordt voor deze kazernes geen onderscheid gemaakt in
de onderhavige besluitvorming en de bijbehorende parameters.
De reeds overgedragen kazernes worden per 1 januari 2020 in een ondeelbaar moment van tijd
(virtueel) terug overgedragen aan de gemeenten, waarna de gemeenten in hetzelfde ondeelbare
moment van tijd alle kazernes overdragen aan de Veiligheidsregio. Het principebesluit, de
bestuurlijke uitgangspunten, de set van parameters en de gemeentelijke herverdeeleffecten
hebben hierdoor ook betrekking op deze kazernes.

Uitgangspunt 8: Kostenverdeelsleutel per inwoner
De kosten die Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft voor huisvesting worden omgeslagen naar
een gemeentelijke bijdrage per inwoner. Hiermee wijkt de kostenverdeelsleutel voor huisvesting
niet af van de kostenverdeelsleutel voor alle overige kosten van de Veiligheidsregio.
Voorgesteld wordt om bij de uitwerking van het (principiële) besluit om alle huisvesting van
de Veiligheidsregio onder te brengen in de collectiviteit uit te gaan van bovengenoemde
kaderstellende uitgangspunten.

Niveau 3: Vaststellen van de parameters
Bij de uitwerking van het feitelijk onderbrengen van de bestaande (en nieuw te bouwen) kazernes
en kantoorlocaties in de gemeenschappelijkheid van de Veiligheidsregio, zijn er vele
keuzemogelijkheden (parameters). Deze keuzemogelijkheden beïnvloeden direct de
(herverdeel)effecten voor individuele gemeenten.
In de ambtelijke werkgroep en in het Dagelijks Bestuur zijn de verschillende keuzemogelijkheden
zorgvuldig gewogen en beoordeeld op de principes eerlijkheid, soberheid en doelmatigheid.
Onderstaand worden de keuzes beschreven in relatie tot de uitgangspunten. Voor gedetailleerde
informatie over de keuzes, wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie “Huisvesting
Veiligheidsregio Brabant-Noord”.

Genormeerde waarde overname bestaande kazernes
De kazernes worden overgenomen door de Veiligheidsregio tegen een genormeerde
overnamewaarde. Omwille van met name uitgangspunt 2 en 3 (“onderling gevoel van eerlijkheid”,
respectievelijk “geen lucht in begroting Veiligheidsregio”) is niet gekozen voor overname tegen een
geobjectiveerde waarde als de WOZ-waarde of de waarde in het economisch verkeer op basis
van taxatie. De genormeerde overnamewaarde omvat een aantal detailkeuzes.

Standaardmodel omvang basiskazerne en regionale functies
De bepaling van de waarde van de opstallen vindt plaats op basis van een modelmatige
benadering van de kazerneomvang en niet tegen de feitelijke omvang. Hiervoor is gekozen om
de feitelijke verschillen in omvang te dempen bij overname.
Het model voor elke kazerne bestaat minimaal uit een gestandaardiseerd “spuithuis” van 515m2
groot. Daarnaast kan een kazerne uitgebreid zijn met één of meerdere gestandaardiseerde
“regionale functies” (opstal voor regionaal materieel).

Overnameprijs opstallen
De opstallen worden gewaardeerd tegen een waarde van €2000,- per m2. Deze waarde is het
resultaat van de zoektocht naar de optimale balans om enerzijds recht te doen aan de bestaande
boekwaarden van de kazernes (NB: enkele kazernes staan niet in de boeken) en anderzijds aan
de wens om de Veiligheidsregio niet teveel kapitaal (en daarmee structurele lasten) aan te laten
trekken voor bekostiging van de overname.
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De overnamewaarde van €2000,- / m2 wordt gecorrigeerd naar leeftijd van de bestaande
kazerne en inflatie. Hierbij geldt een model-afschrijving van 40 jaar en een gemiddelde
inflatiecorrectie van 1,875% per jaar. Een kazerne van meer dan 40 jaar oud wordt hierbij om niet
overgenomen (een eventuele nieuwbouw wordt in dat geval door het collectief bekostigd).

Overnameprijs grond
De grondprijs waarvoor de grond wordt overgedragen bedraagt €0,- Hiervoor is gekozen om de
kapitaallasten voor de Veiligheidsregio te beperken. Gemeenten vestigen een recht van eerste
koop op de grond en vastgelegd wordt dat deze grond in dat geval weer om niet wordt
overgedragen terug aan de gemeenten.

Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
Vanaf 1 januari 2020 is de sturing op nieuwbouw, verbouw en onderhoud van de kazernes en
kantoorlocaties ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling. Een aantal parameters borgen
dat dit eerlijk, sober en doelmatig plaatsvindt.

Bouw of renovatie op basis van noodzaak
De beslissing om een kazerne te renoveren of nieuw te bouwen vindt plaats op basis van
noodzaak en niet op basis van economische afschrijving.

Beheersplan huisvesting per 4 jaar
De noodzaak voor nieuwbouw en renovatie leidt tot een 4-jaarlijks investeringsplan. Gelijktijdig
wordt het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. Dit leidt samen tot een 4-jaarlijks
beheersplan voor huisvesting. Door dit plan elke 4 jaar te actualiseren kan het Algemeen Bestuur
goed sturen op nut en noodzaak en blijft de gemeentelijke bijdrage voor huisvesting proportioneel
aan doelmatige huisvesting.

Terugverkoop kantoorfunctie
Een beperkt aantal bestaande kazernes is in theorie bouwkundig te splitsen in een kazernefunctie
en een kantoorfunctie. Als gevolg van nieuwbouw van centrale kantoorhuisvesting, is leegstand
van de kantoorfunctie niet ondenkbaar. In zulk geval kan (bouwkundige) splitsing van functies naar
appartementsrechten en het terug overdragen van het appartementsrecht voor de
kantoorfunctie aan de orde zijn.

Normering onderhoud
Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau voor het meerjarig onderhoud, wordt aangesloten bij
kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767 (sober en doelmatig onderhoud). Het MJOP (en bijhorende
onderhoudsinvesteringen) wordt opgesteld aan de hand van deze normering.
Veiligheidsregio Brabant-Noord zal 1 fte structureel in dienst nemen ten behoeve van onderhoud
en beheer van het vastgoed.

Incidentele kosten uit reserves Veiligheidsregio Brabant-Noord
Om lucht in de begroting te beperken, is gekozen om alle incidentele kosten die betrekking
hebben op de overdracht van de kazernes en op de realisatie van de centrale kantoorhuisvesting
+ nevenlocatie te bekostigen vanuit de reserves van de Veiligheidsregio.
Het betreft kosten voor tijdelijke ondersteuning (advisering), notaris, architect, tijdelijke huisvesting
e.d.

Kostencomponenten
Voorliggende besluitvorming over huisvesting heeft incidentele en structurele financiële
consequenties, zowel in de kosten- als in de batensfeer. In bijlage 1 en in het Beleidskader 2020
zijn deze kosten en baten nader uitgewerkt en toegelicht.
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Consequenties overname
kazernes
Consequenties nieuwbouw en
renovaties (2020-2023)
Consequenties hoofd- en
nevenvestiging
Totaal

Consequenties overname
kazernes
Totaal

Kosten
Incidenteel
€233.312,-

Structureel
€2.067.810,- (€3,18 /
inwoner)
€474.225,- (€0,73 / inwoner)

€342.000,€575.312,-

€1.200.000,- (€1,80 /
inwoner)
€3.742.035,- (€5,70 /
inwoner)

Baten
Incidenteel
Structureel
Koopsommen kazernes (PM)
Vervallen eigenaarslasten
(PM)
PM
PM

Kosten
De incidentele kosten zullen worden gedekt uit de reserves van de Veiligheidsregio. De structurele
kosten zullen moeten worden gedekt uit een verhoogde gemeentelijke bijdrage.

Baten
De baten zijn als PM gesteld. Dit komt doordat de baten per gemeente een andere consequentie
hebben, afhankelijk van hoe de gemeente de kapitaallasten van de kazernes en overige
eigenaarslasten heeft opgenomen in haar begroting.

Financiële consequenties overname kazernes op lange termijn
Met het draaien aan de knoppen zoals benoemd onder de paragraaf over het vaststellen van de
parameters, ontstaan voor komende 4 jaar bovengenoemde kosten. Ook ontstaan hierdoor
incidentele voor- of en nadelen voor gemeenten, afhankelijk of ze moeten afboeken op de
boekwaarde van de kazernes. Als er niet aan de knoppen zou zijn gedraaid, zouden de structurele
kosten op korte termijn hoger zijn en zouden de incidentele voor- en nadelen anders uitvallen.
Deze financiële consequenties moeten dan ook worden afgezet tegen de financiële consequenties
voor de gemeente over een periode van 40 jaar als de kazernes niet zouden worden
overgenomen door de Veiligheidsregio. Alle bestaande gemeentelijke kazernes zouden in die
periode zijn afgeschreven en de vervangende nieuwbouw zou opnieuw boekhoudkundig zijn
geactiveerd. De gemiddelde kapitaal- en andere eigenaarslasten over 40 jaar, over 17 gemeenten
zouden dan nagenoeg gelijk moeten zijn aan de gemeentelijke bijdrage voor huisvesting over 40
jaar.
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In onderstaand diagram wordt dit geïllustreerd:

Procesverloop
Het onderwerp huisvesting komt met enige regelmaat terug op de agenda van Dagelijks en
Algemeen Bestuur. In 2013 bepaalde het Algemeen Bestuur dat de stip op de horizon de
overdracht van de kazernes aan de Veiligheidsregio moest zijn, om ervoor te zorgen dat de
Veiligheidsregio effectief en efficiënt zou kunnen sturen op alle middelen. Er werd ook een
bestuurlijke klankbordgroep opgericht. In 2016 werd het besluit om dit te doen opgeschort.
Daarnaast werd in 2016 ingestemd met de huisvestingsvisie, met een hoofdvestiging in ’sHertogenbosch en een nevenvestiging in de driehoek Mill, Zeeland, Uden. De commandant werd
hierbij opdracht gegeven met een plan van aanpak hiervoor te komen.
In juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat er een toekomstbestendige oplossing moet
komen die helderheid creëert ten aanzien van de huisvestingsproblematiek en waarbij de
veiligheidsregio integraal verantwoordelijk dient te worden voor huisvesting. Hiertoe is de heer
Buijs, burgemeester van Boxtel, als bestuurlijk trekker aangewezen. Onder leiding van de heer
Buijs is een ambtelijke werkgroep gevormd, bestaande uit medewerkers (met kennis op het gebied
van financiën en/of vastgoed) van een aantal gemeenten en de veiligheidsregio met de opdracht
een voorstel te maken. In november 2018 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de
voortgang. Het resultaat van de ambtelijke werkgroep is de notitie “Huisvesting Veiligheidsregio
Brabant-Noord”, dat in december 2018 is besproken in het Dagelijks Bestuur. Hierop is deze
notitie op enkele punten aangepast. Het definitieve exemplaar treft u aan als bijlage bij dit voorstel.
Aangezien het dossier huisvesting technisch en complex is, waarbij bovendien (als gevolg van
onder andere de wijze waarop kazernes “in de boeken staan” en de herverdelingsproblematiek) de
gevolgen per gemeente behoorlijk kunnen verschillen, is er op 10 januari jl. een bijeenkomst voor
financiële ambtenaren en ambtenaren Openbare Veiligheid georganiseerd om hen te informeren
over de huisvestingsnotitie en de keuzes die er hierbij zijn gemaakt.

Advisering
De Financiële Commissie zal op 9 januari 2019 haar advies over het voorstel “Huisvesting
Veiligheidsregio Brabant-Noord” formuleren. Dit zal op 16 januari 2019 ter vergadering door het
Dagelijks Bestuur aan de leden van het Algemeen Bestuur worden medegedeeld.

Informatie en gedachtewisseling met gemeenteraden
Tijdens een door de gezamenlijke griffiers georganiseerde bijeenkomst voor alle gemeenteraden
van gemeenten in Brabant-Noord op 6 februari 2018 zal het voorstel “Huisvesting Veiligheidsregio
Brabant-Noord” worden toegelicht en zullen gemeenteraadsleden hierover van gedachten kunnen
wisselen.
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Zienswijzen gemeenteraden
Na afloop van de behandeling door het Algemeen Bestuur wordt het “Voorstel Huisvesting
Veiligheidsregio Brabant-Noord” samen met het concept-beleidskader 2020, de conceptbeleidsagenda 2020 – 2023 en het geactualiseerde risicoprofiel voor het geven van een zienswijze
verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De door de gemeenteraden
uitgebrachte zienswijzen en door de gemeenteraden geformuleerde wensen voor de
beleidsagenda voor de veiligheidsregio zullen samen met de concept-beleidsagenda 2020 – 2023
en het geactualiseerde risicoprofiel als bouwstenen dienen voor het in 2019 op te stellen conceptbeleidsplan 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord. De gemeenteraden krijgen tot eind
maart 2019 de tijd om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden verzameld
en bij de vergadering van 3 april 2019 van het Algemeen Bestuur uitgereikt.
In de maanden februari en maart 2019 kunt u op aanvraag een beroep doen op de directeur
veiligheidsregio om in een commissie- of raadsvergadering in elke afzonderlijke gemeente in
Brabant-Noord een toelichting op en een gedachtewisseling over het voorstel “Huisvesting
Veiligheidsregio Brabant-Noord” te verzorgen zoals de uitgangspunten hiervan in het Conceptbeleidskader 2020 zijn opgenomen.

Procesgang
Processtap

Datum

Dagelijks Bestuur (instemming)
Thema-bijeenkomst gemeentelijke ambtenaren financiën en veiligheid (informatie
en validatie)
Algemeen Bestuur, samen met concept-Beleidskader 2020 (voorlopige
besluitvorming)
Verzoek zienswijze gemeenteraden, via Concept-beleidskader 2020

05-12-2018

Gezamenlijke bijeenkomst gemeenteraden (informatie en gedachtewisseling)

06-02-2019

Mogelijkheid van toelichting door Directeur Veiligheidsregio in afzonderlijke
raadscommissies of gemeenteraden (informatie en gedachtewisseling)
Algemeen Bestuur, in samenhang met Beleidskader 2020 (definitieve
besluitvorming)

februari/maart
2019

10-01-2019
16-01-2019
21-01-2019

03-04-2019

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1.
Het principebesluit te nemen om:
a. Brandweerkazernes onder de collectiviteit van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord te brengen;
b. Visie op huisvesting, bestaande uit centrale (kantoor)huisvesting en de nevenlocatie,
tot uitvoering te brengen.
2.
Bij de uitwerking van de besluiten onder 1. de in dit voorstel genoemde uitgangspunten 1
t/m 8 te hanteren.
3.
Voor nadere uitwerking van de besluiten onder 1. de voor niveau 3 genoemde set van
parameters, die voortvloeien uit de onder 2. genoemde uitgangspunten, vast te stellen.
4.
De financiële consequenties die voortvloeien uit nadere uitwerking op basis van deze set
van parameters op te nemen in het Concept-beleidskader 2020.
5.
In samenhang met de vaststelling van het Beleidskader 2020 met inachtneming van de door
de gemeenteraden uitgebrachte zienswijzen op 3 april 2019 tot definitieve besluitvorming
over te gaan.
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Agendapunt 4 ABVRBN 20190116, bijlage 1

Huisvesting Veiligheidsregio Brabant-Noord
Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van VRBN heeft 6 juni en 5 december 2018 problematiek rond huisvesting
besproken. Op basis van het in de vergadering ontstane beeld heeft het Dagelijks Bestuur een aantal
richtinggevende uitspraken gedaan en de organisatie opdracht gegeven dit uit te werken in een
besluitvormend voorstel. In deze notitie worden voorstellen gedaan voor twee belangrijke
huisvestingthema’s van de Veiligheidsregio.
Zeggenschap over de kazernes
Het eerste betreft de zeggenschap over de kazernes. In lijn met de eerdere opdracht uit het Dagelijks
Bestuur van juni 2018 wordt voorgesteld de zeggenschap over de kazernes over te laten gaan van
de gemeenten naar de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio kan als gevolg van deze overdracht in de
toekomst niet alleen sturen op mensen en middelen (voertuigen en dergelijke), maar ook op de
huisvesting van deze mensen en middelen. Hoewel gemeenten niet kunnen worden verplicht hun
kazernes te verkopen, verdient dit wel de voorkeur. Vanwege de vaak aantrekkelijk locatie van
brandweerkazernes krijgen gemeenten bij een eventuele verkoop door de Veiligheidsregio altijd het
recht van eerste koop.
Bij de uitwerking van de richting van het Dagelijks Bestuur is gepoogd om het benodigde budget voor
huisvesting reëel – en zeker niet te ruim – te laten zijn. Ook is getracht te voorkomen dat bij
gemeenten onderling een gevoel zou ontstaan dat er bijgedragen wordt aan de (overbodige) luxe en
grootte van kazernes van andere gemeenten. Dit laatste heeft met name effect gehad op de methode
van waardebepaling van kazernes. Ook wordt voorgesteld te werken op grond van een vierjaarlijks
plan, waarin de Veiligheidsregio aangeeft welke kazernes er in die periode gebouwd of gerenoveerd
moeten worden. Dit op basis van noodzaak en dus niet op basis van economische afschrijving.
Daarnaast wordt er voor de overdracht van kazernes gewerkt met normen. Voorgesteld wordt om
voor kazernes die groter zijn dan de norm, het te grote deel wel over te nemen, maar daar niet voor te
betalen.
Op lange termijn is de verwachting dat de maatschappelijke kosten – als gevolg de voorgestelde
overgang van zeggenschap over de kazernes – niet hoeven te stijgen. Op korte termijn kan dit echter
wel het geval zijn; voorgesteld wordt om de formatie van de Veiligheidsregio met 1 fte uit te breiden
en ook zal als gevolg van de centralisatie van de huisvesting er (beperkt) sprake zijn van leegstand,
terwijl er ergens anders gebouwd zal worden. Van belang is op te merken dat er wel
herverdeeleffecten zullen zijn als gevolg van de overdracht van de zeggenschap. Dit omdat er sprake
zal zijn van collectieve bekostiging van alle huisvesting van de Veiligheidsregio.
Geprobeerd is de kosten van de overdracht laag en eerlijk te houden. Dit is onder andere gebeurd
door de grond waarop de kazernes zijn gebouwd niet te waarderen en voor de overdracht te rekenen
met een vervangingswaarde die voor leeftijd en historische bouwwaarde is gecorrigeerd. Op deze
wijze wordt voorkomen dat er onnodig veel van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd, terwijl
de feitelijke situatie eigenlijk onveranderd blijft (er blijven kazernes die moeten worden onderhouden,
en waarvoor kapitaallasten en andere eigenaarslasten moeten worden betaald). Hierbij moet wel
worden begrepen dat door de overdrachtskosten nu (kunstmatig) laag te houden, op de langere
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termijn de kosten wel zullen stijgen. Dit uiteindelijk tot het niveau wat de gemeenten gemiddeld
genomen ook nu aan eigenaarslasten per jaar betalen.
Bij het overdragen van de zeggenschap over de kazernes krijgt de VRBN ook de verantwoordelijkheid
om kazernes te vervangen of te renoveren. Uiteraard zal dit alleen gebeuren als dit noodzakelijk is;
het feit dat een kazerne economisch is afgeschreven is hierbij niet bepalend. Voorgesteld wordt om
als ijkpunt 1 januari 2019 te nemen; bij alle kazernes die hierna worden gebouwd, zal de VRBN in
“the lead” zijn, waarbij deze kazernes dan ook regionaal worden gefinancierd.
Realisatie bestuurlijk vastgestelde visie op huisvesting
Het tweede thema betreft de realisatie van de eerder vastgestelde visie op huisvesting, waarbij de
Veiligheidsregio onder meer kantoorhuisvesting, werkplaatsen, logistieke processen centraliseert op
twee vestigingen, te weten een hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de
driehoek Mill-Uden-Zeeland. Hiervoor zullen de huidige opstallen van de kazerne aan de Vogelstraat
en het onlangs verworven naastgelegen pand aan de Plevierstraat in ’s-Hertogenbosch verbouwd
worden tot de nieuwe hoofdvestiging. Voor de nevenlocatie wordt in de bovengenoemde driehoek
gezocht naar een geschikte locatie.
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1 Inleiding
Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting, die uitgaat
van een hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch en een nevenlocatie in de driehoek Mill-Uden-Zeeland.
Op 4 juli jl. heeft het Dagelijks Bestuur deze visie nogmaals onderstreept en de Veiligheidsregio
gevraagd deze visie verder te concretiseren.
Naast het realiseren van een hoofd- en nevenvestiging speelt er reeds vele jaren de discussie over
de zeggenschap over kazernes. Bij de regionalisering van de brandweer zijn mensen, materieel en de
daarbij behorende financiële middelen van de gemeenten aan de veiligheidsregio overgedragen. Het
gevolg hiervan is dat er nu regionaal (collectief) gestuurd wordt op deze zaken. Bij de regionalisering
is de huisvesting echter niet aan de Veiligheidsregio overgedragen. Het gevolg van dit alles is dat het
bestuur van de veiligheidsregio en management van de brandweer wel sturing geven aan de mensen
en de middelen, maar niet over de bijbehorende huisvesting. In financiële zin betekent dit dat
gemeenten op het gebied van huisvesting zelfstandig betalen voor zowel het “spuithuis”, voor het op
die kazerne gestalde regionaal materieel, voor de (regionale) werkplaatsen en logistieke centra en ten
slotte voor de daar aanwezige kantoorhuisvesting.
Om tot een toekomstbestendige oplossing hiervoor te komen heeft het Dagelijks Bestuur op 4 juli
2018 gevraagd één en ander uit te werken, waarbij als uitgangspunt is gesteld dat de Veiligheidsregio
integraal verantwoordelijk moet zijn voor de huisvesting. Het Dagelijks Bestuur heeft hierbij een aantal
kaders meegegeven, die in de volgende paragraaf zijn opgenomen. Zoals gezegd zijn beide thema’s
in deze notitie uitgewerkt. Hierbij is het van belang te realiseren dat het één niet zonder meer los kan
worden gezien van het ander. Het realiseren van een hoofd- en nevenvestiging zal tot gevolg hebben
dat onder meer kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke centra regionaal zullen worden
bekostigd en dat er bij nieuwbouw van kazernes hier geen rekening mee hoeft te worden gehouden.
In deze notitie zal als eerste “zeggenschap” aan bod komen. Daarna komt het realiseren van de
hoofd- en nevenvestiging aanbod. Begonnen wordt echter met de door het Dagelijks Bestuur op 4 juli
2018 geformuleerde uitgangspunten over huisvesting en een beschrijving van een aantal knelpunten,
die maken dat het onverstandig zou zijn om te wachten met het vinden van een oplossing voor zowel
het realiseren van de hoofd- en nevenvestiging, als voor de zeggenschap over de kazernes. Voor het
opstellen van deze notitie zijn we ervan uitgegaan dat de overdracht per 1-1-2020 geschiedt en dat
alle nog te maken concrete afspraken met elke gemeente individueel in 2019 op de agenda staan. De
consequenties van de gekozen richting worden opgenomen in het beleidskader 2020.

2 Uitgangspunten Dagelijks Bestuur
In zijn vergadering van 6 juni 2018 heeft het DB een aantal uitgangspunten meegegeven voor het
uitwerken van deze opdracht, te weten:
 Er moet een toekomstbestendige oplossing komen die helderheid creëert ten aanzien van de
huisvestingsproblematiek;
 De veiligheidsregio dient integraal verantwoordelijk te zijn voor de regionale (bovenlokale)
functies op het gebied van huisvesting (kantoren, werkplaatsen, stallingsplaatsen bovenlokaal
materieel), daar hoort een huisvestingsbudget bij;
 De eerder vastgestelde visie op huisvesting (met een hoofdlocatie in ‘s-Hertogenbosch en een
nevenvestiging in de driehoek Uden-Zeeland-Mill) vormt de basis voor de huisvesting van de
toekomstige kantoren, werkplaatsen en opleidingslocaties;
 Het huidige dekkingsplan – dat uitgaat van 39 kazernes – blijft gehandhaafd;
 De totale maatschappelijke kosten moeten in beeld worden gebracht;
 Gemeenten worden niet verplicht om de eigendom van het vastgoed over te dragen aan de
veiligheidsregio.
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3 Knelpunten met betrekking tot huisvesting
Zoals hiervoor al is geschetst, kunnen zeggenschap over kazernes en het realiseren van de hoofd- en
nevenvestiging niet los van elkaar worden gezien. Het zou ook onverstandig zijn om te wachten om
over dit onderwerp richtinggevende besluiten te nemen, omdat er op dit moment een aantal
(verwachte) knelpunten zichtbaar is.
Ten eerste speelt er de situatie met betrekking tot de kazerne Uden. De huidige kazerne is aan
vervanging toe en er zijn reeds vergevorderde plannen om deze te verplaatsen. De huidige kazerne is
niet alleen een uitrukpost, maar huisvest ook een deel van het kantoorpersoneel en wordt daarnaast
gebruikt als een regionale werkplaats. Dit betekent dat er voor het kantoorpersoneel (ca. 20
personen) en voor de werkplaats een oplossing moet worden gezocht. In Oss speelt een
vergelijkbaar iets. Ook hier is de huidige kazerne aan vervanging toe en er vinden dan ook
momenteel gesprekken plaats over nieuwbouw. Ook deze kazerne huisvest een deel van het
kantoorpersoneel en bovendien doet deze kazerne dienst als regionaal logistiek centrum. Met de
vastgestelde visie in het achterhoofd, zou het onverstandig zijn hier een kazerne te bouwen met
dezelfde (regionale) functionaliteiten. Het derde knelpunt betreft het gebouw aan de Orthenseweg.
Hier huurt de Veiligheidsregio een tweetal etages, waarbij de huur door de verhuurder opgezegd is
per 1 januari 2020. Uiteraard zou het onverstandig zijn om (wederom) voor een langere periode een
kantoorpand te huren, zonder daarbij aan de uitgangpunten van de vastgestelde visie te voldoen.
Naast knelpunten met de bestaande huisvesting, spelen nieuwe ontwikkelingen ook een rol. Een
aantal jaar geleden is geconstateerd dat brandweermensen een verhoogd gezondheidsrisico lopen
als gevolg van de opname van gevaarlijke stoffen door de huid. Vanwege de vernieuwde inzichten
worden o.a. uitrukpakken en gebruikte materialen frequenter gewassen en dit heeft tot gevolg dat de
logistieke bewegingen toenemen en er veel meer ruimte noodzakelijk is om dit te faciliteren.
Daarnaast moet (sinds een aantal jaar) het uitrukpersoneel jaarlijks een fysieke test ondergaan.
Hiervoor is een testbaan ontwikkeld, waarvoor op dit moment te weinig ruimte beschikbaar is.

4 Zeggenschap kazernes
Om de opdracht van het Dagelijks Bestuur uit te werken is een ambtelijke werkgroep, bestaande uit
medewerkers van verschillende gemeenten en de Veiligheidsregio (met een financiële, vastgoed- of
beleidsondersteunende achtergrond) gevormd. Al snel werd duidelijk dat het nodig was om een
onderscheid te maken tussen enerzijds hetgeen de Veiligheidsregio nodig zou hebben om volledige
zeggenschap over de kazernes te hebben en anderzijds wat de gevolgen hiervan voor de individuele
gemeenten zou zijn. Deze notitie heeft vooral betrekking op het eerste en gaat dus voornamelijk over
wat de Veiligheidsregio nodig heeft om zeggenschap over de kazernes te kunnen hebben. Omdat het
tweede natuurlijk ook van groot belang is, wordt er een doorkijk gegeven over wat de gevolgen voor
de individuele gemeenten zouden zijn, waarbij in procesmatige zin ook afgesproken is om – vóór het
Algemeen Bestuur van 16 januari 2019 – een informatiebijeenkomst te organiseren voor de
verschillende gemeenten (op ambtelijk niveau) om duiding te geven aan de voorstellen. Op die wijze
zijn gemeenten beter in staat om hun zienswijze op de voorstellen beter te kunnen bepalen.
Zoals bekend zal de huidige gemeente Haaren in 2021 ophouden te bestaan. De huidige kazerne
Haaren zal vanaf dat moment onderdeel worden van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant.
Omdat er in deze notitie uitgegaan wordt van het overgaan van de zeggenschap over de kazernes
van de gemeenten naar de Veiligheidsregio in 2020, zal al hetgeen hier wordt gesteld ook voor deze
kazerne gelden.

4.1 Bepalen van het benodigd budget voor de Veiligheidsregio
Als de Veiligheidsregio verantwoordelijk wordt voor het vastgoed, zal zij hiervoor uiteraard budget
nodig hebben. Op dit moment heeft de Veiligheidsregio reeds budget voor de huur van het pand aan
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de Orthenseweg, alsmede voor klein onderhoud en gebruikerslasten van álle kazernes (bv
nutsvoorzieningen en OZB-gebruikersdeel). Hoewel de Veiligheidsregio een achttal kazernes in
eigendom heeft (vanwege het wegvallen in 2014 van de mogelijkheid voor de gemeenten om de BTW
hierover te compenseren bij het BTW-compensatiefonds), worden de eigenaarslasten hiervan volledig
door de desbetreffende gemeenten gedragen, waardoor er de facto geen budgettair onderscheid is
tussen kazernes die in eigendom zijn van een gemeente of van de Veiligheidsregio.

4.1.1 Huur of koop?
Het Dagelijks Bestuur had aanvankelijk als uitgangpunt geformuleerd dat het de gemeenten vrij moet
staan om hun kazernes over te dragen aan de Veiligheidsregio, dan wel deze te verhuren. Dit heeft
onder meer te maken met de ligging van veel kazernes, namelijk op mogelijk interessante
ontwikkellocaties. Locaties, die dus graag in bezit gehouden zouden worden. Een andere
mogelijkheid om dit te bereiken is om bij de verkoop van de kazernes een zogenaamde “recht van
eerste koop” contractueel vast te leggen, waarbij ook afspraken gemaakt kunnen worden over de
waardebepaling hiervan. Budgettair zou het overigens niets uit moeten maken wie eigenaar van de
kazerne is; of de Veiligheidsregio nu huurt of koopt, de verantwoordelijkheid voor de kazernes ligt bij
de Veiligheidsregio. Dat betekent ook dat er bij huur alleen sprake kan zijn van zogenaamde cascohuur; alleen als de Veiligheidsregio zelf kan bepalen wat er in het pand nodig is (bijvoorbeeld door
verbouwingen door te voeren), is er sprake van zeggenschap.
Het blijkt echter dat het uitgangspunt keuzevrijheid voor verhuur of verkoop administratief erg lastig
zal worden. Vanuit de gedachte dat de lasten voor de Veiligheidsregio bij huur even hoog zouden
moeten zijn als bij koop, zou dit namelijk betekenen dat de huurprijs zou moeten afnemen naarmate
de kazerne ouder wordt. Dit is namelijk ook het geval bij de kapitaallasten. Om deze reden wordt
voorgesteld om in beginsel van verkoop uit te gaan.
Dit leidt tot de volgende beslispunten:
1. De Veiligheidsregio verkrijgt zeggenschap door overdracht van de kazernes van de
gemeenten.
2. Bij verkoop van de kazerne aan de Veiligheidsregio zal de verkopende gemeente een recht
van eerste koop krijgen. Dit op basis van standaardafspraken over de waardebepaling.

4.1.2 Normering oppervlakte kazernes
Het Dagelijks Bestuur heeft bij het formuleren van de uitganspunten voor deze notitie ook gesteld dat
gemeenten alleen een vergoeding moeten krijgen voor de gedeelten van de kazernes die ook
daadwerkelijk worden gebruikt, en dus niet voor leegstand. Daarbij is gesteld dat de Veiligheidsregio
niet moet betalen voor overbodige luxe in kazernes.
Om deze redenen is er bij het berekenen van de benodigde budgetten uitgegaan van normen,
waarvan de uitwerking te vinden is in bijlage 1. De eerste norm betreft de oppervlaktenorm. Elke
kazerne heeft als basis een stallingsplaats voor een tankautospuit en een busje, een ruimte om om te
kleden en te douchen, een werkplek voor de postcommandant, een instructieruimte en een sociale
ruimte voor de vrijwilligers. De norm voor een dergelijk “spuithuis” betreft 455 m2. Veel kazernes
hebben daarnaast extra ruimte in gebruik voor zaken die niet direct functioneel zijn, maar meer te
maken hebben met het boeien en binden van vrijwilligers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een antiek
voertuig of om een “museumpje”. Het belang hiervan kan niet onderschat worden, vandaar dat
voorgesteld wordt de hiervoor genoemde functionele norm op te hogen met een “vrijwilligersnorm”
van 60 m2 tot in totaal 515 m 2.

6

In veel kazernes staan naast de genoemde tankautospuit en het busje ook andere (“regionale”)
voertuigen (bv ladderwagens, waterwagens en hulpverleningsvoertuigen) en/of containers (bv
ademluchtcontainer, slangencontainer voor het groot-watertransport). Dit materieel is over de
kazernes in de regio verdeeld op basis van het zogenaamde dekkingsplan, waardoor er voor al deze
specialismen een zo goed mogelijke regionale dekking is. Het hebben van een specialisme betekent
niet alleen dat er een grotere remise noodzakelijk is, maar omdat er als gevolg van het hebben van dit
soort specialismen ook meer mensen nodig zijn, zal de rest van de kazerne ook groter moeten zijn
uitgevoerd. Op basis van dit alles is een norm bepaald voor zogenaamde “regionale benodigdheden”.
In deze norm wordt rekening gehouden met zowel de extra remiseruimte als de extra overige ruimte
voor onder meer het extra personeel.
De grootte van het “spuithuis” van ’s-Hertogenbosch en Rosmalen kan vanwege de aanwezigheid
van een 24-uurdienst, respectievelijk een dagdienstbezetting, niet op basis van de hiervoor
genoemde normen worden bepaald. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van
slaapplekken, werkplaatsen en kantoorruimten voor degenen die verplicht hier aanwezig moeten zijn.
Overigens hebben beide kazernes ook een vrijwilligersgedeelte, zodat het hier gaat om een norm die
bovenop de genoemde spuithuisnorm en vrijwilligersnorm komt.
Bepaalde kazernes hebben ook een jeugdbrandweer. Deze jeugdbrandweer staat in beginsel open
voor de jeugd uit de hele regio. Dat betekent dan ook de jeugdbrandweer een “regionaal”
organisatieonderdeel is. Voorgesteld wordt dan ook om de benodigde ruimte voor een dergelijke
jeugbrandweer (210 m2) in financiële zin ook over te laten nemen door de Veiligheidsregio.
Bovenstaande zaken zijn van belang voor de grondslag van de overname- c.q. huurprijs. Door te
werken met normen wordt voorkomen dat er tussen gemeenten een gevoel ontstaat dat er voor
elkaars “gouden kranen” wordt betaald. Over het algemeen is het echter zo dat het gedeelte van een
kazerne dat “te groot” is los te koppelen is van het gebouw. Om deze reden wordt ook voorgesteld om
weliswaar de prijs van de kazerne te bepalen aan de hand van normen, maar dat de zeggenschap
voor het hele gebouw overgaat naar de Veiligheidsregio. Bij gedeeld gebruik van het gebouw met bv
een afdeling Openbare Werken of de Politie betreft dit uiteraard alleen het gebouwgedeelte dat als
kazerne wordt gebruikt. Indien het te grote gedeelte van een kazerne wél afsplitsbaar is, dan kan op
verzoek van de gemeente die verkoopt, deze splitsing worden aangebracht.
Hiervoor is al gesteld dat een paar jaar geleden een achttal kazernes vanwege de BTW-problematiek
in eigendom is gekomen van de Veiligheidsregio. Indertijd is afgesproken dat gewijzigde
omstandigheden zouden kunnen leiden tot nieuwe afspraken. Om tot een vergelijkbare (en
rechtvaardige) situatie te komen zouden deze kazernes nu tegen boekwaarde moeten worden
verkocht aan de desbetreffende gemeenten, waarna deze conform het in deze notitie genoemde
normenstelsel op nagenoeg hetzelfde moment weer terug worden gekocht door de Veiligheidsregio.
Bekeken zal nog worden onder welke (fiscale) condities dit het beste mogelijk is.
Het kan ook voorkomen dat een bepaalde kazerne kleiner is dan de norm. Dit is vaak het geval bij
kazernes die al oud zijn en waar bijvoorbeeld geen (of nauwelijks) douchevoorzieningen zijn of geen
instructieruimte hebben. Voorgesteld wordt om bij die kazernes de werkelijke grootte als uitgangspunt
te nemen. Overigens betekent dit niet dat bestaande kazernes vergroot zullen worden tot de norm.
Ten slotte is er nog de bijzondere situatie van de kazerne van Cromvoirt. Deze wordt door de
gemeente Vught gehuurd van een particulier. Voorgesteld wordt de huurkosten voor rekening van de
Veiligheidsregio te laten komen.
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Het bovenstaande leidt tot de volgende beslispunten:
3. Het bepalen van de overnameprijs wordt gebaseerd op normbedragen.
4. Voor kazernes die nu reeds in eigendom zijn van de Veiligheidsregio geldt hetzelfde regime
als voor kazernes die niet in eigendom zijn van de Veiligheidsregio.
5. De Veiligheidsregio betaalt niet voor hetgeen boven de norm uitkomt.
6. De oppervlaktenorm bestaat uit:
a. De norm van het spuithuis (455 m2);
b. De vrijwilligersnorm (60 m 2);
c. De norm voor regionale benodigdheden;
d. Een norm voor de jeugdbrandweer;
e. Een norm voor het beroepsgerelateerde gedeelte van het “spuithuis” van de kazernes
’s-Hertogenbosch en Rosmalen.
7. Indien de werkelijke grootte van een kazerne kleiner is dan de norm, dan wordt voor het
bepalen van de prijs uitgegaan van de werkelijke grootte.
8. De Veiligheidsregio krijgt zeggenschap over de gehele kazerne, dus ook over het gedeelte
dat boven de norm uitkomt, tenzij er sprake is van splitsing.
9. De Veiligheidsregio betaalt de huurkosten van de kazerne Cromvoirt.

4.1.3 Bepaling overnameprijs kazernes
De waarde van kazernes kan op verschillende wijzen worden bepaald. De ambtelijke werkgroep heeft
gekeken naar de vervangingswaarde, de huidige boekwaarde, de WOZ-waarde, de taxatiewaarde en
ook is er gekeken naar het “om niet” overdragen van de kazernes. Elk van deze waardebepalingen
heeft voor- en nadelen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een aantal gemeenten hun kazernes niet in de
boeken heeft staan. Bij het gebruiken van de boekwaarde als maatstaf zou dat betekenen dat de
overname van vergelijkbare kazernes erg uiteen loopt, afhankelijk van de boekwaarde in de
desbetreffende gemeente. De ambtelijke werkgroep heeft geconstateerd dat dit niet rechtvaardig zou
zijn. Overdragen voor de vervangingswaarde heeft tot gevolg dat de Veiligheidsregio veel meer geld
moet aantrekken om de veel duurdere overnames te financieren. Dit leidt volgens de werkgroep tot
een onnodig hoge gemeentelijke bijdrage, omdat de rente- en afschrijvingslasten hoger zijn.
Overdragen om niet zou volgens de werkgroep het onrechtvaardige gevolg hebben dat gemeenten
die onlangs een nieuwe kazerne hebben gebouwd nog jarenlang met dubbele lasten blijven zitten,
namelijk de kapitaallasten van die kazerne en de hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio.
Geconstateerd is dan ook dat de waardebepaling zodanig moet zijn dat enerzijds tussen de
verschillende gemeenten onderling het gevoel bestaat dat deze rechtvaardig is en anderzijds ook niet
leidt tot onnodig hoge kosten.
Na afweging van deze zaken is het voorstel van de ambtelijke werkgroep om – uitgaande van een
met behulp van een tweetal externe partijen bepaalde norm van € 2000,- per m2 in 2018 – de
waardegrondslag van de kazernes te bepalen op de vervangingswaarde, gecorrigeerd voor zowel de
leeftijd van het gebouw en een inflatiecorrectie van gemiddeld 1,875% per jaar. Bij de kazernes die
zijn overgenomen door de Veiligheidsregio is hierbij rekening gehouden met de eerder genoemde
BTW-compensatie. Daarnaast wordt voorgesteld om de grond om niet over te dragen. Dit, omdat in
de meeste gevallen gemeenten de grond niet hebben geactiveerd en dit dus onnodig tot hogere
kosten zou leiden. Bij het eerder genoemde recht van eerste koop door de verkopende gemeente zal
hier uiteraard rekening mee gehouden worden. Ten slotte wordt voorgesteld de kapitaallasten niet te
indexeren, een economische levensduur aan te houden van 40 jaar en een rekenrente te hanteren
van 1,5%.
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Dit leidt dan ook tot de volgende beslispunten:
10. De waardegrondslag van de over te nemen kazernes wordt bepaald op € 2000,- per m2
(prijspeil 2018), gecorrigeerd voor leeftijd op basis van een afschrijving van 40 jaar én voor
inflatie van gemiddeld 1,875% per jaar.
11. De bij de kazerne behorende grond wordt om niet overgedragen.

4.1.4 Budgetbepaling
Het rekening houden met een economische afschrijving van kazernes over 40 jaar betekent niet dat
een kazerne na 40 jaar ook daadwerkelijk op dat moment moet worden vervangen. Hetzelfde geldt
voor de hierna te bespreken onderhoudsnormen; het feit dat er volgens de norm onderhoud zou
moeten worden gepleegd aan een gebouw, betekent niet dat dat technisch noodzakelijk is. Met
andere woorden, bij het werken met normen zal er altijd gekeken moeten worden of iets echt
noodzakelijk is. Om te voorkomen dat de Veiligheidsregio in de toekomst met een onnodig hoog
budget voor huisvesting komt te zitten, wordt dan ook voorgesteld om het huisvestingsbudget
vierjaarlijks vast te stellen op basis van het huisvestingsplan voor de komende vier jaar. In dat
huisvestingsplan zal dan ook aandacht zijn voor nieuwbouw, voor renovaties, voor onderhoud en voor
de overige eigenaarslasten (verzekering, schoonmaak, energie, OZB, etc.).
Dit leidt dan ook tot de volgende beslispunten:
12. De benodigde financiële middelen op het gebied van huisvesting zullen op grond van een
huisvestingsplan vierjaarlijks door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. De
consequenties daarvan zullen worden opgenomen in de reguliere P&C-cyclus.
13. De Veiligheidsregio krijgt budgetverantwoordelijkheid voor zowel de gebruikers- als de
eigenaarslasten.

4.1.5 Onderhoud kazernes
Het verkrijgen van zeggenschap over de kazernes heeft tot gevolg dat het onderhoud van deze
kazernes geheel bij de Veiligheidsregio moet komen. Voor het zogenaamde klein onderhoud is dit
overigens nu ook al het geval. De norm voor onderhoud is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2016
vastgesteld op normniveau 3 (sober en doelmatig) van de NEN 2767.
Hiervoor is als beslispunt ingebracht dat de Veiligheidsregio de zeggenschap zal verwerven over de
gehele kazerne (en niet alleen over hetgeen dat binnen de normen valt). Om pragmatische redenen
wordt echter wel voorgesteld om het onderhoud van de totale kazerne, en dus ook voor het buiten de
norm vallende gedeelte, in de berekening van het benodigde onderhoudsbudget mee te nemen.
Ook is hierboven al als beslispunt ingebracht om te gaan weken aan de hand van een vierjarig
huisvestingsplan en bijbehorende budgetten. Zoals gebruikelijk is wordt het onderhoudsbudget elk
jaar geïndexeerd, conform de door gemeente ’s-Hertogenbosch gehanteerde indexcijfers. Omdat de
onderhoudskosten over die jaren fluctueren zal voor het onderhoud ook een onderhoudsvoorziening
worden aangehouden.
Na de vaststelling van het normniveau voor het onderhoud zijn (waar nodig) verschillende gemeenten
aan de gang gegaan om het onderhoudsniveau van hun kazernes omhoog te brengen. Bij een aantal
kazernes is er nog sprake van achterstallig onderhoud ten opzichte van de genoemde norm. Het
rechtvaardigheidsprincipe (“schoon door de deur”) brengt met zich mee dat de gemeenten waar dit
speelt oftewel het onderhoud op peil brengen, oftewel een eenmalige betaling doen aan de
veiligheidsregio gelijk aan de kosten gemoeid met het achterstallige onderhoud. Bij vier kazernes
heeft er – met instemming van de Veiligheidsregio – slechts beperkt onderhoud plaatsgevonden,
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omdat er voor de desbetreffende kazerne nieuwbouwplannen bestaan. Het is immers niet logisch om
een gemeente bijvoorbeeld voor veel geld een dak te laten vervangen, als er al nieuwbouwplannen
zijn (en er uiteraard geen sprake is van lekkage). Aan de andere kant kan gesteld worden dat die
betreffende gemeente niet aan de afspraken heeft voldaan en dientengevolge de waarde van het
achterstallig onderhoud moet overdragen aan de Veiligheidsregio. De werkgroep was verdeeld over
deze kwestie, waarbij de meerderheid van mening was dat er geen budget overgedragen zou hoeven
worden indien er sprake is van concrete nieuwbouwplannen en er geen directe noodzaak voor is. Dit
laatste wordt dan ook als beslispunt meegenomen. Wel zal de desbetreffende gemeente garant
moeten staan voor het onderhoud zolang de nieuwbouw nog niet is gerealiseerd.
Dit leidt dan ook tot de volgende beslispunten:
14. Het onderhoudsbudget van de Veiligheidsregio wordt bepaald op grond van normniveau 3
(sober en doelmatig) van de NEN 2767.
15. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele kazerne, ongeacht
een gedeelte dit binnen of buiten de oppervlaktenorm valt.
16. Gemeenten waarbij er sprake is van achterstallig onderhoud zullen hun kazerne op niveau
moeten brengen, dan wel (eenmalig) een betaling moeten doen aan de veiligheidsregio.
17. Bovenstaand punt geldt niet indien er weliswaar sprake is van achterstallig onderhoud bij een
kazerne waar concrete nieuwbouwplannen zijn, tenzij het onderhoud toch noodzakelijk blijkt
te zijn.

4.1.6 Geplande nieuwbouw en renovaties
Indien de Veiligheidsregio zeggenschap krijgt over de kazernes, zal zij ook verantwoordelijk worden
voor de nieuwbouw of renovatie van kazernes. Omdat de kosten hiervoor collectief gedragen zullen
gaan worden, is het van belang dat ook deze kazernes uiteindelijk qua grootte en kwaliteit
vergelijkbaar zijn met de genoemde normen. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat er altijd
een verschil zal zijn tussen de gestelde norm en de werkelijke situatie, die afhankelijk zijn van
bijvoorbeeld de beschikbare grondoppervlakte.
Voor een drietal kazernes bestaan reeds nieuwbouwplannen, te weten Uden, Oss en Oeffelt. De
kazerne Oeffelt wordt een standaard “spuithuis”, terwijl de kazernes van Oss en Uden ook een
(belangrijke) regionale functie zullen hebben. Uitgaande van een overgang van zeggenschap van de
kazernes van gemeenten naar de Veiligheidsregio, zal de Veiligheidsregio vanaf 2020 op deze
projecten ook ‘in the lead’ moeten zijn. Uiteraard zal dit ook na overdracht in goed overleg gebeuren
met de betreffende gemeente. Tot die tijd zal, rekening houdend met al hetgeen op basis van deze
notitie wordt vastgesteld, de Veiligheidsregio gezamenlijk moeten optrekken met de desbetreffende
gemeenten (dit gebeurt overigens in de praktijk nu ook al). Concreet betekent dit dat alle na 1 januari
2019 te bouwen kazernes gebouwd zullen worden op basis van de regionale afspraken en onder
regie van de Veiligheidsregio.
Omdat kazernes voor een periode van minimaal 40 jaar worden gebouwd, is het van belang rekening
te houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Hoewel vrijwilligheid op dit moment bij beide
posten de norm is, en er ook geen reden is te veronderstellen dat dit op voorzienbare termijn anders
zal zijn, is het verstandig om toch rekening te houden met het feit dat de situatie op middellange
termijn anders kan zijn. Daarom wordt ook voorgesteld om bij deze beide kazernes uit te gaan van
een groter benodigd terreinoppervlakte. Het gevolg hiervan zal zijn dat de begrote kosten van deze
twee kazernes wat hoger zijn dan verondersteld zou mogen worden op grond van de gehanteerde
normen. Daarnaast zijn de bouwkosten de laatste paar jaar explosief gestegen, waarbij nu de
inschatting is dat deze bij de bouw ruim € 3200 per m2 zullen bedragen.
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Wat betreft renovaties zijn alle overige kazernes beoordeeld op de noodzaak hiervoor. Ook is
bekeken wat haalbaar zou zijn. De uitkomst van e.e.a. is dat voor de periode 2020-2023 er een zestal
kazernes (Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij) gerenoveerd dient te
worden. Vanuit de gedacht dat er sprake zal moeten zijn van soberheid en doelmatigheid is er hierbij
gerekend met een norm voor renovaties van € 575 (norm 2018, geïndexeerd) per m 2 van het
bestaande vloeroppervlak. Dit normbedrag is afgeleid van de laatste twee renovaties die zijn
uitgevoerd.
Dit leidt dan ook tot de volgende beslispunten:
18. Alle na 1 januari 2019 te bouwen en te renoveren kazernes worden (uiteindelijk) onder
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio gebouwd en hierdoor ook gefinancierd.
19. Bij de nieuw te bouwen kazernes van Uden en Oss wordt rekening gehouden met een groter
grondoppervlakte, opdat deze kazernes ook geschikt kunnen zijn voor mogelijk toekomstige
ontwikkelingen.

4.1.7 Formatie huisvesting
Met het overgaan van de zeggenschap over de kazernes van de gemeenten naar de Veiligheidsregio,
zal er ook “werk” mee overgaan. Omdat de Veiligheidsregio op dit moment al een belangrijke rol heeft
op het gebied van huisvesting (en daarvoor ook formatie heeft), is het de verwachting dat de
consequenties niet groot zullen zijn. Zo is de Veiligheidsregio al eigenaar van de al eerder genoemde
“BTW-kazernes”. Daarnaast is zij ook nu al betrokken bij zaken als (klein en groot) onderhoud,
renovatie en nieuwbouw. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van de kazernes door
gemeenten altijd een beroep gedaan op de Veiligheidsregio. Voorgesteld wordt om de formatie van
de Veiligheidsregio uit te breiden met 1,0 fte structureel, en – in verband met het werk dat voortvloeit
uit zowel het overgaan van de zeggenschap, als uit de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging,
een tijdelijke uitbreiding van 1 fte voor een periode van drie jaar. Over de totale formatie op het
gebied van huisvesting die dan zou ontstaan is overleg geweest met de gemeente ’s-Hertogenbosch,
waarbij bevestigd werd dat die formatie afdoende zou zijn om het werk te kunnen doen.
Dit leidt dan ook tot de volgende beslispunten:
20. De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt structureel verhoogd
met 1 fte.
21. De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt voor een periode
van drie jaar (2020-2022) tijdelijk verhoogd met 1 fte.

4.2 Kostenverdeling
Indien de kosten van huisvesting regionaal (en dus collectief) gedragen gaan worden, dan zullen er
afspraken gemaakt moeten worden over de kostenverdeling hiervan. In 2015 en 2016 speelde een
vergelijkbare discussie. Op dat moment was de financiering van de Veiligheidsregio nog geënt op de
oorspronkelijke gemeentelijke bijdragen aan de gemeentelijke brandweren. Op 11 april 2016 is er
door het Algemeen Bestuur met het vaststellen van het Beleidskader 2017 een nieuwe verdeelsleutel
vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een kostenverdeelsleutel op basis van een vaste
inwonerbijdrage. In bijlage 3 zijn de toenmalige argumenten voor deze verdeelsleutel nogmaals
opgesomd. Voorgesteld wordt om ook in dit geval te kiezen voor deze kostenverdeelsleutel.
Dit leidt dan ook tot het volgende beslispunt:
22. Het aanvullend structureel benodigde budget voor de Veiligheidsregio wordt conform de
huidige verdeelsleutel (een vaste inwonerbijdrage) jaarlijks in rekening gebracht.
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4.3 Realisatie hoofd- en nevenvestiging
Zoals in de inleiding al is geschetst heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de visie op
huisvesting met een hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch en een nevenlocatie in de driehoek MillUden-Zeeland. Hierna is deze visie nogmaals bekrachtigd door het Dagelijks Bestuur.
De belangrijkste redenen voor het maken van de visie waren enerzijds kwaliteit en anderzijds
efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen van mensen in één locatie zorg zal dragen voor een
betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit. Ook zal de realisatie van de
visie bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het aantal reisbewegingen beduidend minder zal worden,
hetgeen uiteraard een efficiencyvoordeel met zich mee brengt.
Ten aanzien van de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging hebben er verschillende acties
plaatsvonden. Zo heeft op 23 mei 2017 het Dagelijks Bestuur de Commandant een volmacht gegeven
om een terrein te verwerven dat naast de huidige kazerne van ’s-Hertogenbosch is gelegen. De
benodigde investering hiervoor is geaccordeerd door het Algemeen Bestuur op 24 januari 2018. Het
inmiddels aangekochte terrein is gelegen aan het “Veiligheidsplein” en uitermate geschikt te maken
om (eventueel in combinatie met de huidige kazerne) te dienen als hoofdlocatie.
Ook is er door de Veiligheidsregio een bureau ingeschakeld dat zich heeft beziggehouden met het
maken van een Programma van Eisen voor de nieuwe hoofdlocatie. Dit is uiteraard gebeurd in
samenwerking met de Veiligheidsregio, waarbij er input is gevraagd van een grote groep
medewerkers. Het Programma van Eisen is ondertussen gereed en wordt in afwachting van de
definitieve besluitvorming tijdelijk opgeborgen om later als brondocument te gaan dienen bij een
volgende fase. Het Programma van Eisen is doorberekend in twee varianten, te weten een variant
“nieuwbouw” en een variant “verbouw”, waarbij de voorkeur ligt bij de (goedkopere) verbouwvariant.
Voor de nevenlocatie wordt in de bovengenoemde driehoek gezocht naar een geschikte locatie.
Dit leidt dan ook tot het volgende beslispunt:
23. De Veiligheidsregio realiseert een hoofdvestiging in ‘s-Hertogenbosch en een nevenvestiging
in de driehoek Mill-Uden-Zeeland.

4.4 Financiële en fiscale consequenties
Zoals hiervoor is geschetst, heeft zowel het overgaan van de zeggenschap over de kazernes, als het
realiseren van de hoofd- en de nevenvestiging, een verhoging van de bijdrage aan de
Veiligheidsregio tot gevolg. Maatschappelijk gezien hoeft dit op langere termijn niet tot hogere kosten
te leiden. In theorie kan de verhoging van de formatie bij de Veiligheidsregio gevolgd kunnen worden
door een (kleine) verlaging van de formatie in elk van de gemeenten. Omdat dit waarschijnlijk niet zal
gebeuren, is er op korte termijn dus wel sprake van een verhoging van de maatschappelijke kosten.
Een verdere verhoging van de maatschappelijke kosten is te verwachten als gevolg van het principe
dat de kost voor de baat uitgaat. Als de hoofd- en nevenvestiging van de Veiligheidsregio in gebruik
worden genomen, zal er op een aantal plaatsen sprake zijn van leegstand. Hoewel bekeken kan
worden in hoeverre er iets gedaan kan worden aan deze leegstand (door bijvoorbeeld verhuur van
kantoren binnen kazernes), zal dat in veel gevallen niet eenvoudig zijn.
Vanwege de herverdeeleffecten kunnen er voor de individuele gemeenten verschillen zijn tussen wat
er nu aan huisvesting wordt betaald, en wat er aan de Veiligheidsregio moet worden afgedragen.
Daarnaast blijkt in de praktijk dat bepaalde kazernes niet in de “boeken” staan, waardoor er geen
kapitaallasten in de begroting zijn opgenomen. De desbetreffende gemeenten zullen een eenmalig
voordeel hebben (de koopprijs), maar zullen wel structureel (via de inwonerbijdrage) moeten
meebetalen. Ook zullen gemeenten die kazernes bezitten die groter zijn dan de norm, een lager
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bedrag ontvangen als koopprijs voor deze kazernes, waardoor zij genoodzaakt zijn eenmalig een
bedrag (het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopprijs) af te schrijven.
Daar waar de gemeenten dus (via de inwonerbijdrage) gaan meebetalen aan de totale huisvesting
van de Veiligheidsregio, zullen zij ook in veel gevallen bepaalde besparingen hebben. Ten eerste
hoeven gemeenten met grote kazernes (met bijvoorbeeld grote kantoorruimtes) niet meer alleen voor
de kosten hier op te draaien. Daarnaast hoeven de gemeenten straks geen kapitaallasten voor hun
eigen kazernes te betalen, hebben ze dan geen onderhoudslasten meer, net zo min als andere
eigenaarslasten (bv OZB, verzekering). Ook hebben de meeste gemeenten een eenmalig voordeel
op het moment dat er kazernes worden verkocht aan de Veiligheidsregio. Waar tevens rekening mee
moet worden gehouden is dat gemeenten, die jaarlijks een storting doen in een
onderhoudsvoorziening, het saldo van deze voorziening bij overdracht vrij kunnen laten vallen in het
resultaat. Ook dit zorgt dan voor een eenmalig voordeel.
Hieronder wordt aangegeven wat de verhoging van de inwonerbijdrage zou worden als ingestemd
wordt met alle bovenstaande beslispunten. De bijbehorende gegevens staan weergegeven in bijlage
2. Zoals al eerder geschetst staan er tegenover de extra inwonerbedragen ook voordelen voor de
gemeenten. Deze zullen echter per individuele gemeente verschillen. Dit vanwege onder andere de
herverdeeleffecten en de wijze waarop kazernes in de “boeken” staan.
Vanuit de Veiligheidsregio is bij de individuele gemeenten navraag gedaan over wat er bij hen in de
begroting staat met betrekking tot de kazernes. Gevraagd is naar de huidige kapitaallasten, de
eigenaarslasten, de onderhoudslasten, de boekwaarde en de WOZ-waarde. Dit, om de gemeenten te
faciliteren inzicht te krijgen in het totale effect van de genoemde voorstellen.
De fiscale gevolgen van de overgang van zeggenschap (en dan met name bij verkoop van kazernes
aan de Veiligheidsregio) zijn naar verwachting beperkt. Hierover heeft reeds een verkennend gesprek
plaatsgevonden met de belastinginspecteur. Mochten deze gevolgen toch groter zijn dan verwacht,
dan zal de Veiligheidsregio met voorstellen hierover komen.
Zoals hiervoor is voorgesteld, wordt er bij de overname van de kazernes gepoogd de kosten laag te
houden door aan een aantal “knoppen” te draaien (bv grond om niet verkopen, genormeerde
waardebepaling kazernes). Hierdoor wordt de overnameprijs laag gehouden. Het gevolg hiervan is
wel dat op de langere termijn de huisvestingskosten van de veiligheidsregio zullen stijgen. Dit
uiteindelijk tot het niveau wat de gemeenten gemiddeld genomen ook nu aan eigenaarslasten per jaar
betalen.

4.4.1 Consequenties overname kazernes
Waarde kazernes o.b.v. norm VRBN
Norm waarde 31 kazernes
8 kazernes zonder boekwaarde
Aanvullende kosten VR (op jaarbasis)
Kapitaallasten 39 kazernes
Jaarlijkse onderhoudslasten (deel eigenaar)
Jaarlijkse eigenaarslasten
Formatie team huisvesting

17.517.879
933.977
951.431
104.631
77.771

Totale jaarlijkse kosten
Bedrag per inwoner
Incidentele kosten
Incidentele capaciteit team huisvesting (2020-2023)
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2.067.810
3,18
233.312

Van belang bij het lezen van bovenstaande tabel is dat de waarde van de kazernes gebaseerd is op
de genoemde beslispunten. Het betreft dus genormeerde kazernes tegen een genormeerde prijs,
waarbij bijvoorbeeld de grondprijs niet is meegenomen.

4.4.2 Consequenties nieuwbouw en renovaties (2020-2023)
Investering nieuwbouw / renovatie kazernes
Nieuwbouw 3 kazernes
Renovatie 6 kazernes
Aanvullende kosten VR (op jaarbasis)
Nieuwbouw 3 kazernes
Renovatie 6 kazernes

10.827.506
2.078.625
353.924
120.300

Totale jaarlijkse kosten
Bedrag per inwoner

474.225
0,73

4.4.3 Consequenties hoofd- en nevenvestiging
Investering verbouw HV + nieuwbouw NV
Investeringsbedrag HV
Investeringsbedrag NV
Totaal
Aanvullende kosten VR (op jaarbasis)
Jaarlijkse exploitatie en onderhoudskosten
Jaarlijkse kapitaallasten
Nog niet verrekende dekking

19.500.000
6.000.000
25.000.000
450.000
942.000
-/- 192.000

Totale jaarlijkse meerkosten
Bedrag per inwoner
Incidentele kosten VR
Tijdelijke huisvesting
Vrijval huislasten als tijdelijke dekking (2 jaar huur
kantoor Orthenseweg)
Totaal incidenteel

1.200.000
1,80
726.000
384.000
342.000

4.4.4 Consequenties individuele gemeenten
Aan de gemeenten zal een digitaal bestand worden verstrekt, met daarin alle gebruikte cijfermatige
informatie. De totale systematiek zal ook worden uitgelegd tijdens een bijeenkomst die er voor de
gemeenten wordt georganiseerd in de week van 7 januari 2019. Dit vindt dus een week voor de
vergadering van het AB plaats.
Bovenstaande leidt tot de onderstaande beslispunten:
24. Ten behoeve van de bekostiging van de overname of huur van de kazernes wordt de
begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met € 2.067.810 (€ 3,18 per inwoner).
25. Ten behoeve van de bekostiging van de nieuwbouw en renovatie van kazernes in de periode
2020-2023 wordt de begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met € 474.225 (€ 0,73 p/i).
26. Ten behoeve van de bekostiging van de hoofd- en nevenvestiging wordt de begroting van de
Veiligheidsregio verhoogd met € 1,2 miljoen (€ 1,80 p/i).
27. De incidentele kosten t.b.v. de huisvesting van de Veiligheidsregio te laten dekken uit de
reserves en de Veiligheidsregio opdracht te geven om dit mogelijk te maken.

4.5 Voorstellen samengevat
Samengevat wordt voorgesteld om in te stemmen met de volgende punten:
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1. De Veiligheidsregio verkrijgt zeggenschap door overdracht van de kazernes van de
gemeenten.
2. Bij verkoop van de kazerne aan de Veiligheidsregio zal de verkopende gemeente een recht
van eerste koop krijgen. Dit op basis van standaardafspraken over de waardebepaling.
3. Het bepalen van de overnameprijs wordt gebaseerd op normbedragen.
4. Voor kazernes die nu reeds in eigendom zijn van de Veiligheidsregio geldt hetzelfde regime
als voor kazernes die niet in eigendom zijn van de Veiligheidsregio.
5. De Veiligheidsregio betaalt niet voor hetgeen boven de norm uitkomt.
6. De oppervlaktenorm bestaat uit:
a. De norm van het spuithuis (455 m2);
b. De vrijwilligersnorm (60 m 2);
c. De norm voor regionale benodigdheden;
d. Een norm voor de jeugdbrandweer;
e. Een norm voor het beroepsgerelateerde gedeelte van het “spuithuis” van de kazernes
’s-Hertogenbosch en Rosmalen.
7. Indien de werkelijke grootte van een kazerne kleiner is dan de norm, dan wordt voor het
bepalen van de prijs uitgegaan van de werkelijke grootte.
8. De Veiligheidsregio krijgt zeggenschap over de gehele kazerne, dus ook over het gedeelte
dat boven de norm uitkomt, tenzij er sprake is van splitsing.
9. De Veiligheidsregio betaalt de huurkosten van de kazerne Cromvoirt.
10. De waardegrondslag van de over te nemen kazernes wordt bepaald op € 2000,- per m2
(prijspeil 2018), gecorrigeerd voor leeftijd op basis van een afschrijving van 40 jaar én voor
inflatie van gemiddeld 1,875% per jaar.
11. De bij de kazerne behorende grond wordt om niet overgedragen.
12. De benodigde financiële middelen op het gebied van huisvesting zullen op grond van een
huisvestingsplan vierjaarlijks door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.
13. De Veiligheidsregio krijgt budgetverantwoordelijkheid voor zowel de gebruikers- als de
eigenaarslasten.
14. Het onderhoudsbudget van de Veiligheidsregio wordt bepaald op grond van normniveau 3
(sober en doelmatig) van de NEN 2767.
15. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele kazerne, ongeacht
een gedeelte dit binnen of buiten de oppervlaktenorm valt.
16. Gemeenten waarbij er sprake is van achterstallig onderhoud zullen hun kazerne op niveau
moeten brengen, dan wel (eenmalig) een betaling moeten doen aan de veiligheidsregio.
17. Bovenstaand punt geldt niet indien er weliswaar sprake is van achterstallig onderhoud bij een
kazerne waar concrete nieuwbouwplannen zijn, tenzij het onderhoud toch noodzakelijk blijkt
te zijn.
18. Alle na 1 januari 2019 te bouwen en te renoveren kazernes worden (uiteindelijk) onder
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio gebouwd en hierdoor ook gefinancierd.
19. Bij de nieuw te bouwen kazernes van Uden en Oss wordt rekening gehouden met een groter
grondoppervlakte, opdat deze kazernes ook geschikt kunnen zijn voor mogelijk toekomstige
ontwikkelingen.
20. De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt structureel verhoogd
met 1 fte.
21. De formatie van de Veiligheidsregio op het gebied van huisvesting wordt voor een periode
van drie jaar (2020-2022) tijdelijk verhoogd met 1 fte.
22. Het aanvullend structureel benodigde budget voor de Veiligheidsregio wordt conform de
huidige verdeelsleutel (een vaste inwonerbijdrage) jaarlijks in rekening gebracht.
23. De Veiligheidsregio realiseert een hoofdvestiging in ‘s-Hertogenbosch en een nevenvestiging
in de driehoek Mill-Uden-Zeeland.
24. Ten behoeve van de bekostiging van de overname of huur van de kazernes wordt de
begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met € 2.067.810 (€ 3,18 per inwoner).
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25. Ten behoeve van de bekostiging van de nieuwbouw en renovatie van kazernes in de periode
2020-2023 wordt de begroting van de Veiligheidsregio verhoogd met € 474.225 (€ 0,73 p/i).
26. Ten behoeve van de bekostiging van de hoofd- en nevenvestiging wordt de begroting van de
Veiligheidsregio verhoogd met € 1,2 miljoen (€ 1,80 p/i).
27. De incidentele kosten t.b.v. de huisvesting van de Veiligheidsregio te laten dekken uit de
reserves en de Veiligheidsregio opdracht te geven om dit mogelijk te maken.
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Bijlage 1 Normen Kazernes.
Norm basisspuithuis voor vrijwilligers.
De ruimtebehoefte van een basisbrandweerkazerne is bepaald op 455 m 2. Daarnaast hanteren we
een vrijwilligersnorm van 60 m2 waarmee de totale ruimtebehoefte op 515 m2 komt.
Om de basisbrandweer werkzaamheden vanuit een basisbrandweerkazerne te kunnen uitvoeren
hebben we verschillende functionele ruimtes nodig om dat mogelijk te maken:










stallingplaatsen voor het brandweermaterieel (1 TS en 1 PB);
ruimte voor uitrukkleding (eigen en/of opstappers);
sanitaire ruimtes voor het uitrukpersoneel (dames als heren), bezoekers en mindervaliden;
werkplaats voor klein onderhoud en reparaties;
opslag uitrusting en oefenmaterialen;
werkplek met overlegruimte voor de postcommandant;
instructieruimte, garderobe, technische ruimtes, fietsenstalling, containerruimte;
nabespreekruimte c.q. “home” voor de vrijwilligers;
ruimte in het kader van de vrijwilligheid.

2 Stallingsplaatsen remise (2 x 60 m2)
Ruimte uitrukkleding
Sanitaire ruimtes
Werkplaats
Opslag
Werkplek PC met overlegruimte
Instructieruimte, garderobe, technische ruimte e.d.
Nabespreekruimte
Vrijwilligersnorm
Totaal basis brandweerkazerne

120 m2
41 m2
55 m2
16 m2
8 m2
15 m2
150 m2
50 m2
60 m2
515 m2

Binnen het huidige concept wordt rekening gehouden met het feit dat een aantal functionele ruimtes
voor meerdere toepassingen gebruikt kunnen worden. Verder is rekening gehouden met de
geografische verdeling van de verschillende functies zoals:
 de verschillende routeringen van de uitrukdienst;
 arbeidshygiëne, “vuile” en “schone” routes;
 aandacht voor zonering in de beveiliging.
Daarnaast houdt het concept tevens rekening met het landelijk handboek “Het bouwen van een
brandweerkazerne” en de landelijke richtlijn “Schoon werken bij brand”. Verder voldoet het concept
aan alle actuele Arbo-eisen zoals beschreven in de Arbowet, Arbobesluit en de NEN 2767, niveau-3.
Aanvullende ruimtebehoefte beroepskazerne in Den Bosch.
Voor de beroepskazerne Den Bosch hebben we een aanvullende ruimtebehoefte vanwege de
24-uursfunctie in deze kazerne. Er is extra ruimte nodig voor de slaapfaciliteiten aangevuld met
sanitaire ruimten, sportfaciliteiten, huiskamers, kook- en eetfaciliteiten en verschillende
onderhoudswerkplaatsen zoals de autowerkplaats, metaalbewerking en dergelijke.
8 stallingsplaatsen remise (8 x 60 m 2)
9 werkplekken (9 x 22 m2)
slaap-douche-lockerruimte-sporten 78 m2 p.p. (9 x 78 m2)
diverse werkplaatsen (9 x 176 m2)
Totaal Den Bosch
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480 m2
198 m2
702 m2
1.584 m2
2.964 m2

Aanvullende ruimtebehoefte dag bezetting Rosmalen.
Ook voor de dag bezetting in Rosmalen hebben we een aanvullende ruimtebehoefte. Het betreft een
vaste ruimte voor het garagedeel vermeerderd met ruimte p.p. voor lockers, douche- en toiletruimte,
kledingmagazijn, opslag, arbeidshygiëne, verkeersruimte en werkplekken.
1 vaste ruimte voor garagedeel 60 m 2
lockerruimte, kledingmagazijn, opslag 12 m 2 p.p. (6 x 12 m2)
6 werkplekken (6 x 22 m2)
Totaal Rosmalen

60 m2
72 m2
132 m2
264 m2

De omvang van de regionale benodigdheden.
Op basis van het materieel spreidingsplan/dekkingsplan zijn de voertuigen over de regio verdeeld. De
standaardbezetting voor een tankautospuit is 18 personen. Voor al het overig regionaal materieel is
een norm voor de personele bezetting vastgelegd. Het totaal aantal genormeerde personen wordt
gedeeld op de standaardbezetting van 18 en is daarmee de vermenigvuldigingsfactor voor de
ruimtebehoefte.
Voorbeeld kazerne Zeeland
18 personen voor de TS + 4 personen voor het GWT + 4 personen voor HA = totaal 26 personen.
26 ÷ 18 = 1,44 factor. Factor 1,44 x 515 m 2 = 744 m2 (515m2 lokaal, 229 m2 regionaal).
Beschikbaar vloeroppervlak = 725 m2, de huidige kazerne is 19 m2 te klein.

Aanvullende ruimtebehoefte Jeugdbrandweer.
Ook voor de posten die een jeugdbrandweer faciliteren is er een ruimtebehoefte. Het betreft een
vaste ruimte voor het garagedeel vermeerderd met ruimte p.p. voor lockers, douche- en toiletruimte,
kledingmagazijn, opslagruimte oefenmaterialen en verkeersruimte.
1 vaste ruimte voor garagedeel 60 m 2
lockerruimte, kledingmagazijn, opslag 6 m 2 p.p. (25 x 6 m2)
Totaal jeugdbrandweer
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60 m2
150 m2
210 m2
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Berghem
Berlicum
Boekel
Boxmeer
Boxtel
Cromvoirt
Cuijk
Den Bosch
Drunen
Erp
Geffen
Grave
Haaren
Haps
Heesch
Heeswijk-Dinther
Helvoirt
Heusden
Lith
Liempde
Megen
Mill
Nistelrode
Oeffelt
Oss
Ravenstein
Rosmalen
Schaijk
Schijndel
Sint Anthonis
Sint Michielsgestel
Sint Oedenrode
Uden
Veghel
Vierlingsbeek
Vlijmen
Vught
Wanroij
Zeeland

Brandweerpost

Bijlage 2

Gemeente

Gemeente
Oss
Gemeente Sint Michielsgestel
Gemeente
Boekel
VR
Boxmeer
Gemeente
Boxtel
Particulier
Vught
Gemeente
Cuijk
Gemeente
Den Bosch
Gemeente
Heusden
Gemeente
Meierijstad
Gemeente
Oss
VR
Grave
VR
Haaren
VR
Cuijk
Gemeente
Bernheeze
VR
Bernheeze
VR
Haaren
Gemeente
Heusden
Gemeente
Oss
Gemeente
Boxtel
Gemeente
Oss
Gemeente
Mill
VR
Bernheeze
Gemeente
Boxmeer
Gemeente
Oss
Gemeente
Oss
Gemeente
Den Bosch
Gemeente
Landerd
Gemeente
Meierijstad
Gemeente
Sint Antonis
VR
Sint Michielsgestel
Gemeente
Meierijstad
Gemeente
Uden
Gemeente
Meierijstad
Gemeente
Boxmeer
Gemeente
Heusden
Gemeente
Vught
Gemeente
Sint Antonis
Gemeente
Landerd

Eigendom

0
21
23
25
22
34
22
17
0
0
24
29
32
34
25
25
32
24
10
0
0
25
30
0
0
38
34
18
10
18
31
12
2
8
18
23
21
11
2
29.289

449
535
742
1052
677
306
781
4120
611
337
720
977
537
375
359
370
402
265
293
270
265
781
1132
266
2139
457
1286
781
744
448
1154
593
725
611
700
924
1030
350
725

Resterende
Bruto vloeropp.
levensduur per 1M2
1-2020

20.085

515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
12.365

229
229
401
229
286
3.192
343
286
439
114
114
114
114
114
343
114
897
607
286
343
229
114
286
572
343
114
553
782
343
229
-3.161

-66
-209
-2
136
-67
-209
-20
413
-247
-178
-81
23
-92
-140
-270
-145
-227
-364
-222
-359
-250
-77
503
-249
727
-58
164
-20
-114
-296
525
-208
-362
-247
71
-144
-267
-508
-19

Ruimte regio Te klein / te
Norm
obv
groot t.o.v.
Spuithuis
dekkingspla huidige norm
Lokaal M2
n M2
M2

17.517.879

142.817
398.632
683.765
804.649
118.937
37.897

885.987
1.807.387
494.613
225.611
283.722
728.418
223.956

417.949
549.084
764.311
564.456
651.168
2.176.689
566.396
994.990
653.514
603.894
299.695
308.878
489.223
208.465
88.850
651.984
691.944

Norm
overname
waarde
1-1-2020

933.977

23.186
28.170
36.534
30.083
14.400
34.704
145.326
28.025
42.030
25.477
22.424
14.325
14.764
19.072
10.315
9.618
31.165
28.427
30.135
67.113
31.394
24.422
18.008
29.137
20.483
19.057
25.302
35.080
44.639
11.786
19.375

Jaarlijkse
Kapitaal- /
huurlast

30.558

369
775
755
600
750
889
3.730
1.204
408
805
600
600
600
1.782
600
600
505
469
317
272
616
600
251
2.402
280
700
1.562
932
422
600
653
820
851
422
907
1.320
366
224

Opstalverzekering

74.073

2.240
1.409
471
506
2.605
3.507
2.215
1.663
712
2.859
3.007
2.010
3.876
838
1.890
1.620
564
808
691
500
1.714
6.440
101
5.605
915
665
604
2.050
1.025
3.995
1.454
2.930
1.272
101
3.804
6.053
928
427
4.372.374
351.325
402.500

201.250
416.875

2019
2020
2022

2023
2021

12.906.131

257.600

1.656.333
4.798.800

449.075

Investering
nieuwbouw /
renovatie

2020

2019
2020

2022

Geplande investeringen
Belastingen en
nieuwbouw / renovaties
heffingen
2020-2023

474.225

11.647
24.127

142.922
20.333
23.295

14.909

54.141
156.861

25.990

Kapitaallasten
nieuwbouw /
renovatie

951.431

25.815
17.326
37.778
47.795
31.686
6.080
28.476
78.247
30.738
11.104
22.805
40.024
17.123
10.851
17.631
19.664
20.293
9.729
17.423
11.315
4.807
33.855
24.770
6.166
19.852
6.193
17.708
25.235
25.614
11.534
52.990
22.817
18.497
28.545
19.506
31.539
57.770
14.081
28.050

Meerjaren
onderhoudlast
eigenaar p/j vanaf
2020

Bijlage 3

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage brandweerzorg (uit: “Voorstel beleidskader”
van 11 april 2016)
De ontwikkeling van een nieuwe verdeelsystematiek voor de regionale brandweer
De huidige verdeelsleutel is gebaseerd op de historische inbreng per gemeente bij de regionalisering
in 2011. In de periode 2011-2014 heeft een aantal bezuinigingsoperaties plaatsgevonden. Deze
bezuinigingen hebben o.a. geleid tot het inkrimpen van de formatie en materieel van Brandweer
Brabant-Noord. Het gevolg van deze bezuinigingen en de regionalisering is dat de brandweer op alle
niveaus sober en doelmatig is ingericht en dat er geen verschillen meer zijn in het kwaliteitsniveau
van de brandweerzorg voor individuele gemeenten. De huidige verdeelsleutel doet hierdoor niet
langer recht aan de bijdrage die de individuele gemeente nu betaalt in relatie tot het gelijkwaardige
niveau aan brandzorg die zij hiervoor ontvangt. Kortom de tijd is rijp voor een nieuwe verdeelsleutel.
Ambtelijke werkgroep verdeelsleutel
Een ambtelijke werkgroep verdeelsleutel onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van ’sHertogenbosch heeft in opdracht van een bestuurlijke werkgroep onder voorzitterschap van de
burgemeester van Boxtel 3 mogelijke verdeelsleutels onderzocht:
1. Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) als verdeelmaatstaf
2. Gelijk bedrag per inwoner als verdeelmaatstaf
3. Uitkeringen uit het Gemeentefonds ten behoeve van hoofdfunctie 120 als verdeelmaatstaf
De BDuR is snel verworpen, omdat dit o.a. tot zeer extreme uitschieters t.o.v. de huidige
verdeelsleutel leidt. Uitkeringen uit het Gemeentefonds t.b.v. hoofdfunctie 120 bleken bij nadere
analyse te weinig over het risiconiveau per gemeente te zeggen en zijn daarmee onvoldoende
maatgevend in relatie tot het zorgniveau.
Uiteindelijk is unaniem gekozen voor de verdeelsleutel gelijk bedrag per inwoner. De 2
belangrijkste redenen daarvoor zijn:
1. Er is één veiligheidsregio en één brandweer en dat vraagt om solidariteit van de
deelnemende gemeenten;
2. De sleutel is eenvoudig en helder (er is geen discussie mogelijk over de interpretatie) en deze
sleutel wordt bij verschillende samenwerkingsverbanden vaker toegepast.
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