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Onderwerp

Aanbesteding nieuwbouw brandweer Bennebroek

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2022

besluit:

1. In te stemmen met een verhoging van het projectbudget met C 866.165 tot een bedrag
van C 3.366.165 voor de bouw van een brandweerpost inclusief voorziening buitendienst in
Bennebroek welk door de Veiligheidsregio Kennemerland wordt gerealiseerd;
2. De uit het verhoogd projectbudget voortvloeiende verhoogde kapitaallasten mee te nemen
bij de opstelling van de begroting 2023.
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Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met een verhoging van het projectbudget met C 866.165 tot een bedrag
van C 3.366.165 voor de bouw van een brandweerpost inclusief voorziening buitendienst in
Bennebroek welk door de Veiligheidsregio Kennemerland wordt gerealiseerd;
2. De uit het verhoogd projectbudget voortvloeiende verhoogde kapitaallasten mee te nemen
bij de opstelling van de begroting 2023.
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In april 2020 besloot uw raad (2020000384) bij amendement toestemming te geven aan de VRK
voor de realisatie van de nieuwbouw voor de brandweer Bennebroek inclusief tijdelijke huisvesting
en een voorziening voor de buitendienst tot een bedrag van C 2.500.000. Bij de aanbesteding
wordt Bloemendaal en de VRK nu geconfronteerd met uitzonderlijke marktomstandigheden. Deze
marktomstandigheden maken dat de raming die in april 2020 gedaan is en op basis waarvan uw
raad toestemming gaf en budget vrijmaakte nu niet meer toereikend is. Er is een tekort van C
866.165.
Beoogd effect
Door in te stemmen met een extra projectbudget van C 866.165 zijn de volledige kosten van de
bouw gedekt en kan de realisatie van de nieuwbouw doorgang vinden.
Politieke keuzeruimte

Instemmen met het verhogen van het projectbudget is aan de raad (budgetrecht).
Gedachtegang

Argumenten
Het is van cruciaal belang de brandweerpost nu echt te bouwen. Met het naderende zomerreces en
bouwvakantie is het onwenselijk en onnodig het besluitvormingstraject uit te stellen. Stagnatie
schort het bouwproces ongewenst lang op. Tegelijkertijd lopen niet alleen de rente maar ook de
bouwkosten op.
De fysieke staat van het huidige onderkomen voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige
veiligheids- en duurzaamheidseisen. Na het verlenen van de vergunningen afgelopen jaar wacht de
vrijwilligersploeg met smart op de start van de bouw. Voorkomen moet worden dat door vertraging
het vergunningentraject opnieuw moet worden doorlopen. Daarnaast vereist de geplande stalling
van een waterwagen fysiek noodzakelijke aanpassing van de huidige post.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
Alternatieven
Het alternatief is om niet in stemmen met een verhoging van het projectbudget. De bouw van de
kazerne zal dan geen doorgang vinden.
Overwegingen van het college

Het niet bouwen van de brandweerkazerne is voor het college geen optie. De nood is hoog en
wordt onderschreven door de verschillende stakeholders die bij het project betrokken zijn.
Middelen

-3Financiële middelen
In de vergadering van 16 april 2020 heeft uw raad bij amendement toestemming gegeven aan de
VRK voor de bouw van een brandweerpost, tijdelijke huisvesting en voorziening buitendienst tot
een bedrag van maximaal C 2.500.000. Bij de aanbesteding blijkt dat een verhoging van het
projectbudget met C 866.165 noodzakelîjk is om de realisatie van de nieuwe brandweerkazerne
inclusief voorziening buitendienst mogelijk te maken.
In lijn met het besluit van april 2020 zal de bouw van de brandweerkazerne en de voorziening
buitendienst onder regie van de VRK worden uitgevoerd. De VRK zal de brandweerkazerne in hun
eigen begroting activeren, hiervoor een separate lening sluiten en de gemeente jaarlijks een
factuur voor de bijdrage in de financieringslasten aanreiken waarmee de financiële gevolgen voor
de VRK budgettair neutraal verlopen. Het verhoogd projectbudget voor de brandweerkazerne zal,
rekening houden met een afschrijvingstermijn van 40 jaar en 2Vo rente, leiden tot een verhoging
van de kapitaallasten tot maximaal C 133.285 ervan uitgaande dat het verhoogd projectbudget
geheel t.b.v. de brandweerkazerne wordt ingezet. Deze verhoging van de kapitaallasten worden na
aanbesteding van het project meegenomen bij de opstelling van de begroting 2023.
De voorziening buitendienst maakt onderdeel uit van het project en zal na realisatie apart aan de
gemeente worden gefactureerd. In uw raad van april 2020 is hiervoor, als onderdeel van de C 2,5
miljoen, een krediet van e 208.348 beschikbaar gesteld. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse
kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen. De verhoging van het projectbudget kan gevolgen
hebben voor het aandeel in de voorziening buitendienst en tot verhoogde kapitaallasten leiden.
Ook deze verhoging zullen na aanbesteding van het project bij de opstelling van de begroting 2023
worden meegenomen.
Bij dit alles moet rekening worden gehouden dat de BTW voor de kosten van de brandweer niet
compensabel zijn en als kostprijsverhogend moeten worden ingeboekt. Op het deel van de
gemeentelijke voorziening buitendienst is het mengpercentage BTW van toepassing.
Resume: voorgesteld wordt om in te stemmen met het verhogen van het projectbudget met C
866.165 en de hieruit voortvloeiende verhogingen van de kapitaallasten voor zowel de
brandweerkazerne als de voorziening buitendienst mee te nemen bij de opstelling van de begroting
2023.
Participatie

Niet van toepassing.
Communicatie

Niet van toepassing.
Samenwerking (Heemstede)

Niet van toepassing.
Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Als de aanbesteding geslaagd is wordt begonnen met de sloop van de huidige brandweerkazerne
en wordt gestart met de bouw van de tijdelijke huisvesting voor de vrijwilligersploeg.
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