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Geachte heer Schneiders,

Op 10 juli jl. hebben we overlegd over het onderzoeken van de mogelijkheid tot 
nieuwbouw van de kazerne in Bennebroek, dan wel het verbouwen van de huidige 
kazerne. Bij deze de in dat overleg toegezegde documenten:

1) Conceptnotitie onderhoud en beheer brandweerposten. Deze is reeds twee 
keer behandeld in de Commissie Bedrijfsvoering van de VRK. Geplande 
besluitvorming is, na verdere aanpassing, gepland in december 2017. 
Ambtelijk is hierover met de gemeente Bloemendaal al gesproken. De VRK 
werd daarbij vertegenwoordigd door Frank Beijk.

2) Managementsamenvatting. Op verzoek van het bestuur zijn van alle 
kazernes uitgebreide NEN2767 rapporten gemaakt. De punten die nodig 
zijn voor besluitvorming in het bestuur staan in deze samenvatting.

3) Meerjarenonderhoudsplan Bennebroek. Dit is de het volledige NEN2767 
onderhoudsplan voor de komende 25 jaar, inclusief cijfermatige
onderl

Ik hoop dát de documenten bij kunnen draggen aan het bespoedigen van het 
besluiţyormingsproces.

Mot vriéndelijke groeten,

Sander van Schagen 
Coordinator Huisvesting

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeen
ten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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Onderhoud en beheer brandweerposten

1. Inleiding.

De uitvoering van brandweertaken is door Wet Veiligheidsregio's aan de veiligheidsregio 
opgedragen. In Kennemerland is dat al sinds 2008 het geval toen de brandweer werd 
geregionaliseerd. Bij de regionalisering is gesproken over het 'regionaliseren' van:

1. Het brandweerpersoneel, dat tot dat moment nog in dienst was van de gemeentelijke 
organisaties;

2. Het (rollend) materieel en materiaal, wat bij de vorming van de VRK in eigendom was bij de 
gemeenten;

3. Het vastgoed (kazernes en brandweerposten), dat ook bij de vorming van de VRK in 
eigendom was van de gemeenten.

Bij de regionalisering is zowel het personeel als het (rollend) materieel en materiaal onder 
verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur gebracht, waardoor het mogelijk is om regionaal te 
sturen op efficiëntie en kwaliteit.

Een dergelijk besluit ten aanzien van de vastgoed Į gebouwen is uiteindelijk niet genomen. De 
bestuursafspraken leggen de verantwoordelijkheid voor het leveren van adequate huisvesting 
conform geldende wet- en regelgeving bij de regiogemeenten, die daarover in de loop der járen op 
hun wijze mee om zijn gegaan. Dat heeft ertoe geleid dat het eigendom van de brandweergebouwen 
momenteel uiteenlopend is. In een aantal gevallen is de gemeente eigenaar; in andere gevallen is de 
VRK eigenaar. Maar ook als de VRK eigenaar is, zijn er verschillende wijzen waarop beheer en 
onderhoud (gebruikers- en eigenaarsonderhoud) plaatsvinden. Momenteel is de kwaliteit van de 
brandweerposten uiteenlopend.

Waar ten aanzien van mens en materieel regionaal wordt gedacht, wordt in een bepaalde mate ten 
aanzien van het vastgoed lokaal gedacht en gehandeld. De brandweer concentreert bepaalde taken 
op bepaalde posten (b.v. onderhoud adembeschermende middelen, onderhoud voertuigen, 
lesfaciliteiten en kantoren voor Proactie â Preventie en Preparatie 8t Nazorg). De staat van 
onderhoud van de posten is op dit moment echter afhankelijk van de prioriteiten die de gemeente 
stelt op het gebied van onderhoud.

De toegevoegde waarde van het regionaliseren van mens en materieel is bewezen. In het licht van 
het voorgaande is het logisch dit door te trekken naar beheer en onderhoud van het vastgoed. Een 
belangrijk argument daarbij is dat de brandweerposten van waaruit de repressieve taak wordt 
uitgevoerd onderdeel uit maken van het wettelijk verplichte regionaal dekkingsplan. Daarmee zijn de 
locaties van de brandweerposten voor een belangrijk deel bepalend voor de te realiseren dekking. 
Door deze ook onder regionale regie te brengen kan het bestuur, via de commandant van de 
brandweer, sturen op de kwaliteit en kosten van de dienstverlening door de brandweer.

Daarbij komt dat het hanteren van de verschillende afspraken zowel binnen de VRK als voor de 
gemeenten complex, tijdrovend is en tot onduidelijkheden kan leiden. Daarnaast zijn er verschillende 
meningen over de verdeling van de onderhoudslasten, hetgeen tot veel afstemmingsoverleg leidt.
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Door het huidige construct is het ook niet mogelijk gebruik te maken van de zelfwerkzaamheid van 
brandweermensen om op die wijze te profiteren van de beschikbare capaciteit en kwaliteiten. Naast 
het vergroten van de betrokkenheid kan dit ook een kostenbesparing opleveren.

Mede in het licht van bovenstaande overwegingen, heeft het Dagelijks Bestuur in januari 2016 de 
VRK opgedragen het beheer en onderhoud van de brandweerposten, in afstemming met de 
gemeenten, zo uit te werken dat:

1. Het gebruikersonderhoud, op basis van NEN 2767 normen, aan de VRK kan worden 
opgedragen;

2. Het planmatig eigenaarsonderhoud, op basis van NEN 2767 normen, de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten blijft.

Als uitvloeisel van deze opdracht is onderzoek ingesteld naar het onderhoud van de 
brandweerposten, inclusief een aantal noodzakelijke investeringen, dit alles met als doel te komen 
tot een gelijk niveau van onderhoud van alle brandweerposten. Op basis van het door bureau KWK 
uitgevoerde onderzoek en de daaruit voortgekomen resultaten heeft overleg plaatsgevonden met 
medewerkers vastgoed en financiën van de betreffende gemeenten, onder andere via de commissie 
Bedrijfsvoering.

De gesprekken met de gemeenten over de organisatie van beheer en onderhoud, inclusief de 
gesprekken over de vastgoed verhoudingen, hebben meer tijd gekost dan was voorzien. Het 
realiseren van een gedragen benadering, die zo veel als mogelijk voorziet in één manier van 
organiseren van het onderhoud voor alle gemeenten, inclusief de daarbij behorende financiële 
verdeling, kostte meer overleg. Dat ambtelijk draagvlak is nu bereikt, zodat een voorstel om dit 
structureel te regelen kan worden gedaan.

Dit voorstel moet leiden tot:

Goede kwaliteit van gebouw en installaties, professionele uitstraling passend bij een 
overheidsinstelling, prettige werkomgeving en goede toegankelijkheid voor bezoekers.
De VRK per 1 januari 2018 verantwoordelijkheid wordt voor het beheer en onderhoud van de 
brandweergebouwen. Dit onder de voorwaarde dat de regiogemeenten in 2017 de nog aan hen 
toebehorende brandweergebouwen op het gewenste onderhoudsniveau (NEN 2767) brengen.

Niet onvermeld mag blijven dat het voorstel gericht op overname van beheer en onderhoud niet van 
toepassing is op de brandweerposten binnen de gemeente Haarlem (Zijlweg en Schalkwijk). In een 
eerdere periode zijn al afspraken over beheer en onderhoud gemaakt tussen de gemeente Haarlem 
en de VRK, die inhoudelijk overeenkomen met de afspraken die nu voorliggen voor de andere 
gemeenten. Alle kosten samenhangend met beheer en onderhoud van de brandweergebouwen in 
Haarlem zijn daarin vervat.

In separaat voorstellen zal worden ingegaan op de vastgoedpositie en de noodzakelijke investeringen 
gericht op toegangscontrole en brandveiligheid.
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2. NEN 2767 rapporten

Om te komen tot een eenduidig onderhoudsniveau is gekozen om te werken met de NEN2767-norm, 
score 2 (goed)1 en 3 (redelijk, sober en doelmatig), voor respectievelijk de verblijfsruimten in de 
gebouwen en de aanwezige stallingsruimten. Het dagelijks onderhoud (ook wel gebruikers- 
onderhoud genoemd) en groot onderhoud (ook wel als eigenaarsonderhoud aangeduid) worden 
hiermee geobjectiveerd en vertaald naar benodigde financiën. Daarnaast is ook het tijdsbeslag 
(beheersuren, formatieve uitwerking) in beeld gebracht.

Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieursbedrijf KWK dat in opdracht van de VRK een rapportage 
opgeleverd die de volgende inzichten biedt:

De nulbeurt: wat is er nodig om op NEN2767, score 2 en 3 niveau te komen? Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen de verblijfsruimten (score 21 goed en de stallingsruimten (score 3 I 
redelijk).
Het meerjarenonderhoud: wat is er nodig om op dit niveau te blijven? Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen het deel dat voor verantwoording komt van de gebruiker en dat van de eigenaar. 
Deze demarcatie is gemaakt met behulp van het zgn. ROZ-model, een methode die vrij algemeen 
bij vastgoedbeheer in Nederland wordt toegepast.
De investeringen in het kader van duurzaamheid (voor vermindering van het energiegebruik).
De investeringen in het kader van de beveiliging (toegang en brand) van de brandweerposten.

Zoals bij het begin van dit traject duidelijk was, is de onderhoudssituatie (incl. de situatie t.a.v. 
veiligheid, duurzaamheid en arbeidshygiëne) tussen de diverse brandweerposten/gemeenten 
verschillend. Dat uit zich dan ook in verschillende inspanningen die moeten worden geleverd om op 
eenzelfde niveau (NEN2767, score 2 en 3) te komen. In de bijlage is een cijfermatig overzicht van de 
benodigde investeringen per brandweerpost/gemeente opgenomen. Juist omdat deze inspanning 
soms groot is, kan er ook verschil zijn tussen de benodigde middelen en de aanwezige gemeentelijke 
budgetten (opgenomen in de gemeentelijke begrotingen).

In het overzicht ontbreekt de brandweerpost in Zandvoort-centrum. Met de gemeente Zandvoort is 
afgesproken deze post niet op te nemen in deze schouw. Binnen de gemeente Zandvoort wordt 
momenteel overleg gevoerd wordt over de toekomst van dit gebouw.

Het ingenieursbedrijf KWK hanteert in zijn rapporten de term "achterstallig onderhoud". De VRK 
gebruikt hier, net als de betrokken gemeenten, liever de term "uitgesteld onderhoud". In beeld is 
gebracht welk onderhoud op het moment van inspectie moet worden verricht om op NEN 2767, 
score 2 en 3 te komen.

1 Er is gevraagd te komen tot eenduidigheid in de staat van het onderhoud en het niveau van de voorzieningen 
van alle brandweerposten is de regio. Daarbij is gevraagd naar NEN 2767 nulmeting waarin wordt aangegeven 
welk onderhoud noodzakelijk is om op de O-meting te komen en wat de kosten hiervan zijn om zodoende de 
brandweerposten weer op een goed onderhoudsniveau te krijgen. De kwalificatie voor "goed" binnen de 
NEN2767 systematiek is onderhoudsniveau 2. Bij dit niveau zijn de eerste tekenen van gebreken zichtbaar, 
maar blijft de primaire functievervulling van het onderdeel volledig gewaarborgd. Bij score 3 zijn er plaatselijk 
zichtbare tekenen van veroudering, maar de functievervulling is niet in gevaar.
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3. Overleg met gemeenten

Met alle gemeenten (met ambtenaren verantwoordelijk voor gebouwenonderhoud en met financieel 
medewerkers) zijn naar aanleiding van de NEN2767-rapporten van ingenieursbureau KWK 
gesprekken gevoerd.

Het overleg is gevoerd langs de volgende onderwerpen:

Kostentoedeling

De vertegenwoordigers van de gemeenten hebben beargumenteerd dat de kosten van onderhoud 
moeten worden verdeeld via bestuursafspraken.

De lasten als gevolg van de investeringen moeten worden gezien als nieuw beleid en via een 
verhoging van de inwonerbijdrage worden toegedeeld.

Zie hiervoor de bijlage met de overzichten die inzicht geven in de financiële gevolgen per gemeente. 

De KWK inspectierapporten.

In het overleg met de gemeenten kwam algemeen het beeld naar voren dat de inspectieresultaten 
van KWK werden herkend. De meeste verschillen tussen de gewenste situatie, zoals opgenomen in 
de rapporten (NEN2767, score 2 en 3) en het feitelijk aanwezige beeld zijn vanuit het perspectief van 
de gemeenten steeds beargumenteerd. Een en ander vindt zijn oorsprong in gekozen beleid en/of 
bewuste besluitvorming rond temporisering van het onderhoud. Onderhoud is vaak wel ingepland, 
maar is nog niet uitgevoerd.

Het gewenste niveau van onderhoud (NEN 2767, niveau "goed" of "sober/doelmatig").

In overleg met de verschillende vertegenwoordigers van de gemeenten is overeenkomstig het advies 
van KWK gekozen om voor de verblijfsruimten niveau 2 (goed) te hanteren en voor de 
stallingsruimten I garages niveau 3 (redelijk). Dit komt overeen met het gehanteerde beleid in veel 
gemeenten.

Een taakverdeling in onderhoud tussen gebruiker en eigenaar.

Voortvloeiend uit de besluitvorming van het Dagelijks Bestuur van begin 2016 is in eerste instantie in 
de rapporten een demarcatie aangebracht tussen de taken van de gebruiker en die van de eigenaar2. 
In overleg met ambtenaren van de regiogemeenten is gekozen om het indertijd gehanteerde verschil 
tussen eigenaarsonderhoud en gebruikersonderhoud los te laten. Dit onderscheid is een suboptimale 
stap in het efficiënt en effectief organiseren van beheer en onderhoud. Er is consensus bij de 
ambtenaren van de gemeenten over het feit dat gestreefd moet worden naar een totale regie van de 
gehele exploitatie van de gebouwen door de VRK.

Schoonmaak

Net als bij het technische onderhoud blijkt ook dat op het vlak van schoonmaak van de 
brandweergebouwen verschillende afspraken bestaan. In sommige gevallen neemt de VRK de 
schoonmaak voor zijn rekening. In andere gevallen zorgt de gemeente voor de schoonmaak. Het 
verdient ook hier aanbeveling dit in één hand onder te brengen. Voorgesteld wordt om schoonmaak 
te zien als een verantwoordelijkheid die door de VRK genomen moet worden in het kader van het

2 De VRK is eigenaar van vijf zogenoemde BTW-posten. Echter, dit eigendom vindt zijn oorsprong in fiscale 
redenen. De positie van eigenaar leidt daarbij NIET tot verplichtingen zoals t.a.v. onderhoud.
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integrale beheer (exploitatie) van het vastgoed en staat daarmee dichtbij de gebruiker van de 
gebouwen.

De brandweerposten met dubbelgebruik.

Er is een viertal posten dat niet alleen door de brandweer worden gebruikt, maar ook in gebruik zijn 
door afdelingen van de betreffende gemeente of anderen. Dat zijn de volgende posten:

Beverwijk Spoorsingel
IJmuiden
Bennebroek
Zandvoort Linnaeusstraat

Voor wat betreft de post Zandvoort aan de Linnaeusstraat is de gemeente Zandvoort van mening dat 
het gebruik door de reddingsbrigade geen beletsel is om het onderhoud te reorganiseren. Daarnaast 
is dit één van de zgn. BTW-posten, die reeds (formeel) in eigendom is van de VRK. Met de 
reddingsbrigade kan een huurovereenkomst gesloten worden.
Voor wat betreft de post Beverwijk aan de Spoorsingel is de gemeente Beverwijk van mening dat 
beheer en onderhoud door de VRK kunnen worden uitgevoerd. In een gesprek tussen de gemeente 
en de VRK over de organisatie daarvan -gezien het dubbelgebruik - zal tot nadere afspraken 
moeten worden gekomen.
Voor wat betreft de post Bennebroek heeft de gemeente Bloemendaal aangegeven zich te richten op 
herbestemming van deze grond. Als gevolg hiervan oriënteert de gemeente Bloemendaal op nieuw 
van een brandweergebouw elders in de gemeente. Voorgesteld wordt deze ontwikkeling af te 
wachten.
In de gemeente Velsen is er nog geen gedragen mening over de voorgestelde overdracht van beheer 
en exploitatie van de daar gevestigde brandweergebouwen. De gemeente is van mening dat status 
quo (nog) niet veranderd moet worden.

4. Vervolgacties

Taakverdeling ten aanzien van Onderhoud en Beheer

Voorgesteld wordt dat de gemeenten zorgdragen om de brandweergebouwen op het afgesproken 
onderhoudsniveau te brengen in 2017. De VRK is bereid deze inspanning te leveren, indien 
gemeenten dit wensen.

Voor de betrokken gemeenten is daar volgens onderzoek (bureau KWK) een totaal bedrag van 
C 619.406 incl. BTW mee gemoeid. Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt dat veel van de 
activiteiten, die hier in beeld zijn gekomen, zijn of staan ingepland bij de gemeenten. Voor een aantal 
gemeenten is dit een bijdrage aan dit bedrag echter niet voorzien in de bestaande gemeentelijke 
budgetten.

Voor het toekomstig onderhoud en beheer van de brandweerposten wordt voorgesteld deze met 
ingang van 1 januari 2018 onder regie van de VRK te laten plaatsvinden, m.u.v. de post Zandvoort- 
centrum. Met deze stap wordt de VRK verantwoordelijk voor het op één niveau houden van de 
posten en kan daarop gaan sturen.

Organisatie van het onderhoudswerk

Uit de advisering van bureau KWK blijkt dat met het organiseren van beheer en onderhoud ook 
formatie en geld nodig is. Daarbij geldt dat de benodigde capaciteit (zowel in omvang als in

Versie DT 5 april 2017
5



functionaliteit) afhankelijk is van de taken die naar de VRK overkomen. Het betreft hier zowel 
capaciteit ten behoeve van het organiseren van het gebruikersonderhoud als het 
eigenaarsonderhoud en mogelijk ook capaciteit gericht op vastgoed. KWK adviseert op de diverse 
niveaus (uiteenlopend van meer strategisch tot aan operationeel) formatie vrij te maken om de 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden gelieerd aan het onderhoud gebouwen adequaat te kunnen 
uitvoeren. Uit berekeningen van KWK wordt de benodigde capaciteit (uitgaande van een zestiental 
posten excl. de Haarlemse posten) begroot op maximaal 3.4/te (ongeveer C228.477). KWK adviseert 
voorts om incidentele projecten, voortvloeiend uit gebouwenbeheer (grootschalige renovatie en 
actualisatie van de meerjarenplannen), extern te organiseren. De jaarlijkse kosten daarvan worden 
geschat op ongeveer C 60.500 (incl. BTW).

De VRK heeft ervaring met het onderhoud van brandweerposten. Al langer voert de VRK het 
onderhoud en beheer (zowel gebruikers- als eigenaarsonderhoud) uit van de beide brandweerposten 
in Haarlem. De daarvoor beschikbare formatie is echter ontoereikend om bij overdracht van het 
beheer en onderhoud van de andere brandweerposten deze taak te kunnen vervullen. De organisatie 
zal daarom moeten worden versterkt. Alhoewel KWK de omvang van benodigde formatie en de 
kosten voor het extern wegzetten van projecten met betrekking tot gebouwenbeheer heeft 
berekend zal de VRK eerst zelf bezien op welke efficiënte en effectieve wijze hieraan vorm kan 
worden gegeven. De formatieve omvang zoals door KWK in beeld gebracht (3,4 fte) moet als plafond 
gezien worden. Op dit moment is nog niet duidelijk welke inverdieneffecten zullen ontstaan.

Voor wat betreft de verdeling van de genoemde kosten voor het organiseren van beheer en 
onderhoud wordt voorgesteld deze te verdelen naar rato van het aandeel onderhoud per gemeente 
ten opzichte van het totaal onderhoud, zoals door KWK aangegeven.

Bij een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden hoort een evaluatie. Binnen vijfjaar na 
overdracht zal de VRK een evaluatie opstellen, die in ieder geval inzicht biedt of op een efficiënte en 
effectieve wijze het onderhoud aan de brandweerposten is georganiseerd. Bij moment van evalueren 
hoort ook een schouw van de hierboven in beeld gebrachte inverdieneffecten.

Overige exploitatiekosten

Aanvullend op het onderhoud dienen de budgetten voor andere onderdelen van de 
gebruikersexploitaties (denk hierbij aan schoonmaak, energie, water en ozb) in beeld te worden 
gebracht. Voorgesteld wordt om de bij de gemeenten beschikbare budgetten voor de overige 
exploitatiekosten (uit het peiljaar 2015) betreffende het onderhoud van de brandweerposten 
overdragen aan de VRK.

Contracten

Om het beheer I onderhoud per 1 januari 2018 over te nemen moet onderzocht worden of bij de 
gemeenten lopende contracten tijdelijk kunnen worden overgenomen of moeten worden 
overgesloten. Daarvoor is het noodzakelijk dat per gemeente j brandweerpost alle bestaande 
contractuele relaties in beeld zijn.

Mochten er nieuwe onderhoudscontracten noodzakelijk zijn dan moeten deze uiteraard aanbesteed 
worden. Indachtig de doelstelling om efficiëntie te betrachten, zal bekeken moeten worden in welke 
mate het mogelijk is om over het totaal van de brandweerposten nieuwe overeenkomsten te sluiten 
met onderhoudsbedrijven. Waarschijnlijk zal dit leiden tot kostenvoordelen en minder coördinatie
kosten in het beheer van de contacten en contracten. Dit zal ook bijdragen aan een gelijk niveau voor 
de brandweerposten.
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Financiën

In de managementsamenvatting van bureau KWK wordt aangegeven dat met het
gebruikersonderhoud veel geld gemoeid is. Dit betreft resumerend de volgende onderdelen:

a. Nulbeurt. Voorgesteld wordt om de gemeenten te verzoeken de kwaliteit van de gebouwen op 
NEN-niveau brengen (de zgn. nulbeurt) in 2017. Indien gewenst kan de VRK deze taak 
overnemen.

b. Onderhoud (incl. ozb, schoonmaak, energie en water). Voorgesteld word de gemeenten te 
adviseren om met ingang van 1 januari 2018 de totale regie van het onderhoud en beheer van de 
brandweergebouwen aan de VRK over te dragen.

o De gemeenten dragen de voor onderhoud beschikbare budgetten over, op basis van de 
rapportages van KWK. Per brandweergebouw/ gemeente zijn die budgetten in beeld 
gebracht. Er is, op basis van de KWK-inspectierapporten, aangegeven wat de planning 
(voor de komende 25 jaar) is.

o Ten aanzien van de verdeling van de kosten van de organisatie van beheer en onderhoud 
bij de VRK (formatie en geld) wordt voorgesteld deze bij gemeenten in rekening te 
brengen, naar rato van het aandeel onderhoud per gemeente t.o.v. het totaal onderhoud 
van de brandweergebouwen.

o Voor de kosten van schoonmaak, energie, water en ozb wordt voorgesteld de
gemeenten te verzoeken de daarvoor daadwerkelijk- beschikbare budgetten over te 
dragen aan de VRK.

c. Voorzieningen groot onderhoud. Voor het overdragen van de totale regie op onderhoud en 
beheer van brandweerposten aan de VRK geldt als uitgangspunt dat er een nulbeurt door de 
gemeenten plaatsvindt om het onderhoud voor de overdracht kwalitatief op niveau te brengen. 
Het voorstel is dan ook om geen voorzieningen Onderhoud over te dragen aan de VRK. Hierdoor 
kan het risico zich voordoen dat er in de eerste járen na de overdracht meer uitgaven aan 
onderhoud zijn dan er vanuit het overgedragen budget beschikbaar is. Op langere termijn zijn de 
inkomsten en uitgaven voor de VRK wel in evenwicht. Voorgesteld wordt om kennis te nemen 
van dit risico, maar dit risico niet vooraf af te dekken door aan de gemeenten een aanvullend 
geldbedrag te vragen. Als dit risico zich voordoet zal het resultaat worden meegenomen in de 
jaarrekening van de VRK van het betreffende jaar.

In de management samenvatting van KWK (zie bijlage) is een overzicht opgenomen waar per 
gemeente en per brandweerpost duidelijk is wat de omvang is. Punt van aandacht daarbij: de daarin 
aangegeven bedragen zijn excl. BTW. In dit voorstel zijn alle bedragen inclusief BTW.
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5. Te nemen besluiten

Het Algemeen Bestuur - de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid gehoord - voor te stellen:

a. Met ingang van 1 januari 2018 de VRK op te dragen het onderhoud en beheer 
(exploitatie) van de brandweergebouwen van de gemeenten over te nemen, onder 
de voorwaarde dat de gebouwen op dat moment op het afgesproken 
onderhoudsniveau (de gebruikersruimten voldoen aan NEN2767 score 2 (goed) en 
de stallingsruimten op NEN2767 score 3 (redelijk)) zijn gebracht, dan wel hiervoor de 
benodigde middelen worden overgedragen.

b. De gemeenten te verzoeken deze taak en de hiervoor benodigde financiën, zoals 
gespecificeerd in de le tabel in de bijlage, per 1 januari 2018 over te dragen aan de 
VRK en de financiële gevolgen te verwerken in de le berap 2018.

c. De gemeenten te verzoeken de budgetten voor de exploitatiekosten van de 
brandweerposten (energie, water, schoonmaak en ozb) over te dragen aan de VRK.

d. De directie van de VRK toe te staan voor de organisatie van het beheer en 
onderhoud de formatie uit te breiden tot maximaal 3,4 fte (C 228.477) en het budget 
voor advieswerk met maximaal C 60.500 (incl. BTW) te verhogen.

e. De directie van de VRK te verzoeken afspraken te maken met de gemeenten 
Beverwijk (Spoorsingel), Bloemendaal en Velsen over het dubbelgebruik van het 
betreffende pand.

f. De kosten van het organiseren van het beheer en onderhoud door de VRK zoals 
onder f. genoemd bij de gemeenten in rekening te brengen, naar rato van het 
aandeel onderhoud per gemeente t.o.v. het totaal.

g. De financiële consequenties van bovenstaande besluiten te verwerken in de 
Programmabegroting 2019.

h. De overdracht van het beheer en de wijze waarop dit binnen de VRK is georganiseerd 
na een periode van 5 jaar te evalueren en daarbij te bezien of een onderhoudsfonds 
noodzakelijk is.

Versie DT 5 april 2017
8



Bijlage

1 Overzicht reacties op hoofdliinen per gemeente

Beverwijk.

« Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport.
* Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
* Men vraagt aandacht voor de verdeling in taken en financiën t.a.v. het gebouw dat zowel in 

gebruik is bij de VRK als bij de gemeente.
* Men geeft aan dat de benodigde financiën voor onderhoud niet beschikbaar zijn in de 

begroting.
» Men geeft aan het onderhoud zelf te willen blijven organiseren.
* Men wil niet in gaan op de begrote budgetten voor onderhoud brandweergebouwen. Die 

budgetten zijn niet per object gespecificeerd.

Bloemendaal:

» Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport.
* Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
« Men vraagt aandacht voor de verdeling in taken en financiën t.a.v. het gebouw dat zowel in

gebruik is bij de VRK als bij de gemeente.
« Men geeft aan dat de benodigde financiën voor onderhoud en investeringen niet 

beschikbaar zijn in de begroting. De gegevens zijn nog niet bekend bij de VRK.

Haarlemmerliede I Spaarnwoude:

« Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport.
» Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
» De locatie Halfweg wordt in samenwerking met Haarlemmermeer georganiseerd.
« Men geeft aan dat de benodigde financiën voor onderhoud en investeringen niet

beschikbaar zijn in de begroting.
« Er is jaarlijks C 500 begroot t.b.v. onderhoud.

Haarlemmermeer:

» Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport. Men geeft 
aan dat het niveau NEN 2767 score 2 hoger is dan wat Haarlemmermeer voorstaat, namelijk 
niveau 3.

* Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
* De locatie Halfweg wordt in samenwerking met Haarlemmermeer georganiseerd. Aandacht 

wordt gevraagd voor de locatie Badhoevedorp. Vanwege eventuele noodzakelijk verhuizing.
* Men geeft aan dat de benodigde financiën voor onderhoud en investeringen in de 

gemeentelijke meerjarenraming niet toereikend zijn, omdat men zelf uitgaat van een lager 
streefniveau. Over 10 jaar is heeft men gemiddeld C 186.000 geraamd.

Heemskerk:

» Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport.
» Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
« Men geeft aan een voorkeur te hebben dat de VRK al het onderhoud organiseert, dus ook 

het eigenaarsgedeelte en schoonmaak.
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* Er is jaarlijks C 16.199 begroot t.b.v. onderhoud.

Heemstede:

« Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport.
« Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
* Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat delen van deze kazerne meer regionale functies 

hebben dan alleen lokale (ademwerkplaats). Heemstede meent dat dit tot uiting moet 
komen in de dekking van deze kosten.

* Men geeft aan een voorkeur te hebben dat de VRK al het onderhoud organiseert, dus ook 
het eigenaarsgedeelte.

* Er is jaarlijks C 37.300 begroot t.b.v. onderhoud.

Uitgeest:

* Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport.
« Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
* Men vraagt aandacht voor het feit dat men in het kader van de ambtelijke samenwerking 

(BUCH) aansluiting ambieert met een andere veiligheidsregio.
« Men geeft aan een voorkeur te hebben dat de VRK al het onderhoud organiseert, dus ook 

het eigenaarsgedeelte.
» Men geeft aan dat de benodigde financiën voor onderhoud niet beschikbaar zijn in de 

begroting.
* Er is jaarlijks C 13.000 begroot ten behoeve van onderhoud.

Velsen:

« Men herkent zich in de inventarisatie zoals opgenomen in het onderzoeksrapport.
« Men herkent het ROZ-model als handvat in de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar.
« Men geeft aan dat de benodigde financiën voor onderhoud niet beschikbaar zijn in de

begroting. Men is bereid voor de post Velsen de volgende bedragen over te dragen: Remise 
C 12.377 en kantoor: C 16.907.

« Men wijst op het dubbelgebruik van een locatie. De locatie IJmuiden wordt daarom niet 
overgedragen. Daarom zijn hier ook geen budgetten aangegeven door de gemeente.

Zandvoort:

» Men vraag aandacht voor dubbel gebruik (reddingsbrigade) en de verdeling t.a.v. de 
onderhoudslast.

» Men vraagt zich af of ook zaken zoals het gebruik van nutsvoorzieningen overgedragen 
kunnen worden.

* Men vraagt aandacht voor het feit dat de kazerne ook regionale functies heeft, anders dan 
alleen lokale.

» Men wil ook graag het meerjarig onderhoud onderbrengen bij de VRK.
» Er is jaarlijks C 32.500 begroot ten behoeve van het onderhoud aan de kazerne.
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2 Tabel Overzicht onderhoudslast per gemeente als gevolg van overname beheer en onderhoud
brandweerposten:

Gemeente

Jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten 
gebouwen

(incl. eigenaars- en gebruikersonderhoud en 
incl. organisatiekosten)

Beverwijk C 136.478

Bloemendaal C 36.184

Haarlemmerliede C 21.739

Haarlemmermeer c 363.462

Heemskerk ç 135.901

Heemstede c 64.730

Uitgeest c 30.147

Velsen c 131.052

Zandvoort c 90.793

TOTAAL c 1.010.485
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3 Nulbeurt overzicht

Gemeente Nulbeurt bedrag
Beverwijk C 166.982
Bloemendaal C 106.046
Haarlemmerliede C 4.006
Haarlemmermeer C 178.526
Heemskerk C 32.349
Heemstede C 5.997
Uitgeest C 21.419
Velsen C 93.372
Zandvoort C 10.709
TOTAAL c 619.406
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RAPPORT

1 ALGEMENE GEGEVENS

In dit hoofdstuk zijn de algemene gegevens ten behoeve van de uitgevoerde onderhoudsinspectie 
weergegeven. Hiernaast zijn de uitgangspunten voor het meerjarenonderhoudsplan weergegeven. 
Per onderdeel is een korte beschrijving gegeven en zijn de binnen het onderzoek gehanteerde 
begrippen nader toegelicht.

1.1 Objectgegevens
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Beverwijk Beverwijk-Oost Spoorsingel 1 1947 LA Beverwijk 1992 750

Beverwijk-West Wijk aan Duinerweg 4 1944 TV Beverwijk 2006 150

Bloemendaal Bennebroek Wilhelminalaan 2 2121 GM Bennebroek 1978 334

Haarlem Haarlem-West Zijlweg 200 2015 CK Haarlem 1978 9.200

renovatie 2016

Haarlem-Oost Floris van Adrichemlaan 90 2035 VD Haarlem 1978 1.000

renovatie 2016

Haarlemmermeer Badhoevedorp Zeemanlaan 50 1171 BD Badhoevedorp 2001 266

Hoofddorp Adrianahoeve 2 2131 MN Hoofddorp 1988 3.437

renovatie 2008

Lisserbroek Veenwortelstraat 3 2165 XT Lisserbroek 1981 273

Nieuw-Vennep Luzernestraat 5 2153 GM Nieuw-Vennep 1997 1.095

renovatie 2013

Rijsenhout Schouwstraat 11 1435 KL Rijsenhout 1994 273

Haarlemmerliede Halfweg** Beatrixstraat 2 1165 GK Halfweg 2013 513

Spaarndam Ringweg 40 2064 KK Spaarndam 1998 120

renovatie 2015

Heemskerk Heemskerk Cornells Groenlandstraat 48 1962 TG Heemskerk 1978 715

Ten Katestraat 11 1962 TD Heemskerk 1996 990

Heemstede Heemstede Nijverheidsweg 42 2102 LL Heemstede 2005 1.799

renovatie 2016

Uitgeest Uitgeest Molenwerf 25 1911 DB Uitgeest 2007 586

Velsen IJmuiden Eenhoornstraat 2b 1973 XT IJmuiden 2001 150

Velsen 's Gravenlust 35 1981 AE Velsen 1978 1.275

renovatie 1999

Zandvoort Zandvoort-Noord Linnaeusstraat 2 2041 BR Zandvoort 2012 2.366

Zandvoort

Rood = eigendom VRK, Groen = gedeeld gebruik, Geel ^ niet opgenomen in dit rapport 

* BVO s Bruto Vloer Oppervlakte
** kosten voor de kazerne Halfweg worden 50/50 gedeeld tussen de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede
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1.2 Projectomschrijving

In de rapportage per kazerne worden onderstaande zaken opgenomen.

* Een NEN 2767 nulmeting waarin wordt aangegeven welk achterstallig onderhoud aanwezig is 
en wat de kosten zijn om de kazerne weer op een goed onderhoudsniveau te krijgen. Hiervoor 
wordt voor de VRK conditie 2 aangehouden voor de gebruiksruimten en conditie 3 voor de 
technische ruimten /stallingsruimten.

* Een NEN 2767 onderhoudsplan waarin het meerjarig, periodiek en dagelijks onderhoud van de 
kazerne voor een periode van 25 jaar inzichtelijk wordt gemaakt.

* Een inschatting van de personele inzet voor de totale regie op zowel het dagelijks onderhoud en 
beheer alsmede het meerjarig, planmatig en periodiek onderhoud van de kazernes. Hierbij is 
tevens rekening gehouden met het feit dat de VRK volledig eigenaar van de kazernes (exclusief 
de grond) wordt.

* Een duurzaamheidsparagraaf waarin een presentatie van de recente energiehuishouding is 
opgenomen alsmede de mogelijke besparingsmaatregelen. Voor de VRK wordt hierbij, naast de 
uitgevoerde visuele inspectie, gebruik gemaakt van de Energiebesparingsverkenner 
Utiliteitsbouw.

* Een veiligheidsparagraaf waarin een presentatie van de recente beveiligingsmaatregelen is 
opgenomen alsmede de noodzakelijke uitbreidingen. Voor de VRK wordt hierbij, naast de 
visuele inspectie, gebruik gemaakt van de Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000.

* Een arbeidsveiligheid- en arbeidshygiëne paragraaf waarin een presentatie van de huidige 
maatregelen is opgenomen alsmede de noodzakelijke aanpassingen. Voor de VRK wordt hierbij, 
naast de visuele inspectie gebruik gemaakt van de handreiking Schoon werken bij brand.

Voor de demarcatie van de werkzaamheden wordt uitgegaan van het ROZ model, artikel 11 uit de
algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte februari 2015.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

1.3 Werkwijze

Iedere kazerne is op locatie aan een uitgebreide inspectie onderworpen. Hierbij zijn de volgende 
acties uitgevoerd:

* Controle aangeleverde tekeningen op juistheid;
* Bepalen materialisatie van onderhoud behoevende elementen met een planhorizon van 25 jaar;
* Registratie van gebreken middels een gestandaardiseerde opnamelijst op basis van een 

visuele inspectie (geen destructief onderzoek);
* Maken van overzichtsfoto's alsmede foto’s van eventuele voorkomende gebreken.

Voor deze opname wordt de NL/SfB lijst met elementen uit de NEN 2767 gebrekenlijst gehanteerd. 
Onderstaand wordt een verkorte weergave van de opname getoond:

Soort gebouw
* Solitair gebouw of combi-locatie met demarcatie tussen verschillende gebruikers.

Exterieur
* Gehele buitenschil van het gebouw, daken en dakvlakken;
* Opstallen zoals berging, fietsenstalling etc.;
* Verharde terreinen en afrasteringen;
* Straatmeubilair, (als zitbanken, vlaggenmasten ed.) en straatverlichting.

Interieur
* Plafond-, wand- en vloerafwerkingen.
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Installaties
« Gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties;
* Gebouwgebonden elektrische installaties;
* Sanitaire installaties.

Bedrijfsspecifieke installaties
* Oplaadvoorzieningen voertuigen;
« Afzuiginstallatie uitlaatgassen.

Opmerkingen:
* De momenten en kosten van wettelijk verplichte keuringen worden in het 

meerjarenonderhoudsplan opgenomen, zoals NEN 3140, legionella, verwarming- en 
koelinstallaties en liften.

* De begrote kosten bevatten slechts de kosten voor uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij 
zijn niet inbegrepen de kosten voor adviseurs, projectmanagement en onvoorzien. Deze 
aanvullende kosten worden veelal in de betreffende jaarbegroting als opslag geraamd op basis 
van het werkpakket van dat jaar. Een hierbij veel gebruikt percentage op de uitvoeringskosten 
ligt tussen lũ-15%.

* In het meerjarenonderhoudsplan is geen jaarlijkse indexatie opgenomen. Deze indexatie vindt 
plaats op het niveau van de totaalbegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland. Een 
gangbaar percentage voor deze indexatie ligt tussen de 2-30Zo.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Niet opgenomen kosten:
* Schoonmaakonderhoud;
* Groenvoorzieningen;
* ICT voorzieningen;
* Voorzieningen duik- en ademlucht;
* Losse inventaris.

1.4 NEN 2767 conditiemeting

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruikte begrippen voor de NEN 2767
conditiemeting.

Definities
Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische 

elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet 
worden.
Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 
Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde 
jaar moeten worden uitgevoerd.
In de kolom ‘Cyclus’ wordt aangegeven om de hoeveel jaar de 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 
‘Startjaar’ staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de 
eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Onderhoudsactiviteiten aan het object welke noodzakelijk zijn om 
het gebouw in stand te houden zodat de primaire functie van het 
gebouw behouden blijft.
Onderhoudsactiviteiten welke reeds uitgevoerd hadden moeten zijn 
in voorgaande járen waardoor vervolgschade is ontstaan. Als 
uitgangspunt wordt hierbij conditie 2 (goed niveau) aangehouden 
voor de gebruiksruimten en conditie 3 (redelijk niveau) voor de

Locatie:
Hoeveelheid/eenheid:

Gebrek:
Handeling/activiteit:

Startjaar en cyclus:

Planmatig onderhoud:

Achterstallig onderhoud:
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technische ruimten /stallingsruimten. Condities slechter (hoger) dan 
deze score worden aangemerkt als achterstallig.

Conditiebepaling
De conditiescore of I.O.-score wordt bepaald aan de hand van drie aspecten, namelijk ‘gebrek’, 
’intensiteit’ en ‘omvang'. Hiertoe worden de gevonden gebreken vergeleken met een (bij de NEN 
2767 behorende) gebrekenlijst. De verschillende aspecten zijn als volgt omschreven:

I ^ intensiteit:

O s omvang:

Gebrek:

Onder de intensiteit van een gebrek wordt verstaan de mate van 
kracht, hevigheid of sterkte waarin een gebrek kan optreden per 
element.
De mate waarin een gebrek voorkomt bij een element ten opzichte 
van de totale hoeveelheid van dit element uitgedrukt in een 
percentage.
De classificatie van het soort gebrek (gering, serieus, ernstig). Onder 
welke classificatie een gebrek wordt geplaatst staat vermeld in de 
NEN 2767.

Door voor de verschillende aspecten de bijbehorende waarden te bepalen, komt men in 
onderstaande tabel uit op de conditiescore voor een bepaald element.

1
2 8 O

Intensiteit
o) Begin
ai Midden o

Eind

w Begin 
| Midden 

03 Eind

Begin
Midden
Eind

Omvang

Incidenteel

2-100/»

Plaatselijk

lũ-30%

Regelmatig

30-70-/0

Aanzienlijk

^0-/0

Algemeen

1 1 1 1 8

1 1 1 2 3
1 1 2 3 4

1 1 1 H 3
1 1 U 2 3 4

1 2 3 4 5

1 1 2 3 4

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

Zoals uit voorgaande tabel blijkt, wordt voor de conditiescore een zespuntsschaal gebruikt. In de 
volgende tabel is de betekenis van de zes punten nader toegelicht.

Conditiescore Omschrijving Gebrekenbeeld Nadere omschrijving

1 Uitstekend Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit en/ot met nieuwbouw 
vergelijkbare kwaliteit.

2 Goed De eerste tekenen van 
gebreken

De primaire functievervulling van het 
onderdeel blijft volledig gewaarborgd.

3 Redelijk Gebrekenbeeld komt op gang Het verouderingsproces is over de gehele 
linie duidelijk op gang gekomen.

4 Matig Gebrekenbeeld nog 
omkeerbaar

Het verouderingsproces heeft het element 
of het gebouw duidelijk in zijn greep.

5 Slecht Gebrekenbeeld is 
onomkeerbaar

Het verouderingsproces is onomkeerbaar 
geworden.

6 Zeer slecht Maximaal gebrekenbeeld Een zodanig slechte toestand dat dit niet 
meer te classificeren is onder conditie 5.

Hiërarchie
Wanneer twee of meer activiteiten voor 1 element zijn voorzien dan zijn deze hiërarchisch ingepland. 
Als voorbeeld kan hierbij gedacht worden aan het overlagen van de dakbedekking om de 10 jaar en
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het vervangen om de 20 jaar. Bij het samenvallen van deze activiteiten zal de activiteit met de 
langste cyclus de andere overrulen waardoor deze activiteiten nooit samen zullen vallen.

1.5 Demarcatie

Voor de demarcatie van de werkzaamheden wordt uitgegaan van het ROZ model, artikel 11 uit de 
algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte februari 2015. Deze is separaat als bijlage 3 
toegevoegd.

In het geval VRK eigenaar wordt van de kazernes dan zullen zowel het eigenaarsdeel als het 
gebruikersdeel voor rekening van de VRK komen en kan de gehanteerde demarcatie komen te 
vervallen.

1.6 Duurzaamheid

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de presentatie van de recente 
energiehuishouding alsmede de mogelijke besparingsmaatregelen. In bijlage 1 is hierbij een 
toelichting gegeven op het gebruik van de Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw.

1.7 Veiligheid

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de presentatie van de recente 
beveiligingsmaatregelen alsmede de noodzakelijke uitbreidingen. Hierbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000.

Wat betreft de beveiliging van de kazernes zijn er drie onderdelen die aandacht behoeven:
* Brandmeldinstallatie;
* Inbraakbeveiliging;
* Liftbeveiliging (opsluiting).

Brandmeldinstallatie
Daar waar deze aanwezig zijn, is het van belang dat deze ook een doormelding hebben, 
rechtstreeks naar het MICK. Het aanwezig zijn van een brandmeldinstallatie is niet altijd verplicht 
vanuit wet- en regelgeving. Soms wordt een brandmeldinstallatie vereist vanuit de verzekeraar.

Inbraakbeveiliging
In de Beleidsregels Informatiebeveiliging C2000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat: 
De locatie(s) waar C2000-middelen (al dan niet in een voertuig) worden opgeslagen en/of staan 
opgesteld, zijn beveiligd. Het totaal aan inbraak werende en vertragende maatregelen dient te 
voldoen aan de maatregelen behorend bij het risiconiveau 3 volgens de verbeterde risicoklasse 
indeling (VRKI) van het Nationaal Centrum voor Preventie. Hieronder valt onder meer een 
inbraakbeveiliging met doormelding. In bijlage 2 is hierbij een toelichting gegeven op de VRKI.

Liftbeveiliging
Op verschillende locaties zijn liften aanwezig. Wanneer deze ook buiten kantoortijden te gebruiken 
zijn is het noodzakelijk dat men bij een liftopsluiting niet alleen een intern alarm kan laten afgaan, 
maar dat men ook telefonisch een melding kan doorgeven.

1.8 Arbeidsveiligheid-en arbeidshygiëne

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de presentatie van de huidige maatregelen en 
de noodzakelijke aanpassingen. De scan wordt uitgevoerd middels een visuele inspectie. Er zijn
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geen metingen verricht. Indien beschikbaar zijn bestaande documenten geraadpleegd. Er is een 
controle uitgevoerd op onderstaande onderdelen.

Functionaliteiten
* Hoogte en breedte overheaddeuren;
* Lengte en vrije hoogte stallingsplaatsen;
* Aanwezigheid ademluchtruimte, is deze in gebruik en is er aanvoer van buitenlucht;
* Vluchtroutes vrij van obstakels;
* Voldoende kleine blusmiddelen aanwezig;
* Aanwezigheid van rookruimte met mechanische afvoer.

Arbowetgeving
* Aanwezigheid gescheiden toiletten voor heren en dames;
* Aanwezigheid gescheiden douchefaciliteiten voor heren en dames;
* Aanwezigheid mindervalidentoilet;
* Aanwezigheid lift;
* Aanwezigheid afzuiginstallatie uitlaatgassen;
* Aanwezigheid kleedruimte naast de wagens of in separate ruimte;
* Afdoende stroefheid van de vloeren;
* Elektrische overheaddeuren beveiligd tegen knelgevaar en op welke wijze;
* Aandacht voor onderscheid van vuil en schoon.

Milieuwetgeving
* Aanwezigheid vloeistofdichte vloer ter plaatse van de stalling;
* Aanwezigheid asbestverdachte materialen bij gebouwen met een bouwjaar voor 1993;
* Aanwezigheid bodemverontreiniging (indien bodem rapport beschikbaar);
* Aanwezigheid legionellabeheersplan indien noodzakelijk;
* Aanwezigheid separate opslag gevaarlijke stoffen;
* Aanwezigheid van olieafscheider bij aanwezigheid oefenterrein en/of wasplaats.

RAPPORT
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2 BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk is een samenvatting van de kosten voor het meerjarenonderhoudsplan 
weergegeven. De kosten zijn getotaliseerd per kazerne en gemeente.

2.1 Achterstallig en meerjarenonderhoud
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Beverwijk Beverwijk-Oost 136.002 74.774 48.467 26.307 S100

Beverwijk-West 2.000 5.763 2.845 2.917 S38

totaal 138.002 80.537 51.312 29.224

Bloemendaal Bennebroek 87.641 21.351 15.907 5.445 S64

Haarlem Haarlem-Wesť

Haarlem-Oosť

Haarlemmermeer Badhoevedorp 30.299 15.290 8.644 6.646 S57

Halfweg (50o/») 1.438 7.363 3.576 3.787 S29

Hoofddorp 49.911 132.295 78.648 53.674 S38

Lisserbroek 11.421 17.616 12.157 5.460 S65

Nieuw-Vennep 54.942 37.656 21.464 16.193 S34

Rijsenhout 250 11.591 7.651 3.939 S42

totaal 148.261 221.811 132.140 89.672

Haarlemmerliede Halfweg (50o/.,) 1.438 7.363 3.576 3.787 629

Spaarndam 2.592 5.465 3.635 1.830 646

totaal 4.030 12.828 7.211 5.617

Heemskerk Heemskerk 26.735 80.195 50.395 29.800 650

Heemstede Heemstede 4.956 63.613 34.144 29.469 635

ademlucht (40oA) 25.445 13.658 11.788

brandweer (60Vo) 38.168 20.486 17.681

Uitgeest Uitgeest 17.702 17.790 9.871 7.919 630

Velsen IJmuiden 15.662 6.986 4.067 2.920 647

Velsen 61.505 70.347 41.086 29.261 655

totaal 77.167 77.333 45.153 32.181

Zandvoort Zandvoort-Noord 8.850 53.578 26.722 26.855 623

Totaal 513.344 629.036 372.855 256.185 S42

* kazerne reeds volledig in beheer bij VRK voor zowel eigenaars- als gebruikersonderhoud
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2.2 Duurzaamheid, veiligheid en arbeidsveiligheid- en arbeidshygiëne
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Beverwijk Beverwijk-Oost 13.092 0 1.500 6.800 1.500 600

Beverwijk-West 591 5.000 1.725 1.300 1.500 150

totaal 13.683 5.000 3.225 8.100 3.000 750

Bloemendaal Bennebroek 3.473 7.500 2.000 1.850 1.500 0

Haarlem Haarlem-West

Haarlem-Oost

Haarlemmermeer Badhoevedorp 3.160 5.000 1.900 2.250 1.500 300

Halfweg (SCT/o) 0 0 750 2.175 750 75

Hoofddorp 32.838 0 1.500 29.200 1.500 1.200

Lisserbroek 5.316 5.000 1.900 2.350 1.500 300

Nieuw-Vennep 4.314 0 1.500 9.300 1.500 300

Rijsenhout 3.550 5.000 1.900 2.350 1.500 0

totaal 49.178 15.000 9.450 47.625 8.250 2.175

Haarlemmertiede Halfweg (50Vo) 0 0 750 2.175 750 75

Spaarndam 240 5.000 1.680 1.000 1.500 0

totaal 240 5.000 2.430 3.175 2.250 75

Heemskerk Heemskerk 15.518 15.000 2.600 14.500 1.500 0

Heemstede Heemstede 5.709 0 1.500 15.300 1.500 0

Uitgeest Uitgeest 2.309 10.000 2.400 5.000 1.500 300

Velsen IJmuiden 591 5.000 1.725 6.300 1.500 0

Velsen 5.024 0 1.500 10.850 1.500 750

totaal 5.615 5.000 3.225 17.150 3.000 750

Zandvoort Zandvoort-
Noord 4.300 0 1.500 20.000 1.500 0

Totaal 100.025 62.500 28.330 140.200 24.000 4.050

* brandmeldinstallatie is geraamd op basis van omvang kazerne (klein/middel/groot) inclusief jaarlijks onderhoud 
(doormelding en overige onderhoudskosten)

** toegangscontrole (exclusief aanleg inbraakbeveiliging) is geraamd op basis van ervaringsgetallen van de VRK 
omgerekend naar de omvang van de kazerne inclusief jaarlijks onderhoud (doormelding en overige onderhoudskosten)

arbeidsveiligheid- en arbeidshygiëne (exclusief eenmalige kosten) zijn enkel voor het extra jaarlijks onderhoud geraamd
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3 BEHEER EN ONDERHOUD

In dit hoofdstuk is een inschatting van de personele inzet voor de totale regie op zowel het dagelijks 
onderhoud en beheer alsmede het meerjarig, planmatig en periodiek onderhoud van de kazernes 
gegeven. Per onderdeel is een korte beschrijving gegeven en zijn de kosten voor het totaal aan 
kazernes opgenomen. Hierbij is tevens rekening gehouden met het feit dat de VRK volledig 
eigenaar van de kazernes (exclusief de grond) wordt.

3.1 Corporate Real Estate Management (CREM)

Afhankelijk van de wijze van insourcen en/of outsourcen van het beheer dient er een 
beheerorganisatie opgezet die zich zowel op het Vastgoed als het Facilitaire deel van de gebouwen 
richt. Dit alles gestuurd door het Strategisch Huisvestingsplan (waar en hoe moeten we en willen we 
gehuisvest zijn?).

Onderstaand model (Corporate Real Estate Management) geeft hier een aardige weergave van. In 
dit model grijpen de verschillende activiteiten op het gebied van huisvesting in elkaar en ontstaat er 
een efficiënte beheerorganisatie die zich richt op het primair proces in relatie tot de gebouwen.

General
management management

IHH CREM

Facility Project
management management

Voor dit onderzoek is bovenstaand model als uitgangspunt genomen.

3.2 General management

Het General management (GM) ligt binnen de directie VRK. Vanuit bestuurlijk kader dient hier de 
toekomst voor de huisvesting van de regio binnen een Strategisch Huisvestingsplan vastgelegd te 
worden. Dit huisvestingsplan wordt grotendeels gevoed door het spreidings- en dekkingsplan van de 
regio. Hierbinnen liggen de strategische locaties voor de huisvesting vast maar kunnen tevens eisen 
gesteld worden aan de functionele kwaliteiten van de huisvesting.

Het GM houdt dus regie op de ontwikkelingen binnen het primair proces in relatie tot de huisvesting. 
Ten aanzien van deze rol in het beheerproces dient er een Hoofd Vastgoed aangesteld voor 0,2 fte. 
Dit kan in combinatie worden ingevuld met de rol van Hoofd Facilitaire Zaken.

3.3 Asset management

Het Asset management (AM) geeft sturing aan het vastgoedbeheer vanuit het huisvestingsplan en 
de meerjarenonderhoudsplanning. Binnen dit organisatieonderdeel is het beheer binnen de eigen 
organisatie ingericht en wordt gewerkt met specialisten op het gebied van contractbeheer, 
bouwkunde, installatietechniek en informatiemanagement. Hier is mogelijk een overlap met de 
huidige facility management organisatie. Voor het aansturen van deze afdeling wordt een Hoofd 
Bouwzaken aangesteld voor 0,4 fte.
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Voor de functie contractbeheer en informatiemanagement (het beheren en actualiseren van de 
gebouwinformatie) dient voor de gebouwenportefeuille van 19 gebouwen 0,4 fte te worden 
aangesteld. Hiernaast is voor het afhandelen van de financiële administratie tevens 0,4 fte benodigd.

Voor het technisch beheer van de gebouwen en het aansturen van externe onderhoudspartijen en 
adviseurs is er 1,0 fte benodigd. Bij voorkeur wordt hier een onderscheid gemaakt in bouwkundige 
en installatietechnische expertise.

Voor het 2 jaarlijks actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan wordt gebruik gemaakt van een 
extern adviseur. Voor het inkopen van gebouwonderhoud wordt uitgegaan van de huidige 
inkoopafdeling van de VRK. Indien deze niet toereikend is qua capaciteit zal deze dienen te worden 
uitgebreid of wordt de keuze gemaakt de projectmatige inkoop bij een extern adviseur onder te 
brengen.

3,4 Facility management

Het Facility management (FM) geeft uitvoering aan het vastgoedbeheer vanuit de operationele lijn. 
Binnen de eigen organisatie dient hierbij rekening gehouden te worden met 1 fte gebouwbeheerder. 
Mogelijk dat deze al voor een deel binnen de facilitaire afdeling begroot is.

3.5 Project management

Voor het uitvoeren van projecten anders dan binnen het meerjarenonderhoudsplan begroot wordt 
gebruik gemaakt van externe projectmanagers. Hierbij kan gedacht worden aan de begeleiding van 
nieuwbouw, maar ook een grootschalige renovatie en/of functionele aanpassing aan de gebouwen. 
De eindverantwoordelijkheid ligt hierbij bij het Hoofd Bouwzaken.

3.6 Financiën

Voor het financieel overzicht is een inschatting gemaakt van de jaarsalarissen per functie.

Overzicht functies en financiële raming

Functie Kosten

0,2 Hoofd Vastgoed 0,2 * 399.845 = 319.969

0,4 Hoofd Bouwzaken 0,4 * 399.845 = 339.938

0,8 Administratie 0,8 * 357.390 = 345.912

1,0 Specialist 1,0 * 372.122 = 372.122

1,0 Gebouwbeheerder 1,0 * 350.536 s 350.536

Extern Projectmanager inschatting 325.000

Extern Adviseurs (inclusief actualisatie MJOP) inschatting 325.000

Totaal 3278.477
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1 MANAGEMENTSAMENVATTING
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In dit hoofdstuk is een samenvatting van de belangrijkste informatie weergegeven.

1.1 Objectgegevens

Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2
2121 GM Bennebroek

Bouwjaar: 1978
Bruto Vloer Oppervlakte (BVO): 334 m
Gedeeld gebruik: Ja
Eigendom VRK: Nee

1.2 Projectomschrijving

In de rapportage per kazerne worden onderstaande zaken opgenomen.

* Een NEN 2767 nulmeting waarin wordt aangegeven welk achterstallig onderhoud aanwezig is 
en wat de kosten zijn om de kazerne weer op een goed onderhoudsniveau te krijgen. Hiervoor 
wordt voor de VRK conditie 2 aangehouden.

* Een NEN 2767 onderhoudsplan waarin het meerjarig, periodiek en dagelijks onderhoud van de 
kazerne voor een periode van 25 jaar inzichtelijk wordt gemaakt.

* Een inschatting van de personele inzet voor zowel het dagelijks onderhoud en beheer alsmede 
de inzet voor de coördinatie van het meerjarig, planmatig en periodiek onderhoud van de 
kazernes.

* Een duurzaamheidsparagraaf waarin een presentatie van de recente energiehuishouding is 
opgenomen alsmede de mogelijke besparingsmaatregelen. Voor de VRK wordt hierbij, naast de 
uitgevoerde visuele inspectie, gebruik gemaakt van de Energiebesparingsverkenner 
Utiliteitsbouw.

* Een veiligheidsparagraaf waarin een presentatie van de recente beveiligingsmaatregelen is 
opgenomen alsmede de noodzakelijke uitbreidingen. Voor de VRK wordt hierbij, naast de 
visuele inspectie, gebruik gemaakt van de Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000.

* Een arbeidsveiligheid- en arbeidshygiëne paragraaf waarin een presentatie van de huidige 
maatregelen is opgenomen alsmede de noodzakelijke aanpassingen. Voor de VRK wordt hierbij, 
naast de visuele inspectie gebruik gemaakt van de handreiking Schoon werken bij brand.

Voor de demarcatie van de werkzaamheden wordt uitgegaan van het ROZ model, artikel 11 uit de
algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte februari 2015.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

1.3 NEN 2767 conditiemeting

Het totaal aan achterstallig onderhoud bedraagt C 87.641,--. Deze kosten komen voor rekening van 
de eigenaar.

Momenteel is de gemeente Bloemendaal financieel en qua uitvoering verantwoordelijk voor het 
eigenaars- en gebruikersonderhoud. Het meerjarenonderhoudsplan geeft een gemiddelde 
onderhoudslast van circa C 533.787,-1 25 = Ç.2^.351,~ per jaar. Dit resulteert voor de gemeente in 
een deel eigenaarsonderhoud van C 15.907,- en een deel gebruikersonderhoud van t 5.445,-.
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Dit resulteert in een gemiddelde onderhoudslast van circa C 64,-/m2.

1.4 Duurzaamheid 1 2 3 4 5 6 7
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Huidige situatie G
1 HR++ glas 10.783 2.157 2030 > 15 5-7 F
2 Spouwmuurisolatie 8.918 n.v.t. n.v.t. 5-10 n.v.t. F
3 Dakisolatie 15.030 n.v.t. n.v.t. 10 n.v.t. G
4 Isolerende overheaddeuren 18.051 geen 2019 > 15 direct G
5 HF/LED verlichting 6.580 1.316 2019 » 15 4-6 G
6 Aanwezig heiddetectie 1.500 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t. G
7 Isolatie leidingen 1 appendages 1.000 n.v.t. n.v.t. 1 -3 n.v.t. G
8 Thermostaatkranen 650 geen 2019 < 1 direct G
9 Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. « 1 n.v.t. G

10 Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t. G
11 Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. « 3 n.v.t. G
12 Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t. G

Totaal Ê 63.312 ê 3.473 «į B

1. HR++ glas. Het gebouw is voorzien van enkel glas. Door HR++ glas toe te passen wordt de 
isolatiegraad van het gebouw verbeterd en het warmteverlies beperkt. De maatregel is alleen 
binnen afzienbare tijd rendabel wanneer dit wordt toegepast op een natuurlijk vervangmoment.

2. Spouwmuurisolatie. De steense muur is voorzien van een spouw welke hoogstwaarschijnlijk niet 
voorzien is van isolatie. Spouwmuurisolatie is mogelijk door via kleine openingen de spouw te 
vullen met isolatiemateriaal, bijvoorbeeld polystyreenparels, mineraalwolvlokken of poly- 
urethaanschuim.

3. Dakisolatie. Het schuine dak is reeds na-geïsoleerd aan de binnenzijde. Naar schatting is 3-5 cm 
isolatiemateriaal toegepast. Een dikker isolatiepakket beperkt het warmteverlies verder.

4. Isolerende overheaddeur. De overheaddeuren hebben een minimale isolerende waarde. Bij 
vervanging van de deur wordt geadviseerd te kiezen voor een goed isolerende deur, welke 
tevens is voorzien van isolatieglas. De maatregel is rendabel wanneer deze wordt toegepast op 
een natuurlijk vervangmoment.

5. HF verlichting Z LED. In het gebouw is conventionele T8 TL verlichting aanwezig, aangevuld met 
PL en gloeilampen. Het is mogelijk een hoger verlichtingsrendement te verkrijgen door 
hoogfrequente (HF) TL armaturen toe te passen, eventueel uitgerust met daglichtregeling. Een 
alternatief is het toepassen van LED verlichting. De maatregel is rendabel wanneer deze wordt 
toegepast op een natuurlijk vervangmoment.

6. Aanwezigheid detectie. Door bewegingssensoren aan te brengen wordt onnodig brandende 
verlichting voorkomen. De maatregel is het meest effectief in ruimtes die niet continu bezet zijn, 
bijvoorbeeld een vergaderruimte, archief, werkkast of toilet.

7. Isolatie leidingen Zappendages. Delen van de c.v. transportleidingen en appendages (pompen, 
afsluiters en regelkleppen) zijn niet voorzien van isolatie. Dit leidt tot onnodig warmteverlies in de 
technische ruimtes. Dit kan voorkomen worden door isolatie toe te passen. Voor appendages die
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bereikbaar dienen te blijven voor onderhoud zijn losneembare isolatiedekens of isolatieschalen 
verkrijgbaar.

8. Thermostaatkranen. Enkele radiatoren zijn niet voorzien van thermostaatventielen. 
Thermostaatventielen verbeteren de regeling van warmteafgifte in de ruimte, waarmee een 
besparing bereikt wordt, alsmede een verbetering van het comfort.

9. Inregelen klimaatinstallaties. Het is zinvol periodiek na te gaan of de regeling van c.v. (en 
eventueel koel-) installaties juist is afgestemd op het werkelijke gebouwgebruik. Hierbij zijn 
aandachtspunten:
* Afstemming van de bedrijfstijden van c.v., ventilatie en koeling op de werkelijke 

gebruikstijden. Bij onregelmatig gebruik kunnen overwerktimers een uitkomst bieden.
* Controle van de stooklijninstellingen.
* Wanneer de klimaatinstallatie voorzien is van een groepenverdeling t.b.v. verschillende 

bouwdelen, benut deze optimaal.
10. Zonne-energie. Het dak of het aanliggende terrein is geschikt voor het opwekken van elektriciteit 

of warmte met behulp van zonnepanelen en/of zonneboilers. Het rendement en de 
terugverdientijd is sterk afhankelijk van de mogelijkheden om de opgewekte energie direct in het 
gebouw te gebruiken. Tevens spelen subsidies en de mogelijkheid tot salderen een rol. Voor 
bepaling van de meest optimale omvang van de maatregel is nader onderzoek nodig.

11. Energiemonitoring. Door regelmatig het energieverbruik van het gebouw te analyseren worden 
afwijkende verbruiken zichtbaar gemaakt. Hiermee kan vroegtijdig een defect of onjuist gebruik 
van installaties gesignaleerd worden. Tevens is een vergelijk met andere gebouwen mogelijk 
(benchmarking), waarmee een beeld wordt verkregen van de energieprestatie.
Monitoring kan plaatsvinden door regelmatig handmatig meterstanden te verzamelen. Een 
hogere nauwkeurigheid wordt bereikt met automatische uitlezing van de meters. 
Monitoringssoftware analyseert de verzamelde data en maakt duidelijk waar de 
besparingsmogelijkheden liggen.

12. Good housekeeping. Energiebesparende gedragsmaatregelen kunnen zonder bijkomende 
investering uitgevoerd worden en zijn daarom direct rendabel. Het is zinvol om medewerkers 
hiervan bewust te maken. Voorbeelden van veelvoorkomende verbeterpunten zijn:
* Sluiten van deuren en ramen wanneer de c.v. of koeling actief is.
* Apparatuur en verlichting uitzetten buiten werktijd en in ongebruikte ruimtes. Eventueel 

kunnen tijdschakelaars toegepast worden.
* Geen bureaus of kasten direct voor radiatoren plaatsen.
* Verwarming en koeling beperken in niet gebruikte ruimtes (bijvoorbeeld, opslag of 

leegstaande kantoren).
* Het labelen van schakelaars en klimaatregelingen om de juiste bediening hiervan te borgen.

RAPPORT

1.5 Veiligheid

Brandmeldinstallatie
In dit gebouw is geen brandmeldinstallatie aanwezig en conform geldende wet- en regelgeving 
vanwege het beperkt gebruiksoppervlak ook niet verplicht.

Kosten voor het aanleggen van deze installatie bedragen circa C 7.500,-. Kosten voor het 
doormelden naar een Brandweer Alarmcentrale (BAC) bedragen circa C 1.500,- perjaar.
Kosten voor het jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie bedragen circa C 500,- perjaar.

Inbraakbeveiliging
In dit gebouw is geen inbraakbeveiligingsinstallatie aanwezig.

Kosten voor het aanleggen van deze installatie bedragen circa C 7.500,-. Kosten voor het 
doormelden bedragen circa C 1.500,- perjaar.

Kosten voor het aanleggen van een uniform toegangscontrole systeem bedragen circa C 1.850,-.
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Liftbeveiliging
In dit gebouw is geen lift aanwezig.

1.6 Arbeidsveiligheid- en arbeidshygiëne

Functionaliteiten
Hoogte en breedte overheaddeuren; 4,64 x 3,84 m
Lengte en vrije hoogte stallingsplaatsen; 10 x 4,64 m
Aanwezigheid ademluchtruimte, is deze in gebruik en is er aanvoer van buitenlucht; Nee
Vluchtroutes vrij van obstakels; Ja
Voldoende kleine blusmiddelen aanwezig; Nee
Aanwezigheid van rookruimte met mechanische afvoer. roken in kantine?

Arbowetgeving
Aanwezigheid gescheiden toiletten voor heren en dames; Ja
Aanwezigheid gescheiden douchefaciliteiten voor heren en dames; Ja
Aanwezigheid mindervalidentoilet; Nee
Aanwezigheid lift; Nee
Aanwezigheid afzuiginstallatie uitlaatgassen; Ja, maar 1 

voertuig
Aanwezigheid kleedruimte naast de wagens of in separate ruimte; Naast de wagens
Afdoende stroefheid van de vloeren; Nee
Elektrische overheaddeuren beveiligd tegen knelgevaaren op welke wijze; Ja, rubber, werkt 

niet
Aandacht voor onderscheid van vuil en schoon. Nee

Milieuwetgeving
Aanwezigheid vloeistofdichte vloer ter plaatse van de stalling; Ja
Aanwezigheid asbestverdachte materialen bij gebouwen met een bouwjaar voor 1993; nvt
Aanwezigheid bodemverontreiniging (indien bodemrapport beschikbaar); niet beschikbaar
Aanwezigheid legionellabeheersplan indien noodzakelijk; Ja
Aanwezigheid separate opslag gevaarlijke stoffen; nvt
Aanwezigheid van olieafscheider bij aanwezigheid oefenterrein en/of wasplaats. Nee
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2 ALGEMENE GEGEVENS

In dit hoofdstuk zijn de algemene gegevens ten behoeve van de uitgevoerde onderhoudsinspectie 
weergegeven.

2.1 Objectgegevens

Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Bouwjaar: 1978
Bruto Vloer Oppervlakte (BVO): 334 m2
Gedeeld gebruik: Ja
Eigendom VRK: Nee
Situatie:

2.2 Inspectiegegevens

Inspectiedatum:
Inspecteur:

Weersomstandigheden:

29 april 2016 
dhr. J. van den Berg 
dhr. F. Geistdorfer 
halfbewolkt, droog, 5" C

2.3 Ter beschikking gestelde gegevens

Onderstaande gegevens zijn door opdrachtgever aangeleverd: 

» Risico-inventarisatie en evaluatie 1 april 2016.
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3 UITGANGSPUNTEN

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor het meerjarenonderhoudsplan weergegeven. Per 
onderdeel is een korte beschrijving gegeven en zijn de binnen het onderzoek gehanteerde 
begrippen nader toegelicht.

3.1 Projectomschrijving

‘De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft 19 brandweerkazernes in gebruik. Een deel hiervan, 
zes kazernes, is eigendom van de VRK. De resterende 13 kazernes zijn eigendom van de gemeente 
waarin de kazernes zijn gelegen. Zowel het groot- als het klein onderhoud aan de kazernes is, met 
uitzondering van de twee kazernes in Haarlem, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze 
wijze van exploitatie leidt steeds meer tot onduidelijkheid en wrijvingen tussen gemeente en VRK.
De VRK heeft dan ook het voornemen om de gebruikersexploitatie van alle kazernes per 1 januari 
2017 in eigen hand te nemen. Alleen de exploitatie wordt overgedragen aan de VRK. De gemeenten 
blijven in principe financieel verantwoordelijk voor die investeringen die gebruikelijk behoren tot de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar (groot onderhoud, aanpassingen als gevolg van wettelijke- en 
arbo eisen, beveiliging en dergelijke).

Om op objectieve wijze te komen tot eenduidigheid in de staat van onderhoud, het niveau van de 
voorzieningen en het toekomstige onderhoud in alle kazernes is het noodzakelijk voor deze 
kazernes een NEN 2767 rapportage op te stellen.’ (bron VRK)

Van iedere kazerne zal een afzonderlijk rapport worden opgesteld. Daarbij wordt ook het onderhoud 
aan de bijbehorende terreinen in ogenschouw genomen. In de rapportage per kazerne worden 
onderstaande zaken opgenomen.

* Een NEN 2767 nulmeting waarin wordt aangegeven welk achterstallig onderhoud aanwezig is 
en wat de kosten zijn om de kazerne weer op een redelijk onderhoudsniveau te krijgen. Hiervoor 
wordt voor de VRK conditie 2 aangehouden.

» Een NEN 2767 onderhoudsplan waarin het meerjarig, periodiek en dagelijks onderhoud van de 
kazerne voor een periode van 25 jaar inzichtelijk wordt gemaakt.

* Een inschatting van de personele inzet voor zowel het dagelijks onderhoud en beheer alsmede 
de inzet voor de coördinatie van het meerjarig, planmatig en periodiek onderhoud van de 
kazernes.

* Een duurzaamheidsparagraaf waarin een presentatie van de recente energiehuishouding is 
opgenomen alsmede de mogelijke besparingsmaatregelen. Voor de VRK wordt hierbij, naast de 
uitgevoerde visuele inspectie, gebruik gemaakt van de Energiebesparingsverkenner 
Utiliteitsbouw.

* Een veiligheidsparagraaf waarin een presentatie van de recente beveiligingsmaatregelen is 
opgenomen alsmede de noodzakelijke uitbreidingen. Voor de VRK wordt hierbij, naast de 
visuele inspectie, gebruik gemaakt van de Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000.

* Een arbeidsveiligheid- en arbeidshygiëne paragraaf waarin een presentatie van de huidige 
maatregelen is opgenomen alsmede de noodzakelijke aanpassingen. Voor de VRK wordt hierbij, 
naast de visuele inspectie gebruik gemaakt van de handreiking Schoon werken bij brand.

3.2 Werkwijze

Iedere kazerne is op locatie aan een uitgebreide inspectie onderworpen. Hierbij zijn de volgende 
acties uitgevoerd: *

* Controle aangeleverde tekeningen op juistheid;
* Bepalen materialisatie van onderhoud behoevende elementen met een planhorizon van 25 jaar;
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* Registratie van gebreken middels een gestandaardiseerde opnamelijst op basis van een 
visuele inspectie (geen destructief onderzoek);

* Maken van overzichtsfoto’s alsmede foto's van eventuele voorkomende gebreken.

Voor deze opname wordt de NL/SfB lijst met elementen uit de NEN 2767 gebrekenlijst gehanteerd. 
Onderstaand wordt een verkorte weergave van de opname getoond:

Soort gebouw
* Solitair gebouw of combi-locatie met demarcatie tussen verschillende gebruikers.

Exterieur
* Gehele buitenschil van het gebouw, daken en dakvlakken;
* Opstallen zoals berging, fietsenstalling etc.;
« Verharde terreinen en afrasteringen;
* Straatmeubilair, (als zitbanken, vlaggenmasten ed.) en straatverlichting.

Interieur
* Plafond-, wand- en vloerafwerkingen.

Installaties
* Gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties;
* Gebouwgebonden elektrische installaties;
* Sanitaire installaties.

Bedrijfsspecifieke installaties
* Oplaadvoorzieningen voertuigen;
* Afzuiginstallatie uitlaatgassen.

Opmerkingen:
* De momenten en kosten van wettelijk verplichte keuringen worden in het 

meerjarenonderhoudsplan opgenomen, zoals NEN 3140, legionella, verwarming- en 
koelinstallaties en liften.

» De begrote kosten bevatten slechts de kosten voor uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij 
zijn niet inbegrepen de kosten voor adviseurs, projectmanagement en onvoorzien. Deze 
aanvullende kosten worden veelal in de betreffende jaarbegroting als opslag geraamd op basis 
van het werkpakket van dat jaar. Een hierbij veel gebruikt percentage op de uitvoeringskosten 
ligt tussen lũ-15%.

* In het meerjarenonderhoudsplan is geen jaarlijkse indexatie opgenomen. Deze indexatie vindt 
plaats op het niveau van de totaalbegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland. Een 
gangbaar percentage voor deze indexatie ligt tussen de 2-30/).

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Niet opgenomen kosten:
* Schoonmaakonderhoud;
* Groenvoorzieningen;
* ICT voorzieningen;
* Voorzieningen duik- en ademlucht;
* Losse inventaris.

3.3 NEN 2767 conditiemeting

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruikte begrippen voor de NEN 2767 
conditiemeting.
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Definities
Element:

Locatie:
Hoeveelheid/eenheid:

Gebrek:
Handeling/activiteit: 

Startjaar en cyclus:

Planmatig onderhoud:

Achterstallig onderhoud:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische 
elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet 
worden.
Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 
Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde 
jaar moeten worden uitgevoerd.
In de kolom 'Cyclus’ wordt aangegeven om de hoeveel jaar de 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 
‘Startjaar’ staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de 
eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Onderhoudsactiviteiten aan het object welke noodzakelijk zijn om 
het gebouw in stand te houden zodat de primaire functie van het 
gebouw behouden blijft.
Onderhoudsactiviteiten welke reeds uitgevoerd hadden moeten zijn 
in voorgaande járen waardoor vervolgschade is ontstaan. Als 
uitgangspunt wordt hierbij conditie 2 (goed niveau) gehanteerd. 
Condities slechter (hoger) dan deze score worden aangemerkt als 
achterstallig.

Conditiebepaling
De conditiescore of I.O.-score wordt bepaald aan de hand van drie aspecten, namelijk 'gebrek', 
’intensiteit’ en ‘omvang’. Hiertoe worden de gevonden gebreken vergeleken met een (bij de NEN 
2767 behorende) gebrekenlijst. De verschillende aspecten zijn als volgt omschreven:

I = intensiteit:

O = omvang:

Gebrek:

Onder de intensiteit van een gebrek wordt verstaan de mate van 
kracht, hevigheid of sterkte waarin een gebrek kan optreden per 
element.
De mate waarin een gebrek voorkomt bij een element ten opzichte 
van de totale hoeveelheid van dit element uitgedrukt in een 
percentage.
De classificatie van het soort gebrek (gering, serieus, ernstig). Onder 
welke classificatie een gebrek wordt geplaatst staat vermeld in de 
NEN 2767.

Door voor de verschillende aspecten de bijbehorende waarden te bepalen, komt men in 
onderstaande tabel uit op de conditiescore voor een bepaald element.

JXO)
İ5 <2% 2-1 cm

Omvang
1 û-30% 30-7QoA

O

Intensiteit
Incidenteel Plaatselijk Regelmatig Aanzienlijk Algemeen

O) Begin 1 1 1 1 2

(Ū Midden 1 1 1 2 3
O Eind 1 1 2 3 4

1 1

1

1 2 3
3 4

3 4 5

Begin 1 1 JH 3 4

Midden 1 2 3 4 5

Eind 2 3 4 5 6
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Zoals uit voorgaande tabel blijkt, wordt voor de conditiescore een zespuntsschaal gebruikt. In de 
volgende tabel is de betekenis van de zes punten nader toegelicht.

Conditiescore Omschrijving Gebrekenbeeld Nadere omschrijving

1 Uitstekend Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw 
vergelijkbare kwaliteit.

2 Goed De eerste tekenen van 
gebreken

De primaire functievervulling van het 
onderdeel blijft volledig gewaarborgd.

3 Redelijk Gebrekenbeeld komt op gang Het verouderingsproces is over de gehele 
linie duidelijk op gang gekomen.

4 Matig Gebrekenbeeld nog 
omkeerbaar

Het verouderingsproces heeft het element 
of het gebouw duidelijk in zijn greep.

5 Slecht Gebrekenbeeld is 
onomkeerbaar

Het verouderingsproces is onomkeerbaar 
geworden.

6 Zeer slecht Maximaal gebrekenbeeld Een zodanig slechte toestand dat dit niet 
meer te classificeren is onder conditie 5.

Hiërarchie
Wanneer twee of meer activiteiten voor 1 element zijn voorzien dan zijn deze hiërarchisch ingepland. 
Als voorbeeld kan hierbij gedacht worden aan het overlagen van de dakbedekking om de 10 jaar en 
het vervangen om de 20 jaar. Bij het samenvallen van deze activiteiten zal de activiteit met de 
langste cyclus de andere overrulen waardoor deze activiteiten nooit samen zullen vallen.

3.4 Demarcatie

Voor de demarcatie van de werkzaamheden wordt uitgegaan van het ROZ model, artikel 11 uit de 
algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte februari 2015. Deze is separaat als bijlage 8 
toegevoegd.

Geadviseerd wordt bij het vaststellen van een toekomstige bruikleenovereenkomst de demarcatie 
conform het ROZ model nader vast te leggen tussen eigenaar en gebruiker.

3.5 Duurzaamheid

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de presentatie van de recente 
energiehuishouding alsmede de mogelijke besparingsmaatregelen. In bijlage 6 is hierbij een 
toelichting gegeven op het gebruik van de Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw.

3.6 Veiligheid

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de presentatie van de recente 
beveiligingsmaatregelen alsmede de noodzakelijke uitbreidingen. Hierbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000.

Wat betreft de beveiliging van de kazernes zijn er drie onderdelen die aandacht behoeven:
* Brandmeldinstallatie;
* Inbraakbeveiliging;
* Liftbeveiliging (opsluiting).

Brandmeldinstallatie
Daar waar deze aanwezig zijn, is het van belang dat deze ook een doormelding hebben, 
rechtstreeks naar het MICK. Het aanwezig zijn van een brandmeldinstallatie is niet altijd verplicht 
vanuit wet- en regelgeving. Soms wordt een brandmeldinstallatie vereist vanuit de verzekeraar.

Inbraakbeveiliging
In de Beleidsregels Informatiebeveiliging C2000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat:
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De locatie(s) waar C2000-middelen (al dan niet in een voertuig) worden opgeslagen en/of staan 
opgesteld, zijn beveiligd. Het totaal aan inbraak werende en vertragende maatregelen dient te 
voldoen aan de maatregelen behorend bij het risiconiveau 3 volgens de verbeterde risicoklasse 
indeling (VRKI) van het Nationaal Centrum voor Preventie. Hieronder valt onder meer een 
inbraakbeveiliging met doormelding. In bijlage 7 is hierbij een toelichting gegeven op de VRKI.

Liftbeveiliging
Op verschillende locaties zijn liften aanwezig. Wanneer deze ook buiten kantoortijden te gebruiken 
zijn is het noodzakelijk dat men bij een liftopsluiting niet alleen een intern alarm kan laten afgaan, 
maar dat men ook telefonisch een melding kan doorgeven.

3.7 Arbeidsveiligheid-en arbeidshygiëne

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de presentatie van de huidige maatregelen en 
de noodzakelijke aanpassingen. De scan wordt uitgevoerd middels een visuele inspectie. Er zijn 
geen metingen verricht. Indien beschikbaar zijn bestaande documenten geraadpleegd. Er is een 
controle uitgevoerd op onderstaande onderdelen.

Functionaliteiten
* Hoogte en breedte overheaddeuren;
* Lengte en vrije hoogte stallingsplaatsen;
» Aanwezigheid ademluchtruimte, is deze in gebruik en is er aanvoer van buitenlucht;
* Vluchtroutes vrij van obstakels;
* Voldoende kleine blusmiddelen aanwezig;
* Aanwezigheid van rookruimte met mechanische afvoer.

Arbowetgeving
* Aanwezigheid gescheiden toiletten voor heren en dames;
» Aanwezigheid gescheiden douchefaciliteiten voor heren en dames;
* Aanwezigheid mindervalidentoilet;
* Aanwezigheid lift;
» Aanwezigheid afzuiginstallatie uitlaatgassen;
* Aanwezigheid kleedruimte naast de wagens of in separate ruimte;
» Afdoende stroefheid van de vloeren;
* Elektrische overheaddeuren beveiligd tegen knelgevaar en op welke wijze;
* Aandacht voor onderscheid van vuil en schoon.

Milieuwetgeving
* Aanwezigheid vloeistofdichte vloer ter plaatse van de stalling;
* Aanwezigheid asbestverdachte materialen bij gebouwen met een bouwjaar voor 1993;
* Aanwezigheid bodemverontreiniging (indien bodemrapport beschikbaar);
* Aanwezigheid legionellabeheersplan indien noodzakelijk;
* Aanwezigheid separate opslag gevaarlijke stoffen;
* Aanwezigheid van olieafscheider bij aanwezigheid oefenterrein en/of wasplaats.
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4 BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen voor het meerjarenonderhoudsplan weergegeven. Per onderdeel 
is een korte beschrijving gegeven en zijn, waarvan toepassing, aanbevelingen gedaan.

4.1 Achterstallig onderhoud

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de aangetroffen gebreken. Het totaal aan achterstallig 
onderhoud bedraagt C 87.641,-. Deze kosten komen voor rekening van de eigenaar.

Deze herstelwerkzaamheden zijn veelal opgenomen in het eerste planjaar 2017. Het betreft hier 
onderhoud aan elementen in een conditie slechter dan 2 en enkele correctieve maatregelen 
teneinde vervolgschade te voorkomen.

Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste kostendragers:

* Scheurvorming op meerdere plaatsen in het buitenmetselwerk.
* Vervangen stelconplaten in remise voor betonvloer vanwege corrosie en niet vloeistofdicht zijn.
* Vervangen stelconplaten terrein vanwege breuk.
* Scheurvorming op meerdere plaatsen in de binnenwanden.
» Vervangen plafondafwerking hwc platen.

4.2 Elementenoverzicht

In bijlage 2 is het volledige elementenoverzicht terug te vinden. Hierin wordt een omschrijving van de 
bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn weergegeven.

Uit het elementenoverzicht is af te leiden dat de kazerne een totale conditiescore heeft van 4 
(matig).

4.3 Meerjarenonderhoud

In bijlage 3a en b wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het meerjarenonderhoud voor de 
komende 25 jaar voor zowel het eigenaarsonderhoud als het gebruikersonderhoud. In bijlage 4a en 
4b wordt dit op hoofdgroepen weergegeven. In bijlage 5a en 5b is het jaarplan voor 2017 
weergegeven.

Momenteel is de gemeente Bloemendaal financieel en qua uitvoering verantwoordelijk voor het 
eigenaars- en gebruikersonderhoud. Het meerjarenonderhoudsplan geeft een gemiddelde 
onderhoudslast van circa C 533.787,--1 25 * C 21.351,-- per jaar. Dit resulteert voor de gemeente in 
een deel eigenaarsonderhoud van C 15.907,- en een deel gebruikersonderhoud van C 5.445,-.

Dit resulteert in een gemiddelde onderhoudslast van circa t 64,-/m2.

Algemeen
Het object dateert uit 1978, heeft een BVO van 334 m2 en verkeert in een matige staat van 
onderhoud.

Gevels
Er is op meerdere plaatsen forse scheurvorming aanwezig wat duidt op een probleem in de fundatie. 
Nader onderzoek is noodzakelijk.
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Daken
De golfplaten dakplaten zijn mogelijk asbesthoudend. Nader onderzoek is noodzakelijk. 

Interieur
Vloer en plafondafwerking zijn slecht waardoor vervanging op korte termijn noodzakelijk is. 

Terrein
De terreinverharding heeft op korte termijn onderhoud nodig.

Werktuigbouwkundige installatie

Verwarming
Geen opmerkingen.

Luchtbehandeling
Geen opmerkingen.

Koeling
Geen opmerkingen.

Water
Geen opmerkingen.

Elektrotechnische installatie
De verlichtingsarmaturen dienen op korte termijn vervangen te worden.

4.4 Duurzaamheid
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Huidige situatie G

1 HR++ glas 10.783 2.157 2030 > 15 5-7 F
2 Spouwmuurisolatie 8.918 n.v.t. n.v.t. 5-10 n.v.t. F
3 Dakisolatie 15.030 n.v.t. n.v.t. » 10 n.v.t. G
4 Isolerende overheaddeuren 18.051 geen 2019 > 15 direct G
5 HF/LED verlichting 6.580 1.316 2019 15 4-6 G
6 Aanwezig heiddetectie 1.500 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t. G
7 Isolatie leidingen 1 appendages 1.000 n.v.t. n.v.t. 1 -3 n.v.t. G
8 Thermostaatkranen 650 geen 2019 « 1 direct G
9 Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. « 1 n.v.t. G

10 Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t. G
11 Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. « 3 n.v.t. G
12 Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t. G

Totaal C 63.312 e 3.473 B
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1. HR++ glas. Het gebouw is voorzien van enkel glas. Door HR++ glas toe te passen wordt de 
isolatiegraad van het gebouw verbeterd en het warmteverlies beperkt. De maatregel is alleen 
binnen afzienbare tijd rendabel wanneer dit wordt toegepast op een natuurlijk vervangmoment.

2. Spouwmuurisolatie. De steense muur is voorzien van een spouw welke hoogstwaarschijnlijk niet 
voorzien is van isolatie. Spouwmuurisolatie is mogelijk door via kleine openingen de spouw te 
vullen met isolatiemateriaal, bijvoorbeeld polystyreenparels, mineraalwolvlokken of poly- 
urethaanschuim.

3. Dakisolatie. Het schuine dak is reeds na-geïsoleerd aan de binnenzijde. Naar schatting is 3-5 cm 
isolatiemateriaal toegepast. Een dikker isolatiepakket beperkt het warmteverlies verder.

4. Isolerende overheaddeur. De overheaddeuren hebben een minimale isolerende waarde. Bij 
vervanging van de deur wordt geadviseerd te kiezen voor een goed isolerende deur, welke 
tevens is voorzien van isolatieglas. De maatregel is rendabel wanneer deze wordt toegepast op 
een natuurlijk vervangmoment.

5. HF verlichting Z LED. In het gebouw is conventionele T8 TL verlichting aanwezig, aangevuld met 
PL en gloeilampen. Het is mogelijk een hoger verlichtingsrendement te verkrijgen door 
hoogfrequente (HF) TL armaturen toe te passen, eventueel uitgerust met daglichtregeling. Een 
alternatief is het toepassen van LED verlichting. De maatregel is rendabel wanneer deze wordt 
toegepast op een natuurlijk vervangmoment.

6. Aanwezigheid detectie. Door bewegingssensoren aan te brengen wordt onnodig brandende 
verlichting voorkomen. De maatregel is het meest effectief in ruimtes die niet continu bezet zijn, 
bijvoorbeeld een vergaderruimte, archief, werkkast of toilet.

7. Isolatie leidingen Zappendages. Delen van de c.v. transportleidingen en appendages (pompen, 
afsluiters en regelkleppen) zijn niet voorzien van isolatie. Dit leidt tot onnodig warmteverlies in de 
technische ruimtes. Dit kan voorkomen worden door isolatie toe te passen. Voor appendages die 
bereikbaar dienen te blijven voor onderhoud zijn losneembare isolatiedekens of isolatieschalen 
verkrijgbaar.

8. Thermostaatkranen. Enkele radiatoren zijn niet voorzien van thermostaatventielen. 
Thermostaatventielen verbeteren de regeling van warmteafgifte in de ruimte, waarmee een 
besparing bereikt wordt, alsmede een verbetering van het comfort.

9. Inregelen klimaatinstallaties. Het is zinvol periodiek na te gaan of de regeling van c.v. (en 
eventueel koel-) installaties juist is afgestemd op het werkelijke gebouwgebruik. Hierbij zijn 
aandachtspunten:
* Afstemming van de bedrijfstijden van c.v., ventilatie en koeling op de werkelijke 

gebruikstijden. Bij onregelmatig gebruik kunnen overwerktimers een uitkomst bieden.
* Controle van de stooklijninstellingen.
* Wanneer de klimaatinstallatie voorzien is van een groepenverdeling t.b.v. verschillende 

bouwdelen, benut deze optimaal.
10. Zonne-energie. Het dak of het aanliggende terrein is geschikt voor het opwekken van elektriciteit 

of warmte met behulp van zonnepanelen en/of zonneboilers. Het rendement en de 
terugverdientijd is sterk afhankelijk van de mogelijkheden om de opgewekte energie direct in het 
gebouw te gebruiken. Tevens spelen subsidies en de mogelijkheid tot salderen een rol. Voor 
bepaling van de meest optimale omvang van de maatregel is nader onderzoek nodig.

11. Energiemonitoring. Door regelmatig het energieverbruik van het gebouw te analyseren worden 
afwijkende verbruiken zichtbaar gemaakt. Hiermee kan vroegtijdig een defect of onjuist gebruik 
van installaties gesignaleerd worden. Tevens is een vergelijk met andere gebouwen mogelijk 
(benchmarking), waarmee een beeld wordt verkregen van de energieprestatie.
Monitoring kan plaatsvinden door regelmatig handmatig meterstanden te verzamelen. Een 
hogere nauwkeurigheid wordt bereikt met automatische uitlezing van de meters. 
Monitoringssoftware analyseert de verzamelde data en maakt duidelijk waar de 
besparingsmogelijkheden liggen.

12. Good housekeeping. Energiebesparende gedragsmaatregelen kunnen zonder bijkomende 
investering uitgevoerd worden en zijn daarom direct rendabel. Het is zinvol om medewerkers 
hiervan bewust te maken. Voorbeelden van veelvoorkomende verbeterpunten zijn:
« Sluiten van deuren en ramen wanneer de c.v. of koeling actief is.
* Apparatuur en verlichting uitzetten buiten werktijd en in ongebruikte ruimtes. Eventueel 

kunnen tijdschakelaars toegepast worden.
* Geen bureaus of kasten direct voor radiatoren plaatsen.

RAPPORT
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* Verwarming en koeling beperken in niet gebruikte ruimtes (bijvoorbeeld, opslag of 
leegstaande kantoren).

* Het labelen van schakelaars en klimaatregelingen om de juiste bediening hiervan te borgen.

Gekozen utateitsgebouw : cafe restaurant 

Het café restaurant heeft 1 bouwlaag en heeft een (Ag) van 121 m2

Huidige situatie Welke maatregelen 
wi» u nog treffen?

isolatie gevel

isolatie dak

ramen

verwarmingsmstallaŭe 

tapwater 

koeling
[MJ/W]Energiegebruik voor en na maatregelen

il
verlichting*

afdrukken

Verkrtrçs- en ventlatxkosten worden net a tijd meegenornen n het nvesterngsbedrag. Uk op Heb voor Help 

,2 É/n^Ag
23,1 mVnrŕAg 
15,8 kWh/m3Ag 

256,8 C/m'Ag 

17 Jaar 
63,0 kg/m’Ag

1

warmapwiter

Besparing etektridteftsverbruk per Jaar

» verwarming

1,96
2277 W/m1

WW
1318 MJ/m2

4.5 Veiligheid

Brandmeldinstallatie
In dit gebouw is geen brandmeldinstallatie aanwezig en conform geldende wet- en regelgeving 
vanwege het beperkt gebruiksoppervlak ook niet verplicht.

Kosten voor het aanleggen van deze installatie bedragen circa C 7.500,--. Kosten voor het 
doormelden naar een Brandweer Alarmcentrale (BAC) bedragen circa C 1.500,-- per jaar.
Kosten voor het jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie bedragen circa C 500,- per jaar.

Inbraakbeveiliging
In dit gebouw is geen inbraakbeveiligingsinstallatie aanwezig.

Kosten voor het aanleggen van deze installatie bedragen circa C 7.500,-. Kosten voor het 
doormelden bedragen circa C 1.500,- per jaar.

Kosten voor het aanleggen van een uniform toegangscontrole systeem bedragen circa C 1.850,-.

Liftbeveiliging
In dit gebouw is geen lift aanwezig.

4.6 Arbeidsveiligheid- en arbeidshygiëne

Functionaliteiten
Hoogte en breedte overheaddeuren; 4,64 x 3,84 m
Lengte en vrije hoogte stallinqsplaatsen; 10 x 4,64 m
Aanwezigheid ademluchtruimte, is deze in gebruik en is er aanvoer van buitenlucht; Nee
Vluchtroutes vrij van obstakels; Ja
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Voldoende kleine blusmiddelen aanwezig; Nee
Aanwezigheid van rookruimte met mechanische afvoer. roken in kantine?

Arbowetqevinq
Aanweziqheid qescheiden toiletten voor heren en dames; Ja
Aanwezigheid qescheiden douchefaciliteiten voor heren en dames; Ja
Aanweziqheid mindervalidentoilet; Nee
Aanweziqheid lift; Nee
Aanwezigheid afzuiginstallatie uitlaatgassen; Ja, maar 1 

voertuig
Aanweziqheid kleedruimte naast de wagens of in separate ruimte; Naast de wagens
Afdoende stroefheid van de vloeren; Nee
Elektrische overheaddeuren beveiligd tegen knelgevaaren op welke wijze; Ja, rubber, werkt 

niet
Aandacht voor onderscheid van vuil en schoon. Nee

M ilieuwe tge ving
Aanweziqheid vloeistofdichte vloer ter plaatse van de stalling; Ja
Aanweziqheid asbestverdachte materialen bij gebouwen met een bouwjaar voor 1993; nvt
Aanweziqheid bodemverontreiniqinq (indien bodemrapport beschikbaar); niet beschikbaar
Aanweziqheid leqionellabeheersplan indien noodzakelijk; Ja
Aanweziqheid separate opslag gevaarlijke stoffen; nvt
Aanweziqheid van olieafscheider bij aanweziqheid oefenterrein en/of wasplaats. Nee
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Bevindingen

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Element: 

Gebrek: 

Locatie: 

Handeling/Activiteit: 

Hoeveelheid/eenheid: 

Prijs per eenheid:

Totaal:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 

Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

De gehanteerde prijs per eenheid.

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 s Uitstekende conditie

2 s Goed

3 s Redelijk

4 ® Matig

5 s Slecht

6 s Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 s Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

vasiÜt.

Conditie 5

271609 Gootconstructie goot+beugels polyester 

Gevel
B5EW02 Lekkage

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 2 4 4 Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect 
Beleving 8. Esthetica, maatschappelijk - matig effect

Activiteit: 2017 Hvh Totaal

Noodherstel 1,00 pst « 350

kitwerk of triflex og

271609 Gootconstructie goot+beugels polyester 

Gevel
B5GA02 Vuil, plantengroei in dakgoot

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 3 2 1 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig
effect
Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Beleving Ã Esthetica, maatschappelijk - matig effect

Activiteit: 2017 Hvh Totaal

Reinigen 1,00 pst «125

532120 Boiler close-Up

K3SB01 Boiler uitgeschakeld, buiten gebruik.

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 5 5 Veiligheid 8. Gezondheid, comfort en welzijn - gering 
effect

Activiteit: 2017 Hvh

Verwijderen 1,00 pst

651300 Brandslang haspel 

werkplaats

K5SW03 Brandslang niet gebruiksklaar

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 5 5 Veiligheid 8. Gezondheid, comfort en welzijn - gering 
effect
Wet- en regelgeving - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - gering 
effect

Activiteit: 2017 Hvh

Slang vervangen 1,00 pst



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

įSéįF

Conditie 4

212003 Gevelconstructie metselwerk

Gevel

B2EC02 Scheuren constructief tgv therm.werking

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 1 2 Technische vervolgschade - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Beleving S Esthetica, maatschappelijk - gering effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

Herstellen gevel tpv lateien op termijn 4,00 pst 6 3.000

212003 Gevelconstructie metselwerk
Gevel

B2EC02 Scheuren constructief

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 2 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Activiteit: 2017 Hvh Totaal

Onderzoek naar draagkracht fundering 1,00 pst 61.500

1e Handeling

212003 Gevelconstructie metselwerk

Gevel

B2EC02 Scheuren constructief

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 0 0 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

Herstellen scheuren in metselwerk + fundering op 1,00 pst 6 7.500
termijn

2e Handeling

241001 Binnentrappen hout

Remise

B4SB01 Aantasting afwerklaag

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 2 4 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Technische vervolgschade - gering effect 
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Herstellen op termijn

2019 Hvh

1,00 pst



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

tW',

Conditie 4

313506 Overheaddeur metaal 

Remise

B7SB01 Hang 8. sluitwerk, niet goed te bedienen/ Slijtage deuren

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 2 4 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect

Activiteit: 2019

Geen actie/ Vervangen op termijn

Activiteit: 2017 Hvh Totaal

Herstellen beveiliging onderzijde 1,00 pst C 500

Activiteit:

Herstellen op termijn

312201 Draai/val/uitzetraam hardhout

Gevel

B7EM05 Houtrot

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 3 4 Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit:

Vervangen raam hardhout

IAAHOWİU

313506

Remise

B7EB03

Ernst

Ernstig

Overheaddeur metaal

Niet werkende beveiliging 

Intensiteit Omvang Conditie 

3 2 3

Aspect/prioriteit

Veiligheid Ä Gezondheid, comfort en welzijn - 
effect
Wet- en regelgeving - matig effect 
Technische vervolgschade - ernstig effect 
Toename klachtenonderhoud - matig effect

241001

Remise

B4SWI02

Ernst

Serieus

Aspect/prioriteit

Veiligheid 8. Gezondheid, comfort en welzijn 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

2019 Hvh

1,00 pst

2017 Hvh

1,00 pst

Totaal 

C516 —:

Binnentrappen hout

Beschadiging

Intensiteit Omvang Conditie

- gering

Totaal

ē 250



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 4

313506 Overheaddeur metaal handbediend

Remise

B7SB01 Hang S sluitwerk, niet goed te bedienen/ Slijtage deuren

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus
.................. " ..........

2 4 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect

Activiteit: 2019

Geen actie/ Vervangen op termijn

461030 Buiten schilderwerk boeiboord/ windveren hout dekkend

Gevel
B11EM04 Kale delen/ houtrot

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 3 4 Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend 1,00 pst C312

434102 Vloer remise en werkplaatsen, stelconplaten

Remise en werkplaats

B4EM03 Corrosie aan dragende onderdelen

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 3 4 Veiligheid 8, Gezondheid, comfort en welzijn - gering 
effect
Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

Vervangen stelconplaten door betonvloer 251,10 m2 C 43.943

Vloeren zijn tevens niet vloeistofdicht

313506 Overheaddeur metaal handbediend

Werkplaats

B7SM02 Beschadiging deur

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 2 2 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig
effect

Activiteit:

Geen actie/ Vervangen op termijn

2019 Hvh

2,00 pst



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 4

521200 Hemelwaterafvoeren metaal 

Gevel

B2SC02 Deuken, beschadiging

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus
------ ---------

3 2 2 Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh

Vervangen op termijn 1,00 pst

521200 Hemelwaterafvoeren metaal 

Gevel

B2SM03 Roest

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 2 2 1 Technische vervolgschade - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh

Vervangen op termijn 1,00 pst

521200 Hemelwaterafvoeren metaal

Gevel

B2EC03 Verankering, manco

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 2
..............

3 Technische vervolgschade - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh

Vervangen op termijn 1,00 pst

521209 Hemelwaterafvoeren kunststof I pvc 

Gevel

B2SM04 Erosie, verwering/ Verbrossing PVC

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 2 5 4 Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

5,00 m1 «181Herstellen



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 4

563210 Luchtverhitter

K13GV02 Verval meer dan 75X van de levensduur

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 2 5 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh

Volgen verouderingsproces 3,00 pst

563210 Luchtverhitter

remise

K13EW03 Niet functionerende thermostaat

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 2 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect 
Energie ä Milieu - matig effect

Activiteit: 2017 Hvh Totaal

verplaatsen thermostaat 1,00 pst C100

ļ Thermostaat boven koelkast gemonteerd waardoor deze niet goed werkt.

631100 Groepenkast I installatiekast licht-Kracht

Meterkast

E5SB01 Ontbreken van schema's en groepenverklaring

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 2 2 Veiligheid ã Gezondheid, comfort en welzijn - matig 
effect
Wet- en regelgeving - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - ernstig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit: 2017 Hvh Totaal

Schema en groepenverklaring opstellen 1,00 pst 6 500

631100 Groepenkast I installatiekast licht-Kracht 

Meterkast

E5SB01 Ontbreken van schoefkoppen

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 3 3 Veiligheid 8t Gezondheid, comfort en welzijn - matig 
effect
Wet- en regelgeving - matig effect

Activiteit: 2017 Hvh

Schroefkoppen plaatsen 1,00 pst

Schroefkoppen tijdens inspectie teruggeplaatst.



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 4

631110 Verdeelinrichting licht 

Werkplaats

E5SB01 Ontbreken van schema, groepenverklaring 

Ernst Intensiteit Omvang Conditie
...........

3 2 2Serieus

Activiteit:

Schema en groepenverklaring aanbrengen

Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

2017 Hvh

1,00 pst

Totaa

e 250

631110 Verdeelinrichting licht 

Werkplaats

E5GV02 Verval meer dan 75“/o van de levensduur

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 2 5 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

...

Activiteit:

Vervangen op termijn

2019 Hvh

1,00 pst

631130 Verlichting gebouw per m2 BVO 

Algemeen

E7EB02 Materiaal niet van juiste IP-klasse

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 2 3 Veiligheid å Gezondheid, comfort en welzijn - matig 
effect
Wet- en regelgeving - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Vervangen verlichting in sanitaire ruimten

2017 Hvh

1,00 pst

Totaal 

e 500

631130 Verlichting gebouw per m2 BVO
Algemeen

E7EB01 PCB-houdende condensator

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit
'

Ernstig 3 2 3 Wet- en regelgeving - gering effect
Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Energie â Milieu - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh

Vervangen op termijn 1,00 pst

Condensatoren in TL armaturen bevatten mogelijk nog PCB houdende stoffen



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 4

831100 Keukenblok

A91xxx Materiaalaantasting

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 3 4 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - ernstig 
effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Activiteit:

Vervangen keuken

2019 Hvh

1,00 pst

731100 Keukenblok

Activiteit:

Vervangen op termijn

831100 Keukenblok

Kantine

A91xxx Materiaaldefecten hang- en sluitwerk

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 2 3 2 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - ernstig 
effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Activiteit:

Herstellen met vervanging

werkplaats

A91xxx Materiaalaantasting/ ontbrekende delen

Ernst

Ernstig

intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

3 3 4 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Beleving Â Esthetica, maatschappelijk - matig effect

2019 Hvh

1,00 pst

2019 Hvh

1,00 pst

631130

Algemeen
E7GV02

Ernst

Gering

2019 Hvh

1,00 pst

Verlichting gebouw per m2 BVO

Verval meer dan 75“/o van de levensduur

Intensiteit Omvang 

2 5

Conditie Aspect/prioriteit 

3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Volgen verouderingsproces



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 3 4 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - gering 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Beleving 8 Esthetica, maatschappelijk - matig effect

Conditie 4

904102 Terreinverh., stelconplaten

Terrein

B12EM01 Breuk

Activiteit:

Vervangen stelconplaten

2019 Hvh

12,00 st

Totaal

«3.645

906320 Terreinverlichting armaturen diversen (lichtreclame gevel, logo) 

Terrein

E7EM01 Kunststof uitgehard

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 2 3 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Vervangen Logo"Brandweer'1

2019

906320 Terreinverlichting armaturen diversen (lichtreclame gevel, logo) 

Terrein

E7GV02 Verval meer dan 75“A van de levensduur

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 2 5 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Vervangen op termijn

2019 Hvh

1,00

Conditie 3

211029 Gevelafwerking voegwerk platvol

Gevel
B8EC01 Uitgespoeld/afwezig voegwerk

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 2 3 Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen voegwerk op termijn

2019 Hvh

1,00 pst



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

įft b

Conditie 3

221103 Binnenwand schoonmetselwerk

Algemeen

B2EC02 Scheuren constructief

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 0 0 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

Herstellen scheuren in metselwerk + fundering op 1,00 pst C 7.500
termijn

2e Handeling

432212 Vloerafwerking dhg tegels, sanitair

Sanitair

B9GA02 Vuil, aanslag

Ernst

Gering

Activiteit:

Vervangen op termijn

Intensiteit Omvang Conditie

2 5 3

Aspect/prioriteit

Veiligheid 8c Gezondheid, comfort en welzijn - gering 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect 
Beleving 8c Esthetica, maatschappelijk - matig effect

2019 Hvh

1,00 pst

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 3 3 Technische vervolgschade - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect 
Beleving 8c Esthetica, maatschappelijk - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

Vervangen boeiboord/ windveer multiplex 1,00 pst C 1.118

211601

Zijgevel

B5SC04

221103 Binnenwand schoonmetselwerk 

Algemeen

B2EC02 Scheuren constructief

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 2 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Activiteit: 2017 Hvh Totaal

Onderzoek naar draagkracht fundering 1,00 pst C 1.500

1e Handeling

Boeiboord/ windveer multiplex

Delaminatie



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

m&m

" ' V.

Conditie 3

452114 Plafondafwerking hwc-plaat

Algemeen

B10SM01 Afbrokkelen, afboeren/ ontbrekende delen/ beschadiging 

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 2 4 3 Beleving S Esthetica, maatschappelijk - matig

Activiteit: 2019 Hvh

Vervangen golfplaat asbestcement^asbestcement 416,00 m2
vrij

De platen moeten voor 2024 zijn gesaneerd!! Zie voor de kosten de begrotingsregels in de 
MJOP

561110 Radiatoren

Activiteit:

Vervangen plafondafwerking hwc-plaat

471214

Dak

B6SM05

Ernst

Serieus

Golfplaat asbestcement

Erosie, verwering toplaag 

Intensiteit Omvang Conditie 

1 5 3

Aspect/prioriteit

Veiligheid Ã Gezondheid, comfort en welzijn - ernsti 
effect

K13SB03

Ernst

Serieus

Activiteit:

Aanbrengen thermostaten

2019 Hvh

145,00 m2

Totaal 

6 11.451

461030 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend

Gevel

B11EM04 Kale delen

Activiteit:

Herstellen

Ontbreken van bedieningsknop radiatorkraan

Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

333 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect 
Energie Â Milieu - matig effect

2019 Hvh

10,00 pst

Totaal

«650

Ernst

Ernstig

2017 Hvh

1,00 pst

Totaal 

6 25C

Intensiteit Omvang 

3 2

Conditie Aspect/prioriteit

Technische vervolgschade - matig effect 
Toename klachtenonderhoud - matig effect 
Beleving 8. Esthetica, maatschappelijk - matig effec



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 3

582010 Schakelkast hekbesturing

Remise

K17GV02 Verval meer dan 7507o van de levensduur

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 2 5 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Vervangen op termijn

2019 Hvh

1,00 pst

582010 Schakelkast hekbesturing

K17GO01 Ontbreken van bijgewerkt (revisie)regelschema in regelkast

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 1 5 2 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Herstel met vervanging

Werking iinstallatie niet duidelijk, geen schema's aanwezig

2019 Hvh

1,00 pst

631130 Elektra armaturen buiten TL

Gevel

E7EM01 Kunststof kappen uitgehard door veroudering

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 2 3 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Energie 8. Milieu - matig effect

Activiteit:

Herstel met vervanging

2019 Hvh

1,00 pst

731200 Afzuigkap keukenblok algemeen

A91xxx Verouderde keukeninrichting

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 2 5 3 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Vervangen

2019 Hvh

1,00 pst



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 2

212005 Gevelconstructie staalprofiel tpv overheaddeuren 

Gevel

B2EM03 Corrosie

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 2 2 2 Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh Totaal

Ontroesten en behandelen staalconstrucie 4,00 pst 6 800

421212 Wandafwerking tegels, sanitair

Sanitair

B8EM01 Breuk

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig 3 1 2 Veiligheid K Gezondheid, comfort en welzijn - gering 
effect
Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Technische vervolgschade - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Beleving 8 Esthetica, maatschappelijk - matig effect

Activiteit: 2019 Hvh

Vervangen op termijn 1,00 pst

422061 Sanitaire kitvoeg 

Sanitair

B7SC03 Openstaande kitnaden

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 2 2 Veiligheid Ã Gezondheid, comfort en welzijn - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Beleving ã Esthetica, maatschappelijk - matig effect

Hvh

1,00 pst

VJf

Activiteit:

Vervangen op termijn

2019



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wíihelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 2

512110 C.V.-ketel wandketel 65 kW

remise

K2SW01 Lekkage keteldeel/romp niet door corrosie)

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 3 2 2 Veiligheid 8. Gezondheid, comfort en welzijn - matig 
effect
Wet- en regelgeving - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

aansluiting RGA verbeteren

2017 Hvh

1,00 pst

Totaal

eioo

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Gering 1 5 2 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - gering 
effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

532120 Boiler elektrisch 80 liter

K3GV01 Verval tussen 5007o-750A van de levensduur

Activiteit:

Volgen verouderringsproces

2019 Hvh

1,00 pst

561070 Leiding en appendages CV

Algemeen

K5SW02 Lekkage aan appendage zoals afsluiter

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Serieus 2 3 2 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - matig 
effect
Technische vervolgschade - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Herstellen op termijn

2017 Hvh

1,00 pst



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek

Conditie 1

903400 Draaipoort elektrisch

Terrein

B12EM03 Corrosie

TotaalActiviteit:

C 250Herstellen op termijn 1,00 pst

Ernst Intensiteit Omvang Conditie Aspect/prioriteit

Ernstig
..... .........t............

1 2 1 Gebruik en bedrijfsproces, bruikbaarheid - gering 
effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Totaal object C 87.641

Btw C18.405

Totaal inclusief BTW ê 106.045
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Elementenoverzicht

2121GM02 « Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Element:

Locatie:

Hoeveelheid/eenheid:

Conditie:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 

De plaats waar het element zich bevindt.

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 2 3 4 5 6

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 s Redelijk

4 = Matig

5 ® Slecht

6 = Zeer slecht

8 « Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
ļCode Element Locatie Hvh Ehd Conditie

21 Buitenwanden

211029 Gevelafwerking voegwerk platvol Gevel 297,25 m2 O
211601 Boeiboord/ windveer multiplex Zijgevel 8,00 m1 u
212002 Betonband/latei Gevel 18,00m1 D
212003 Gevelconstructie metselwerk Gevel 297,25 m2

212005 Gevelconstructie staalprofiel tpv overheaddeuren Gevel 24,00 m1

22 Binnenwanden

221103 Binnenwand schoonmetselwerk Algemeen 177,41 m2 3
24 Trappen en hellingen

241001 Binnentrappen hout Remise 2,00 st 3
27 Daken

271609 Gootconstructie goot+beugels polyester Gevel 50,00 m1 K3
31 Buitenwandopeningen

311101 Kozijn buiten hardhout Gevel 17,86 m2

312201 Draai/val/uitzet raam hardhout Gevel 3,00 st

313101 Buitendeur hardhout Gevel 1,00st

313506 Overheaddeur metaal Remise 1,00 st

313506 Overheaddeur metaal handbediend Werkplaats 2,00 st 3
32 Binnenwandopeningen

321101 Binnenkozijnen hout 1 staal 1 aluminium 45,00 m2

323101 Binnendeur massief 15,00 st

42 Binnenwandafwerkingen

421212 Wandafwerking tegels, sanitair Sanitair 69,40 m2

422061 Sanitaire kitvoeg Sanitair 27,76 m1

43 Vloerafwerkingen

432212 Vloerafwerking dhg tegels, sanitair Sanitair 26,14 m2

432217 Vloerafwerking linoleum/marmoleum Algemeen 112,82 m2 yy
434102 Vloer remise en werkplaatsen, stelconplaten Remise 251,10 m2

45 Plafondafwerkingen

452114 Plafondafwerking hwc-plaat Algemeen 145,00 m2 u



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie

46 Schilderwerk

461030 Buiten schilderwerk boeiboord/ windveren hout 
dekkend
461030

Gevel 8,00 m1 a
461030 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend Gevel 17,86 m2 B
462000 Binnen schilderwerk op basis van BVO Interieur 334,00 m2 B

462000

47 Dakafwerkingen

471214 Golfplaat asbestcement Dak 416,00 m2 B
51 Warmteopwekking

512110 C.V.-ketel wandketel 65 kW remise 1,00st B
ogw

512400 Rookgasdakdoorvoer metaal Dak 1.00 st B
52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoeren metaal Gevel 10,00m1 B
521209 Hemelwaterafvoeren kunststof l pvc Gevel 5,00 m1 B
53 Water

532120 Boiler elektrisch 80 liter Sanitair 1,00 st B
532120 Boiler close-Up Werkkast 1.00 st B
55 Koudeopwekking

551200 Koelunit Werkplaats 1.00 st B
551200 Koelunit Werkplaats 1.00 st B
56 Warmtedistributie

561030 CV-expansievat Werkplaats 1,00 st B
561070 Leiding en appendages CV Algemeen 334,00 m2 B
561110 Radiatoren 1,00 pst B
563210 Luchtverhitter 3,00 st B
57 Luchtbehandeling

571210 Vent.dakdoorvoer metaal Dak 6,00 st B
572000 Afzuigsysteem/slangen uitlaatgassen 1,00 pst fl

572100 Ventilator raam/muur Kantine 1,00 st B
572100 Mechanische ventilatie-unit sanitair 1,00 st B
572100 Afzuigventilator uitlaatgassen tbv 

brandweerwagens
1.00 st B



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Schakelkast hekbesturing Remise 1.00 st D
63 Verlichting

631100 Groepenkast 1 installatiekast licht-Kracht Meterkast 1,00 st D
631110 Verdeelinrichting licht Werkplaats 1,00 st

631130 Verlichting gebouw per m2 BVO Algemeen 334,00 m2

631130 Elektra armaturen buiten TL Gevel 2,00 st D
631130 Elektra armaturen buitenlamp Gevel 2,00 st

632410 Noodverlichtingsunit decentraal- 
orientatieverlichting i m2 BVO

Algemeen 334,00 m2 ā
65 Beveiliging

651300 Brandslang haspel werkplaats 1,00 st Q
651300 Schuim 1 poeder blusser 6 liter werkplaats 2,00 st 3
73 Vaste keukenvoorzieningen

731100 Keukenblok werkplaats 1,00st 3
Oud keukenblokje gebruikt voor de frìteuze

731200 Afzuigkap keukenblok algemeen 1,00 st 3
74 Vaste sanitairvoorzieningen

741100 Douchemengkraan handmatig Sanitair 4,00 st 3
741100 Douchegarnituur Sanitair 4,00 st B
741110 Sanitair closetpot Sanitair 3,00 st

741120 Sanitair urinoir Sanitair 1.00 st

741130 Wasfontein 8 plaats Sanitair 1.00 st

741130 Sanitair wastafel Sanitair 3,00 st

83 Losse keukeninventarisatie

831100 Keukenblok Kantine 1.00 st 3
90 Terrein

903400 Draaipoort elektrisch Terrein 1,00st ĵ
904102 Terreinverh., stelconplaten Terrein 196,00 m2

904113 Terreinverharding asfalt Terrein 372,00 m2

906320 Terreinverlichting armaturen diversen 
(lichtreclame gevel, logo)

Terrein 1,00 st 4



2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminaiaan 2 * Bennebroek
Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie

99 Algemeen

999900 Legionella beheer 1 beheersplan BVO 334,00 m2

999900 NEN 3140 inspectie per m2 BVO Algemeen 334,00 m2
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Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

c j

Element: 

Gebrek: 

Handeling/Activiteit: 

Hoeveelheid/eenheid: 

Startjaar en cyclus:

Totaal:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar1 staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).

[Fonds] s (20)



[Fonds] = (20)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

21 Buitenwanden
211029 Gevelafwerking voegwerk platvol Gevel

a Herstellen voegwerk op termijn Uitgespoeld/afwezig
voegwerk

1,00 pst 2019 6 350,00

Vervangen voegwerk platvol 297,25 m2 2030 48 6 51,02

211601 Boeiboord/ windveer multiplex Zijgevel

a Vervangen boeiboord/ windveer Delaminatie 1,00 pst 2019 61.118,00
multiplex
Vervangen boeiboord/ windveer 
multiplex

8,00 m1 2037 18 6 139,71

212002 Beton band/latei Gevel

Aanbrengen beton lateien 18,00 m1 2050 6 346,24

212003 Gevelconstructie metselwerk Gevel

a Herstellen gevel tpv lateien op Scheuren constructief tgv 4,00 pst 2019 6 750,00
termijn therm, werking

a Herstellen scheuren in metselwerk + 
fundering op termijn

Scheuren constructief 1,00 pst 2019 6 7.500,00

a Onderzoek naar draagkracht 
fundering

Scheuren constructief 1,00 pst 2017 6 1.500,00

Vervangen metselwerk 297,25 m2 2040 6 167,66

212005 Gevelconstructie staalprofiel tpv 
overheaddeuren

Gevel

a Ontroesten en behandelen 
staalconstrucie

Corrosie 4,00 pst 2019 6 200,00

Vervangen staalconstrucie 24,00 m1 2030 48 6 175,00

22
221103

B

Binnenwanden
Binnenwand schoonmetselwerk

Herstellen scheuren in metselwerk +

Algemeen

Scheuren constructief 1,00 pst 2019 6 7.500,00

a
fundering op termijn
Onderzoek naar draagkracht Scheuren constructief 1,00 pst 2017 6 1.500,00
fundering
Aanbrengen schoonwerk metselwerk 177,41 m2 2050 6139,71

6 350 6 350

61.118

6 15.166 615.166

6 1.118

61.118 61.118

60

6 3.000 6 3.000

6 7.500 6 7.500

6 1.500 6 1.500

649.837 6 49.837

6 800 6 800

6 4.200 6 4.200

61.500 6 0 612.768 6 0 6 0 6 70.320 6 84.588

6 7.500 6 7.500

61.500 61.500

60

61.500 6 0 6 7.500 6 0 6 0 6 0 6 9.000
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie ElemenťGebrek Hvh Ehd Stj Cy Priįs/Ehd

24 Trappen en hellingen
241001 Binnentrappen hout

Vervangen binnentrap hout

Remise

2,00 st 2019 60 «2.126,05

27 Daken
271609 Gootconstructie goot+beugels 

polyester
Gevel

m Noodherstel Lekkage 1,00 pst 2017 « 350,00

Vervangen goot ÍL beugels polyester 50,00 m1 2019 24 « 58,31

31 Buitenwandopeningen
311101 Kozijn buiten hardhout Gevel

Vervangen kozijn hardhout 17,86 m2 2030 48 «488,12

312201 Draai/val/uitzet raam hardhout Gevel

m Vervangen raam hardhout Houtrot 1,00 pst 2017 «516,32

Vervangen raam hardhout 3,00 st 2030 48 «516,32

313101 Buitendeur hardhout Gevel

Vervangen buitendeur hardhout incl. 
hang en sluitwerk

1,00 st 2019 48 « 564,93

313506 Overheaddeur metaal Remise

Vervangen overheaddeur metaal 1,00 st 2019 30 « 8.505,03

313506 Overheaddeur metaal handbediend Werkplaats

Vervangen overheaddeur metaal 2,00 St 2019 30 «4.772,76

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

« 4.252 « 4.252

«0 «0 « 4.252 «0 «0 «0 « 4.252

«350

«2.916

«350

«2.916

«350 «0 « 2.916 «0 «0 «0 « 3.266

«8.718 «8.718

«516

«1.549

«516

«1.549

«565 «565

« 8.505 « 8.505

« 9.546 « 9.546

«516 «o e 18.615 «o «0 «10.267 e 29.399
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

32 Binnenwandopeningen
321101 Binnenkozijnen hout 1 staal 1 

aluminium
Vervangen kozijn hout 1 staal 1 45,00 m2 2019 48 « 467,73
aluminium

323101 Binnendeur massief

Vervangen binnendeur massief 15,00 st 2019 48 « 346,24

42 Binnenwandafwerkingen
421212 Wandafwerking tegels, sanitair Sanitair

m Vervangen op termijn Breuk 1,00 pst 2019 eo,oo

Vervangen wandafwerking 
wandtegels, sanitair

69,40 m2 2019 30 «97,19

422061 Sanitaire kitvoeg Sanitair

u Vervangen op termijn Openstaande kitnaden 1,00 pst 2019 «0,00

Vervangen kitvoeg binnenwand 27,76 ml 2019 12 « 10,64

43 Vloerafwerkingen
432212 Vloerafwerking dhg tegels, sanitair Sanitair

m Vervangen op termijn Vuil, aanslag 1,00 pst 2019 «0,00

Vervangen vloerafwerking dhg 
tegels, sanitair

26,14 m2 2019 30 «119,10

434102 Vloer remise en werkplaatsen, 
stelcon platen

Remise

m Vervangen stelconplaten door Corrosie aan dragende 251,10 m2 2019 « 175,00
betonvloer onderdelen

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

«21,048 «21.048

«5.194 «5.194

«0 Ś0 « 26.241 co «0 «0 C 26.241

C 6.745

«0

« 6.745

«295 «295

«0

«591

«0 «0 C 7.040 «0 «0 «295 « 7.336

«3.113

CO

«3.113

« 43.943 C 43.943

«0 «0 C 47.056 co «0 «0 « 47.056
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

45 Plafondafwerkingen
452114 Plafondafwerking hwc-plaat Algemeen

Vervangen plafondafwerking hwc- Afbrokkelen, afboeren/ 145,00 m2 2019 6 78,97
plaat ontbrekende delen/ 

beschadiging
Vervangen plafondafwerking hwc- 
plaat

145,00 m2 2063 48 6 78,97

46 Schilderwerk
461030 Buiten schilderwerk kozijn&raam 

hout dekkend
Gevel

a Herstellen Kale delen 1,00 pst 2017 6 250,00

Groot schilderwerk kozijn â raam 
hout dekkend

17,86 m2 2019 6 6 39,05

461030 Buiten schilderwerk boeiboord/ 
windveren hout dekkend

Gevel

m Groot schilderwerk boeiboord hout 
dekkend

Kale delen/ houtrot 1,00 pst 2019 «312,00

Groot schilderwerk boeiboord hout 
dekkend

8,00 m1 2025 6 6 39,05

47 Dakafwerkingen
471214 Golfplaat asbestcement Dak

m Vervangen golfplaat asbestcement- Erosie, verwering toplaag 416,00 m2 2019 «0,00
»asbestcement vrij
Afvoeren asbestcement 62,40 m3 2019 « 87,75

Technisch advies 1,00 pst 2019 « 850,00
asbestinventarisatie gevelbekleding 
Vervangen golfplaat asbestcement- 416,00 m2 2019 48 « 84,90
asbestcement vrij

51 Warmteopwekking
512110 C.V.-ketel wandketel 65 kW remise

Vervangen Wand CV Ketel 65kW 1,00 st 2030 15 6 4.097,34

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

«11.451 «11.451

«0

«0 «0 «11.451 60 «0 «0 6 11.451

«250

«697 « 2.092

«250

« 2.790

«312

«937

«312

«937

«250 «0 « 1.009 «0 «0 « 3.029 6 4.289

«0

6 5.476 « 5.476

«850 «850

«35.318 6 35.318

«0 6 0 «41.644 «0 «0 «0 «41.644

64.097 « 4.097
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

512400 Rookgasdakdoorvoer metaal

Vervangen rookgasafvoer metaal

Dak

1,00 st 2019 18 6 135,56

52 Afvoeren
521200 Hemelwaterafvoeren metaal Gevel

a Vervangen op termijn Roest 1,00 pst 2019 6 0,00

m Vervangen op termijn Deuken, beschadiging 1,00 pst 2019 6 0,00

m Vervangen op termijn Verankering, manco 1,00 pst 2019 6 0,00

Vervangen hemelwaterafvoer staal 
gegalvaniseerd

10,00 m1 2019 36 6 84,50

521209 Hemelwaterafvoeren kunststof 1 pvc Gevel

a Herstellen Erosie, verwering/ 
Verbrossing PVC

5,00 m1 2019 6 36,25

Vervangen hemelwaterafvoer pvc 5,00 m1 2043 24 6 36,25

53 Water
532120 Boiler elektrisch 80 liter Sanitair

a Volgen verouderringsproces Verval tussen 50“Zo-75yo van 
de levensduur

1,00 pst 2019 6 0,00

Vervangen boiler elektrisch 80 I 1,00 st 2019 20 6 1.295,20

532120 Boiler close-Up Werkkast

a Verwijderen Boiler uitgeschakeld, buiten 
gebruik.

1,00 pst 2017 6 0,00

Vervangen boiler close-in 1,00 st 2019 18 6 550,61

55 Koudeopwekking
551200 Koelunit Werkplaats

Vervangen Splitunit compleet 1,00 st 2030 15 6 4.658,54

6 136 6136 6 271

6 0 6 0 6136 6 0 6 0 6 4.233 6 4.368

6 845

60

60

60

6 845

6 181 6181

60

6 0 6 0 6 1.026 6 0 6 0 6 0 61.026

61.295

60

61.295 6 2.590

60

60

6 0 6 0 6 1.295 6 0 6 0 61.295 6 2.590

6 4.659 6 4.659
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

551200 Koelunit Werkplaats

Vervangen Splitunit compleet 1,00 st 2030 15 « 4.658,54

56 Warmtedistributie
561030 CV-expansievat Werkplaats

Vervangen CV-expansievat 1,00 st 2030 15 C 177,84

561070 Leiding en appendages CV Algemeen

Vervangen appendages 334,00 pst 2019 15 «31,51

561110 Radiatoren

m Aanbrengen thermostaten Ontbreken van 
bedieningsknop 
radiatorkraan

10,00 pst 2019 « 65,00

Vervangen radiator 10,00 St 2019 36 « 485,96

563210 Luchtverhitter

B Volgen verouderingsproces Verval meer dan 750A van de 
levensduur

3,00 pst 2019 «0,00

Vervangen luchtverhitter tot 15 kW 3,00 St 2033 18 «931,02

57
571210

Luchtbehandeling
Vent.dakdoorvoer metaal Dak

Vervangen dakdoorvoer metaal 6,00 st 2019 18 « 134,31

572000 Afzuigsysteem/slangen
uitlaatgassen
Vervangen afzuigsysteem 1,00 pst 2055 40 «1.500,00

Vervangen slangen 1,00 pst 2019 6 ť 1.000,00

572100 Mechanische ventilatie-unit sanitair

Vervangen mechanische ventilatie- 1,00 st 2033 18 « 629,39
unit

572100 Ventilator raam/muur Kantine

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

C 4.659 « 4.659

«0 «0 «0 «0 «0 6 9.317 C 9.317

« 178 «178

«10.524 «10.524 «21.049

«650 6 650

ë 4.860 «4.860

« 2.793

«0

« 2.793

«0 CO «16.034 «0 6 0 613.495 C 29.529

« 806 6 806 «1.612

« 1.000 6 3.000

«0

6 4.000

«629 «629
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

Vervangen raam/muur ventilator 1,00 st 2051 36 6 354,79

58 Regeling klimaat en sanitair
582010

a

Schakelkast hekbesturing

Herstel met vervanging

Remise

Ontbreken van bijgewerkt 1,00 pst 2019 eo.oo

m Vervangen op termijn

(revisie)regelschema in 
regelkast
Verval meer dan 750/» van de 1,00 pst 2019 eo.oo

Vervangen schakelkast algemeen
levensduur

1,00 st 2019 20 6 3.921,30

63 Verlichting
631100 Groepenkast! installatiekast licht- 

Kracht
Meterkast

a Schema en groepenverklaring Ontbreken van schema's en 1,00 pst 2017 6 500,00
opstellen
Vervangen Meterkast 1 installatiekast

groepenverklaring
1,00 st 2019 30 6 1.332,40

631110 Verdeelinrichting licht Werkplaats

B Schema en groepenverklaring Ontbreken van schema, 1,00 pst 2017 6 250,00
aanbrengen groepenverklaring

u Vervangen op termijn Verval meer dan 75y0 van de 
levensduur

1,00 pst 2019 eo.oo

Vervangen verdeelinrichting licht 1,00 St 2019 30 e 403,02

631130 Verlichting gebouw per m2 BVO Algemeen

a Vervangen op termijn PCB-houdende condensator 1,00 pst 2019 eo.oo
a Vervangen verlichting in sanitaire Materiaal niet van juiste IP- 1,00 pst 2017 e 50o,oo

ruimten klasse
a Volgen verouderingsproces Verval meer dan 750/» van de 

levensduur
1,00 pst 2019 eo.oo

Vervangen armaturen binnen^HF/ 
LED

334,00 m2 2019 20 e 19,70

631130 Elektra armaturen buiten TL Gevel

B Herstel met vervanging Kunststof kappen uitgehard 
door veroudering

1,00 pst 2019 eo.oo

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

eo eo e 1.806 eo eo e 4.435 es.24i

e 3.921

eo

eo

e 3.921 e 7.843

e o e o e 3.921 eo eo e 3.921 e 7.843

e 5ūo esoo

e 1.332 ē 1.332

e250 6 250

eo

e403 ë 403

e5oo

eo

esoo

60

e 6.580 e 6.580 613.160

«o
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Elemert/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

Vervangen gevel- en 
plafondarmaturen

2,00 st 2019 20 «488,12

631130 Elektra armaturen buitenlamp Gevel

Vervangen armaturen buitenlamp 2,00 st 2035 20 « 154,00

632410 Noodverlichtingsunit decentraal- 
orientatieverlichting 1 m2 BVO 
Vervangen noodverlichtingsunit - 
orientatieverlichting

Algemeen

334,00 m2 2019 15 «5,54

65 Beveiliging
651300 Brandslang haspel werkplaats

m Slang vervangen Brandslang niet 
gebruiksklaar

1,00 pst 2017 «0,00

Vervangen brandslang haspel 1,00 St 2049 30 « 572,91

Vervangen brandslang zonder 
haspel 3M'-20m

1,00 st 2019 10 «120,14

651300 Schuim 1 poeder blusser 6 liter werkplaats

Vervangen schuim 1 poeder blusser
6 liter

2,00 St 2025 10 «217,56

74 Vaste sanitairvoorzieningen
741110 Sanitair closetpot Sanitair

Vervangen sanitair, vrijhangend met 
inbouwreservoir

3,00 St 2019 30 « 450,00

741120 Sanitair urinoir Sanitair

Vervangen urinoir 1,00 St 2019 30 «217,21

Vervangen urinoirspoeler hand 1,00 St 2039 20 « 147,90

741130 Sanitair wastafel Sanitair

Vervangen wastafel 3,00 St 2019 30 ë 337,00

Vervangen wastafelkraan 3,00 st 2019 24 «81,33

741130 Wasfontein 8 plaats Sanitair

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

«976 «976 «1.952

« 308 6 308

«1.850 «1.850 «3.701

«1.250 «0 «11.142 «0 «0 «9.714 «22.106

«0

«0

«120 «240 «360

« 870 « 870

«0 «0 «120 «0 «0 «1.111 «1.231

« 1.350 «1.350

«217 «217

«148 «148

«1.011 «1.011

«244 «244
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Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

Vervangen wasfontein 8 plaats 1,00 st 2019 48 «4.651,20 «4.651 «4.651

«0 «0 «7.473 «0 «0 e 148 C 7.621

90 Terrein
903400 Draaipoort elektrisch

* Herstellen op termijn

Terrein

Corrosie 1,00 pst 2019 « 250,00 «250 «250

Vervangen draaipoort 1,00 st 2025 30 C 1.122,00 e 1.122 C 1.122

904102 Terreinverh., stelconplaten

* Vervangen stelconplaten

Terrein

Breuk 12,00 st 2019 C 303,75 « 3.645 «3.645

Vervangen stelconplaten 196,00 m2 2065 50 « 75,93 «0

904113 Terreinverharding asfalt

Vervangen asfalt tbv brandweer

Terrein

372,00 m2 2055 40 « 142,80 «0

Nieuwe toplaag asfalt 372,00 m2 2030 20 C 86,70 « 32.252 C 32.252

«0 «0 «3.895 «0 «0 e 33.374 « 37.269

Totaal object C 5.366 « 0 « 227.341 «0 co C 164.956 C 397.664

Btw «1.127 «0 «47.742 «0 «0 « 34.641 « 83.509

Totaal inclusief BTW C 6.493 CO «275.083 «0 «0 «199.597 «481.173
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Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

S/Wc/ií/c-e^S' û/l Mk ûUļ Ą

Element: 

Gebrek: 

Handeling/Activiteit: 

Hoeveelheid/eenheid: 

Startjaar en cyclus:

Totaal:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

In de kolom ’Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj

21 Buitenwanden
212003 Gevelconstructie metselwerk Gevel

Hydrofoberen/lmpregneren
metselwerk

297,25 m2 2019

24 Trappen en hellingen
241001 Binnentrappen hout Remise

B Herstellen op termijn Beschadiging 1,00 pst 2019

a Herstellen op termijn Aantasting afwerklaag 1,00 pst 2019

27 Daken
271609 Gootconstructie goot+beugels Gevel

polyester
m Reinigen Vuil, plantengroei in dakgoot 1,00 pst 2017

Reinigen goot polyester 50,00 m1 2016 1

31 Buitenwandopeningen
312201 Draai/val/uitzet raam hardhout Gevel

Vervangen hang en sluitwerk 3,00 st 2019 24
algemeen
Controle hang en sluitwerk 3,00 st 2025 6

313101 Buitendeur hardhout Gevel

Vervangen hang en sluitwerk 
buitendeuren

1,00 st 2043 24

Controle hang en sluitwerk 1,00 st 2025 6

313506 Overheaddeur metaal Remise

m Geen actie/ Vervangen op termijn Hang 81 sluitwerk, niet goed 
te bedienen/ Slijtage deuren

0,00 pst 2019

n Herstellen beveiliging onderzijde Niet werkende beveiliging 1,00 pst 2017

Prijs/Ehd 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

«8,20 e 2.437 «2.437 6 4.875

«0 «0 e 2.437 «0 «0 «2.437 « 4.875

« 250,00

«0,00

«250 «250

«0

«0 «0 «250 «0 «0 «0 «250

C 125,00 « 125 «125

«2,50 ē 125 6 125 « 125 « 125 «2.500 « 3.000

«250 «125 «0 «125 « 125 «2.500 «3.125

«187,87 «564 «564

«7,00 «63 «63

«187,87 «0

«7,00 «21 «21

e 0,00 e o

«500,00 e 500 e 500
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

Onderhoudscontract overheaddeur 1,00 st 2016 1 6 185,00

Reinigen en waxen aluminium 
overheaddeur

16,00 m2 2025 6 «8,68

Vervangen Veren/balancering 1.00 pst 2025 6 «2.500,00

Vervangen deurrollers tijdens 
onderhoud

1,00 st 2024 5 «25,00

Vervangen fotocellen 1,00 st 2025 6 «150,00

vervangen staalkabels 1,00 set 2029 10 « 262,65

313506 Overheaddeur metaal handbediend Werkplaats

» Geen actie/ Vervangen op termijn Hang ä sluitwerk, niet goed 
te bedienen/ Slijtage deuren

0,00 pst 2019 «0,00

« Geen actie/ Vervangen op termijn Beschadiging deur 2,00 pst 2019 «0,00

Reinigen en waxen aluminium 
overheaddeur

18,00 m2 2025 6 «8,68

Vervangen Veren/balancering 2,00 pst 2039 15 « 2.500,00

Vervangen deurrollers tijdens 
onderhoud

2,00 st 2024 5 « 25,00

32 Binnenwandopeningen
323101 Binnendeur massief

Vervangen hang en sluitwerk 
binnendeuren

15,00 st 2043 24 « 130,16

43 Vloerafwerkingen
432217 Vloerafwerking linoleum/marmoleum Algemeen

Slopen en afvoeren vloerafwerking 
linoleum

112,82 m2 2019 18 «8,00

Vervangen vloerafwerking linoleum 112,82 m2 2019 18 «46,35

Onderhoud vloerafwerking linoleum 
(nieuwe wax)

112,82 m2 2024 5 «5,00

Onderhoud vloerafwerking linoleum 
(wax)

112,82 m2 2016 1 «2,50

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

« 185 «185 « 185 « 185 « 3.700 « 4.440

«417 «417

«7.500 6 7.500

e ioo « 100

«450 «450

«525 «525

«0

«0

«469 «469

« 5.000 « 5.000

«200 «200

«685 «185 «564 « 185 « 185 «18.445 « 20.248

«0

«0 «0 «0 «0 «0 «0 «0

«903 «903 61.805

« 5.229 « 5.229 «10.458

« 2.256 « 2.256

«282 «282 «282 «282 «4.231 « 5.359

«282 «282 «6.132 «282 «282 «12.619 « 19.879
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Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy

46 Schilderwerk
462000 Binnen schilderwerk op basis van Interieur 

BVO
Groot schilderwerk hout dekkend 334,00 m2 2019 20

51 Warmteopwekking
512110 C.V.-ketel wandketel 65 kW remise

aansluiting RGA verbeteren Lekkage keteldeel/romp niet 1,00 pst 2017
door corrosie)

Jaarlijks onderhoud cv-installatie 1,00 st 2016 1

53 Water
532120 Boiler elektrisch 80 liter Sanitair

Jaarlijks onderhoud boiler elektrisch 1,00 st 2016 1
50 I

55 Koudeopwekking
551200 Koelunit Werkplaats

Onderhoud Spliunit

551200 Koelunit Werkplaats

Onderhoud Spliunit

1,00 st 2016 1

1,00 st 2016 1

56 Warmtedistributie
561030 CV-expansievat

Onderhoud expansievat 

661070 Leiding en appendages CV 

» Herstellen op termijn

Werkplaats

1,00 st 2017 2

Algemeen

Lekkage aan appendage 1,00 pst 2017
zoals afsluiter

Prijs/Ehd 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

« 29,78 « 9.947 « 9.947 6 19.893

«0 «0 6 9.947 60 «0 6 9.947 «19.893

e 100,00 6 100 «100

e 90,79 «91 6 91 «91 «91 6 91 «1.725 6 2.179

« 191 «91 «91 «91 «91 «1.725 « 2.279

« 23,60 «24 «24 «24 «24 «448 «543

«24 «24 60 «24 «24 «448 «543

« 265,34 «265 «265 «265 «265 «265 «5.041 «6.368

C 265,34 «265 «265 «265 «265 «265 «5.041 « 6.368

«531 «531 «531 Ç 531 «531 « 10.083 e 12.736

«9,06 «9 «9 69 «91 «118

« 500,00 «500 «500



[Fonds] = (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

563210 Luchtverhitter

* verplaatsen thermostaat Niet functionerende 1,00 pst 2017 « 100,00

Onderhoud luchtverhitter
thermostaat

3,00 st 2017 2 «66,16

57 Luchtbehandeling
572100 Afzuigventilator uitlaatgassen tbv 

brandweerwagens
Vervangen afzuigventilator 1,00 st 2019 20 ë 1.739,19
uitlaatgassen
Onderhoud afzuigventilator 1,00 st 2016 1 « 104,06
uitlaatgassen

572100 Mechanische ventilatie-unit sanitair

Controle mechanische ventilatie-unit 1,00 st 2016 1 « 43,72

63 Verlichting
631100 Groepenkast 1 installatiekast licht- 

Kracht
Meterkast

a Schroef koppen plaatsen Ontbreken van 
schoefkoppen

1,00 pst 2017 «0,00

631130 Verlichting gebouw per m2 BVO Algemeen

Vervangen lampen binnen- 
groepsremplce^ HF/ LED

334,00 m2 2019 4 « 2,39

631130 Elektra armaturen buiten TL Gevel

Vervangen lampen buiten TL 2,00 st 2016 4 « 22,88

631130 Elektra armaturen buitenlamp Gevel

Vervangen lampen buiten 2,00 st 2016 1 «11,25

632410 Noodverlichtingsunit decentraal- Algemeen 
orientatieverlichting Z m2 BVO
Controle noodverlichting 334,00 m2 2016 1 « 0,14

334,00 m2 2024 5 « 1,38Vervangen noodaccu

2017 2018 2013 2020 2021 2022-2041 Totaal

«100 «100

« 198 «198 « 198 «1.786 « 2.382

«808 «0 «208 «0 «208 « 1.877 «3.100

«1.739 « 1.739 « 3.478

«104 «104 « 104 f 104 «1.977 « 2.393

«44 «44 «44 «44 «44 «831 « 1.049

« 148 « 148 « 1.783 « 148 « 148 «4.547 « 6.921

«0

f798 « 3.991 « 4.790

«46 «229 «275

«23 «23 «23 «23 «23 «450 «563

«47 «47 «47 «47 «888 «1.075

«1.383 «1.383

«69 «69 «821 «115 «69 «6.941 ë 8.085



[Fonds] = (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

65 Beveiliging
651300 Brandslang haspel

Controle brandslang haspel

werkplaats

1,00 st 2016 1 e 12,74

651300 Schuim 1 poeder blusser 6 liter

Controle schuim 1 poederblusser

werkplaats

2,00 st 2016 1 612,74

73 Vaste keukenvoorzieningen
731100 Keukenblok werkplaats

m Vervangen op termijn Materiaalaantasting/ 
ontbrekende delen

1.00 pst 2019 6 0,00

Vervangen keukenblok » 1.5m. * 
bovenkasten

1,00 st 2019 25 6 2.500,00

731200 Afzuigkap keukenblok algemeen

m Vervangen Verouderde keukeninrichting 1,00 pst 2019 6o,oo

Vervangen afzuigkap 1,00 st 2019 10 6 1.084,72

74
741100

Vaste sanitairvoorzieningen
Douchegarnituur Sanitair

Vervangen douchegarnituur 4,00 St 2019 24 6 70,48

Vervangen douchemengkraan 4,00 St 2019 24 6 113,87

741100 Douchemengkraan handmatig Sanitair

Vervangen douchemengkraan 4,00 St 2019 24 6 91,77

741130 Wasfontein 8 plaats Sanitair

Vervangen koudwaterkraan 8,00 St 2043 24 6 93,06

613 613 6 13 6 13 6 229 6 280

6 25 6 25 6 25 6 25 6 25 6 459 6 586

6 38 6 38 6 25 6 38 6 38 6 688 6 866

6 2.500

60

6 2.500

6 1.085

60

6 2.169 6 3.254

6 0 6 0 6 3.585 6 0 6 0 6 2.169 6 5.754

6 282 6 282

6 455 6 455

6 367 6 367

60

60 60 61.104 6 0 6 0 6 0 61.104



[Fonds] s (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd

83 Losse keukeninventarisatie
831100 Keukenblok Kantine

B Herstellen met vervanging Materiaaldefecten hang- en 
sluitwerk

1,00 pst 2019 6 0,00

m Vervangen keuken Materiaalaantasting 1,00 pst 2019 6 0,00

Vervangen keukenblok »s2.0 m 
hoekkeuken

2,00 st 2019 24 6 1.300,67

Vervangen keukenmengkraan 1,00 st 2019 24 6 81,33

Vervangen tegelwerk lengte 350cm 7,00 m2 2019 24 6 97,19
hoogte 60cm
Vervangen kitvoeg boven blad 
inclusief inwendige hoeken

12,00 m1 2019 12 6 8,20

90 Terrein
904102 Terreinverh., stelconplaten Terrein

Herstraten stelconplaten 147,00 m2 2019 20 6 49,36

906320 Terreinverlichting armaturen 
diversen (lichtreclame gevel, logo)

Terrein

m Vervangen Logo"BrandweetJ’ Kunststof uitgehard 0,00 pst 2019 6 0,00

m Vervangen op termijn Verval meer dan 75"A van de 
levensduur

1,00 2019 6 0,00

Vervangen lampen buiten TL-» Led 
of TL5

1 ,oo st 2019 4 6 56,00

Vervangen terreinverlichting 1,00 st 2019 20 61.500,00

99 Algemeen
999900 NEN 3140 inspectie per m2 BVO Algemeen 

NEN 3140 per m2

999900 Legionella beheer I beheersplan 
BVO
Legionella beheersplan actualiseren

334,00 m2 2017 5 6 2,06

334,00 m2 2019 3 6 0,37

334,00 m2 2017 1 60,12Legionella beheer I controle ronde

60

60

6 2.601 6 2.601

6 81 6 81

6 680 6 680

6 98 6 98 6197

6 0 6 0 6 3.461 6 0 6 0 6 98 6 3.560

6 7.256 6 7.256 614.512

O
 

o
U
P 

M
P

6 56 6 280 6 336

6 1.500 61.500 6 3.000

6 0 6 0 6 8.812 6 0 6 0 6 9.036 617.848

6 688 6 2.752 6 3.440

60

6 406 40 6 40 6 40 6 521 6 681



[Fonds] = (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
CodefElement/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

Legionella risicoinventarisatie en 
beheersplan pand

334,00 m2 2017 «2,80 «935 «935

«1.663 «40 «0 «40 «40 « 3.273 « 5.057

Totaal object «4.688 «1.532 « 39.750 « 1.578 «1.740 « 86.834 « 136.123

Btw «985 «322 « 8.347 «331 «365 « 18.235 « 28.586

Totaal inclusief BTW «5.673 « 1.854 «48.098 «1.910 «2.105 «105.069 «164.709
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal járen bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).

[Fonds] = (20)



[Fonds] = (20) \cįi
2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Hoofdgroep

21 Buitenwanden

22 Binnenwanden

24 Trappen en hellingen

27 Daken

31 Buitenwandopeningen

32 Binnenwandopeningen

42 Binnenwandafwerkingen

43 Vloerafwerkingen

45 Plafondafwerkingen

46 Schilderwerk

47 Dakafwerkingen

51 Warmteopwekking

52 Afvoeren

53 Water

55 Koudeopwekking

56 Warmtedistributie

57 Luchtbehandeling

58 Regeling klimaat en sanitair

63 Verlichting

65 Beveiliging

74 Vaste sanitairvoorzieningen

90 Terrein

2019 2020 2021 2022-2041 Totaal2017 2018

61.500 60 6 12.768 60 60 6 70.320 6 84.588

6 1.500 60 6 7.500 60 60 60 6 9.000

60 60 6 4.252 60 60 60 6 4.252

6 350 60 6 2.916 60 60 60 6 3.266

6 516 60 618.615 60 60 6 10.267 6 29.399

60 60 6 26.241 60 60 60 6 26.241

60 60 6 7.040 60 60 6 295 6 7.336

60 60 6 47.056 60 60 60 6 47.056

60 60 6 11.451 60 60 60 611.451

6 250 60 6 1.009 60 60 6 3.029 6 4.289

60 60 6 41.644 60 60 60 6 41.644

60 60 6136 60 60 64.233 6 4.368

60 60 61.026 60 60 60 6 1.026

60 60 6 1.295 60 60 61.295 6 2.590

60 60 60 60 60 6 9.317 6 9.317

60 60 6 16.034 60 60 6 13.495 6 29.529

60 60 6 1.806 60 60 6 4.435 6 6.241

60 60 6 3.921 60 60 6 3.921 6 7.843

6 1.250 60 6 11.142 60 60 6 9.714 6 22.106

60 60 6120 60 60 6 1.111 6 1.231

60 60 6 7.473 60 60 6 148 6 7.621

60 60 6 3.895 60 60 6 33.374 6 37.269



[Fonds] » (20)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Hoofdgroep

Totaal object 

Btw

Totaal inclusief BTW

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

6 5.366 6o 6 227.341 60 60 6 164.956 6 397.664

6 1.127 «0 6 47.742 60 60 6 34.641 6 83.509

6 6.493 60 6 275.083 60 60 6199.597 6 481.173
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een 
aantal járen bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).

[Fonds] = (10)



[Fonds] s (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Hoofdgroep

21 Buitenwanden

24 Trappen en hellingen

27 Daken

31 Buitenwandopeningen

32 Binnenwandopeningen

43 Vloerafwerkingen

46 Schilderwerk

51 Warmteopwekking

53 Water

55 Koudeopwekking

56 Warmtedistributie

57 Luchtbehandeling

63 Verlichting

65 Beveiliging

73 Vaste keukenvoorzieningen

74 Vaste sanitairvoorzieningen

83 Losse keukeninventarisatie

90 Terrein

99 Algemeen

Totaal object

Btw

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2041 Totaal

«0 «0 « 2.437 «0 «0 « 2.437 C 4.875

CO «0 «250 «0 «0 «0 «250

6 250 « 125 «0 «125 « 125 «2.500 «3.125

«685 « 185 «564 6 185 C 185 « 18.445 C 20.248

«0 «0 «0 «0 «0 CO «0

«282 «282 «6.132 «282 «282 «12.619 « 19.879

«0 «0 « 9.947 «0 «0 C 9.947 « 19.893

« 191 «91 «91 «91 «91 « 1.725 « 2.279

«24 «24 «0 «24 «24 «448 «543

«531 «531 «531 «531 «531 « 10.083 « 12.736

«808 «0 «208 «0 «208 «1.877 «3.100

«148 C 148 C 1.783 «148 « 148 « 4.547 «6.921

«69 «69 «821 «115 «69 « 6.941 C 8.085

«38 «38 «25 «38 «38 «688 6 866

«0 «0 « 3.585 «0 «0 «2.169 C 5.754

«0 «0 e 1.104 «0 «0 «0 « 1.104

«0 «0 C 3.461 «0 «0 «98 C 3.560

«0 «0 «8.812 «0 «0 C 9.036 C 17.848

«1.663 «40 «0 «40 «40 « 3.273 C 5.057

« 4.688 C 1.532 « 39.750 « 1.578 «1.740 « 86.834 « 136.123

«985 «322 « 8.347 «331 «365 « 18.235 6 28.586



[Fonds] = (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Hoofdgroep

Totaal inclusief BTW

2017 2018 2019 2020 2021

6 5.673 61.854 6 48.098 61.910 6 2.105

2022-2041 Totaal

6105.069 6 164.709
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Jaarplan 2017

Element: 

Gebrek: 

Locatie: 

Handeling/Activiteit: 

Hoeveelheid/eenheid:

Totaal:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 

Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).

[Fonds] = (20)



[Fonds] = (20)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd 2017

21 Buitenwanden
.212003 Gevelconstructie metselwerk Onderzoek naar draagkracht fundering 1,00 pst 61.500

Gevel Scheuren constructief

22 Binnenwanden
.221103 Binnenwand schoonmetselwerk Onderzoek naar draagkracht fundering 1,00 pst 61.500

Algemeen Scheuren constructief

27 Daken
.271609 Gootconstructie goot+beugels polyester Noodherstel 1,00 pst 6 350

Gevel Lekkage

31 Buitenwandopeningen
.312201 Draai/val/uìtzet raam hardhout Vervangen raam hardhout 1,00 pst 6 516

Gevel Houtrot

46 Schilderwerk
.461030 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout 

dekkend
Herstellen 1,00 pst 6 250

Gevel Kale delen

53 Water
.532120 Boiler close-Up Verwijderen 1,00 pst 60

Werkkast Boiler uitgeschakeld, buiten gebruik.

63 Verlichting
.631100 Groepenkast 1 installatiekast licht-Kracht Schema en groepenverklaring opstellen 1,00 pst 6 500

Meterkast Ontbreken van schema's en 
groepenverklaring

.631110 Verdeelinrichting licht Schema en groepenverklaring 
aanbrengen

1,00 pst 6 250

Werkplaats Ontbreken van schema, 
groepenverklaring

.631130 Verlichting gebouw per m2 BVO Vervangen verlichting in sanitaire 
ruimten

1,00 pst 6 500

Algemeen Materiaal niet van juiste IP-klasse

65 Beveiliging
.651300 Brandslang haspel Slang vervangen 1,00 pst 60

werkplaats Brandslang niet gebruiksklaar

Totaal object 6 5.366

Btw 6 1.127

Totaal inclusief BTW 6 6.493
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2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Jaarplan 2017

Element:

Gebrek:

Locatie:

Handeling/Activiteit:

Hoeveelheid/eenheid:

Totaal:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 

Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).

[Fonds]:: (10)



[Fonds] “ (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd 2017

27 Daken
.271609 Gootconstructie goot+beugels polyester Reinigen 1,00 pst 6 125

Gevel Vuil, plantengroei in dakgoot

271609 Gootconstructie goot+beugels polyester 
Gevel

Reinigen goot polyester 50,00 m1 6 125

31 Buitenwandopeningen
.313506 Overheaddeur metaal Herstellen beveiliging onderzijde 1,00 pst 6 500

Remise Niet werkende beveiliging

313506 Overheaddeur metaal
Remise

Onderhoudscontract overheaddeur 1,00 st 6 185

43 Vloerafwerkingen
432217 Vloerafwerking linoleum/marmoleum Onderhoud vloerafwerking linoleum 

(wax)
112,82 m2 6 282

Algemeen

51 Warmteopwekking
.512110 C.V.-ketel wandketel 65 kW aansluiting RGA verbeteren 1,00 pst 6 100

remise Lekkage keteldeel/romp niet door 
corrosie)

512110 C.V.-ketel wandketel 65 kW Jaarlijks onderhoud cv-installatie 1,00 st 6 91

remise

53 Water
532120 Boiler elektrisch 80 liter

Sanitair
Jaarlijks onderhoud boiler elektrisch 50 1 1,00 st 6 24

55 Koudeopwekking
551200 Koelunit

Werkplaats
Onderhoud Spliunit 1,00 st 6 265

551200 Koelunit
Werkplaats

Onderhoud Spliunit 1,00 st 6 265

56 Warmtedistributie
561030 CV-expansievat

Werkplaats
Onderhoud expansievat 1,00 st 69

.561070 Leiding en appendages CV Herstellen op termijn 1,00 pst 6 500

Algemeen Lekkage aan appendage zoals afsluiter

.563210 Luchtverhitter verplaatsen thermostaat
Niet functionerende thermostaat

1,00 pst 6 100

563210 Luchtverhitter Onderhoud luchtverhitter 3,00 st 6198

57 Luchtbehandeling
572100 Afzuigventilator uitlaatgassen tbv 

brandweerwagens
Onderhoud afzuigventilator uitlaatgassen 1,00 st 6 104

572100 Mechanische ventilatie-unit sanitair Controle mechanische ventilatie-unit 1,00 st 644

63 Verlichting
.631100 Groepenkast 1 installatiekast licht-Kracht Schroefkoppen plaatsen 1,00 pst 60

Meterkast Ontbreken van schoefkoppen

631130 Elektra armaturen buitenlamp Vervangen lampen buiten 2,00 st 6 23

Gevel



[Fonds] s: (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd 2017

632410 Noodverlichtingsunit decentraal- 
orientatieverlichting 1 m2 BVO

Controle noodverlichting 334,00 m2 6 47

Algemeen

65 Beveiliging
651300 Brandslang haspel 

werkplaats
Controle brandslang haspel 1,00 st 613

651300 Schuim 1 poeder blusser 6 liter 
werkplaats

Controle schuim 1 poederblusser 2,00 st 6 25

99 Algemeen
999900 Legionella beheer / beheersplan BVO Legionella beheer 1 controle ronde 334,00 m2 6 40

999900 Legionella beheer 1 beheersplan BVO Legionella risicoinventarisatie en 
beheersplan pand

334,00 m2 6 935

999900 NEN 3140 inspectie per m2 BVO 
Algemeen

NEN 3140 per m2 334,00 m2 6 688

Totaal object 6 4.688

Btw 6 985

Totaal inclusief BTW 6 5.673
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Kapitalisatie 25 - Járen

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Onkosten:

Reservering:

Saldo:

De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).

[Fonds] = (20)



[Fonds] ® (20)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelmīnalaan 2 * Bennebroek

ļjaar
Onkosten Reservering Saldo Rente

2017 C -5.366 C 15.907 C 10.540 100,00 7-

2018 CO C 15.907 C 26.447 100,00 7-

2019 C -227.341 C 15.907 C-184.988 100,00 7-

2020 «0 C 15.907 C-169.081 100,00 7-

2021 CO C 15.907 C-153.175 100,00 “/o

2022 CO C 15.907 C-137.268 100,00 7-

2023 CO C 15.907 C-121.362 100,00 7-

2024 co C 15.907 C-105.455 100,00 7-

2025 C -3.567 C 15.907 C-93.116 100,00 “/o

2026 CO C 15.907 C -77.209 100,00 7o

2027 CO C 15.907 C -61.302 100,00 7o

2028 CO C 15.907 C-45.396 100,00 7o

2029 C -120 C 15.907 C-29.610 100,00 7o

2030 C -75.477 C 15.907 C-89.180 100,00 7o

2031 C -2.305 C 15.907 C -75.579 100,00 7-

2032 CO C 15.907 C -59.672 100,00 7o

2033 C -3.422 C 15.907 C-47.188 100,00 7o

2034 C-12.375 C 15.907 C -43.656 100,00 7o

2035 C-743 C 15.907 C -28.493 100,00 7o

2036 CO C 15.907 C-12.586 100,00 7-

2037 C -4.069 C 15.907 C -749 100,00 7-

2038 CO C 15.907 C 15.158 100,00 7-

2039 C-13.041 C 15.907 C 18.024 100,00 7-

2040 C-49.837 C 15.907 C-15.907 100,00 7-

2041 CO C 15.907 CO 100,00 7-

C -397.664 C 397.664



[Fonds] s (20)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente
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Kapitalisatie 25 - Járen

2121GM02 » Brandweerkazerne Bennebroek

Wilhelminalaan 2 
2121 GM Bennebroek

Toelichting:

Onkosten:

Reservering:

Saldo:

De totale uitgaven voor het onderhoud perļaar.

De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 procent (vanaf 2015).

[Fonds] (10)



[Fonds] = (10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente į

2017 6 -4.688 6 5.445 6 757 100,00 X

2018 6-1.532 6 5.445 6 4.669 100,00 X

2019 6 -39.750 6 5.445 6 -29.636 100,00 X

2020 6-1.578 6 5.445 6-25.769 100,00 X

2021 6-1.740 6 5.445 6 -22.064 100,00 “/o

2022 6-2.180 6 5.445 6-18.800 100,00 X

2023 6 -2.594 6 5.445 6-15.949 100,00 “/o

2024 6 -2.396 6 5.445 6-12.900 100,00 X

2025 6 -4.648 6 5.445 6-12.103 100,00 X

2026 6-1.532 6 5.445 6-8.191 100,00 “/o

2027 6-3.282 6 5.445 6 -6.028 100,00 X

2028 6-1.538 6 5.445 6-2.121 100,00 X

2029 6-3.893 6 5.445 6-569 100,00 X

2030 6-911 6 5.445 6 3.965 100,00 X

2031 6 -8.063 6 5.445 6 1.347 100,00 X

2032 6 -2.266 6 5.445 6 4.525 100,00 X

2033 6-1.498 6 5.445 6 8.473 100,00 X

2034 6-1.803 6 5.445 612.115 100,00 X

2035 6 -2.569 6 5.445 614.991 100,00 X

2036 6-1.578 6 5.445 6 18.858 100,00 X

2037 6-11.211 6 5.445 613.092 100,00 X

2038 6-1.532 6 5.445 6 17.004 100,00 X

2039 6 -30.061 6 5.445 6-7.612 100,00 “/o

2040 6-1.538 6 5.445 6-3.705 100,00 X

2041 6-1.740 6 5.445 60 100,00 X

6 -136.123 6 136.123



[Fonds](10)

2121GM02 * Brandweerkazerne Bennebroek 
Wilhelminalaan 2 * Bennebroek
Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente
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