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Onderwerp
De vrijwillige brandweer van post Bennebroek is nu gevestigd in het gebouw van de voormalige 
gemeentewerf, waarvan de technische en functionele staat slecht is. Voor goede brandbestrijding 
en hulpverlening in het zuidelijke deel van de gemeente en de regio daar omheen is goede 
huisvesting voor de brandweerpost Bennebroek nodig. Nieuwbouw van de brandweerpost op de 
huidige en alternatieve locatie (o.b.v. locatiestudie is Binnenweg 63 voorkeurslocatie) moet worden 
onderzocht.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2019
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Hierbij de bestuursopdracht te formuleren aan het college van burgemeester en wethouders om 
nieuwbouw van de brandweerpost verder uit te werken binnen de volgende kaders:

1. Ten minste twee scenario's voor de nieuwe brandweerpost moeten worden uitgewerkt: 
Nieuwbouw op een alternatieve en nieuwbouw op de huidige locatie;

2. De bereikbaarheid van zowel de brandweerpost als de omliggende functies moet 
verkeerstechnisch gegarandeerd zijn;

3. De brandweerpost moet stedenbouwkundig en landschappelijk gezien ingepast worden in 
de omgeving;

4. De brandweerpost moet voldoende dichtbij de woonadressen van de vrijwilligers liggen 
zodat de uitruktijd bij een incident zo kort mogelijk is;

5. Het project moet worden voorzien van heldere afspraken ten behoeve van het 
communicatie- en participatieproces conform bijgevoegd procesvoorstel;

6. Het gebruik van de brandweerpost moet toekomstbestendig zijn (flexibel in gebruik bij 
ontwikkelingen in de brandweerwereld);

7. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met duurzaamheidsaspecten. Nieuwbouw 
moet aardgasloos zijn. Circulair bouwen is gewenst;
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8. Eventuele compenserende maatregelen voor belanghebbenden (zoals inpandige partijen) 
en mogelijk benadeelde partijen (bijvoorbeeld planschade risico) moeten in kaart zijn 
gebracht;

9. De opdrachtnemer en projectleider van de realisatie van de nieuwbouw is de 
Veiligheidsregio Kennemerland, met inachtneming van de kaderstelling van de raad

10. De eigendomssituatie van het toekomstig plangebied en (onderhoud van) te realiseren 
opstallen moeten economisch en juridisch onderbouwd worden. De grond blijft eigendom 
van de gemeente en wordt in erfpacht uitgegeven aan de VRK; opstallen t.b.v. brandweer 
zullen al dan niet met (tijdelijke) beperkende rechten in eigendom komen van VRK;

11. Het budget voor de uitvoering van de bouw moet onderbouwd worden aan de hand van 
een technisch en functioneel programma van eisen. Het daaruit voortvloeiend benodigd 
krediet wordt door de raad vastgesteld;

12. Mogelijke opbrengsten indien de huidige locatie (oude gemeentewerf) vrijkomt moeten 
berekend worden;

13. Conform het collegeprogramma vindt realisatie van de post binnen driejaar plaats.

De raad voornoemd, d.d.

VVD, CDA, GL, HvB, VDB dienen een amendement in (kenmerk A, Corsanummer 2019002745) met 
als dictum:

Wijzigt het besluit 2018015715 als volgt:
besluit:

Het college de bestuursopdracht te geven om de nieuwbouw van de brandweerpost verder uit te 
werken binnen de volgende kaders:

1. Nieuwbouw op de locatie Wilhelminalaan, waarbij voor wat betreft de exacte plaats gezocht 
kan worden naar optimalisatie;

2. De bereikbaarheid van zowel de brandweerpost als de omliggende functies moet 
verkeerstechnisch gegarandeerd worden;

3. De brandweerpost moet stedenbouwkundig en landschappelijk gezien ingepast worden in 
de omgeving en de bestaande cultuurhistorische kwaliteit;

4. Het project moet worden voorzien van heldere afspraken ten behoeve van het 
communicatie- en participatieproces volgens bijgevoegd procesvoorstel. De brandweer 
staat hierin als gebruiker centraal en heeft een zwaardere positie;

5. Het gebruik van de brandweerpost moet toekomstbestendig zijn (flexibel in gebruik bij 
ontwikkelingen in de brandweerwereld);

6. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met duurzaamheidsaspecten. Nieuwbouw 
moet aardgasloos zijn en voldoen aan de BENG-eisen. Waar mogelijk wordt circulair 
gebouwd;

7. Eventuele compenserende maatregelen voor belanghebbenden (zoals inpandige partijen) 
en mogelijk benadeelde partijen (bijvoorbeeld planschade risico) moeten in kaart zijn 
gebracht;

8. De opdrachtnemer en projectleider van de realisatie van de nieuwbouw is de 
Veiligheidsregio Kennemerland, met inachtneming van de kaderstelling van de raad

9. De eigendomssituatie van het toekomstig plangebied en (onderhoud van) te realiseren 
opstallen moeten economisch en juridisch onderbouwd worden. De grond blijft eigendom 
van de gemeente en wordt in erfpacht uitgegeven aan de VRK; opstallen t.b.v. brandweer 
zullen al dan niet met (tijdelijke) beperkende rechten in eigendom komen van VRK;

10. Het budget voor de uitvoering van de bouw moet onderbouwd worden aan de hand van een 
technisch en functioneel programma van eisen. Het daaruit voortvloeiend benodigd krediet 
wordt door de raad vastgesteld;



11. Volgens het collegeprogramma vindt realisatie van de post binnen drie jaar plaats.

De raad stemt in met Amendement A met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen. De raad 
constateert dat hiermee het oorspronkelijke voorstel is vervangen.
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Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 14 maart 2019

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 17 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 2

, plv. voorzitter

, griffier
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Voorgesteld besluit
Hierbij de bestuursopdracht te formuleren aan het college van burgemeester en wethouders om 
het projectplan voor verplaatsing en nieuwbouw van de brandweerpost verder uit te werken, 
binnen de volgende kaders:

1. Ten minste twee scenario's voor de nieuwe brandweerpost moeten worden uitgewerkt: 
Nieuwbouw op een alternatieve en nieuwbouw op de huidige locatie;

2. De bereikbaarheid van zowel de brandweerpost als de omliggende functies moet 
verkeerstechnisch gegarandeerd zijn;

3. De brandweerpost moet stedenbouwkundig en landschappelijk gezien ingepast worden in 
de omgeving;

4. De brandweerpost moet dichtbij de woonadressen van de vrijwilligers liggen zodat de 
uitruktijd bij een incident zo kort mogelijk is;

5. Het project moet worden voorzien van heldere afspraken ten behoeve van het 
communicatie- en participatieproces conform bijgevoegd procesvoorstel;

6. Het gebruik van de brandweerpost moet toekomstbestendig zijn (flexibel in gebruik bij 
ontwikkelingen in de brandweerwereld);

7. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met duurzaamheidsaspecten. Nieuwbouw 
moet aardgasloos zijn. Circulair bouwen is gewenst;

8. Eventuele compenserende maatregelen (bijvoorbeeld planschade risico) voor 
belanghebbenden (zoals inpandige partijen) en mogelijk benadeelde partijen moeten in 
kaart zijn gebracht;

9. De opdrachtnemer en projectleider van de realisatie van de nieuwbouw is de 
Veiligheidsregio Kennemerland, met inachtneming van voldoende invulling van de 
opdrachtgevende en financiële verantwoordelijkheid van de gemeente;

10. De eigendomssituatie van het toekomstig plangebied en (onderhoud van) te realiseren 
opstallen moeten economisch en juridisch onderbouwd worden. De grond blijft eigendom 
van de gemeente en wordt in erfpacht uitgegeven aan de VRK; opstallen t.b.v. brandweer 
zullen al dan niet met (tijdelijke) beperkende rechten in eigendom komen van VRK;

11. Het budget voor de uitvoering van de bouw moet onderbouwd worden aan de hand van 
een technisch en functioneel programma van eisen. Het daaruit voortvloeiend benodigd 
krediet wordt door de raad vastgesteld;

12. Mogelijke opbrengsten indien de huidige locatie (oude gemeentewerf) vrijkomt moeten 
berekend worden;

13. Conform het collegeprogramma vindt realisatie van de post binnen drie jaar plaats.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In het collegeprogramma 2018 - 2022 is de huisvesting van de vrijwillige brandweer in 
Bennebroek opgenomen. De vrijwillige brandweer is nu gevestigd in het gebouw van de voormalige 
gemeentewerf van Bennebroek, waarvan de technische en functionele staat slecht is. Voor goede 
brandbestrijding en hulpverlening in het zuidelijke deel van de gemeente en de regio daar omheen 
is goede huisvesting voor de brandweerpost Bennebroek noodzakelijk. Zie ook de brief van de 
Veiligheidsregio Kennemerland d.d. 22 augustus 2017 met kenmerk 2017016164.

Beoogd effect
Het streven is een continuering of vergroting van de brandveiligheid. Uit het dekkingsplan van de 
VRK blijkt dat de brandweerpost in Bennebroek in de avond, nacht en weekend een positieve 
meerwaarde heeft voor basisbrandweerzorg in de gemeente Bloemendaal en de regio.
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Politieke keuzeruimte
In 2017 is een voorbereidingskrediet van 75.000,- euro beschikbaar gesteld voor het uitwerken 
van een plan voor het verplaatsen van de brandweerpost naar een nieuwe locatie (zie Lijst van 31 
voorstellen begroting 2018, 2017017736). In dit voorstel vraagt het college de raad om de 
bestuursopdracht verder uit te werken.

Gedachtegang

Argumenten
1. Voor goede brandbestrijding in het zuidelijke deel van de gemeente en de regio er omheen 

is goede huisvesting voor de brandweerpost Bennebroek nodig. Het streven is een 
continuering en vergroting van de brandveiligheid. Uit het dekkingsplan blijkt dat de 
brandweerpost in Bennebroek in de avond, nacht en weekend een positieve meerwaarde 
heeft voor basisbrandweerzorg in de gemeente Bloemendaal.

2. De technische en functionele staat van de huidige post is slecht. De huisvesting is 
verouderd en voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige eisen. Er is achterstallig 
onderhoud, geraamd op een bedrag van 87.641,- euro. Er zijn relatief hoge investeringen 
nodig voor het meerjarig onderhoud, geraamd op een totaalbedrag van 533.787,- euro 
over 25 jaar. De achterliggende informatie over de onderhoudssituatie is te vinden in de 
rapportage van KWK Huisvesting 8i Vastgoed in opdracht van de VRK
(Meerjarenonderhoudsplan 2017 - 2041, kenmerk 2017014433). De relatieve dure ingreep 
maakt niet dat het pand zal voldoen aan de toekomstige eisen, waaronder de 
duurzaamheidseisen.

3. De (arbeids-)veiligheid en duurzaamheid van het gebouw voldoen niet. Tijdens de in 2016, 
op basis van de wet- en regelgeving, uitgevoerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) 
is geconstateerd dat de brandweerpost in een abominabele staat verkeerd met een grote 
hoeveelheid tekortkomingen. Een deel van deze tekortkomingen leiden tot ongezonde en 
zelfs gevaarlijke situaties voor de brandweervrijwilligers. Voorbeelden hiervan zijn de 
aanwezigheid van asbest in en op het gebouw, een ongeschikte garagevloer met valgevaar, 
onvoldoende omkleedruimte bij een alarm en het ontbreken van een veilige werkplek voor 
klein onderhoud.

4. Het gebouw op de huidige locatie wordt nog ten delen gebruikt. Het deel van het gebouw 
dat voorheen dienst deed voor de gemeentelijke buitendienst en organisatie is nu niet 
meer in gebruik. Het is kostbaar en niet efficiënt om het deel dat niet gebruikt wordt te 
onderhouden.

Alternatieven
Het handhaven van de status quo is geen reële optie. Het gebouw voldoet na het relatief dure 
(technische) onderhoud functioneel niet, omdat het niet is voorbereid op inhoudelijke 
ontwikkelingen van brandweerzorg. Ook de (arbeids)veiligheid en duurzaamheid van gebouw 
voldoen in dat geval niet.

Overwegingen van het college
Het college is van mening dat de continuïteit van de brandveiligheid nimmer in het geding mag 
komen. Uit het dekkingsplan blijkt dat de brandweerpost in Bennebroek in de avond, nacht en 
weekend een positieve meerwaarde heeft voor basisbrandweerzorg in de gemeente Bloemendaal. 
Daarom is het college van mening dat een basis brandweer voorziening aanwezig dient te blijven in 
Bennebroek.
Als de huisvestingssituatie niet wordt verbeterd, kan er een situatie ontstaan waarin het niet langer 
verantwoord is van hieruit vrijwilligers in te zetten. Een situatie waarin de veiligheid en gezondheid 
van de vrijwilligers niet op orde is kan noch het bestuur van de VRK, noch het gemeentebestuur
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van Bloemendaal voor zijn rekening nemen. Daarbij speelt ook dat werving en behoud van 
vrijwilligers een maatschappelijke uitdaging is voor VRK én gemeente. Het bieden van passende 
huisvesting, die recht doet aan de inzet die vrijwilligers hebben voor de gemeenschap, is daarbij 
zeker ook een randvoorwaarde.

Middelen

Financiële middelen
Er is een voorbereidingskrediet van 75.000,- euro beschikbaar gesteld (Lijst van 31 voorstellen 
begroting 2018, kenmerk 2017017736).

Personele middelen
Projectteam met namens de gemeente een projectleider ruimtelijke ordening en een 
communicatieadviseur.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
Een actorenanalyse zal onderdeel zijn van het projectplan. Een nieuwe brandweerpost gaat heel 
Bennebroek aan en in het bijzonder de leden van de brandweerpost, de direct omwonenden en 
omringende organisaties. De participatie richt zich in eerste instantie op de belangrijkste 
belanghebbenden. Zij worden gevraagd mee te praten en mee te denken over de keuze voor een 
van de scenario's. Dit noemen we beginspraak op de Participatieladder. Het draagvlak voor één 
van de scenario's is één van de wegingsfactoren voor de raad om een besluit te nemen. Het 
participatietraject bestaat uit enkele bijeenkomsten en een peiling. Nadat de raad de 
bestuursopdracht heeft gegeven, start het participatietraject.

Participatieladder in schema (pag. 15 van de Handreiking voor burger- en overheidsparticipatie, 2015156603)

Participatievorm Rol
participant

Bestuursstijl Toepassen als...

1. Participant zonder enige 
rol, die ook niet wordt 
geïnformeerd.

Niet mee
weten.

Gesloten 
autoritaire stijl, 
geen informatie.

Participatie niet in aanmerking komt (geen 
beleidsvrijheid, individuele kwestie, 
bezwaar/beroep, belastingen)

2. Participant als 
toeschouwer en
ontvanger van informatie, 
die wordt meegenomen 
en/of overtuigd.

Mee-weten. Open autoritaire 
stijl, mededelend 
informeren.

Participatie niet in aanmerking komt, maar 
betrokkenen wel worden geïnformeerd

3. Participant als adviseur 
bij eindspraak, die wordt 
geraadpleegd en zijn/haar 
mening kan geven.

Mee-weten. Consultatieve 
stijl, bevragend 
informeren en 
mededelen.

Naast informeren, betrokkenen ook ruimte krijgen 
hun mening kenbaar te maken

4. Participant als adviseur 
bij beginspraak, met
ruimte voor inbreng.

Meepraten. Participatieve 
stijl, vroegtijdig 
betrekken.

- Het doel is om te discussiëren en de intentie 
aanwezig is om de inbreng te verwerken in het 
uiteindelijke voorstel en besluit.
- Partijen willen horen wat er speelt en zien wat 
oplossingen zijn.

5. Participant als
medebeslisser, binnen 
randvoorwaarden.

Meebeslissen. Delegerende stijl, 
gelijkwaardige 
partner binnen 
kaders.

- Partij(en) meer willen dan bij adviseren.
- Het doel is een deel van de beslissing over te 
laten aan de ander.
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- De uitkomst wordt geaccepteerd ook als we het 
er achteraf niet mee eens zijn.
- Het gemeentebestuur bereid is dit vooraf zwart 
op wit te zetten.
- We het Right to Challenge toepassen, en 
maatschappelijk aanbesteden en opdracht geven.

6. Participant als
coproducent, op basis 
van gelijkwaardigheid.

Meebeslissen. Samenwerkende
stijl,
gelijkwaardige en 
goede
samenwerkings
partner.

- Partij(en) meer willen dan bij meebeslissen
- We samen met andere partijen een eigen 
initiatief van de grond willen krijgen en 
gelijkwaardigheid hierbij voor ogen hebben.

7. Participant als
initiatiefnemer, die
wordt gefaciliteerd.

Zelf beslissen. Faciliterende stijl, 
gelijkwaardige en 
goede
samenwerkings
partner.

- Het initiatief van een ander is.
- We alles aan de ander kunnen overlaten en
alleen ondersteunen.

Communicatie
Doel van de communicatie is het participatieproces zo goed mogelijk ondersteunen. Dit betekent 
tijdige, heldere en open communicatie over het proces, het gemeentelijk beleid en het resultaat 
van de participatie. Daarnaast tijdige, heldere en open communicatie over het projectverloop en de 
besluitvorming. Naast inzet van reguliere middelen behoort een e-mail nieuwsbrief behoort tot de 
mogelijkheden.

Samenwerking (Heemstede)
Niet van toepassing.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Na het nemen van het voorgestelde besluit zal een projectplan worden opgesteld. Hiervoor gelden 
de in dit besluit voorgestelde kaders. Bijlage Procesvoorstel geeft schematisch het te doorlopen 
proces weer.

Evaluatie
Na het raadsbesluit op de start van de bestemmingsplanprocedure wordt het proces geëvalueerd.

Bijlagen
Brief VRK d.d. 22 augustus 2017 (2017016164)
Meerjarenonderhoudsplan 2017 - 2041 KWK Huisvesting ŭ Vastgoed (2017014433) 
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) 2016 
Procesvoorstel (2018017625)
Dekkingsplan (2017004162 t/m 2017004165)
Locatiestudie nieuwe brandweerpost Bennebroek (2017005268)
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Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


