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Bijlagen 1. Tijdspad implementatie brandweerkazerne Oudega 

Vergaderdatum 14 november 2018 

Agendapunt 4 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel)  

Projectgroep Haalbaarheidsonderzoek Brandweer Oudeg a, MT 
Brandweer  

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

Conceptbesluit 

1. In te stemmen met realisatie van een conventionele brandweerkazerne (vastgoed, materieel, 
vrijwilligers) in Oudega (Gemeente Smallingerland) 

2. In te stemmen met de bijbehorende financiële uitzetting op de begroting van structureel € 251.000,- 
3. In te stemmen met het voorgestelde tijdspad inclusief go/no go momenten (bijlage) 

Inleiding 

In Dekkingsplan 2.0 zijn voor implementatie verschillende deelprojecten vastgesteld. Eén van deze 
deelprojecten is het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een brandweerkazerne in Oudega 
(Smallingerland). Het bestuur heeft Brandweer Fryslân in 2017 opdracht gegeven om te starten met dit 
haarbaarheidsonderzoek. 
 
In Dekkingsplan 2.0 is geconcludeerd dat Brandweer Fryslân in het gebied rondom Oudega niet kan 
voldoen aan de gewenste opkomsttijden. De aanwezigheid van een brandweerkazerne zou veel 
toegevoegde waarde hebben voor de (repressieve) brandweerzorg in dit gebied. Naar verwachting heeft 
het gebied rondom Oudega voldoende potentie om de noodzakelijke vrijwilligers te kunnen vinden.  
 
In de projectopdracht is vastgesteld dat het haalbaarheidsonderzoek geslaagd is als: 

- er 40 bovengemiddeld geïnteresseerde vrijwilligers zijn. 
- er voldoende vrijwilligers zijn die werken in Oudega zodat ook de dag-bezetting is geborgd.  
- er enkele potentiele locatieopties zijn voor een kazerne. 

 
Na een intensieve wervingsfase van 5 maanden kan geconcludeerd worden dat: 

- er 42 bovengemiddeld geïnteresseerde vrijwilligers zijn.  
- er daarvan 10 geïnteresseerde vrijwilligers zijn die die overdag beschikbaar zijn. 
- er daarvan 4 tot 5 mogelijke locatieopties zijn voor de locatie van de kazerne 
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Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek kan geconcludeerd worden dat er qua 
bemensing genoeg levensvatbaarheid is voor het realiseren van een conventionele brandweerkazerne in 
Oudega.  
 
In de implementatiefase komen diverse go/no go momenten om tussentijds te kunnen beoordelen of 
realisatie van een conventionele brandweerkazerne haalbaar is.    

 
Beoogd effect 

Kwalitatief goede repressieve brandweerzorg in het gebied in en om Oudega conform de gestelde 
uitgangspunten in het Dekkingsplan 2.0 

 
Argumenten 

1.1 Door realisatie van een brandweerkazerne in Oudega kan goede brandweerzorg worden geboden 
aan de bewoners aldaar 
Veiligheidsregio Fryslân staat voor een gezond en veilig Fryslân. Met realisatie van een 
brandweerkazerne in Oudega wordt goede repressieve brandweerzorg geboden aan de inwoners in 
Oudega en het aanpalende gebied.  
 
1.2 Er zijn voldoende vrijwilligers. Nu en in de toekomst.  
Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende vrijwilligers zijn die zich willen 
aanmelden als brandweerman/vrouw. Tevens is getoetst of potentiele vrijwilligers denken over enkele 
jaren nog in Oudega te wonen. Hierop geeft het gros aan te denken dat dit het geval is.  
 
3.1 Door de implementatie gefaseerd te doen wordt telkenmale de haalbaarheid getoetst.  
Het is nieuw voor brandweer Fryslân om een volledig nieuwe brandweerkazerne te realiseren op een 
nieuwe plek in een dorp waar geen historisch brandweerverleden aanwezig is. Er wordt gestart met 42 
mensen, maar de ervaring leert dat er altijd een aanzienlijke groep afvalt tijdens de stage, de opleiding, 
aanstellingskeuring etc. In de implementatie wordt rekening gehouden met een go/no go moment na 
iedere fase zodat Brandweer Fryslân telkenmale de afweging kan maken om door te gaan of naar 
alternatieven te kijken. 
 
3.2 Niets realiseren is geen optie 
Mocht tijdens het traject een no go-moment aanbreken, dan bekijkt brandweer Fryslân welke 
alternatieven voor een conventionele brandweerkazerne wel haalbaar zijn. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Het implementatietraject moet bij een akkoord snel opgestart worden 
Tussen de sluitingstermijn van de inschrijvingen van de vrijwilligers en het uiteindelijke besluit van AB zit 
twee maanden. Om binding te houden met de vrijwilligers is het zaak dat het implementatietraject z.s.m. 
na akkoord aanvangt. 
 
1.2 Voordat de kazerne er staat en alle vrijwilligers zijn opgeleid zijn we enkele jaren verder. 
Het opleidingstraject voor de vrijwilligers duurt enkele jaren. Voor een bevelvoerder zelfs 4 jaar. Voordat 
er een operationele kazerne staat is het 2022-2023. 



 
 

Financiële consequenties 

Het haalbaarheidsonderzoek naar een kazerne in Oudega is onderdeel geweest van het Dekkingsplan 
2.0. De financiële consequenties bij positieve uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek daarentegen niet.  
 
Voor dekkingsplan 2.0 zijn financiële kengetallen gehanteerd voor een operationele brandweerkazerne. 
Voor de kazerne van Oudega zijn deze getallen geactualiseerd. Een operationele brandweerkazerne kost 
vanaf het jaar 2023 jaarlijks € 251.000,-.  In de aanloop tot 2023 ziet het er financiel als volgt uit:  
 

Oudega (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 

Huisvesting                  10              10              10              85              85  

Materieel                   -                50              50              50              50  

Vrijwilligers               116            116            116            116            116  

Totaal                 126            176            176            251            251  

 
Bovengenoemd overzicht is nog exclusief toekomstige indexaties.  
 
In geval een conventionele brandweerkazerne niet haalbaar blijkt, zal een alternatieve vorm van 
brandweerzorg ook kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen altijd lager zijn dan hierboven 
geschetst.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Implementatie van de kazerne gebeurt gefaseerd en na iedere fase maakt brandweer Fryslân de 
afweging om door te gaan of af te breken. Wanneer er een no go-moment aanbreekt tijdens de 
implementatie komen we terug bij het bestuur met een voorstel voor alternatieven en bijbehorende 
kosten.  

 
Communicatie 

Communicatie rondom dit project vereist zorgvuldigheid, zowel in- als extern. 
In oktober is een tijdspad opgesteld, waarin ook de communicatiemomenten zijn opgenomen (zie bijlage). 
Daarnaast is in de afgelopen maanden zorgvuldig gecommuniceerd richting alle betrokkenen volgens een 
interne communicatieplan. 

 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


