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Conceptbesluit 

1. Instemmen met voorgestelde temporisering bouwagenda kazernes 

 
Inleiding 

In februari 2019 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een bouwagenda vastgesteld voor een zevental 

brandweerkazernes. Dit betreffen de kazernes van Drachten, Sneek, Damwoude, Makkum, Langweer, 

Terschelling-West en Parrega. Het gaat hierbij om nieuwbouw of renovatie. Nu, een jaar later bij de 

uitvoering van de bouwagenda, staat VRF voor onomkeerbare keuzes zoals het aankopen van grond of 

het verstrekken van opdrachten aan aannemers.  

 

Ondertussen speelt een fundamentele discussie in Nederland over de rechtspositie van de 

brandweervrijwilliger. De uitkomst hiervan kan een wijziging betekenen in ons brandweersysteem met 

vrijwilligheid en kan ook effect hebben op de huisvesting. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat de verdeling 

van specialismen anders wordt dan in het dekkingsplan is vastgesteld. Deze mogelijke effecten hebben 

impact op de huisvesting. Het is daarom op dit moment verstandig om onomkeerbare keuzes in de 

bouwagenda te voorkomen.  

 

In juni zou het Veiligheidsberaad met onderzoeksresultaten komen. Door de Corona crisis zal dit langer 

op zich laten wachten. 

 

VRF houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De bouwagenda wordt hervat zodra er meer 

duidelijkheid is over de rechtspositie brandweervrijwilliger en duidelijk is of, en welk effect dit heeft op 

huisvesting.  

 
Beoogd effect 

De bouwagenda passend maken aan de ontwikkelingen over de rechtspositie brandweervrijwilliger.  



 
 
Argumenten 

1.1 Door het opschuiven van de bouwagenda voorkomt VRF vermijdbare faalkosten. 

VRF wil voorkomen om kosten te maken die naderhand onnodig bleken. Door de bouwagenda enigszins 

te temporiseren wordt dit voorkomen.   

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Er komt druk te staan op de motivatie van brandweervrijwilligers en de verbetering van uitruktijden. 

De kazernes genoemd in de bouwagenda zijn ongeschikt en sommigen ook onveilig. Bij enkele kazernes 

is bijzonder weinig manoeuvreerruimte rondom de voertuigen. Dit is gevaarlijk bij een uitruk.  

Ongeschikte huisvesting zal langer voortduren in afwachting van duidelijkheid over de rechtspositie 

brandweervrijwilliger. Dit heeft mogelijk en soms nu al daadwerkelijk een nadelig effect op motivatie van 

vrijwilligers, maar in sommige gevallen ook op opkomsttijden. 

 

1.2. In het meerjareninvesteringplan vindt er een verschuiving plaats naar achteren. 

Er zal in 2020 minder worden geïnvesteerd. Dit betreft aankoop gronden, maar ook bouwkosten voor 

specifiek Damwoude. Als in 2021 er nog steeds geen besluit is omtrent de rechtspositie 

brandweervrijwilliger dan zal ook daar een verschuiving van naar achteren plaatsvinden van de posten 

Makkum en Langweer.  

 

1.3 Uitzondering voor kazerne Drachten.  

Uitzondering op de temporisering is de renovatie van Drachten.  

Wijzigingen in de rechtspositie van de brandweervrijwilliger zullen naar verwachting weinig effect hebben 

op de huisvesting in Drachten. VRF zal derhalve continueren met de renovatie van Drachten 

 
Financiële consequenties 

De uitgestelde investering van 2020 wordt geschat tussen de € 1.100.000,- en € 1.500.000,- De 

bijbehorende kapitaalslasten hiervan bedragen ongeveer € 39.000,- per jaar 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

De voorbereiding van de bouwagenda zal gecontinueerd worden. Denk hierbij aan locatieonderzoek, 

prijsonderhandelingen, bestemmingsplanwijzigingen, het vervaardigen van tekeningen, en het 

voorbereiden van aanbestedingen. 

 

Onomkeerbare besluiten zullen echter uitgesteld worden. Denk hierbij aan aankoop van gronden of 

gunning van opdrachten aan aannemers.  

 
Communicatie 

Samen met het verantwoordelijk clusterhoofd zullen de brandweerposten op de hoogte worden gebracht 

van het temporiseren. 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

Paraaf 

secretaris: 
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