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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00796 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 01 september 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s)  : Openbare Orde en Veiligheid 

Contactpersoon : J. van Leer 
Tel.nr. : 8344 

E-mailadres : leer.j@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
adembeschermingswerkplaats brandweerkazerne Woerden 

 

Kennisnemen van: 
De regionale adembeschermingswerkplaats zal niet in de brandweerkazerne van Woerden worden 
gesitueerd, omdat een goede inpassing niet mogelijk is. 
 

 

Inleiding: 
Uw gemeenteraad heeft in december 2019 ingestemd met het verduurzamen van de brandweerkazerne 
aan de Boerendijk 34 te Woerden. In het betreffende raadsvoorstel (19r.00849) hebben wij u geïnformeerd 
over het voornemen om de brandweerkazerne uit te breiden met een adembeschermingswerkplaats (AB-

werkplaats) ten behoeve van regionaal gebruik door de Veiligheids Regio Utrecht (VRU). Dit was een 
project dat geheel door de VRU gefinancierd zou worden. 
 

De uitbreiding met de AB-werkplaats en het verduurzamen van de kazerne zijn als twee parallelle projecten 
opgezet. De projectleiding berustte voor beide projecten bij de gemeente. Ook zouden beide projecten als 
één werk worden aanbesteed. 
 

Tijdens de ontwerpfase zijn zwaarwegende issues naar voren gekomen, die maken dat inpassing van een 
industriële werkplaats in de bestaande kazerne niet mogelijk is. De VRU heeft het besluit om dit project 
stop te zetten verwoord in bijgaande brief van 14 juli 2020. 
 

Kernboodschap: 

De beide projecten waren inmiddels tot en met het Definitief Ontwerp uitgewerkt. Tijdens het ontwerptraject 
werd echter steeds duidelijker dat het inpassen van de industriële wasmachines een belangrijk 
aandachtspunt was. Het ontwerptraject is daarom na de fase van het Voorlopig Ontwerp even stil gelegd 
zodat eerst de leverancier voor de inventaris gecontracteerd kon worden. 
In februari 2020 is de opdracht voor de wasmachines met overige inventaris door de VRU gegund aan de 
leverancier. Vanaf dat moment is de leverancier betrokken geweest bij het ontwerptraject. 
 

Daarbij is gebleken dat de ruimtebehoefte van de wasmachines, de omvang van noodzakelijke 
onthardingsinstallaties en buffervaten alsmede de gewichten van de industriële componenten veel groter 
waren dan waarvan eerder uit gegaan was.  
Om aan de eisen te kunnen voldoen zou sterk afgeweken moeten van het opgestelde Programma van 
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Eisen. De VRU heeft hierop de conclusie getrokken dat inpassing van de AB-werkplaats in de bestaande 
kazerne van Woerden niet mogelijk is en is het project stop gezet. 
 

Wij hebben vanuit onze rol als projectverantwoordelijke met de architect en andere adviseurs financiële 
afspraken gemaakt over het beëindigen van de contracten voor de ontwerpwerkzaamheden. 
Volgens vastgelegde afspraken met de VRU hebben wij alle voorbereidingskosten bij de VRU in rekening 
gebracht. Ook de interne uren vanuit de projectleiding van team Vastgoed zijn bij de VRU gedeclareerd. 
 

Het project voor het verduurzamen van de kazerne zal nu als apart project worden voortgezet. 

 

Financiën: 
Alle gemaakte kosten en interne uren zijn voor rekening van de VRU. 
  

Vervolg: 
Beoogd was om de uitbreiding met AB-werkplaats en het verduurzamen als een integraal werk op de markt 
te zetten. Nu de uitbreiding niet door gaat kan het verduurzamen in meerdere onderdelen aanbesteed 
worden. 
Direct na de bouwvakanties zullen de onderdelen dakwerk (extra isolatie met vernieuwen dakbedekking) en 
de installatie van zonnepanelen aanbesteed worden, zodat deze onderdelen in 2020 gerealiseerd kunnen 
worden. 
De aanbesteding voor de transitie van gasverwarming naar all-electric via warmtepompen zal later dit jaar 
plaats vinden. De uitvoering zal nader met de gebruikers afgestemd worden, maar zal vermoedelijk pas na 
de winterperiode  plaats kunnen vinden. 
 

Bijlagen: 
20.015123 - brief VRU over beëindigen project AB-werkplaats kazerne Woerden 

 

 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
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