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Kennisnemen van 
De stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouwtrajecten van de brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en 
Zegveld.  
 
   
 
Inleiding 
Vorig jaar is het traject rond de nieuwbouw van de brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld opgestart. Deze 
RIB schetst de huidige stand van zaken rondom de nieuwbouwtrajecten. 
 
   
 
Kernboodschap 
Geconstateerd is dat in de brandweerkazernes Harmelen, Zegveld en Kamerik wijzigingen moeten worden aangebracht. 
De paraatheid van de brandweerkazernes is op orde, echter dienen in de gebouwen van deze kazernes ingrijpende 
wijzigingen te worden aangebracht om te zorgen dat de brandweer conform alle wettelijke ARBO-eisen kan werken. De 
leeftijd van deze gebouwen rechtvaardigt de vraag welke investering de voorkeur heeft voor een toekomstbestendige 
huisvesting van de brandweer: het renoveren van de bestaande kazernes of het realiseren van nieuwbouwkazernes. De 
gemeente heeft daarop een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar beide opties, dat in februari 2020 aan uw raad is 
gepresenteerd. Op basis van deze resultaten heeft het college een voorkeur uitgesproken voor het realiseren van 
nieuwbouw voor de brandweerkazernes. Gelet op de staat van de panden worden de nieuwbouwkazernes van Harmelen 
en Zegveld daarbij met voorrang gerealiseerd. Daarnaast is de brandweerkazerne Kamerik geïntegreerd met 
multifunctioneel centrum De Schulenburch. Het onderzoek naar herontwikkeling van de locatie De Schulenburch inclusief 
de brandweerkazerne zal in breder perspectief worden opgestart.  
 
De gemeente ziet zich geconfronteerd met een traject van Strategische Heroriëntatie. Voor de begroting van 2021 en 
verder moet een ombuiging worden gerealiseerd van minimaal € 3 miljoen op de exploitatie en voor de langere termijn 
moet gezocht worden naar ombuigingen om de schuldquote van de gemeente terug te brengen naar de kaders die door 
de raad zijn gesteld.  
Een van de mogelijkheden om de schuldquote te reduceren is een zogenaamde ‘balansverkorting’. Daarbij wordt 
gekeken welke eigendommen bij andere organisaties zouden thuishoren. De gemeente en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
zijn daarom overeengekomen dat de VRU de kazernes na oplevering in eigendom neemt. De financiering van het 
investeringsbedrag vindt geheel door de VRU plaats. De VRU sluit hiervoor een lening af en zal de kapitaallasten jaarlijks 



aan de gemeente doorberekenen. Op deze wijze drukken de kosten van de nieuwbouwkazernes niet op de schuldquote 
van de gemeente terwijl de feitelijke kosten nog steeds door de gemeente worden betaald. Daarnaast maakt dit het 
onderhoud en exploitatie van de brandweerkazernes eenvoudiger doordat minder afstemming en overleg met de 
gemeente nodig is dan in de huidige situatie het geval is. Om doelmatige uitgaven te garanderen neemt de gemeente de 
projectleiding in de bouwfase op zich, waarbij de VRU een programma van eisen opstelt.   
 
Momenteel wordt gewerkt aan een startnotitie waarmee een projectorganisatie wordt ingericht en een overeenkomst 
waarmee de samenwerking verder vorm wordt gegeven. De startnotitie wordt volgens de huidige planning in april 
opgesteld zodat besluitvorming in mei plaats kan vinden. Ook worden de financiële consequenties wat betreft 
kapitaallasten, projectleiding en beheer en exploitatie van een dergelijke opzet verder in kaart gebracht. In de begroting 
van 2023 is budget opgenomen voor de nieuwbouwkazernes. Dit bedrag betreft de vergoeding die aan de VRU betaald 
gaat worden en is berekend aan de hand van de investeringsraming (excl. grond- en locatiekosten). Dit bedrag komt in 
feite overeen met de kapitaallasten wanneer de gemeente zelf zou investeren. Een belangrijke eerste actie is het vinden 
van locaties die voldoen aan het dekkingsplan van de VRU.  
 
   
 
Financiën 
De financiële consequenties van de nieuwbouw zijn beschreven onder de kernboodschap. 
 
   
 
Vervolg 
De afspraken met de VRU over de financiering en het eigendom zullen verder uitgewerkt worden in een 
samenwerkingsovereenkomst. Separaat starten wij de projectorganisatie met de zoektocht naar een geschikte locatie. 
Gedurende het traject wordt u middels raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden. 
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