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Aanleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio heeft op 16 januari 2019 ingestemd met het 
huisvestigingsvoorstel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN). Het uitgangspunt van het AB is 
dat de Veiligheidsregio integraal verantwoordelijk dient te zijn voor alle functies op het gebied van 
huisvesting. Dit betekent ook dat het eigendom van de brandweerkazernes in de regio overgaan van 
de gemeenten op de Veiligheidsregio. Hiermee verkrijgt de VRBN - vanuit haar verantwoordelijkheid 
voor goede brandweerzorg - collectieve zeggenschap over de besteding van de middelen voor de 
nieuw- en verbouw, het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes, werkplaatsen en 
kantoorlocaties.

Informatie
Op 2 april 2019 heeft u ingestemd met het beleidskader en daarmee ook de verkoop van de 
brandweerkazernes in Drunen, Heusden en Vlijmen aan de VRBN. Het AB van de VRBN heeft op 3 
april het besluit bekrachtigd door het vaststellen van het Beleidskader 2020 VRBN. Na het vaststellen 
van het huisvestingsvoorstel en het Beleidskader 2020 VRBN heeft het AB van de veiligheidsregio op 
3 juli 2019 de programmabegroting 2020 VRBN vastgesteld. Daarmee is het besluit tot overdracht van 
de brandweerkazernes onomkeerbaar geworden. 

Hierbij willen we u laten weten dat conform uw eerdere besluit de bandweerkazernes in Heusden en 
Vlijmen verkocht worden aan de VRBN. Voor de brandweerkazerne in Drunen zal meer maatwerk 
moeten worden geleverd waardoor deze op een nog later te bepalen tijdstip aan de VRBN wordt 
overgedragen.

prijs
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRBN heeft de overnamewaarde van de brandweerkazernes 
berekend aan de hand van een norm die uitgaat van de grootte van een standaard kazerne en de 
benodigde regionale functies op een post. De overnamewaarde voor de kazerne in Heusden is 
hierdoor bepaald op € 208.465 en de kazerne in Vlijmen op € 683.765. Het verschil tussen de totale 
overnamewaarde van € 892.230 en boekwaarde van € 856.724 (alleen van toepassing voor Vlijmen 
per 01 januari 2020) bedraagt € 35.506 positief en wordt ten gunste van het resultaat 2019 als 
boekwinst verwerkt.

Uitgesteld onderhoud
Voor de overdracht van de brandweerkazernes is de onderhoudstoestand en de te verwachten 
onderhoudskosten van de gebouwen in opdracht van de VRBN beoordeeld door KWK Huisvesting & 
Vastgoed. In het door KWK opgestelde rapport (16 november 2015) wordt melding gedaan van 
achterstallig onderhoud aan de brandweerkazernes in Drunen, Heusden en Vlijmen. Dit is deels te 
verklaren omdat KWK op een hoger onderhoudsniveau beoordeelt dan de categorie waarin de 
brandweerkazernes in Drunen, Heusden en Vlijmen zijn ingedeeld volgende de vaststelling van het 
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Na bespreking met de VRBN zijn de kosten van het uitgestelde 
planmatig onderhoud van de kazerne Vlijmen becijferd op € 75.800 en voor Heusden op € 14.692. 



Financiële gevolgen
De totale kosten voor het uitgestelde planmatig onderhoud zijn in overleg met de VRBN becijferd op 
€ 90.491 (€ 75.800 voor Vlijmen en € 14.692 voor Heusden). In de voorziening onderhoud gebouwen 
is voor de dekking van deze kosten nog een bedrag beschikbaar van circa € 15.000.  De verrekening 
van het onderhoud heeft daardoor een negatief effect op het resultaat 2019 van circa € 75.500. 

Per saldo heeft de overdracht van de brandweerkazernes Vlijmen en Heusden incidenteel een nadelig 
effect op het resultaat van circa € 40.000 (€ 35.506 – € 75.500). Zowel de opbrengsten als de kosten 
worden verantwoord op het taakveld ‘veiligheid’, omdat ze voortvloeien uit een besluit van de VRBN 
(in tegenstelling tot de reguliere verkoop van gemeentelijke eigendommen).

Voor de uitgebreide informatie over het besluit tot het verkopen van de brandweerkazernes aan de 
Burgemeester Zwaansweg 2a in Vlijmen en de Garnizoenstraat 2 in Heusden verwijzen we u naar het 
betreffende college voorstel. 
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Collegevoorstel

Aanleiding / voorgeschiedenis
Op 16 januari 2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) 
ingestemd met het Huisvestingsvoorstel Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het uitgangspunt van het AB is dat 
de VRBN integraal verantwoordelijk dient te zijn voor alle functies op het gebied van huisvesting. Dit 
betekent ook dat het eigendom van de brandweerkazerne(s) in deze regio over moet gaan van de 
gemeenten naar de VRBN. De VRBN krijgt hiervoor een huisvestingsbudget van de deelnemende 
gemeenten. Hiermee verkrijgt de VRBN, vanuit haar verantwoordelijkheid voor goede brandweerzorg, 
collectieve zeggenschap over de besteding van de middelen voor de nieuw- en verbouw, het beheer en 
onderhoud van de brandweerkazernes, werkplaatsen en kantoorlocaties.

Op 3 april 2019 heeft het AB van de VRBN dit besluit bekrachtigd door het vaststellen van het Beleidskader 
2020 VRBN. In het beleidskader zijn de (financiële) gevolgen die voortvloeien uit het huisvestingsvoorstel 
verwerkt. Voorafgaand daaraan heeft de gemeenteraad op 2 april 2019 ingestemd met het beleidskader en 
daarmee ook de verkoop van de brandweerkazernes in Vlijmen, Heusden en Drunen. Voor de 
brandweerkazerne in Drunen zal maatwerk moeten worden geleverd waardoor deze op een nog later te 
bepalen tijdstip aan de VRBN wordt overgedragen. 

Feitelijke informatie

Objecten
De brandweerkazerne in Vlijmen ligt aan de Burgemeester Zwaansweg 2a, kadastraal bekend als gemeente 
Vlijmen, sectie L, nummer 3255, groot circa 2.464 m². De brandweerkazerne in Heusden ligt aan de 
Garnizoenstraat 2, kadastraal bekend als gemeente Heusden, sectie A, nummer 2920, groot 538 m². Beide 
brandweerkazernes met bijhorende grond worden geheel in eigendom overgedragen aan de VRBN. 

Prijs
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRBN heeft voor het overnemen van de brandweerkazernes een aantal 
uitgangspunten opgesteld. Twee belangrijke uitgangspunten zijn: 

 eerlijkheid tussen gemeenten onderling;
 de stijging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage moet zo laag mogelijk blijven. 

Om aan de uitgangspunten van het DB van de VRBN te kunnen voldoen is de overnamewaarde berekend 
aan de hand van een norm die uitgaat van de grootte van een standaard kazerne en de benodigde regionale 
functies op een post. De overnamewaarde voor de kazerne Vlijmen is bepaald op € 683.765 en voor de 
kazerne Heusden op € 208.465. De benodigde omliggende grond is daarin niet meegenomen en zal om niet 
worden overgedragen aan de VRBN. 

Uitgesteld onderhoud
Bij vaststelling van het Meerjaren Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2019-2023 (MJOP) heeft de 
raad op 17 december 2018 besloten om het sinds 2014 geldende onderhoudsniveau ‘heel en veilig’ te 
handhaven. In het MJOP wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen waarvoor planmatig onderhoud 
wordt uitgevoerd en gebouwen waarvoor alleen het wettelijk verplichte en het dagelijks/klachten onderhoud 
wordt uitgevoerd. Dit onderscheid is gemaakt in afwachting van lopende beleidsontwikkelingen. In het 
vastgestelde beheerplan zijn de brandweerkazernes ingedeeld in die laatste categorie. 

Voor de overdracht van de brandweerkazernes Vlijmen, Heusden en Drunen is door KWK Huisvesting & 
Vastgoed uit Rotterdam (hierna te noemen KWK) in 2015 in opdracht van de VRBN een onderzoek 
uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de gebouwen. Daarbij zijn ook de te verwachten 



                                                                                                                         Zaaknummer   00600650

Onderwerp Verkoop brandweerkazernes Vlijmen en Heusden

2

onderhoudskosten van de gebouwen in beeld gebracht. In het door KWK opgestelde rapport (16 november 
2015) wordt melding gedaan van achterstallig onderhoud aan de brandweerkazernes in Drunen, Heusden 
en Vlijmen. Dit is deels te verklaren omdat KWK op een hoger onderhoudsniveau beoordeelt dan ‘heel en 
veilig’, maar komt met name omdat het planmatig onderhoud is uitgesteld in afwachting van de toekomstige 
ontwikkelingen. Daarbij is er nooit sprake geweest van achterstallig onderhoud dat leidt tot 
kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties. Na bespreking met de VRBN zijn de kosten van het uitgestelde 
planmatig onderhoud van de kazerne Vlijmen becijferd op € 75.800 en voor Heusden op € 14.692.

Afweging
Na vaststelling van het huisvestigingsvoorstel van de VRNB (16 januari 2019) en het Beleidskader 2020 
VRNB (3 april) heeft het AB de programmabegroting 2020 VRBN op 3 juli 2019 vastgesteld. Daarmee is het 
besluit tot overdracht van de brandweerkazernes onomkeerbaar geworden. Ter uitvoering van het 
voorgemelde besluit moeten de brandweerkazernes in Vlijmen en Heusden met omliggende grond en 
toebehoren aan de VRBN in eigendom worden overgedragen. 

Inzet van middelen
De genormeerde overnamewaarde van de VRBN bedraagt in totaliteit € 892.230 (€ 683.765 voor Vlijmen en 
€ 208.465 voor Heusden). De totale boekwaarde per 1 januari 2020 is € 856.724 (Heusden heeft geen 
boekwaarde meer). Het verschil tussen de overnamewaarde en boekwaarde bedraagt € 35.506 positief en 
wordt ten gunste van het resultaat 2019 als boekwinst verwerkt. 

De totale kosten voor het uitgestelde planmatig onderhoud zijn in overleg met de VRBN becijferd op 
€ 90.491 (€ 75.800 voor Vlijmen en € 14.692 voor Heusden). In de voorziening onderhoud gebouwen is voor 
de dekking van deze kosten nog een bedrag beschikbaar van circa € 15.000.  De verrekening van het 
onderhoud heeft daardoor een negatief effect op het resultaat 2019 van circa € 75.500. 

Per saldo heeft de overdracht van de brandweerkazernes Vlijmen en Heusden incidenteel een nadelig effect 
op het resultaat van circa € 40.000 (€ 35.506 – € 75.500). Zowel de opbrengsten als de kosten worden 
verantwoord op het taakveld ‘veiligheid’, omdat ze voortvloeien uit een besluit van de VRBN (in tegenstelling 
tot de reguliere verkoop van gemeentelijke eigendommen).

Risico's
Als deze twee kazernes, om welke reden dan ook, juridisch niet kunnen worden overgedragen vóór 1 januari 
2020, dan komen de kosten voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes in 2020 twee keer 
ten laste van de gemeente, te weten eenmaal via de gemeentelijke bijdrage aan de VRNB en eenmaal 
omdat deze kosten dan voor rekening van de gemeente blijven.

Procedure / vervolgstappen
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een leveringsakte die bij Hoffspoor Notarissen in Rosmalen 
zal passeren. Als de VRBN in de toekomst het verkochte wenst over te dragen aan een derde moet eerst de 
gemeente in staat worden gesteld om het terug te kopen (voorkeursrecht, eerste recht tot koop) tegen een 
koopprijs die gelijk is aan de dan geldende boekwaarde. Voor de waarde van de grond is een koopsom van 
€ 1 overeengekomen.  

Voorgenomen  besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 17 december 2019
 
besloten: 

om de brandweerkazernes met grond en toebehoren aan de Burgemeester Zwaansweg 2a in Vlijmen en de 
Garnizoenstraat 2 in Heusden te verkopen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord en hiervoor de akte van 
levering aan te gaan. 

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans


