
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad en de fractieondersteuners 
Van: het college
Datum: 11 november 2021
Onderwerp: Locatiekeuze brandweerkazerne Drunen
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie (periodiek)
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 10

Aanleiding
Openbaar collegebesluit locatiekeuze brandweerkazerne Drunen 

Informatie
Dinsdag 9 november heeft het college besloten

• het voornemen te hebben om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ te kiezen als locatie voor de 
vestiging van een brandweerkazerne;

• de raad voor te stellen: 
o geen wensen of bedenkingen te hebben en daarmee in te stemmen met het 

voornemen van het college om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ (hoek Tinie de 
MunnikstraatLipsstraat) te kiezen als locatie voor de vervangende nieuwbouw van de 
brandweerkazerne Drunen;

o de minderopbrengst voor de grondexploitatie Dillenburg à € 192.500 en de kosten 
voor het ontsluiten van het perceel à € 12.500 te verwerken bij de herziening van de 
grondexploitatie bij de jaarrekening;

o de grondkosten van € 365.000 (prijspeil 2021) voor de verwerving van de 
‘Bedrijfskavel Dillenburg’ voor de bouw van de brandweerkazerne Drunen op te 
nemen in de begroting 2024 onder taakveld ‘veiligheid en handhaving’.

Donderdag 11 november heeft de burgemeester dit collegebesluit toegelicht in het wekelijkse 
persgesprek. Normaal gesproken vindt dit persgesprek vrijdagochtend plaats, maar dit was deze week 
agenda technisch niet mogelijk. Om te voorkomen dat u over het collegebesluit verneemt via de 
media, sturen wij u bij deze het besluit en bijbehorende openbare stukken. Deze stukken worden 
vrijdag 12 november op www.heusden.nl geplaatst onder collegevergaderingen.

Bijlage:
1. Collegevoorstel locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen
2. Raadsvoorstel locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen
3. Rapport locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen
4. Programma van eisen nieuwbouw paragraaf 10.1 locatiekeuze vervangende nieuwbouw 

brandweerkazerne Drunen
5. Programma van eisen ruimte nieuwbouw paragraaf 10.2 locatiekeuze vervangende nieuwbouw 

brandweerkazerne Drunen
6. Totaaloverzicht uitruk Drunen paragraaf 10.3 locatiekeuze vervangende nieuwbouw 

brandweerkazerne Drunen
7. Indicatieve tekening De Schroef paragraaf 10.4 locatiekeuze vervangende nieuwbouw 

brandweerkazerne Drunen

http://www.heusden.nl/


8. Indicatieve tekening Dillenburg paragraaf 10.4 locatiekeuze vervangende nieuwbouw 
brandweerkazerne Drunen

9. Brief ter informatie omgeving locatie brandweerkazerne Drunen
10. Brief ter informatie VRBN locatie brandweerkazerne Drunen 
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Onderwerp  Locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen

Portefeuillehouder  Mevrouw drs. W. van Hees

Aanleiding / voorgeschiedenis
De Veiligheidsregio heeft in haar programmabegroting 2020 opgenomen dat voor vervangende 
nieuwbouw van de kazerne Drunen maatwerk wordt geleverd. De raad heeft hiermee ingestemd op 2 
juli 2019. 

Feitelijke informatie
Om te komen tot vervangende nieuwbouw van de brandweerkazerne zijn twee potentiële locaties 
onderzocht; de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ en locatie ‘Parkeerterrein de Schroef’. Uit dit 
onderzoek komt naar voren dat voor de keuze van de locatie de bereikbaarheid/uitrukroute en de 
verkeersveiligheid doorslaggevend is. Dit is het beste te realiseren op locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’. 
Bij deze locatie is het mogelijk om deze zo in te richten dat het opkomend personeel en de 
brandweervoertuigen elkaar niet kruisen. Ook is het aantal kruisingen tussen het opkomend- als 
uitrukkend verkeer met andere verkeersstromen dichtbij de locatie zo klein mogelijk. Dat is voor de 
voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers belangrijk. 
Bij de onderzochte omgevingsfactoren, financiën en de overige ontwikkelingen is niets gevonden dat 
opweegt tegen een keuze voor ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ vanuit verkeersveiligheid. Locatie 
‘Parkeerterrein De Schroef’ lijkt vooralsnog financieel de voorkeur te hebben, maar het is aannemelijk 
dat dit na uitwerking van de PM-posten en risico’s wijzigt en locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ ook 
vanuit financieel oogpunt de voorkeur heeft. Daarmee is er geen reden om af te wijken van de 
uitkomst van het onderzoek. Overigens blijkt uit het onderzoek ook dat de brandweerkazerne op beide 
locaties realiseerbaar is. Daarbij zijn er op locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ wel minder risico’s als op 
locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’.
Gelet op bovenstaande heeft vervangende nieuwbouw van de Drunense brandweerkazerne op de 
locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ de voorkeur.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel en de bijlagen.

Afweging
Het voorstel is nu allereerst te besluiten dat:

• u van plan bent om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ te kiezen als locatie voor vestiging van 
de brandweerkazerne in Drunen;

• u dit voornemen kenbaar maakt aan de raad, waarbij u de raad in de gelegenheid stelt zijn 
wensen en/of bedenkingen daarover kenbaar te maken. 

Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.

Procedure / vervolgstappen
De VRBN, de brandweer en het dichtstbij liggende bedrijf en sporthal InMotion worden met 
bijgevoegde brieven geïnformeerd over uw besluit. De omwonenden zullen vervolgens worden 
geïnformeerd bij nadere uitwerking. 

Nadat de raad zijn wensen en/of bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, kunt u een definitief besluit 
nemen over de locatie voor vestiging van de brandweerkazerne in Drunen.

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 9 november 2021,

gelet op artikel 169 Gemeentewet,

besloten: 

• het voornemen te hebben om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ te kiezen als locatie voor de 
vestiging van een brandweerkazerne; 

• de raad voor te stellen:
• geen wensen of bedenkingen te hebben en daarmee in te stemmen met het voornemen 

van het college om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ (hoek Tinie de Munnikstraat-
Lipsstraat) te kiezen als locatie voor de vervangende nieuwbouw van de 
brandweerkazerne Drunen;

• de minderopbrengst voor de grondexploitatie Dillenburg à € 192.500 en de kosten voor 
het ontsluiten van het perceel à € 12.500 te verwerken bij de herziening van de 
grondexploitatie bij de jaarrekening;

• de grondkosten van € 365.000 (prijspeil 2021) voor de verwerving van de ‘Bedrijfskavel 
Dillenburg’ voor de bouw van de brandweerkazerne Drunen op te nemen in de begroting 
2024 onder taakveld ‘veiligheid en handhaving’.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

 
mr. H.J.M. Timmermans
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Onderwerp  Locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen

Portefeuillehouder  Mevrouw drs. W. van Hees

Datum raadsvergadering  21 december 2021

Aantal bijlagen  1

Samenvatting
Dit voorstel gaat in op de locatiekeuze voor de vervangende nieuwbouw van de brandweerkazerne in 
Drunen. Er is een onderzoek uitgevoerd waarbij omgevingsaspecten, financiële gevolgen en 
ontwikkelingen van twee mogelijke locaties in beeld zijn gebracht: ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ en 
‘Parkeerterrein De Schroef’. Zowel vanuit de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) als vanuit de 
gemeente is aangegeven dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers (opkomend personeel, de 
brandweervoertuigen en alle overige weggebruikers) van doorslaggevend belang moet zijn voor de 
locatiekeuze. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat op de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ de meest veilige 
verkeersoplossing te realiseren is. Hier zijn er het minste aantal potentiële knelpunten en het minste 
aantal kruisingen van verkeersstromen.
Wij zijn, gezien het bovenstaande, van plan om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ aan te wijzen als 
locatie waar de vervangende nieuwbouw moet plaatsvinden. Voordat dit besluit wordt genomen, 
stellen wij u in de gelegenheid om hierover uw eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.
 
Aanleiding / voorgeschiedenis
U besloot op 2 april 2019 in te stemmen met het concept van het Beleidskader 2020 van de 
Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) waarin staat dat voor de locatie van de brandweerkazerne in 
Drunen naar een maatwerkoplossing wordt gekeken. 

Vervolgens heeft u op 2 juli 2019 besloten:
• in te stemmen met de concepten van de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 en 

de programmabegroting 2020 van de VRBN en dit als zienswijze kenbaar te maken; 
• de budgettaire effecten te verwerken in de begroting 2020 en verdere.

In het betrokken raadsvoorstel staat het volgende:
“De (financiële) gevolgen van het (nog) niet overdragen van de brandweerkazerne in Drunen zijn niet 
doorgerekend in de voorliggende begroting van de VRBN. Wel heeft dit een extra negatief effect voor 
de begroting van onze gemeente omdat de exploitatielasten van deze brandweerkazerne doorlopen in 
2020 en verder. Door de VRBN is toegezegd dat voor de kazerne Drunen maatwerk wordt toegepast”.

Op 10 september 2019 hebben wij u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd dat de brandweer de 
vier locaties, die toen in onderzoek waren, niet geschikt vond. Door de VRBN maar ook door bureau 
Falck werd al eerder onderzoek uitgevoerd naar een geschikte locatie in Drunen. Hieruit bleek dat de 
omgeving Lipsstraat - Tinie de Munnikstraat in Dillenburg een passende omgeving zou zijn vanwege 
de beste uitruk-/aanrijtijden. 

Aan de VRBN is gevraagd welke actoren/meetpunten voor hen van cruciaal belang zijn. De reactie 
van de VRBN is:
“De nieuwe locatie moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen wat betreft de ligging, het 
risicoprofiel van de gemeente, de bereikbaarheid/uitrukroute en de verkeersveiligheid. De ligging moet 
dusdanig zijn dat de brandweerpost het overgrote deel van het verzorgingsgebied goed kan bedienen 
voor het bestrijden van alle voorkomende  incidenten. De bereikbaarheid naar de brandweerkazerne 
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en de uitrukroute vanaf de brandweerkazerne moeten zo worden ingericht dat het opkomend 
personeel en de brandweervoertuigen elkaar niet kruisen. Verder moeten beide routes voldoende 
breed zijn en vrij zijn van obstakels zoals drempels, wegversmallingen, etc. Hier geldt dus ‘ALS ELKE 
SECONDE TELT’. De verkeersveiligheid - het belangrijkste aandachtpunt - moet zorgvuldig worden 
meegenomen om een keuze te maken in dit proces. Elke kruising, doorsteek over fietspad(en) om tot 
bij de brandweerkazerne te komen, maar ook om vandaar weer uit te rukken, moet tot een minimum 
worden beperkt.”

Er zijn twee locaties die in aanmerking komen voor de vestiging van een brandweerkazerne in 
Drunen. De diverse relevante kenmerken en ontwikkelingen van de locaties zijn in beeld gebracht met 
een locatieonderzoek. Met de resultaten van dit onderzoek kan nu een locatiekeuze worden gemaakt.

Feitelijke informatie

Locatieonderzoek
De locaties die in aanmerking komen zijn:

• locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’;

• locatie ’Parkeerterrein De Schroef’
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Bij beide locaties zijn de volgende aspecten bekeken:
• afmetingen perceel;
• verkeer;
• omgevingsfactoren: huidig gebruik; geldend bestemmingsplan; groen; milieu 

(wegverkeersgeluid en luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, klimaat, bodem); 
stedebouwkundige aspecten; water (bereikbaarheid tijdens extreme neerslag, 
bodembeschermende voorziening, waterberging, afvalwateraansluiting); civiele techniek;

• financiën;
• ontwikkelingen die de keuze kunnen beïnvloeden: toevoegen andere 

veiligheidspartners/ambitie veiligheidsplein; Vitaal Park; transitievisie Warmte; communicatie 
en draagvlak; clusteren maatschappelijke functies.

Het onderzoeksrapport treft u als bijlage aan.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn samengevat in onderstaande tabel.
De onderwerpen die niet direct van invloed zijn voor de locatiekeuze, maar wel worden meegenomen 
in het verdere traject, zoals duurzaamheid, bedrijven- en milieuzonering en bodembeschermende 
voorzieningen, zijn niet opgenomen in de tabel.

Onderwerp Samenvatting

Verkeer De nieuwe locatie moet aan een aantal belangrijke 
voorwaarden voldoen wat betreft de ligging, het risicoprofiel 
van de gemeente, de bereikbaarheid/uitrukroute en de 
verkeersveiligheid. De ligging moet dusdanig zijn dat de 
brandweerpost het overgrote deel van het verzorgingsgebied 
goed kan bedienen voor het bestrijden van alle 
voorkomende  incidenten. De bereikbaarheid naar de 
brandweerkazerne en de uitrukroute vanaf de 
brandweerkazerne moeten zo worden ingericht dat het 
opkomend personeel en de brandweervoertuigen elkaar niet 
kruisen. Ook is het voor de verkeersveiligheid van alle 
weggebruikers belangrijk dat voor zowel het opkomend als 
uitrukkend verkeer er zo weinig mogelijk kruisingen met 
andere verkeersstromen dichtbij de locatie zijn. In dit gebied 
zijn relatief veel zwakke verkeersdeelnemers in verband met 
het nabijgelegen d’Oultremontcollege. 
Daarnaast is niet bekend welk type bedrijf gehuisvest wordt op 
de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’, bij een keuze voor locatie 
‘Parkeerterrein De Schroef’. 
Gelet op het minst aantal potentiële knelpunten en minst 
aantal kruisingen van verkeersstromen is op de locatie 
‘Bedrijfskavel Dillenburg’ de meest veilige verkeersoplossing 
te realiseren. 

Locatie/aanbod Een keuze voor huisvesting van de brandweer op de locatie 
‘Parkeerterrein De Schroef’ betekent dat bedrijfslocatie 
Dillenburg wordt verkocht. Als dit vervolgens, om wat voor 
reden, niet door kan gaan, is er geen andere geschikte locatie 
meer in de buurt beschikbaar is voor huisvesting van de 
brandweer.

Huidig gebruik / nieuwe locatie 
parkeerterrein

De locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ is bouwrijp. Om op de 
locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ te bouwen, zal de huidige 
parkeerplaats (140 parkeerplaatsen) moeten worden 
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verplaatst. Er is nog geen onderzoek gedaan naar een 
alternatieve parkeerlocatie.  Op loopafstand van het sportpark 
zal een nieuwe locatie moeten worden gevonden. Dit is alleen 
mogelijk door een deel van het park hiervoor te gebruiken. 

Bestemming (volgens geldend 
bestemmingsplan)

De functie brandweerkazerne past binnen de bestemming van 
de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ en niet binnen de 
bestemming van locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’.

Groen Vanuit de hoofdgroenstructuur is er geen belemmering voor 
de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’.
Het park is onderdeel van de hoofdgroenstructuur 
(Groenstructuurplan Heusden 2018-2022). De locatie 
‘Parkeerplaats De Schroef’ en de aan- en afvoerroute liggen 
daarmee ook in de hoofdgroenstructuur. Een vervangende 
parkeerplaats waarschijnlijk ook.
In het groenstructuurplan staat dat alleen bij ontwikkelingen 
van groot maatschappelijk openbaar belang van dit plan kan 
worden afgeweken. Hierbij moet wel gecompenseerd worden.

Klimaat Bij de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ zijn er geen 
aanvullende negatieve klimaateffecten. Om op de locatie 
‘Parkeerterrein De Schroef’ te bouwen, zal de huidige 
parkeerplaats moeten worden verplaatst. 
Er moet goed worden gekeken naar materialisering om de 
uitbreiding van verstening zo min mogelijk effect te laten 
hebben.

Milieu- bodem De kans op de aanwezigheid van vormzand is voor de locatie 
‘Bedrijfskavel Dillenburg’ lager dan op de locatie 
‘Parkeerterrein De Schroef’.

Stedebouwkunde Bebouwing toevoegen in het park doet in basis afbreuk aan de 
gebruiksfunctie en het karakter van het park. Ook blokkeert 
het de zichtrelaties.

Water – afvalwateraansluiting Op de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ is voorzien in het 
vrijkomen van afvalwater. Bij de locatie ‘Parkeerterrein De 
Schroef’ ligt geen riolering. Er zal gebruik moeten worden 
gemaakt van een drukrioolgemaal. Daarnaast is er een 
persleiding nodig. 

Civiele techniek Op de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ zijn de 
nutsvoorzieningen aanwezig. Voor de locatie ‘Parkeerterrein 
De Schroef’ is waarschijnlijk uitbreiding van de 
hoofdinfrastructuur voor de nutsvoorzieningen nodig.

Financiën In financieel opzicht heeft locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ 
vooralsnog de voorkeur. Dit komt met name omdat de 
bedrijfskavel op Dillenburg in dat geval beschikbaar blijft voor 
commerciële verkoop. Wel moeten er voor locatie 
‘Parkeerterrein De Schroef’ aanzienlijke kosten worden 
gemaakt. Onder andere voor het opruimen van de huidige 
parkeervoorziening en de aanleg van een nieuwe. Daar 
komen de kosten voor het aansluiten van de 
nutsvoorzieningen op de hoofdinfrastructuur en het verwerken 
van afvalwater nog bij. Deze zijn nu echter nog niet in te 
schatten. Tot slot zijn er twee (grote) risico’s: de eventuele 
aanwezigheid van vormzand en in het geval van keuze voor 
locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ het verplaatsen van 
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overige recreatieve functies. Het is aannemelijk dat, wanneer 
de PM-posten verder worden uitgewerkt en de risico’s volledig 
in beeld zijn gebracht, de financiële voorkeur zal wijzigen.

Overige informatie
Op 25 oktober jl. zijn de brandweerlieden van brandweerpost Drunen geïnformeerd over het 
locatieonderzoek. Tijdens deze bijeenkomst gaven zij unaniem aan dat hun voorkeur uitgaat naar een 
nieuwe kazerne op de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’, met name vanwege verkeersveiligheid.

De VRBN heeft aangegeven dat de start van de (voorbereiding van de) nieuwbouw gepland staat voor 
2024. Op dit moment is er echter nog geen geld voor de nieuwbouw opgenomen in de begroting van 
de VRBN. De kadernota 2024 van de VRBN wordt begin 2023 vastgesteld. Wanneer hierin geen 
middelen beschikbaar worden gesteld voor de nieuwbouw, moet op dat  moment worden bekeken hoe 
verder te gaan. Als dit betekent dat er geen nieuwe brandweerkazerne wordt gerealiseerd, is het in 
het geval van de keuze voor locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ aannemelijk dat de gemeente dan al 
kosten heeft gemaakt, zoals voor de bestemmingsplanprocedure. Deze kosten zijn dan mogelijk voor 
niets gemaakt.
Tot de oplevering van de nieuwe brandweerkazerne, zijn de onderhoudskosten van de huidige 
kazerne voor de gemeente.

Inzet van middelen
De bouwkosten van de nieuwe brandweerkazerne zijn voor rekening van de VRBN. De gemeente 
moet hier bouwrijpe grond voor leveren. De grond wordt om niet overgedragen aan de VRBN. De 
gemeente heeft het eerste recht van terugkoop voor eveneens € 0. 

Effect begroting
Wanneer de ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ wordt gekozen als locatie voor de vervangende nieuwbouw van 
de brandweerkazerne Drunen moet in de begroting 2024 (geplande overdracht) rekening worden 
gehouden met een kostenpost van € 365.000 omdat de grond om niet moet worden overgedragen. Er 
is vooralsnog uitgegaan van circa 2.500 m2 benodigd terrein. Het werkelijke aantal vierkante meters is 
afhankelijk van de keuze voor één of twee bouwlagen en het uiteindelijke ontwerp tegen de 
maatschappelijke grondprijs van € 146 per m2 (prijspeil 2021). De kosten voor de huisvesting van de 
brandweer, waaronder de grondkosten en bijkomende kosten, worden conform Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) verantwoord op het taakveld ‘veiligheid en handhaving’. De opbrengst komt ten 
gunste van de grondexploitatie Dillenburg. Omdat er oorspronkelijk rekening is gehouden met 
commerciële verkoop (€ 223 per m2) moet deze echter met € 192.500 naar beneden worden 
bijgesteld. Daarnaast komen de extra kosten voor verkeersmaatregelen à € 12.500 ten laste van de 
grondexploitatie. Dit wordt dan meegenomen bij de herziening van de grondexploitatie bij de 
jaarrekening. Mogelijk leidt dit er toe dat de eerder genomen winsten moeten worden teruggedraaid.

Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s. 

Afweging
Uit het onderzoek blijkt dat de brandweerkazerne in principe op beide locaties realiseerbaar is. Voor 
de keuze van de locatie is de bereikbaarheid/uitrukroute en de verkeersveiligheid doorslaggevend. Dit 
is het beste te realiseren op locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’. Bij deze locatie is het mogelijk om deze 
zo in te richten dat het opkomend personeel en de brandweervoertuigen elkaar niet kruisen. Ook is 
het aantal kruisingen tussen het opkomend- als uitrukkend verkeer met andere verkeersstromen 
dichtbij de locatie zo klein mogelijk. Dat is voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, ook 
zeker de kwetsbare weggebruikers, belangrijk. 
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Bij de onderzochte omgevingsfactoren, financiën en de overige ontwikkelingen in het rapport zijn geen 
significante voordelen naar boven gekomen welke opwegen tegen het verschil in verkeersveiligheid 
welke spreekt voor locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’. Locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ lijkt 
vooralsnog financieel de voorkeur te hebben, maar het is aannemelijk dat dit na uitwerking van de 
PM-posten en risico’s wijzigt en locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ ook vanuit financieel oogpunt de 
voorkeur heeft. Daarmee is er geen reden om af te wijken van de uitkomst van het onderzoek. 
Gelet op bovenstaande hebben wij het voornemen om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ te kiezen 
als locatie voor de vestiging van een brandweerkazerne. 

Als bedoeld in artikel 169 van de Gemeentewet stellen wij u in de gelegenheid om hierover uw 
eventuele wensen en/of bedenkingen aan ons kenbaar te maken Wij stellen voor om in te stemmen 
met ons voorgenomen besluit.

Procedure / vervolgstappen
Als u conform dit voorstel besluit zullen wij daarna het definitieve besluit nemen om de locatie 
‘Bedrijfskavel Dillenburg’ te kiezen als locatie voor vestiging van de brandweerkazerne in Drunen.

Voorgenomen  besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden,
de secretaris,            de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans                                drs. W. van Hees

Bijlage:
• Rapport locatie keuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 21 december 2021;

gezien het voorstel van het college van 9 november 2021;

gelet op artikel 169 Gemeentewet, 

gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

• geen wensen of bedenkingen te hebben en daarmee in te stemmen met het voornemen 
van het college om de locatie ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ (hoek Tinie de Munnikstraat-
Lipsstraat) te kiezen als locatie voor de vervangende nieuwbouw van de 
brandweerkazerne Drunen;

• de minderopbrengst voor de grondexploitatie Dillenburg à € 192.500 en de kosten voor 
het ontsluiten van het perceel à € 12.500 te verwerken bij de herziening van de 
grondexploitatie bij de jaarrekening;

• de grondkosten van € 365.000 (prijspeil 2021) voor de overdracht om niet van de 
‘Bedrijfskavel Dillenburg’ voor de bouw van de brandweerkazerne Drunen op te nemen in 
de begroting 2024 onder taakveld ‘veiligheid en handhaving’.

de griffier, de voorzitter,

drs. F.E.H.M. Backerra drs. W. van Hees
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Aan de hand van enkele raadsbesluiten is de aanleiding van dit rapport aangegeven. 

De raad heeft op 2 april 2019 besloten in te stemmen met het concept van het Beleidskader 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord waarin is 
opgenomen dat voor de brandweerkazerne in Drunen naar een maatwerk-oplossing wordt gekeken. De brandweerkazernes in Vlijmen en Heusden zijn 
overgedragen aan de Veiligheidsregio.

Vervolgens heeft de raad op 2 juli 2019 besloten:
- in te stemmen met de concepten van de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 en de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio 

Brabant-Noord en dit als zienswijze kenbaar te maken; 
- de budgettaire effecten te verwerken in de begroting 2020 e.v.

In de programmabegroting is opgenomen:
‘De (financiële) gevolgen van het (nog) niet overdragen van de brandweerkazerne in Drunen zijn niet doorgerekend in de voorliggende begroting van de VR. 
Wel heeft dit een extra negatief effect voor de begroting van onze gemeente omdat de exploitatielasten van deze brandweerkazerne doorlopen in 2020 en 
verder. Door de VR is toegezegd dat voor de kazerne Drunen maatwerk wordt toegepast.’

Op 10 september 2019 bent u met een RIB geïnformeerd dat de brandweer de vier locaties die toen in onderzoek waren niet geschikt vond. De brandweer is 
toen gevraagd om een aanvullend locatieonderzoek in Drunen uit te voeren voor alternatieve locaties.
Door de Veiligheidsregio maar ook bureau Falck is reeds eerder onderzoek uitgevoerd naar een geschikte locatie in Drunen. Hieruit is gebleken dat de 
omgeving Lipsstraat-Tinie de Munnikstraat in Dillenburg een passende omgeving zou zijn, vanwege de beste uitruk-/aanrijtijden. In deze omgeving zijn 2 
mogelijke opties beschikbaar: Bedrijfskavel Dillenburg en Parkeerterrein De Schroef.

Om vervolgens te kunnen beoordelen welke locatie geschikt is voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne is dit locatieonderzoek uitgevoerd.

1.2 Inleiding
Dit locatieonderzoek bevat geen keuze over de locatie. Die keuze is aan het college na de raad in de gelegenheid te hebben gesteld hier wensen en/of 
bedenkingen over te uiten. Dit onderzoek beoordeelt twee verschillende locaties door ze te vergelijken met de vraag (hoofdstuk 3) en door verschillende 
ontwikkelingen en omgevingsaspecten nader te bekijken. Verder is er financieel een vergelijking gemaakt tussen beide locaties.
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1.3 Verantwoording teksten
Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Noord (met name de verkeersparagraaf en de indicatieve 
inrichtingstekeningen in bijlage 10.4). Voor de diverse onderwerpen is input geleverd door medewerkers van de gemeente Heusden. Omdat binnen de 
gemeente geen stedebouwkundige expertise aanwezig is, heeft OZ architecten, het bureau wat destijds ook de Stedebouwkundige Visie Dillenburg heeft 
opgesteld, het hoofdstuk Stedebouwkunde geschreven. 
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2. Opdracht
De opdracht van het college is om twee locaties te onderzoeken voor de vervangende nieuwbouw van de brandweerkazerne in Drunen. De twee te 
onderzoeken locaties zijn: Bedrijfskavel Dillenburg en Parkeerterrein De Schroef. Deze locaties worden in hoofdstuk 4 verder toegelicht.

De volgende onderwerpen liggen buiten de scope van dit onderzoek:
- Een onderzoek naar behoefte aan kazerne voor vrijwillige brandweer op lange termijn 
- Het toevoegen van andere functies (zoals politie en/of GGD). Wel worden de eventueel overtollige beschikbare m2 voor externe veiligheidspartners 

benoemd
- Andere locaties
- De huidige locatie ten behoeve van vestiging brandweer
- Een herontwikkeling van de huidige locatie van de brandweer t.b.v. andere functies
- Het bepalen van een nieuwe locatie voor de huidige parkeerplaats De Schroef
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3. De Vraag
Het uitgangspunt zijn de Programma’s van eisen (d.d. 8 januari 2021, bijlagen 1 en 2) opgesteld door de Veiligheidsregio. Deze PvE’s zijn opgesteld met als 
uitgangspunt dat het huidige functioneren van de brandweerkazerne in Drunen onveranderd blijft, rekening houdend met opgedane ervaringen vanuit andere 
bouwprojecten en met een doorkijkje naar de toekomst. Dat wil zeggen dat uitsluitend vrijwilligers uitrukken en dat vanuit Drunen geen regionale taken 
uitgevoerd worden behoudens de regionale bijstandverlening.

Het materieel blijft gelijk:
- 1e tankautospuit 4 x 4
- 2e tankautospuit 4 x 4
- Personeel-bus
- Dienstauto 4 x 4 voor onder andere de Loonse en Drunense Duinen.

Logistiek aan-/afvoer:
De uitritten, zowel vanuit de uitrukdeuren als het buitenterrein moeten aansluiten aan het straatniveau. (Geen drempels, trottoirs o.i.d. die in de uitritten 
liggen).
Bij voorkeur de inrit voor opkomende brandweerlieden volledig gescheiden aanleggen van de uitrit van de uitrukkende brandweerauto’s, dit om ongelukken te 
voorkomen.

Benodigd terrein:
- Minimaal 2.423 m2 (2 laags bebouwing, bouwhoogte ongeveer 7,5 m1)
- Maximaal 2.719 m2 (1 laags bebouwing)

Bedoeling is dat VRBN de grond om niet koopt van de gemeente. De gemeente krijgt vervolgens het eerste recht van terugkoop voor eveneens €0.
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4. Aanbod (twee locaties)
Uit onderzoeken van de Veiligheidsregio en bureau Falck is gebleken dat de omgeving Lipsstraat-Tinie de Munnikstraat in Dillenburg passend is als nieuwe 
locatie voor de brandweerkazerne. In deze omgeving zijn 2 mogelijke opties beschikbaar: een bedrijfskavel in Dillenburg of het parkeerterrein De Schroef. 
Beide locaties zijn eigendom van de gemeente Heusden en groot genoeg voor het maximaal benodigde terrein (2.719 m2, 1-laags bebouwing):

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef 

     
aantal m2: 2.967 aantal m2: 2.797

De bedrijfskavel is vanwege dit onderzoek op dit moment geblokkeerd voor verkoop. Wanneer gekozen wordt voor de locatie Parkeerterrein De Schroef kan 
deze opnieuw in verkoop worden genomen. Wanneer deze kavel verkocht wordt is er, als realisatie op locatie Parkeerterrein De Schroef vervolgens, om wat 
voor reden, niet door kan gaan, geen andere geschikte locatie meer in de buurt beschikbaar voor huisvesting van de brandweer.
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5.Verkeer
Aan de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) is gevraagd welke actoren/meetpunten voor hen van cruciaal belang zijn. De reactie van de VRBN is:
“De nieuwe locatie moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen wat betreft de ligging, het risicoprofiel van de gemeente, de 
bereikbaarheid/uitrukroute en de verkeersveiligheid. De ligging moet dusdanig zijn dat de brandweerpost het overgrote deel van het verzorgingsgebied goed 
kan bedienen voor het bestrijden van alle voorkomende  incidenten. De bereikbaarheid naar de brandweerkazerne en de uitrukroute vanaf de 
brandweerkazerne moeten zo ingericht worden dat het opkomend personeel en de brandweervoertuigen elkaar niet kruisen. Verder moeten beide routes 
voldoende breed zijn en vrij zijn van obstakels zoals drempels, wegversmallingen, etc. Hier geldt dus ‘ALS ELKE SECONDE TELT’. De verkeersveiligheid - 
het belangrijkste aandachtpunt - moet zorgvuldig worden meegenomen om een keuze te maken in dit proces. Elke kruising, doorsteek over fietspad(en) om 
tot bij de brandweerkazerne te komen, maar ook om vandaar weer uit te rukken, moet tot een minimum worden beperkt.”

Wij onderschrijven dit belang en hechten veel waarde aan een brandweerfunctie die ook naar de toekomst toe goed functioneert. Daarnaast is de 
verkeersveiligheid van de overige weggebruikers erg belangrijk. Daarom is aan verkeer een apart hoofdstuk gewijd voorafgaand aan het hoofdstuk met 
andere omgevingsfactoren.

Voor de verkeersveiligheid van het brandweerpersoneel en de noodzaak om de kazerne zo snel als mogelijk te bereiken (als ‘elke seconde’ telt) is het 
belangrijk dat de opkomende vrijwilligers niet de uitrukkende brandweerauto’s moeten doorkruisen. Daarnaast is het voor de verkeersveiligheid van alle 
weggebruikers belangrijk dat de verkeersroute van en naar de brandweerkazerne voldoende breed is. De Cees van Delfstraat is, gelet op de 
verkeersbewegingen naar en van de sporthal / school / park door fietsers, brommers scooters en auto’s, in twee richtingen een drukke en mede vanwege 
langsparkeren “smalle” straat. Ook is het voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers belangrijk dat voor zowel het opkomend als uitrukkend verkeer er 
zo weinig mogelijk kruisingen met andere verkeersstromen dichtbij de locatie zijn. In dit gebied zijn relatief veel zwakke verkeersdeelnemers in verband met 
het nabijgelegen d’Oultremontcollege.

In samenwerking met de VeiligheidsRegio Brabant Noord zijn vanuit die gedachte verschillende varianten opgesteld. Voor locatie Dillenburg zijn er drie 
varianten mogelijk (a tot en met c), voor Parkeerterrein De Schroef vier (d tot en met g). De cijfers op de tekeningen staan voor het aantal knelpunten van een 
variant. Voor Bedrijfskavel Dillenburg is variant c het meest verkeersveilig, voor Parkeerterrein De Schroef g. De voor- en nadelen van deze varianten wordt 
nader toegelicht.

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef
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Conclusie
De nieuwe locatie moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen wat betreft de ligging, het risicoprofiel van de gemeente, de 
bereikbaarheid/uitrukroute en de verkeersveiligheid. De ligging moet dusdanig zijn dat de brandweerpost het overgrote deel van het verzorgingsgebied goed 
kan bedienen voor het bestrijden van alle voorkomende  incidenten. De bereikbaarheid naar de brandweerkazerne en de uitrukroute vanaf de 
brandweerkazerne moeten zo ingericht worden dat het opkomend personeel en de brandweervoertuigen elkaar niet kruisen. Ook is het voor de 
verkeersveiligheid van alle weggebruikers belangrijk dat voor zowel het opkomend als uitrukkend verkeer er zo weinig mogelijk kruisingen met andere 
verkeersstromen dichtbij de locatie zijn. In dit gebied zijn relatief veel zwakke verkeersdeelnemers in verband met het nabijgelegen d’Oultremontcollege.
Daarnaast is niet bekend welk type bedrijf gehuisvest wordt op de bedrijfskavel Dillenburg, bij een keuze voor locatie Parkeerterrein De Schroef. 

Gelet op het minst aantal potentiële knelpunten en minst aantal kruisingen van verkeersstromen is op de locatie Bedrijfskavel Dillenburg de meest veilige 
verkeersoplossing te realiseren. 
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6.Omgevingsfactoren

6.1 Huidig gebruik
Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

De bedrijfskavel Dillenburg is bouwrijp en op dit moment vrij af te nemen. De 
bedrijfskavel is vanwege dit onderzoek op dit moment geblokkeerd voor 
verkoop.

Om op de locatie Parkeerterrein De Schroef te bouwen, zal de huidige 
parkeerplaats verplaatst moeten worden. Op het huidige parkeerterrein de 
Schroef zijn 140 parkeerplaatsen aanwezig. Het parkeerterrein is onlangs 
aangepast en er is een langzaamverkeersroute  gekomen op het voormalige 
tracé van de Prins Hendrikstraat (autoroute). De kosten voor het opruimen 
van de huidige parkeervoorziening bedragen ca. € 70.000. De aanleg van 
een nieuwe parkeervoorziening kost ca. € 210.000.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar een alternatieve parkeerlocatie.  
Voor de parkeerplaatsen die hierdoor verdwijnen, moet op loopafstand van 
het sportpark een nieuwe locatie gevonden worden. Dit is alleen mogelijk 
door een deel van het park hiervoor te gebruiken. Een andere functie van 
het park als compensatiegroen komt hierdoor in het gedrang.

Bebouwing betekent verder dat een gedeelte van de groene entree in het 
gebied verdwijnt, ook verdwijnt de zichtbare toegang tot het park aan die 
zijde.
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6.2 Bestemming (volgens geldend bestemmingsplan)

Beide locaties liggen in bestemmingsplan Dillenburg. 

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

De bedrijfskavel Dillenburg heeft de bestemming Gemengd-1. Voor de 
bedrijfskavel is het bekend en vastgelegd in het vastgestelde 
bestemmingplan dat er een bedrijf op deze locatie komt en uit de staat van 
bedrijven blijkt dat dit een brandweerkazerne kan zijn.
De bouw- en goothoogte is 12 m. Deze hoogte is voldoende voor het 
realiseren van een brandweerkazerne in twee bouwlagen. De bebouwing 
moet geplaatst worden in de voorgevelrooilijn of op max 3 meter van deze 
voorgevelrooilijn.
Er is dus geen bestemmingsplanprocedure nodig. Volstaan kan worden met 
een flora- en fauna en met een stikstofonderzoek.

Voor parkeerterrein De Schroef geldt dat een brandweerkazerne niet past 
binnen de bestemming: Sport. Om het mogelijk te maken moet er een 
bestemmingsplanprocedure inclusief alle onderzoeken opgestart worden. 
Een bestemmingsplanwijziging is mogelijk, maar brengt extra kosten met 
zich mee en neemt extra tijd in beslag (bestemmingsplanprocedure). Een 
nieuw bestemmingsplan kost tussen de €20.000 en €30.000.
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6.3 Groen

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

Vanuit de hoofdgroenstructuur is er geen belemmering voor de locatie 
bedrijfskavel Dillenburg.

Het park is onderdeel van de hoofdgroenstructuur (Groenstructuurplan 
Heusden 2018-2022).De locatie Parkeerplaats De Schroef en de aan- en 
afvoerroute liggen daarmee ook in hoofdgroenstructuur. Een vervangende 
parkeerplaats ligt waarschijnlijk ook in de hoofdgroenstructuur.
In het groenstructuurplan staat het volgende: “In beginsel worden alle 
onderdelen van de groenstructuren gehandhaafd en in stand gehouden. 
Alleen bij ontwikkelingen van groot maatschappelijk openbaar belang 
(nieuwe wegen, woningbouwlocaties, extra ontsluitingen, klimaatadaptatie) 
kan hiervan afgeweken kan worden. In deze gevallen kunnen deze 
ontwikkelingen doorgang vinden onder de voorwaarde, dat het verlies aan 
(groen)waarde(n) wordt gecompenseerd.“ De kosten voor compensatie zijn 
ongeveer €10 per m2. Er is geen ruimte om groen in de nabijheid te 
compenseren. 
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6.4 Milieu

6.4.1 Wegverkeersgeluid en luchtkwaliteit
Een brandweerkazerne is geen gevoelige bestemming voor wegverkeersgeluid. Dit is niet onderscheidend en geldt voor beide locaties. Ten aanzien van 
luchtkwaliteit geldt voor beide locaties dat de ontwikkeling ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Daarmee vormt dit geen 
belemmering voor de bouw van een kazerne.

6.4.2 Bedrijven en milieuzonering
Een brandweerkazerne is volgens de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ een categorie 3 bedrijf. Dat betekent dat het een afstand van 50 meter aan 
moet houden tot hindergevoelige objecten, zoals woningen. Beide onderzoek locaties liggen op voldoende afstand van deze objecten. Van de 
Veiligheidsregio zijn daarnaast uitrukfrequentie-cijfers ontvangen (zie bijlage 3). Hieruit blijkt dat er weinig uitrukken in de nachtelijke uren uur zijn met PRIO 1 
(met optische en akoestische signalen). Ook dit draagt dus bij aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

6.4.3 Klimaat

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

Bij de Bedrijfskavel Dillenburg zijn er geen aanvullende negatieve 
klimaateffecten (in het kader van klimaatstress) te verwachten ten opzichte 
van de huidige (bestemmingsplan)mogelijkheden.

Om op de locatie Parkeerterrein De Schroef te bouwen, zal de huidige 
parkeerplaats verplaatst moeten worden. 

Het park is vanuit klimaat een mooie plek in Drunen om te verblijven en de 
koelte op te zoeken. Er moet goed gekeken worden naar materialisering om 
de uitbreiding van verstening zo min mogelijk effect te laten hebben.
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6.4.4 Bodem
Voor de realisatie van een gebouw is op beide locaties een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Vooraf zijn verschillen dus niet geheel te duiden. Wel 
kan alvast een vergelijking gemaakt worden op basis van dossieronderzoek ten aanzien van risico’s op de aanwezigheid van zogenaamd vormzand, een 
restproduct van de productie van scheepsschroeven in het verleden. Vormzand is vervuilde grond, met metaalresten.

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef
Uit historisch onderzoek blijkt dat de locatie in het verleden als paardenwei 
en landbouwperceel werd gebruikt.

In 2011 is voor het bestemmingsplan Dillenburg een bodemonderzoek 
gedaan. 
De grond is maximaal licht verontreinigd met koper, kobalt, zink of PCB.
Binnen het onderzoeksgebied van destijds is een grondwater verontreiniging 
met zink en barium aangetroffen. De peilbuizen waarin dit is aangetroffen 
staan op minimaal 150 meter van de toekomstige locatie van de 
brandweerkazerne en zijn derhalve niet relevant. 

Voor de locatie bedrijfskavel Dillenburg is recent een onderzoek uitgevoerd 
op de aangrenzende kavel. Hier is geen vormzand aangetroffen. Deze kavel 
is tegelijkertijd bouwrijpgemaakt met de locatie bedrijfskavel Dillenburg. Dat 
maakt dat de verwachting hier vormzand aan te treffen, relatief laag is. 
Bij deze beoordeling is geen rekening gehouden met het aantrekken van de 
VOCl grondwaterverontreiniging ter plaatse van Metal Valley. Afhankelijk 
van het ontwerp, noodzakelijkheid bronnering en dimensionering is dit 
relevant.

Historisch. Destijds heeft Lips het park geschonken aan gemeente in de 
wetenschap dat zij er in het verleden vormzand stortten. Voor de locatie 
parkeerterrein De Schroef is onduidelijk of hier vormzand ligt, de locatie is 
echter wel gelegen in een gebied waar dit verwacht wordt. Dichtbij de 
locatie, langs de westzijde van de Lipsstraat, is wel vormzand aangetroffen. 
Bodemonderzoek kan hier duidelijkheid over geven.

Mocht vormzand aangetroffen worden, dan kan de saneringsaanpak 
hetzelfde zijn als op het Metal Valley-terrein: isoleren door duurzame 
verhardingslaag / afdeklaag aan te brengen. Als er vormzand ligt, zitten de 
kosten met name in het afvoeren, door herschikken en terreininrichting dient 
afvoer geminimaliseerd te worden. Het terrein loopt af richting de jeu de 
boulesclub, het fietspad geeft globaal de toekomstige hoogte weer, waarbij 
richting het clubgebouw het huidige maaiveld oploopt. Indien er vormzand 
aanwezig is moet bekeken worden of dit herschikt mag en kan worden.

Bij het aanbrengen van een duurzame verharding is als uitgangspunt het 
afvoeren van ca 1.000 m3 sterk verontreinigde grond/vormzand. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met een saneringskostenpost van minimaal 
€200.000. Deze is in sterke mate afhankelijk van de actuele stortprijs.
Deze hoeveelheid en kosten zijn slechts indicatief om een inschatting te 
maken en zijn niet gebaseerd op ontwerp, omvat geen bronnering en  
grondwatersanering. Tevens is geen rekening gehouden met het aantrekken 
van de VOCl grondwater verontreiniging ter plaatse van Metal Valley. 
Afhankelijk van het ontwerp, noodzakelijkheid bronnering en dimensionering 
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is dit relevant. Ook is geen rekening gehouden met kosten voor vrijkomende 
sterk verontreinigde grond bij watercompensatie.
Voor een alternatieve locatie van het parkeerterrein in het park geldt ook dat 
er mogelijk vormzand aanwezig is inclusief bijbehorende, nog niet bepaalde, 
saneringskosten. Bovenstaande geeft wel de verwachting dat de kans dat 
op deze locatie vormzand aangetroffen wordt aanwezig is. 

Gezien alle randvoorwaarden is het waarschijnlijk niet mogelijk de sterk 
verontreinigde grond ter verwerken op de locatie als bijvoorbeeld 
landschappelijke inrichting omdat dit in dit kader geen nuttige toepassing is, 
dit waarschijnlijk niet toegestaan is in het bestemmingsplan, de 
verontreiniging niet buiten een eventuele verontreinigingscontour mag 
worden herschikt etc.
Voor enkel het verplaatsen van de sterk verontreinigde grond zodat dit een 
heuvel wordt met een nader te bepalen functie dient rekening gehouden te 
worden met minimaal een kostenpost van 50 – 60k euro.
Opgemerkt dient te worden dat op basis van de huidige gegevens in 
principe geen deugdelijke inschatting van de prijs gemaakt kan worden.  
Tevens dient afstemming plaats te vinden voor het met het bevoegd gezag 
Wet bodembescherming (tot ingang van de Omgevingswet is dit de 
provincie Noord Brabant) in welk kader dit op de locatie verwerkt kan 
worden. Vooralsnog worden hier geen mogelijkheden in voorzien.
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6.5 Stedebouwkunde (OZ architecten)

Stedebouwkundige visie (2010)
Uitgangspunt van de stedebouwkundige visie uit 2010 was het herstellen en versterken van de parkstructuur in combinatie met het realiseren van een 
uitbreiding van het d’Oultremontcollege, een Multifunctionele Accommodatie (MFA), kantoor- en bedrijfsruimtes, maatschappelijke voorzieningen en 
woningbouw. Naast sporten en recreëren vormden het park en de aangrenzende groenstructuren de dragers voor het totale plan. De belangrijkste ingreep om 
bovenstaande te bereiken was het verleggen van de toenmalige Prins Hendrikstraat. Deze vormde de barrière tussen onder meer de school en het park 
daardoor ook tussen het park en de Dillenburglocatie.

Ondertussen zijn we meer dan 10 jaar verder en is de visie uit 2010 verder uitgewerkt en is Dillenburg grotendeels ontwikkeld. Niet alleen de woningbouw, 
maar ook de school (verbouw) en de nieuwe sporthal, zorgfuncties, kleinschalige kantoren en een supermarkt zijn gerealiseerd. Ook de wegenstructuur, 
inclusief nieuwe aansluitingen op de Lipsstraat is al jaren in gebruik. Recent is een laatste belangrijke ruimtelijke ingreep gedaan, in de vorm van het opheffen 
van de voormalige Prins Hendrikstraat. Hiervoor in de plaats is een vrijliggend fietspad in/ aan het park gekomen. Door het verleggen van de weg zijn onder 
andere de school en de sporthal aan het park komen te liggen en is het park (gevoelsmatig) vergroot.

Zoeklocaties nieuwe brandweerkazerne
Binnen Dillenburg onderzoekt de gemeente momenteel twee potentiele locaties voor de nieuwe brandweerkazerne (vrijwillige brandweer). De gemeente heeft 
ons gevraagd ruimtelijk deze twee locaties ‘te wegen’ in relatie tot ons stedebouwkundig plan uit 2010 en onze kennis van en betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van Dillenburg.

Uitgangspunten voor onze analyse zijn onder meer ons stedebouwkundig plan uit 2010, de aanzet voor het locatieonderzoek van de gemeente, de PvE’s voor 
de brandweerkazerne, de visie voor het Vitaal Park en een gesprek met de projectmanager van de gemeente.

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

- Direct zichtbaar vanaf omliggende wegen en fietspaden en andersom ook 
voldoende overzicht.

- Direct zichtbaar vanaf Lipsstraat en fietspad en vanuit het (sport)park en 
andersom ook voldoende overzicht.
- Functie/ gebouw kan op zich in het park, maar de vraag is of het wenselijk 
is (nog meer) bebouwing in deze randzone van het park toe te voegen.
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- Functie/ gebouw past in de structuur van de bedrijfskavels – ook het 
gebruik en de uitstraling van het terrein met parkeerplaatsen, opstelplaatsen 
en oefenruimte.
- Gezicht/ zichtbaar aan de Lipsstraat mogelijk, aan de entree van 
Dillenburg.
- Aandachtspunt is afstand tot de rotonde en kruisen van fietspad Tinie De 
Munnikstraat.
- De brandweerkazerne op deze locatie vergroot het gevoel van sociale 
veiligheid in de wijk, ook al is deze niet permanent bezet.
- De publieke/ representatieve functie van de brandweer kan op deze locatie 
goed worden ingezet, als gevolg van bereikbaarheid, zichtbaarheid, 
parkeren in de directe nabijheid, etc. Denk ook aan open dagen, 
schoolbezoeken, etc.

- Gezicht/ zichtbaar aan de Lipsstraat mogelijk.
- Koppeling buitenterrein aan park is door gebruik en inrichting niet direct 
mogelijk, wat op deze locatie wel een kans zou kunnen zijn.
- De ligging aan het park is voor de gebruikers een kwaliteit, maar de 
kazerne en het terrein worden slechts incidenteel gebruikt en er is geen 
permanente bezetting, waardoor de interactie tussen brandweer en park 
beperkt zal zijn.
- De brandweerkazerne op deze locatie vergroot het gevoel van sociale 
veiligheid in deze zone van het park, ook al is deze niet permanent bezet.
- De publieke/ representatieve functie van de brandweer kan op deze locatie 
ook worden ingezet, maar dit is beperkter dan de bedrijfskavel, aangezien 
deze locatie iets minder in het zicht ligt en niet direct aan de ontsluitingsweg 
door Dillenburg (Tinie de Munnikstraat).

Architectuur
Wanneer een deel van het gebouw in twee lagen kan worden uitgevoerd wordt een aantal van deze aspecten versterkt. Een meerlaags gebouw resulteert in 
minder benodigde m2-gebouwfootrpint, waardoor meer ruimte op de locatie ontstaat voor bijvoorbeeld groen, evt. duurzaamheidsingrepen en een betere 
relatie met de omgeving. Ook wordt de zichtbaarheid vergroot en ook de relatie met de omgeving (zicht, overzicht, sociale controle).

De bedrijfskavel ligt in de bedrijvenzone waarin de gebouwen een objectmatige architectuur hebben, geïntegreerd in de omgeving en waarbij de relatie 
binnen-buiten belangrijk is. Voor de parkzone geldt dat de gebouwen in een campusachtige setting moeten passen. De relatie met het groene park is hierbij 
vanzelfsprekend een van de belangrijkste uitgangspunten.
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6.6 Water

6.6.1 Bereikbaarheid tijdens extreme neerslag
Zowel de locatie Bedrijfskavel Dillenburg als locatie Parkeerterrein De Schroef kunnen lastig bereikbaar zijn tijdens extreme neerslag. Dat komt omdat er een 
afhankelijkheid is van ontsluitingswegen als Kastanjelaan, Stationsstraat, Torenstraat etc. Deze straten zijn slecht of niet berijdbaar voor wegverkeer tijdens 
extreme neerslag.

6.6.2 Bodembeschermende voorziening
Bij nieuwbouw dient het hemelwater dat van het dak en terreinverharding komt geborgen en geïnfiltreerd te worden. Een oefenplaats dient echter, gelet op het 
risico van het vrijkomen van stoffen, voorzien te zijn van een bodembeschermende voorziening waarbij het hemelwater niet in de bodem of oppervlaktewater 
terecht komt.

6.6.3 Waterberging  
Een gebouw wordt gezien als nieuw verhard oppervlak. De keur van het waterschap geeft aan als dat meer is dan 500 m2 dat er dan 60mm ( 60 liter per m2) 
aan waterberging moet worden gerealiseerd. Waarschijnlijk is de brandweerkazerne met omliggende verharding meer dan 500 m2 en daarmee is deze eis 
dus van toepassing.

De aanlegkosten voor een waterberging bedragen circa € 60.000. Deze kosten zijn voor de bouwer.

6.6.4 Afvalwateraansluiting 

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

Bij de locatie bedrijfskavel Dillenburg is voorzien in het vrijkomen van 
afvalwater. Het is immers ontworpen en bouwrijp gemaakt als 
bedrijfslocatie.

Bij de locatie parkeerterrein De Schroef ligt geen riolering. Er zal gebruik 
gemaakt moeten worden van een drukrioolgemaal. Afhankelijk van wat er 
allemaal nodig is in de brandweerkazerne en de bedrijfszekerheid zal 
hiervoor een 1- of 2-pompsgemaal aangebracht moeten worden. Naast 
het gemaal is er een persleiding nodig. Een 1-pompsgemaal kost al gauw 
tussen de € 15.000 en € 25.000. Een 2-pompsgemaal kost grosso modo 
het dubbele. Daarbij is het goedkoopst als het afvalwater naar het 
bemalingsgebied Stationsstraat gaat maar vanwege het feit dat dat 
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overbelast is zouden we liever zien dat dit afvalwater geloosd gaat worden 
in de nieuwe voorziening van Metal Valley. Daarvoor moet wel de 
Lipsstraat gekruist worden. Dat kan eigenlijk niet anders dan met een 
boring, wat erg kostbaar is.
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6.7 Civiele techniek 

De civieltechnische aspecten t.a.v. bodem, water, verkeer en huidig gebruik zijn verwerkt bij de desbetreffende paragrafen.

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

Op de locatie Dillenburg ligt de hoofdinfrastuctuur voor de nutsvoorzieningen 
in de Cees van Delftstraat. De verwachting is dat bij nieuwbouw op deze 
locatie gebruik gemaakt kan worden van deze bestaande voorziening.

Op de locatie De Schroef zal waarschijnlijk uitbreiding van de 
hoofdinfrastructuur voor de nutsvoorzieningen nodig zijn. Dit moet 
waarschijnlijk van verder weg komen en wordt bepaald door de 
nutsbedrijven bij de definitieve engineering.
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7.Financiën 

Ook met betrekking tot de financiën zijn de twee locaties bekeken. Er wordt uitgegaan van circa 2.500 m2 benodigd terrein. Het werkelijk aantal vierkante 
meters is afhankelijk van de keuze voor 1 of 2 bouwlagen en het uiteindelijk ontwerp. Om in dit stadium een financiële vergelijking te maken, is het 
noodzakelijk veel aannames te doen, met name op de locatie De Schroef. De in het rapport genoemde bedragen zijn daarom indicatief of helemaal niet in te 
schatten. Dit is het geval voor de verwerking van het afvalwater (mogelijk met boring onder Lipsstraat naar Metal Valley) en voor het aanleggen van de 
nutsvoorzieningen naar de locatie van de nieuwe parkeerplaats (riool, verlichting etc.). Hoewel aan deze posten nu nog geen bedragen zijn te hangen, moet 
hier wel degelijk rekening mee worden gehouden.

Uit de financiële vergelijking blijkt dat de te maken kosten voor De Schroef vele malen hoger zijn dan voor Bedrijfskavel Dillenburg. In het geval van keuze 
voor de Schroef blijft de Bedrijfskavel op Dillenburg echter wel beschikbaar voor verkoop aan derden. Per saldo leidt dit er vooralsnog toe dat het nadelig 
exploitatieresultaat van Bedrijfskavel Dillenburg € 570.000 bedraagt en dat van Parkeerterrein De Schroef € 443.500 nadelig. Het uiteindelijke financiële 
verschil zal na uitwerking van de PM-posten kleiner worden. 

Daarnaast zijn er nog twee (grote) risico’s. Te weten de eventuele aanwezigheid van vormzand en het verplaatsen van overige recreatieve functies in het 
geval van keuze voor De Schroef. De kosten hiervoor zijn moeilijk in te schatten, maar het gaat dan mogelijk om zeer significante kostenposten (zie paragraaf 
6.1 en 6.6). Deze zijn nog niet meegenomen in de financiële vergelijking. 

Locatie Dillenburg Locatie De Schroef
Opbrengsten
Gemiste opbrengst maatschappelijk i.p.v. commercieel verkopen -192.500 0
Overdracht grond om niet aan VRBN -365.000 0
Totaal opbrengsten -557.500 0

Totaal kosten (indicatief) 12.500 443.500

Exploitatieresultaat -570.000 -443.500
Verschil locaties excl. PM posten -126.500
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8.Samenvatting
In de onderstaande tabel staat een samenvatting per onderwerp. De onderwerpen die niet direct van invloed zijn voor de locatiekeuze, maar wel 
meegenomen worden in het verdere traject, zoals duurzaamheid, bedrijven- en milieuzonering en bodembeschermende voorzieningen, zijn niet meegenomen 
in de tabel.

Onderwerp Samenvatting

Verkeer De nieuwe locatie moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen wat betreft de ligging, het 
risicoprofiel van de gemeente, de bereikbaarheid/uitrukroute en de verkeersveiligheid. De ligging 
moet dusdanig zijn dat de brandweerpost het overgrote deel van het verzorgingsgebied goed kan 
bedienen voor het bestrijden van alle voorkomende  incidenten. De bereikbaarheid naar de 
brandweerkazerne en de uitrukroute vanaf de brandweerkazerne moeten zo ingericht worden dat 
het opkomend personeel en de brandweervoertuigen elkaar niet kruisen. Ook is het voor de 
verkeersveiligheid van alle weggebruikers belangrijk dat voor zowel het opkomend als uitrukkend 
verkeer er zo weinig mogelijk kruisingen met andere verkeersstromen dichtbij de locatie zijn. In dit 
gebied zijn relatief veel zwakke verkeersdeelnemers in verband met het nabijgelegen 
d’Oultremontcollege. 
Daarnaast is niet bekend welk type bedrijf gehuisvest wordt op de bedrijfskavel Dillenburg, bij een 
keuze voor locatie Parkeerterrein De Schroef. 
Gelet op het minst aantal potentiële knelpunten en minst aantal kruisingen van verkeersstromen is 
op de locatie Bedrijfskavel Dillenburg de meest veilige verkeersoplossing te realiseren. 

Locatie/aanbod Een keuze voor huisvesting van de brandweer op de locatie Parkeerterrein De Schroef betekent dat 
bedrijfslocatie Dillenburg wordt verkocht. Als dit vervolgens, om wat voor reden, niet door kan gaan, 
is er geen andere geschikte locatie meer in de buurt beschikbaar is voor huisvesting van de 
brandweer.

Huidig gebruik / nieuwe locatie parkeerterrein De locatie Bedrijfskavel Dillenburg is bouwrijp. Om op de locatie Parkeerterrein De Schroef te 
bouwen, zal de huidige parkeerplaats (140 parkeerplaatsen) verplaatst moeten worden. Er is nog 
geen onderzoek gedaan naar een alternatieve parkeerlocatie.  Op loopafstand van het sportpark zal 
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een nieuwe locatie gevonden moeten worden. Dit is alleen mogelijk door een deel van het park 
hiervoor te gebruiken. 

Bestemming (volgens geldend 
bestemmingsplan)

De functie brandweerkazerne past binnen de bestemming van de Bedrijfskavel Dillenburg en niet 
binnen de bestemming van parkeerterrein de Schroef

Groen Vanuit de hoofdgroenstructuur is er geen belemmering voor de locatie bedrijfskavel Dillenburg.
Het park is onderdeel van de hoofdgroenstructuur (Groenstructuurplan Heusden 2018-2022).De 
locatie Parkeerplaats De Schroef, de aan- en afvoerroute liggen daarmee ook in 
hoofdgroenstructuur. Een vervangende parkeerplaats waarschijnlijk ook.
In het groenstructuurplan staat dat alleen bij ontwikkelingen van groot maatschappelijk openbaar 
belang hiervan afgeweken kan worden. Hierbij moet wel gecompenseerd.

Klimaat Bij de Bedrijfskavel Dillenburg geen aanvullende negatieve klimaateffecten. Om op de locatie 
Parkeerterrein De Schroef te bouwen, zal de huidige parkeerplaats verplaatst moeten worden. 
. Er moet goed gekeken worden naar materialisering om de uitbreiding van verstening zo min 
mogelijk effect te laten hebben.

Milieu- bodem De kans dat er vormzand aanwezig is op de locatie is voor locatie bedrijfskavel Dillenburg lager dan 
bij locatie parkeerterrein De Schroef

Stedebouwkunde Bebouwing toevoegen in het park doet in basis afbreuk aan de gebruiksfunctie en het karakter van 
het park. Ook blokkeert het de zichtrelaties.

Water – afvalwateraansluiting Bij de locatie bedrijfskavel Dillenburg is voorzien in het vrijkomen van afvalwater. Bij de locatie 
parkeerterrein De Schroef ligt geen riolering. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van een 
drukrioolgemaal. Daarnaast is er een persleiding nodig. 

Civiele techniek Bij locatie Bedrijfskavel Dillenburg zijn de nutsvoorzieningen aanwezig. Op de locatie De Schroef is 
waarschijnlijk uitbreiding van de hoofdinfrastructuur voor de nutsvoorzieningen nodig.

Financiën In financieel opzicht heeft locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ vooralsnog de voorkeur. Dit komt met 
name omdat de bedrijfskavel op Dillenburg in dat geval beschikbaar blijft voor commerciële 
verkoop. Wel moeten er voor locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ aanzienlijke kosten worden 
gemaakt. Onder andere voor het opruimen van de huidige parkeervoorziening en de aanleg van 
een nieuwe. Daar komen de kosten voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen op de 
hoofdinfrastructuur en het verwerken van afvalwater nog bij. Deze zijn nu echter nog niet in te 
schatten. Tot slot zijn er twee (grote) risico’s: de eventuele aanwezigheid van vormzand en in het 
geval van keuze voor locatie ‘Parkeerterrein De Schroef’ het verplaatsen van overige recreatieve 



27

functies. Het is aannemelijk dat, wanneer de PM-posten verder worden uitgewerkt en de risico’s 
volledig in beeld zijn gebracht, de financiële voorkeur zal wijzigen.



28

9.Ontwikkelingen die de keuze kunnen beïnvloeden
9.1 Toevoegen andere veiligheidspartners/ambitie veiligheidsplein
Al gedurende langere tijd is duidelijk dat de Politie in Drunen op zoek is naar een andere locatie om zich te huisvesten in Drunen. De Nationale Politie heeft 
ervoor gekozen om hun vastgoed portefeuille te verkleinen door verkoop en steeds vaker te gaan huren. Er is echter, ondanks diverse inspanningen, nog 
geen geschikte locatie gevonden. 
Gedurende het traject van het opstellen van het locatie-onderzoek, is de wens van de politie voor een gecombineerde huisvesting bij een nieuwe 
brandweerkazerne duidelijker geworden en uitgesproken . Intensivering van de samenwerking en de mogelijkheid tot efficiënt gebruik van beschikbare ruimte 
worden mede aangegeven als argument. Om hier als gemeente op te kunnen reageren is nader onderzoek nodig, immers wil de politie geen vastgoed meer 
in eigendom hebben. Daarnaast is nog onduidelijk of de Veiligheidsregio genegen is méér te bouwen dan alleen een nieuwe brandweerkazerne, dat dient 
nader onderzocht te worden. Een waarschijnlijker scenario is dat indien, na onderzoek, hiervoor gekozen wordt wij als gemeente de huisvesting van de politie 
als gemeentelijk vastgoed realiseren, in eigendom hebben en vervolgens aan hen gaan verhuren. Als de gemeente positief naar deze mogelijke ontwikkeling 
kijkt dat er gestart moeten worden met een verkennend onderzoek naar haalbaarheid en kosten. Met het scenario van het mogelijk toevoegen van huisvesting 
voor de Politie lijken er meer kansen te ontstaan in het kader van intensivering van samenwerking en in de nabijheid organiseren van andere ketenpartners.  

Het onderzoeken van het daadwerkelijk toevoegen van andere functies/veiligheidspartners (zoals politie en/of GGD) is buiten deze onderzoeksopdracht 
gehouden. Wel kan op basis van de benodigde en beschikbare oppervlakten al een doorkijkje gegeven worden. Mogelijk gezamenlijk gebruik van ruimte 
(binnen en/of buiten) is nog niet meegenomen in de berekening. Ter indicatie van de ruimtebehoefte van één van de externe partners: de politie heeft 
aangegeven 400 tot 600 m2 terrein nodig te hebben. 

Bedrijfskavel Dillenburg Parkeerterrein De Schroef

Beschikbaar 2967 m2 Beschikbaar 2797 m2
Kazerne in 2 lagen 2423 m2 Kazerne in 2 lagen 2423 m2
Nog beschikbaar voor andere functies   544 m2 Nog beschikbaar voor andere functies   374 m2

Locatie bedrijfskavel Dillenburg biedt 
mogelijkheden om, in de toekomst, nog functies 
bij te plaatsen.

Locatie parkeerterrein de Schroef heeft een beperkter 
overschot. De mogelijkheden in benodigde ruimte zijn 
beperkter. 

Conclusie:
Gezien het beschikbaar aantal vierkante meters lijkt het bijplaatsen van andere functies vooralsnog alleen mogelijk als gekozen wordt voor bedrijfskavel 
Dillenburg en de realisering van een brandweerkazerne in twee bouwlagen.
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9.2 Vitaal park De Schroef
De initiatiefnemers van Vitaal Park De Schroef in Drunen willen van het huidige park een mooie nieuwe plek maken voor alle bewoners van Heusden, 
om er te kunnen ontmoeten, te revalideren, te bewegen en te sporten. Een groen en biodivers park voor iedereen.
Er is een beeldplan opgesteld. Dit betreft een globale schets van de mogelijke inrichting van het park. 

Door de initiatiefnemers wordt nagedacht over welke mogelijkheden er zijn om, met het grotere plaatje in het achterhoofd houdend, een start te kunnen 
maken met het aanpassen en gefaseerd aanleggen van onderdelen van het park.
Zowel locatie Parkeerterrein De Schroef als locatie Bedrijfskavel Dillenburg liggen niet binnen de scope van dit plan.
Een keuze voor locatie Parkeerterrein De Schroef betekent dat in de nabijheid van het huidige parkeerterrein nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd moeten 
worden, waardoor dit parkeerterrein mogelijk wel binnen de scope van dit plan valt. Dit kan betekenen dat het beeldplan aangepast moet worden en de nieuw 
gedachte functies op een kleiner oppervlakte gerealiseerd moeten worden.

9.3 Transitievisie Warmte
Voor wat betreft de locatiekeuze zijn er vanuit duurzaamheidsoogpunt geen zaken te benoemen die leiden tot een voorkeur voor een locatie. Dit zijn namelijk 
zaken die vooral betrekking zullen hebben op het ontwerp van het gebouw en haar omgeving, de daarbij toegepaste materialen en (installatie) technische 
systemen. Momenteel zijn we bezig met de Transitievisie Warmte. Analyses over de gebieden van de voorgestelde locaties kunnen later helpen bij het 
bepalen van de eventueel benodigde bouwkundige en technische maatregelen voor verwarming en koeling van het gebouw.

9.4 Communicatie en draagvlak

Het is mogelijk dat er vragen zijn in de omgeving. Denk aan het d’Oultremontcollege, inwoners van de wijk Dillenburg en ondernemers. Vragen en zorgen 
over de verkeersveiligheid bij het uitrukken van brandweervoertuigen, de uitrukfrequentie en eventuele geluidsoverlast. Dit is echter nog niet onderzocht en is 
niet bepalend voor de locatiekeuze. Het is belangrijk om de omgeving goed te informeren. Na de locatiekeuze zal de Veiligheidsregio Brabant-Noord de 
projectvoorbereiding en  uitvoering voor zijn rekening nemen. Zij zullen daarbij ook de communicatie met de omgeving meenemen.

Om op de locatie Parkeerterrein De Schroef te bouwen, zal de huidige parkeerplaats verplaatst moeten worden. 
De verenigingen in de buurt zijn in dit stadium niet benaderd. We weten, uit eerdere gesprekken, dat ze blij zijn met de aanpassingen die onlangs gedaan zijn 
aan het parkeerterrein en hoe dit parkeerterrein nu functioneert. Een keuze voor de locatie Parkeerterrein De Schroef betekent een uitdaging voor het 
draagvlak zowel ten aanzien van de realisering van de brandweerkazerne als voor vervangende parkeergelegenheid, doordat dit nog niet eerder is 
gecommuniceerd met gebruikers van sportpark De Schroef. 



30

9.5 Clusteren maatschappelijke functies
De voorgelegen locatiekeuze is uiteraard niet alleen samen te vatten in een feitelijke vergelijking maar vraagt ook om een meer maatschappelijk perspectief. 
Ten aanzien van de maatschappelijke context zijn beide locaties verschillend van aard. 

De locatie Parkeerterrein de Schroef heeft een veel meer maatschappelijke functie De eerder omschreven activiteiten in het kader van Vitaal Park zal deze 
maatschappelijke omgeving alleen maar versterken. De nieuwe brandweerkazerne heeft naast een strikt functioneel gebouw mogelijk ook een 
maatschappelijk toegevoegde waarde. Denk hierbij aan de aanwezigheid van vrijwilligers op of rond de brandweerkazerne die in het park een oogje in het zeil 
kunnen houden en deel kunnen nemen aan activiteiten in het park. De brandweer heeft op deze locatie echter ook meerdere gebruikers in de directe 
omgeving waar men rekening mee dient te houden. 

Op de locatie Dillenburg zal de nieuwe kazerne meer in de direct nabijheid van bedrijvigheid georganiseerd zijn. Er zal hier mogelijk sprake zijn van minder 
aansluiting bij de omgeving. Er zal mogelijk ook minder overlast worden ervaren door de nabijheid van bedrijven in plaats van verenigingen en inwoners. 

Het argument van clusteren van maatschappelijke functies is hier echter niet doorslaggevend. Verkeersveiligheid is het belangrijkste argument om te kiezen 
voor een bepaalde locatie. Daarnaast is er de tendens dat er steeds vaker brandweerkazernes worden gebouwd op bedrijventerreinen. En deze blijken op 
een dergelijke plaats goed te functioneren.
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PROGRAMMA VAN EISEN 

1. Algemeen 

Dit programma van eisen is opgesteld met als uitgangspunt dat het huidige functioneren van 
de brandweerkazerne in Drunen onveranderd blijft, rekening houdend met opgedane 
ervaringen vanuit andere bouwprojecten en met een doorkijkje naar de toekomst. Dat wil 
zeggen dat uitsluitend vrijwilligers uitrukken en dat vanuit Drunen geen regionale taken 
uitgevoerd worden behoudens de regionale bijstandverlening. 
 
1.1. Omvang van de post 

De post heeft ongeveer 125 uitrukken per jaar en er wordt ongeveer 40 avonden per jaar 
geoefend. De uitruk wordt verzorgd door vrijwilligers (30 fte). In de post Drunen is één 
werkplek die incidenteel door de postcommandant (1 dag/week) bemenst wordt. Verder is er 
een werkplek in het instructielokaal en een werkplek ten behoeve van de 
stormschade/overlastregeling bij de alarmcentrale.  
 
1.2. Personeel 

De repressieve taken worden uitsluitend uitgevoerd door vrijwilligers. Hiervoor zijn 30 fte in 
het organisatieschema opgenomen. Deze taken kunnen zowel door dames als heren worden 
uitgevoerd. Bij de inrichting van het gebouw dient hiermee rekening gehouden te worden 
geworden. 
 
1.3. Materieel 

De Drunense brandweerkazerne heeft nu 4 stallingsplaatsen: 
- 1e tankautospuit 4 x 4 
- 2e tankautospuit 4 x 4 
- Personeel-bus 
- Dienstauto 4 x 4 voor onder andere de Loonse en Drunense Duinen. 

 
1.4. Toekomstige ontwikkelingen 

Brandweer Brabant Noord bestaat in haar huidige organisatievorm sinds 1 januari 2011. Het 
ligt niet in de verwachting dat de organisatie op korte termijn veranderd wordt. Het MVSO-
traject (Missie-Visie-Strategie-Organisatie 2013-2015) en de visie “vernieuwde repressie” 
hebben géén ingrijpende consequenties gehad voor de brandweerkazerne in Drunen.  
 
De resultaten van deze projecten zijn in dit P.v.E. verwerkt. Waar mogelijk wordt rekening 
gehouden met flexibele indeling van werkplekken en ruimtes. Het Regionaal Spreidingsplan 
van materieel is in 2015 vastgesteld. In Drunen zullen 2 blusvoertuigen en een dienstauto 4 x 
4 gehandhaafd blijven.  
 
1.5. De benodigdheden 

Om de brandweertaken, die op dit moment in en vanuit Drunen uitgevoerd worden, te 
kunnen blijven doen, zijn er verschillende functionele ruimtes nodig om dat mogelijk te 
maken: 
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- 4 stallingplaatsen voor het brandweermaterieel; 
- ruimte voor de uitrukkleding, zowel voor eigen vrijwilligers als voor brandweerlieden 

van elders, die óók vanuit brandweerkazerne Drunen uit kunnen rukken; 
- sanitaire ruimtes voor het uitrukpersoneel, zowel dames als heren; 
- sanitaire ruimtes (ook mindervaliden) voor bezoekers; 
- werkplaats voor klein onderhoud en reparaties; 
- opslag uitrusting en oefenmaterialen; 
- werkplek met overlegruimte voor de postcommandant; 
- ruimte voor alarmcentrale; mobilofoon, procedureboeken etc. (combi); 
- instructieruimte; 
- nabespreekruimte c.q. “home” voor de vrijwilligers; 
- garderobe, werkkast; 
- technische ruimte(s) voor ICT, CV etc.; 
- berging voor de personeelsvereniging van de post; 
- buitenruimte, oefenplek, parkeren, manoeuvreerruimte, etc. 

 
Uiteraard kunnen een aantal functionele ruimtes voor meerdere toepassingen worden 
gebruikt. Bij het ontwerp van het gebouw dient bijzondere aandacht besteedt te worden aan 
de geografische verdeling van de verschillende functies.  
 
Rekening te houden met o.a.: 
- verschillende routes van de uitrukdienst; 
- arbeidshygiëne route, “vuil” en “schoon”; 
- aandacht voor zonering in de beveiliging. 
 
Voor de afmetingen van de verschillende ruimtes en de routering wordt gebruik gemaakt van 
het landelijk handboek “Het bouwen van een brandweerkazerne”, geschreven door J.W. van 
Esch en W. den Uyl.  
 
Voor de routering en extra voorzieningen voor arbeidshygiëne wordt gebruik gemaakt van de 
landelijke richtlijn “Schoon werken bij brand”. Deze Richtlijn is als definitief concept in oktober 
2015 gepubliceerd. Gedurende de looptijd van het proces om tot een nieuwe kazerne in 
Drunen te komen, kunnen mogelijk nog aanvullingen of wijzigingen in het PvE doorgevoerd 
moeten worden.  
 
Daarnaast dient de brandweerkazerne vanzelfsprekend aan alle actuele Arbo-eisen te 
voldoen zoals beschreven in de Arbowet, Arbobesluit en de NEN-normen. 

 
1.6. Stallingsplaatsen 

Het huidige aantal stallingplaatsen (en dus ook uitrijpoorten) voldoet voor de huidige functie 
van de Drunense brandweerkazerne. In het regionaal dekkingsplan is op grond van het 
risicogebied vastgelegd dat in Drunen 2 tankautospuiten nodig zijn. Toegevoegd, maar niet 
minder belangrijk is, de dienstauto 4 x 4 voor De Loonse en Drunense Duinen en de 
personeel bus. Laatstgenoemde is noodzakelijk voor het uitvoeren van de lokale taken zoals 
halen en brengen van reservemateriaal en vervangend personeel bij inzetten, vervoer bij 
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ensceneren tijdens het oefeningen op locatie. De bus wordt verder frequent gebruikt door 
cursisten en voor vervoer naar de medische keuring en de PPMO-testen. 
 
Totaal te rekenen op:  

 2 volledige stallingsplaatsen voor de TS-en; 
 1 stalingsplaats voor personeel-bus;  
 1 stallingplaats voor de dienstauto 4 x4.  

 
De in- en uitgangen worden door middel van snelle - volledig transparante – inbraak 
werende overheaddeuren (WK2) met een minimale vrije hoogte van 4.25 m afgesloten. Deze 
overheaddeuren moeten op afstand bedienbaar zijn vanuit de voertuigen en moeten te allen 
tijden handmatig geopend kunnen worden (bij stroomuitval). Zowel binnen als buiten dienen 
de overheaddeuren te zijn voorzien van lichtsignalering aan de bestuurderszijde, voor de 
regulering van het in- en uitrijden. Daarnaast zijn de overheaddeuren beveiligd met een 
elektronisch oog en sluiten ze automatisch na een bepaalde ingestelde tijd (bijv. 6 minuten). 
Wordt tussentijds de “lichtbundel” van het elektronisch oog doorbroken dan moet de 
ingestelde tijd van sluiten (bijv. 6 minuten) weer opnieuw beginnen. De overheaddeuren 
moeten tevens voorzien zijn van een doordrukbeveiliging. De overheaddeuren gaan na een 
uitruk automatisch dicht (vertraging of door middel van een lus).  
 
Voor de afzuiging van de uitlaatgassen dient een adequate voertuig uitlaatgasafzuiging 
aangebracht te worden welke doormiddel van een zender wordt ingeschakeld bij het starten 
van het betreffende voertuig. Het handmatig aan- en uitzetten van de uitlaatgasafzuiging 
moet eveneens mogelijk zijn. 
 
1.7. Ruimte voor uitrukkleding en brandweerkazernekleding 

Op dit moment hangt de uitrukkleding in dezelfde ruimte als de brandweerauto’s. Niet alleen 
vanwege hygiëne- en privacy overwegingen maar ook vanwege veiligheid is dit een 
ongewenste situatie. Voor de vrijwilligers is een kleedruimte die direct aan de remise grenst, 
noodzakelijk. Voor elke brandweerman/-vrouw moet een voorziening aanwezig zijn om de 
brandweerkleding en/of persoonlijke bezittingen in op te kunnen bergen. Daarvoor worden 
door de brandweer de nodige lockers aangebracht. Voor de vrijwilligers zijn 30 plekken 
(exclusief 5 reserve lockers) nodig.  
 
1.8. Sanitaire ruimtes voor het uitrukpersoneel 

Na een uitruk is het noodzakelijk dat de brandweerlieden zich kunnen douchen en zich van 
schone kleding kunnen voorzien. In de praktijk blijkt dat de vrijwilligers zich ook douchen na 
de oefenavond. Het moet daarbij mogelijk zijn dat minimaal 4 tot 6 personen zich gelijktijdig 
kunnen douchen. Voor deze douchegelegenheid kan gekozen worden voor één 
gezamenlijke doucheruimte voor zes personen. Tevens dient er voor de dames een aparte 
omkleed- en doucheruimte aanwezig te zijn. Zowel de doucheruimte voor de heren als die 
voor de dames moet direct aan de kleedruimte grenzen. De sanitaire ruimten moeten relatief 
snel (binnen 30 minuten naar 23°C) opgewarmd kunnen worden (automatisch bij 
oefenavonden en handmatig bij alarm) zodat na terugkeer van een incident een warme 
kleedruimte en douche kan worden betreden. 
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De uitvoering van de sanitaire ruimte zodanig inrichten dat onderhoud en schoonmaak 
eenvoudig uitgevoerd kan worden. Dit resulteert bijvoorbeeld in het gebruik van een gietvloer 
met plinten, vrij hangende wc’s en dergelijke.  
 
Totaal te rekenen op: 

 8 x Douche mogelijkheid voor heren.  
 3 x Douche mogelijkheid voor dames. 

 

1.9. Sanitaire ruimtes voor gebruikers en bezoekers. 

Uiteraard dienen voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn, tevens geschikt voor 
minder-validen, afgestemd op het gebruik van de brandweerkazerne. In verband met 
onderhoud en schoonmaak rekening houden met voorzieningen zoals vrij hangende 
toiletten, gietvloeren e.d.  
 

1.10. Werkplaats voor onderhoud en reparatie  

Uiteraard dient in de brandweerkazerne een kleine werkplaats aanwezig te zijn voor 
dagelijkse reparaties. Groot onderhoud aan materiaal en materieel, het vullen van 
ademluchtcilinders en het reinigen en testen van ademluchtmaskers, het wassen van kleding 
en dergelijke gebeurt elders in onze Regio. De werkplaats is voorzien van een werkbank ten 
behoeve van algemene werkzaamheden aan klein materieel. 
 
1.11. Opslag uitrusting en kleding 

In Drunen is uitsluitend opslag nodig voor goederen (milieukast) voor eigen gebruik zoals 
wegdekontvetter, absorptiekorrels, dag voorraad handschoenen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire goederen e.d. Opslag kan gebeuren in een ruim bemeten kast of in een speciaal 
voor dat doel gereserveerde plek in de remise. Indien beperkte opslag van brandstoffen 
plaats vindt (benzine, diesel), dient een kast die aan PGS15 voldoet, of lekbak, geplaatst te 
worden. Ook voor ademluchtcilinders (leeg en vol, schoon en vuil) dient een adequate 
voorziening aanwezig te zijn. 
 
1.12. Werkplek voor postcommandant  

De blusgroep wordt aangestuurd door de postcommandant. Uit de aard van deze functie is 
het nodig dat de postcommandant een eigen, vaste, werkplek heeft. De postcommandant 
dient continue te kunnen beschikken over deze ruimte. Hiertoe een kantoorruimte maken 
voor één ruime werkplek die voldoet aan de Arbo normen, gecombineerd met een beperkte 
overlegmogelijkheid voor maximaal vier personen. 
 
1.13. Alarmcentrale 

Verbindingen met mobilofoon en portofoon lopen normaliter via het GMC 
(Gemeenschappelijk Meld Centrum), in de brandweerkazerne zijn hiervoor slechts beperkte 
voorzieningen nodig. In de brandweerkazerne dient een (werk)plek aanwezig te zijn voorzien 
van mobilofoon, telefoon en ICT. Deze plek fungeert als “alarmcentrale” ingeval van storm of 
andere calamiteiten het GMC overbelast dreigt te raken. Een combinatie van deze plek en 
de werkplek voor de postcommandant ligt voor de hand.  
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1.14. Instructieruimte 

In de brandweerkazerne wordt instructie gegeven aan de eigen vrijwilligers. Voor de 
instructie dient de ruimte geschikt te zijn voor minimaal 30 personen. Oefeningen en 
uitrukken worden in deze overlegruimte nabesproken. De instructieruimte kan voor meerdere 
doeleinden gebuikt worden en kan, samen met de nabespreekruimte, als één grote ruimte 
gebruikt worden bij activiteiten met meer deelnemers, personeelsactiviteiten en dergelijke. 
 
1.15. Nabespreekruimte c.q. “home” voor de vrijwilligers 

Het is van wezenlijk belang dat de blusgroep beschikt over een eigen “home”, een ruimte 
waar de vrijwilligers elkaar kunnen opvangen na stressvolle inzetten. Vooral na terugkeer 
van uitrukken waarbij slachtoffers zijn gevallen moeten de vrijwilligers zich in een 
beschermde, vertrouwde omgeving kunnen terugtrekken om de opgedane ervaringen te 
evalueren en samen te delen. Zo’n ruimte moet voor de vrijwilligers het gevoel geven dat het 
een “veilige” omgeving is, een omgeving waar je je emoties kunt uiten zonder dat er ophef 
over gemaakt wordt of onbegrip heerst. 
 
Deze nabespreekruimte kan tevens gebruikt worden als de blusgroep tijdens oefeningen in 
tweeën gedeeld wordt voor theorie. Daarnaast kunnen (oud-)leden die klaar zijn met de 
oefening of daar niet aan deelnemen zich terugtrekken in deze ruimte. De wand tussen het 
instructie lokaal en het “home” moet worden uitgevoerd als panelenwand (met verhoogde 
geluidisolatie), zodat de mogelijkheid wordt geboden één grote ruimte te creëren voor 
bijeenkomsten van grote gezelschappen.  
 
Bij indeling en voorzieningen denken aan een uitgiftebalie met voldoende kastruimte voor 
glaswerk etc. Een aparte kitchenette voorzien van apparatuur (koelkast, vriezer, magnetron, 
vaatwasser, kookplaat) en een afzuigingkap. Om de vrijwilligers het gevoel te geven dat het 
“hun” home is kan er voor gekozen worden om voor de inrichting en aankleding van deze 
ruimte de vrijwilligers in te schakelen. De bereidheid bij de vrijwilligers om zich hiervoor in te 
zetten, is vaak groot. 
 
1.16. Garderobe, werkkast 

In het gebouw dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om jassen e.d. van bezoekers op te 
hangen. Voor de schoonmaakdienst een ruime werkkast, voorzien van uitstortgootsteen met 
warm en koud water met voldoende ruimte voor werkvoorraad, schoonmaakmiddelen, 
stofzuiger, mop kar en dergelijke te maken.  
 
1.17. Technische ruimte(s) voor ICT, luchtbehandeling, CV etc. 

De technische voorzieningen moeten afgestemd worden op het gebruik van het gebouw. 
Voor het geval van stroomuitval van het openbare net dient een noodaggregaat geplaatst te 
kunnen worden dat de primaire functies van het volledige gebouw kan overnemen. Hiertoe 
aansluitingen realiseren in de meterkast met de mogelijkheid om aan de buitenkant van het 
gebouw een aggregaat te plaatsen en aan de buitenkant “in te pluggen”. 
 
Voor ICT dient een patchkast geplaatst te worden. De specifieke eisen voor ICT en 
telefonienetwerk worden door de ICT-afdeling van Brandweer Brabant-Noord verstrekt. De 
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aanvraag van alle nutsvoorzieningen, inclusief TV/internet, wordt aangevraagd door het 
bouwbedrijf  
 
1.18. Berging brandweerliedenvereniging 

De Drunense blusgroep heeft een actieve brandweervereniging. Ook hiervoor is een 
beperkte opslag ruimte in de brandweerkazerne gewenst. 
 
1.19. Buitenruimte, oefenplek, parkeren medewerkers, etc. 

Er moet ruimte zijn voor parkeren voor de vrijwilligers en bezoekers. Voor de 1e uitruk dienen 
minimaal 12 parkeerplaatsen permanent beschikbaar te zijn. Deze parkeerplaatsen dienen 
direct bij de ingang voor de opkomende vrijwilligers te liggen. Uiteraard dienen elders op het 
terrein voldoende parkeerplaatsen (18 st.) aanwezig te zijn voor de vrijwilligers tijdens 
oefenavonden en andere activiteiten. 
 
Oefeningen vinden soms bij de brandweerkazerne plaats. Daarvoor is het wenselijk om te 
beschikken over een eigen buitenterrein om te oefenen (inclusief oefenplaat). Met name voor 
hulpverleningsoefeningen is zo’n terrein gewenst. Hierbij is de afwatering belangrijk. De 
oefenplaat (176 m2) dient glad en naadloos (vloeistofdicht) te worden afgewerkt. De 
afvoeren moeten worden aangesloten op olie- en vetafscheiders. De oefenplaat wordt tevens 
gebruikt als wasplaats voor het reinigen van de brandweervoertuigen. De wasplaats en 
brandweerkazerne zijn ingericht met de benodigde voorzieningen ten behoeve van 
schoonmaakwerkzaamheden. De hogedrukreiniger en toebehoren staan vast opgesteld in 
de brandweerkazerne. Ook moeten de nodige voorzieningen (stopcontact 220V en 380V, 
buitenkraan, buitenverlichting) worden aangelegd.  Voor inzetoefeningen wordt meestal 
gebruik gemaakt van locaties bij derden (bedrijven, kantoren etc. in Drunen). 
 
Vóór de uitrukdeuren dient op eigen terrein voldoende opstel- en manoeuvreerruimte te zijn 
voor brandweerauto’s. De uitritten, zowel vanuit de uitrukdeuren als het buitenterrein moeten 
aansluiten aan het straatniveau. (Geen drempels, trottoirs o.i.d. die in de uitritten liggen). 
Bij voorkeur de inrit voor opkomende brandweerlieden volledig gescheiden aanleggen van 
de uitrit van de uitrukkende brandweerauto’s, dit om ongelukken te voorkomen. Niet alleen 
voor de uitrukkende brandweerauto maar ook voor de overige verkeersdeelnemers is 
voldoende ruim uitzicht vereist. 
 
Op het buitenterrein dient een ruimte gecreëerd te worden voor het plaatsen van een 
vuilcontainer. Het gebouw is niet permanent bezet en wordt ’s nachts niet verlicht met 
uitzondering van het brandweerlogo op de gevel van de kazerne. Wel is er een 
terreinverlichting die, b.v. middels een sensor, wordt bediend. Hiermee wordt onnodige 
lichtoverlast voorkomen. Een fietsenstalling om minimaal 10 fietsen te kunnen stallen is 
nodig. 
 
1.20. Entree  
Toegang tot het terrein en gebouw is alleen mogelijk via een zogenaamde “badges”. 
Bezoekers dienen zich te kunnen melden via een deurbel. Bel dient een db. te hebben van 
minimaal 100 db.. Buiten het hekwerk dient een “badgepaal” te worden geplaats voor de 
bediening van de rolpoort. Naast de rolpoort een loopdeur plaatsen die eveneens met de 
toegangsbadge is te openen. 
 



 

9 
 

 
2. Beheer en exploitatie. 
 
2.1. Algemeen  

Dit hoofdstuk beschrijft op globale wijze waarop de huisvesting zal worden beheerd en wat 
dit voor het gebruik en de exploitatie betekent.  
 
2.2. Toegankelijkheid  

Toegankelijkheidseisen voor het gebouw in het algemeen:  
De breedte van gangen (deuren en trappen) zijn minimaal overeenkomstig het Bouwbesluit, 
rekening houdend met het aantal gebruikers, verkeersruimten en vluchtcapaciteit. Het 
gebouw moet geschikt zijn voor rolstoelgebruik waarbij de vrije doorgang minimaal 900 mm 
is.  
 
2.3. Veiligheid  

2.3.1. Inbraakveiligheid  

Het gebouw moet worden voorzien van een inbraakinstallatiesysteem aangesloten op een 
particuliere meldkamer.  
 
2.3.2. Brandveiligheid  

Het gebouw voldoet voor wat betreft de (brand)veiligheid aan alle eisen en richtlijnen uit het 
Bouwbesluit.  
 
2.4. Beheersmaatregelen  

De keuze voor de te gebruiken materialen en installaties wordt medebepaald door de kosten 
die met het onderhoud gemoeid zijn. Detaillering en positionering van de gebouwonderdelen 
zijn zodanig dat dagelijks en periodiek onderhoud en vervanging tegen minimale kosten is uit 
te voeren.  
  
In het algemeen geldt dat voor materialen en constructie zowel interieur als exterieur 'kras 
vast', en 'vandalismebestendig' materiaal wordt toegepast. Alle onderdelen van de installatie 
zijn van een standaardtype. Daar waar meerdere materialen elkaar ontmoeten, bestaat een 
gelijkwaardigheid in de levensduur van diverse materialen. Voortijdige vervanging van het 
ene materiaal of uitgesteld onderhoud aan het andere materiaal is tot een minimum beperkt.  
  
Het grootste deel van de onderhoudskosten wordt veroorzaakt door een beperkt aantal 
activiteiten, waaronder het vervangen en repareren van platte daken, schilderwerken, be- en 
herstraten van terreinen en het vervangen van vloerbedekkingen. Deze activiteiten zijn 
beperkt en eenvoudig uitvoerbaar. 
  
3. Kwaliteitsbeschrijvingen  
 

3.1. Algemeen  

Dit hoofdstuk beschrijft de kwaliteit in globale zin voor het gebouw.  
 
3.2. Norm  

Voor de kwaliteit wordt bij dit project uitgegaan van de vigerende wet- en regelgeving. 
Hieraan dient te worden voldaan. De eisen die in dit hoofdstuk zijn uitgewerkt gelden als 
aanvulling of als verdere specificatie van deze norm. 
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3.3. Milieu hygiënische randvoorwaarden  

 

3.3.1. Activiteitenbesluit (milieu)  

Een brandweerkazerne valt onder het Activiteitenbesluit. Er is sprake van een type “B” 
inrichting. Voor ingebruikname dient er een melding ingediend te zijn. In het 
Activiteitenbesluit staan voorschriften, bijvoorbeeld op welke wijze gevaarlijke stoffen moeten 
worden opgeslagen, bodemverontreiniging voorkomen wordt, lichthinder wordt voorkomen. 
 
3.3.2. Bodemkwaliteit 

Een verkennend bodemonderzoek zal moet worden uitgevoerd.  
 
3.3.3. Water 

Er zal een gescheiden rioleringssysteem worden aangesloten voor DWA (droogweerafvoer) 
en HWA (hemelwaterafvoer). In het kader van duurzaamheid wordt hemelwater op een 
adequate duurzame manier verwekt. 
 

3.4. Duurzaamheid  

De gemeente Heusden geeft als lagere overheid, maatschappelijk betrokken organisatie, 
ook wat duurzaamheid betreft het goede voorbeeld en inspireert daarmee haar inwoners en 
medewerkers. Het begrip duurzaamheid heeft hier betrekking op diverse aspecten rond de 
realisatie van de brandweerkazerne, zoals het energiegebruik en -keuze, het 
materiaalgebruik en -keuze, de kwaliteit van het binnenklimaat, de inpassing in de omgeving 
en de ecologische effecten van het plan.  
 
De Gemeente Heusden stelt duurzaamheidseisen aan de brandweerkazerne in Drunen. Het 
is dan ook de intentie van de Gemeente om een energie neutraal gebouw te realiseren met 
zo min mogelijk techniek. Het gebouw is 80% van het jaar niet bezet en dient in die periode 
op 15 gr. C te worden gehouden. Bij uitrukken en oefeningen moet het gebouw binnen half 
uur op comforttemperatuur zijn te brengen. In die periode dient tevens op een zo energetisch 
verantwoorde manier warm tapwater beschikbaar te zijn voor de douches. 
 
De opdrachtgever hecht daarom veel belang aan de wijze waarop de marktpartij door het 
maken van duurzame- en slimme keuzes aandacht schenkt aan de energiehuishouding van 
het gebouw en daarmee rekening houdt met het milieu. In dat verband dienen de 
marktpartijen het volgende aan te tonen: 

- Middels een EPC berekening aantonen dat het ontwerp van de brandweerkazerne 
gebaseerd is op het principe van een Passief Gebouw. Een Passief Gebouw kenmerkt 
zich als zeer goed geïsoleerd gebouw, waarvan de jaarlijkse streefgetal voor 
warmtevraag lager is dan 15 kWh per vierkante meter verwarmd vloeroppervlak. Het 
streefgetal voor de EPC waarde is derhalve kleiner of gelijk aan 0,0. 

 
 

3.5. Comfort  

3.5.1. Thermisch en hygrisch comfort  

In het gebouw is het thermisch en hygrisch binnenklimaat zodanig dat het gebruik in de 
ruimten optimaal kan plaatsvinden. Tijdens de zomerperiode zijn nadere eisen gesteld aan 
de maximaal toelaatbare ruimtetemperatuur en in het stookseizoen aan de minimaal 
toelaatbare ruimtetemperatuur. Het juiste binnenklimaat komt tot stand door een goed 
samenhang tussen gebouw, gebouwinstallaties, regeling en inrichting.  
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3.5.1.1. Temperatuur  

De gestelde eisen voor zowel temperatuur als energiezuinigheid worden bereikt door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van bouwkundige voorzieningen, zoals goede thermische isolatie 
en hoog rendementsbeglazing (triple glas).  
  
3.5.1.2. Vochtigheid  

In de verblijfsruimten geldt dat de relatieve vochtigheid zich in principe tussen 40% en 65% 
moet bevinden. Het doel is dat actieve luchtbevochtiging niet noodzakelijk is.  
 
 
3.5.2. Ventilatie  

Een gezond leefklimaat in het gebouw is belangrijk. Bijzondere aandacht is vereist voor de 
kwaliteit van de binnen lucht, ook na 10 jaar moet deze nog goed zijn. Het uitgangspunt is 
dat onderhoud en schoonmaak van luchtkanalen kan worden beperkt, maar ook goed 
mogelijk is. 
  
De wijze van ventileren is zodanig dat een goede doorspoeling van de ruimte is 
gegarandeerd, waarbij tevens aandacht is besteed aan een goede mechanische luchtafvoer 
van de natte en droge ruimten.  
 
De luchtsnelheden in de leefzone voldoen aan de maximale toelaatbare waarden conform de 
NEN-norm. Een en ander als functie van de luchttemperatuur en de turbulentie intensiteit. 
Werkplekken die deel uitmaken van of grenzen aan een verkeersruimte worden beschouwd 
als een verblijfsruimte.  
  
De benodigde hoeveelheid verse lucht in de leefzone is afhankelijk van het gebruik en de 
intensiteit. De mechanische afvoerventilatie heeft voor niet-verblijfsruimte daarnaast de 
volgende capaciteit per ruimte:  
- werkkasten      ≥ 25 m³/h m²  
- alle niet genoemde niet-verblijfsruimten ≥ 5 m³/h m²  
 
3.6. Licht  

3.6.1. Daglicht  

Uitgangspunt is het beperken van energiegebruik (voor kunstverlichting) en het creëren van 
een optimale werkomgeving door optimalisatie van daglichttoetreding. 
  
3.6.2. Kunstlicht  

Voor de verlichtingssterkte zijn de reguliere normen van toepassing, met dien verstande dat 
in de verkeersruimten een lager niveau kan worden aangehouden. Zie de onderstaande 
globale tabel: 
 
 
  
Ruimte Standaard verlichtingssterkte 

Min. Waarde inclusief veroudering Lux 
Kantoren 500 
Vergaderruimten 400 
Verkeersruimten/entree 200 
Toiletten/garderobe 200 
Technische ruimte 250 
Voertuigstalling 250 
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Tijdens de ontwerpfase een gemotiveerde keuze maken tussen een algemeen 
verlichtingsniveau voor de gehele verblijfsruimte of een lager algemeen verlichtingsniveau 
aangevuld met werkplekverlichting. Een en ander in verband met de doelstellingen ten 
aanzien van energiebesparing en flexibiliteit. In ruimten waar dia- en video- of smartbord 
presentaties kunnen worden gehouden is de verlichting dimbaar en in verschillende niveaus 
schakelbaar. In de kantine is naast basisverlichting ook aanvullende sfeerverlichting.  
  
In verband met de sociale veiligheid rondom het gebouw, heeft het gebouw buitenverlichting 
die het gebouw voldoende aanstraalt en donkere plekken voorkomt. De buitenverlichting 
mag niet leiden tot overlast voor de omliggende bebouwing. De remise aan de binnenzijde bij 
de uitrijpoorten uitvoeren met een ”etalage verlichting”. 
 
3.7. Geluid  

3.7.1. Nagalmtijd  

De akoestiek van ruimten wordt voor een groot deel bepaald aan de hand van de nagalmtijd. 
De goede spraakverstaanbaarheid in de verblijfsruimten is een belangrijk aandachtspunt. 
Bijvoorbeeld hinderlijke nagalmtijd is niet aan de orde door toepassing van absorberende 
elementen c.q. materialen.  
 
3.7.2. Geluidsisolatie  

De geluidsisolatie van de ruimte scheidende constructies is zodanig dat geluidshinder wordt 
beperkt zodanig dat (vertrouwelijke) gesprekken niet te horen zijn in naastgelegen ruimten. 
Voorzieningen opnemen ter voorkoming van geluidsoverdracht via andere wegen 
(omloopgeluid, flankerende overdracht, geluidslekken et cetera). Tevens aandacht schenken 
aan het voorkomen van overlast door contactgeluid. Onder andere de ruimten met harde 
vloerafwerking zijn een aandachtspunt. Doorvoeren ten behoeve van o.a. technische 
installaties dienen zodanig te zijn afgewerkt dat de totale geluidisolatie van de betreffende 
constructie niet wordt aangetast.  
 
3.8. Constructie  

De constructiehoogte zodanig kiezen dat de geëiste vrije hoogte in samenhang met de voor 
de installaties benodigde hoogte kan worden gerealiseerd. Bij de bepaling van de vereiste 
constructiehoogte en de vereiste hoogte (boven het plafond) voor de installaties zorg dragen 
voor een optimale positionering van functionele, constructie en installatie ruimten, waarbij de 
functionele eisen en de totaalkosten worden afgewogen.  
  
Constructieve obstakels boven de plafonds zoveel mogelijk beperken. Sparing 
mogelijkheden zijn opgenomen in verband met de installaties, de uitbreidingsmogelijkheden 
en de bereikbaarheid (beheer en onderhoud). 
 
Voor de aan te houden vloerbelasting uitgaan van het Bouwbesluit.  
 
3.9. Bouwkundige voorzieningen  

3.9.1. Gevels  

Uitgangspunten gevels:  
-  bij toepassing van beweegbare buitenzonwering op de zon belaste geveldelen, deze 

zowel centraal als individueel bedienbaar uitvoeren;  
-  rekening houden in de materiaalkeuze met het onderhouden van de zonwering;  
-  de gevel zodanig detailleren dat het water bij gevelsprongen van de gevel wordt 

afgevoerd;  
-  water afkomstig van gesloten geveldelen mag niet langs het glas en de kozijnen 

lopen;  
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- liggende cementgebonden delen zodanig afwerken dat er geen vervuiling van glas en 
kozijnen kan plaatsvinden;  

-  voor de water- en luchtdichtheid van de gevels streven naar een zeer luchtdichte 
gevel in verband met energiebesparing;  

 
3.9.2. Dak  

Bij platte daken zijn begaanbare looppaden aangebracht en de dakranden hebben een 
valbeveiliging. Het dak is conform de arbo-eisen goed bereikbaar voor het uitvoeren van 
onderhoud en/of gevelreiniging. Het dakafschot is weloverwogen ontworpen en uitgevoerd 
met voldoende overstorten 
 
3.9.3. Vloeren  

De vloerafwerking wordt bepaald door de functie en uitstraling van de ruimte. De 
vloerafwerking voldoet in het algemeen aan eisen met betrekking tot makkelijk te reinigingen, 
slijtvast (geschikt voor intensief gebruik), allergeenarm en antistatisch te zijn. Alle vloeren zijn 
dorpelvrij, behalve de natte ruimten. De vloeren hebben voldoende afschot naar lijngoot en 
afvoerputjes.  
  
3.9.4. Binnenwanden  

Doorvoeren in scheidingswanden (bijvoorbeeld kabelgoten) moeten akoestisch zijn afgedicht 
met het oog op de vereiste geluidsisolatie. Indien nodig hebben de wanden horizontale 
overlangs geluidsisolatie (bijvoorbeeld een geluidsisolerend plafond). 
 
Op kwetsbare plaatsen waar veel bezoekers komen en/of transport van goederen 
plaatsvindt, is de wandafwerking slag- en stootvast. Wanneer deuren in een transportroute 
liggen waar veelvuldig met karren/palletwagen wordt gereden, de deuren hebben stootplaten 
of gelijkwaardige bescherming. De binnenwanden hebben voorzieningen voor het ophangen 
van lichte voorwerpen.  
  
Voor zover van toepassing hebben de binnendeuren sloten op basis van een sleutelplan met 
een moedersleutelsysteem.  
  
3.9.5. Plafonds  

Voor de plafonds van de verschillende ruimten te kiezen in overeenstemming met de functie 
van de ruimten. In verband met flexibele indeelbaarheid gaat de voorkeur uit naar 
systeemplafond die bij indelingswijzigingen eenvoudig aanpasbaar zijn.  
  
3.9.6. Buitenruimte  

Nabij de hoofdentree dienen een tweetal vlaggenmasten te worden geplaatst.  
Het volledige terrein dient te worden afgewerkt middels bestrating op een voldoende  
draagkrachtige (25 ton) ondergrond, waardoor de kans op verzakking tot een minimum wordt 
beperkt.  
Voorstel funderingspakket onder de bestrating is: 

- Klinkers 
- 5cm brekerzand, verdicht 
- 25 cm puin, verdicht 
- 30 cm zand, verdicht 

  
Het perceel dient volledig afgesloten te worden middels een degelijk hekwerk met 
voorzieningen ter voorkoming van overklimmen. De ontsluiting(en) van het terrein dient 
middels elektronisch bedienbare poort(en) te worden gerealiseerd. Naast de poorten een 
loopdeur aanbrengen. Zowel rolpoort als loopdeur moeten te openen zijn met de tag. Bij de 
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rolpoort aan de buitenzijde (straatkant) aan de linkerzijde een zuil plaatsen om met de tag te 
rolpoort te kunnen opensturen. Aan de binnenzijde een lus plaatsen voor het openen van de 
rolpoort. 
 
3.10. Installatie voorzieningen  

3.10.1. Installatieopzet  

De installaties dragen bij aan een doelmatig, bedrijfszeker en efficiënt gebruik van het 
gebouw en dragen bij aan het comfort. De installaties van het gebouw zijn naast de eerder  
genoemde beschrijvingen tevens gebruikersvriendelijk. Dat geldt voor: 
Instelbaarheid, meetbaarheid en regelbaarheid.  
  
In verblijfsruimten zijn de temperatuur, de kunstverlichting, de eventuele buitenzonwering en 
de binnen lichtwering individueel bedienbaar. In verband met vergaderingen, overwerk en/of 
afwijkende werktijden is het mogelijk de diverse installatiedelen afzonderlijk in te stellen.   
  
De voorzieningen ten behoeve van de installaties (ventilatie, verlichting en dergelijke) zijn 
optimaal geïntegreerd in de opzet, de constructie en uitvoering van de plafonds, teneinde 
een logisch verdeling te realiseren. De installatie is zodanig dat een energetisch 
verantwoorde schakeling te realiseren is. 
  
 
4. Externe en interne randvoorwaarden  

Dit hoofdstuk somt de overige eisen voor het gebouw op.  
 
4.1. Externe randvoorwaarden  

4.1.1. Wet- en regelgeving  

Het gebouw en de daarin aanwezige installaties voldoen minimaal aan de geldende eisen, 
de regelgeving en de procedurevereisten. In het op te stellen bestek is dit voor specifieke 
gebouwonderdelen vastgelegd. Voor de ontwerpuitgangspunten betreft het onder andere de 
onderstaande wet- en regelgeving.  
  
Landelijk  
- Bouwbesluit 
- Activiteitenbesluit.  
- Arbo-eisen  
 
Gemeentelijk  
- omgevingsvergunning. 
- Redelijke eisen van Welstand  
  
Specifiek (indien van toepassing)  
- Eisen toeleverende nutsbedrijven.  
 

5. Technische eisen  

Aanvullend aan de geldende (NEN-)normen en het bouwbesluit worden onderstaande eisen 
gesteld. 
 
5.1.     Installaties 

5.1.1.  Waterinstallaties  

5.1.1.1 Koud en warm tapwater  
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Op diverse punten in het gebouw te voorzien in tapwater voor koud- en warm water, in onder 
andere de keuken, de toiletruimten, de doucheruimte. Ten behoeve van de specifieke 
brandweer gerelateerde voorzieningen. (denk aan arbeidshygiëne ruimte, poetskasten) 
dienen eveneens te worden voorzien in tapwateraansluitingen. Het vereiste waterdebiet af te 
stemmen op de aan te sluiten voorziening voor o.a. reinigingsinstallatie voertuigen e.d.  
 
5.1.1.2. Sanitaire voorzieningen in toilet-, kleed- en doucheruimten  

Uitgangspunten voor sanitaire toestellen en wastafels in toiletruimten, kleedruimten en 
dergelijke zijn de schoonmaakmogelijkheden onder andere door toepassing van vrij 
hangende closetcombinaties. Ten behoeve van de douches een centraal mengsysteem 
voorzien met desinfecteer mogelijkheid (legionella bestrijding).  
 
5.1.1.3. Brandblusinstallaties  

De brandslanghaspels zijn inclusief haspelkast (inbouw) conform voorschriften Bouwbesluit.   
 
5.1.2. Regelinstallatie  

5.1.2.1. Schakelingen  

Schakelingen van de installatieonderdelen zijn volgens een in te stellen geoptimaliseerd 
programma voor aan- en afwezigheid. De zones in overleg met de gebruiker samen te 
stellen. De installaties voorzien van overwerkschakeling. Positie schakeling te bepalen door 
de postcommandant. (voorkeur entree{hal} bij de omkleedruimte). 
 

5.2. Elektrotechnische werken  

5.2.1. Hoofdaansluiting en verdeelinrichtingen  

De hoofdaansluiting afstemmen met het plaatselijke energiebedrijf. Het bepalen van het 
vereiste vermogen ten behoeve van de hoofd- en onderverdeelinrichtingen (inclusief de 
voedingskabels) en de te hanteren gelijktijdigheidsfactoren bepalen op basis van het te 
verwachte gebruik. Bij het projecteren van de energievoorziening tevens rekening houden 
met een mogelijke toekomstige uitbreiding van het geïnstalleerde vermogen met 25% ten 
gevolge van gebruikerswensen. De hoofdaansluiting dient voorzien te zijn van een “of-of” 
schakeling ten behoeve van het aansluiten van een noodstroomaggregaat. 
 
5.2.2. Hoofdverdeelinrichting  

Reservevermogen in groepen 25% met een minimum van 4, verdeeld over verschillende 
waarden van vermogensautomaten.  
 
5.2.3. Terreinverlichting  

De kunstmatige verlichting aan en rondom het gebouw heeft een zodanig niveau dat een 
optimale uitvoering van het bedrijfsproces mogelijk is, en er geen hinder door verblinding of 
reflectie ontstaat. Het aanlichten van het gebouw alsmede het terrein voorzien van, voor het 
gebruik geschikte, kunstmatige verlichting, een en ander te ontwerpen in samenhang met de 
aanwezige openbare verlichting. 
  
De buitenverlichting voldoet aan de volgende eisen:  
- bij alle buitendeuren een effectieve vandaalbestendige buitenverlichting plaatsen;  
- als terreinverlichting en verlichting van de buitenzijde van het gebouw in energiezuinige 
uitvoering;  
- boven de hoofdentree een aansluitpunt voor eventueel verlichte naam aanduiding en 
huisnummer opnemen. 
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5.2.4. Aansluitvoorzieningen  

In de basis uitgegaan van 3 wandcontactdozen en 2 data-/telefoon aansluitpunten per 
werkplek. De aansluitpunten opnemen binnen de gevelzone op een vaste stramienmaat in 
de wand- en/ of vloergoten, geschikt voor licht, kracht en telefoon-/data-installatie. Ten 
behoeve van additionele randapparatuur, per 5.40 m, 2 enkelvoudige wandcontactdozen en 
1 data-aansluiting voorzien. De wandcontactdozen op separate eindgroepen aansluiten. In 
verkeersruimten per 10.00 m een wandcontactdoos voorzien ten behoeve van 
schoonmaakdoeleinden.  
  
In de stalling/uitrukgarage dient ter hoogte van elk geprojecteerd voertuig en aanhangers 
een aansluiting te worden gerealiseerd voor de accudruppellader (230V - 1.380VA) en per 
voertuig een aansluiting voor algemeen gebruik (230V - circa 3.600VA).  
  
Tevens een 230V aansluiting bij elke overheaddeur.  
  
De in- en uitrit voor het naar de brandweerpost uitrukkende brandweerpersoneel dient 
voorzien te zijn van zowel een elektrisch bedieningssysteem als een aan de uitruk-
/alarmmelding gekoppeld systeem. Hiervoor zullen de benodigde voedingen moeten worden 
opgenomen.  
  
In de werkplaats, compressorruimte dienen voldoende kracht- en 230V-aansluitingen 
aanwezig te zijn voor de op te stellen apparatuur. In de kleedruimte een dubbele 
wandcontactdoos t.b.v. de lichtkrant. In de remise 4 aansluitingen 230V aanwezig voor 
portofoons. Data en stopcontact voor alarmeringsbord. 
 
5.2.5. Schakelingen, storingen en sturingen  

Standaard zijn de centrale schakelingen, storingen en sturingen op een centrale 
bedienplaats aanwezig. 
 
Het schakelen van de verlichting als volgt:  
-  De mogelijkheid tot het centraal schakelen van de verlichting van het gehele gebouw, 

het schakelen per gebouwzone, per verkeersruimte en per verblijfsruimte door middel 
van handmatige schakelaars op logische plekken. Een en ander in samenhang 
beschouwen met de gekozen verlichtingsregelingen.  

-  De mogelijkheid tot het centraal schakelen van nader te bepalen gebouwzones.  
-  Een veegpuls per nader te bepalen gebouwzone.  
-  Bij het openen van de garagedeuren dient een deel van de garageverlichting 

automatisch met tijdlimiet te worden ingeschakeld.  
  
In de looproute naar en de voertuigstalling dient bij alarmering alle verlichting te worden 
ingeschakeld.  
 
5.2.6. Lichtinstallatie  

De gehele licht-/krachtinstallatie, waar mogelijk, is een inbouwinstallatie. Het type 
lichtschakeling door de architect en adviseur voor te stellen met inachtneming van het 
beoogde gebruik en de doelstellingen ten aanzien van energiebesparing.  
Rekening houden met: 
-  kantoren en vergaderruimten voorzien van afwezigheidsensoren.  
-  verlichting van de vergaderruimte ook handmatig uit schakelbaar en dimbaar in geval 

van presentaties et cetera;  
-  toiletten en doucheruimten voorzien van aanwezigheidssensoren. 
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5.3. Beveiligingsinstallaties  

5.3.1. Toegangscontrolesysteem  

Het gebouw dient te worden voorzien van een 'hand-free' toegangscontrolesysteem door 
middel van badges. Met de badges kan toegang worden verkregen tot het gebouw.  
 
5.3.2. Inbraakbeveiliging. 

Het gebouw heeft op de begane grond en daar waar het pand op de verdiepingen door 
inbrekers van buitenaf bereikbaar is, een automatisch inbraakbeveiligingssysteem met 
alarmopvolging door middel van doormelding. De inbraakdetectie is met bewegingsmelding 
in combinatie met deurstand signalering. De beveiligingscentrale is modulair uitbreid baar en 
heeft een noodvoeding en een automatische telefoonkiezer. Het gebouw is zodanig 
gecompartimenteerd dat een insluiper nooit in meer dan een gebouwzone kan komen zonder 
gesignaleerd te worden. De alarminstallatie biedt de mogelijkheid slechts voor (nader te 
bepalen) delen van het gebouw te worden geactiveerd.  
 
5.4. Communicatie-installaties  

De nodige telefoon-/datanetwerkaansluitingen staan vermeld in het ruimteboek. Dit 
realiseren door een glasvezelnet en Wi-Fi aansluiting.  
 
5.5. Zonweringinstallatie  

Uitgangspunt is een gebouw met een (buiten) zonweringsinstallatie op de zon belaste 
gevels. Deze installatie elektrisch aan stuurbaar en automatisch geregeld op zonintensiteit, 
maar handmatig per ruimte/in te delen stramien overrule baar, ook voor weekenden om 
opwarming van het gebouw in zomersituatie zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast een 
regeling zodat de zonwering wordt ingetrokken bij schemering, neerslag en/of harde wind en 
wordt uitgeschoven bij intense zoninval of vanaf een bepaalde temperatuur. De aansturing is 
met een tijdsvertraging en anti-pendel schakeling. De installatie is centraal bedienbaar in 
verband met bijvoorbeeld glazenwassen en op de begane grond vandaalbestendig.  
 
5.6. Specifieke brandweerinstallaties/voorzieningen per ruimte  

5.6.1. Voorzieningen stalling  

Alle voertuigen staan op spanning en werklucht, derhalve hebben alle stallingsplaatsen een  
werkluchtaansluiting en een contactpunt voor elektra. De werkplaatscompressor kan ook de  
persluchtaansluitingen aan voertuigen voeden, maar dient dan gereduceerd te worden tot 8 
bar. Ook dient er dekking te zijn van een draadloos netwerk i.v.m. voertuigautomatisering. 
De uitlaatgassen dienen te worden afgezogen door middel van een centrale voertuig 
uitlaatgas afzuiginstallatie. Tot slot moet verspreid over de ruimte een aantal tappunten en 
lijngoten worden voorzien in verband met reiniging van de vloer.  
 
5.6.2. Algemene voorzieningen werkplaats  

De werkplaats heeft voldoende stroomaansluitpunten, enkele krachtstroom aansluitpunten.  
  
5.6.3. Verkeersregelinstallatie  

Voor het uitrijden op de openbare weg eventueel een verkeerslichtinstallatie aanbrengen met 
de tekst “Let op! Uitruk brandweer” Alleen als dit een eis van de gemeente Heusden is. 
 
5.6.4. Voorzieningen terrein/parkeren/fietsenstalling  

De oefenplaat is zeer goed verlicht (schakelbaar) en bevat diverse aansluitpunten als 
beschreven in het ruimteboek. De fietsenstalling moet verlicht zijn. 
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Tevens dient er 1 brandkraan (capaciteit 60m3/h) op of net voor het terrein aanwezig te zijn. 
Dit betreft een ondergrondse aansluiting. Verdere afstemming, planning en 
opdrachtverstrekking door de aannemer te verzorgen, ook voor de huisaansluiting.  
 
 
 

§§§§§§§§§§§ 



Programma van Eisen kazerne DRUNEN
ruimtebehoefte voor 30 persoenen + 5 (nieuwelingen/opstappers)

LOKAAL 30/18

omschrijving aantal factor lengte breedte opp. m2

1,67
1.6 Stallingsplaatsen

·        volledige stallingsplaats voor TS met uitrukpoort 1 1,00 12,00 5,00 60
·        volledige stallingsplaats voor TS met uitrukpoort 1 1,00 12,00 5,00 60
·        volledige stallingsplaats voor PM met uitrukpoort 1 1,00 12,00 5,00 60
·        volledige stallingsplaats voor dienstvoertuig 4 x 4 met uitrukpoort ** (zie extra ruimte museum)

1.7 Uitrukgerelateerde ruimten
Ruimte voor uitrukkleding (30 + 5 extra nieuwelingen/opstappers)

lockers met ophangmogelijkheid uitrukkleding + omkleedruimte 35 1,00 1,50 0,75 39
extra ruimte i.v.m arbeidshygiene, bijv. Dubbele set lockers schoon/vuil 35 1,00 1,00 0,75 26

1.8 douche- en  sanitaire ruimtes voor uitrukpersoneel
·        een douche- en omkleedruimte (5+1 douchecabines), incl. toilet; heren 1 1,67 3,50 6,00 35
·        twee douches- en omkleedruimte, als cabine uitgevoerd; Incl toilet; dames 1 1,67 3,00 3,50 18
·        extra ruimte i.v.m. arbeidshygiene, bijv hygiene sluis; bij terugkomst inzet anders dan brand 1 1,67 1,50 6,00 15
·        extra ruimte i.v.m. arbeidshygiene, bijv extra omkleedruimte en opslag reserve pakken en kleding 1 1,67 3,50 4,00 23

1.9 sanitaire ruimtes bij kantine, kantoor , bezoekers etc. 
·          herentoiletten, bij 2 verdiepingen zowel boven als beneden 2 1,67 2,00 3,00 20
·          damestoiletten, bij 2 verdiepingen zowel boven als beneden 2 1,67 2,00 3,00 20
·          snelle toilet in remise 1 1,00 2,00 2,00 4
·          invalidentoilet 1 1,00 2,50 2,50 6

1.10 werkplaatsen voor onderhoud en reparatie 
           werkplaats voor dagelijks onderhoud + werkbank en opslag gereedschappen 1 1,67 3,50 4,50 26

1.11 opslag uitrusting/reserve middelen (bijv. AB) etc. en oefenmaterialen
           berging bij remise en werkplaats 1 1,67 2,50 3,00 13

1.12 werkplek postcommandant 
·        PC, werkplek  + overlegmogelijkheid voor ca. 4 personen + ICT voorziening 1 1,00 3,50 4,00 14

1.13 alarmcentrale / verbindingsruimte met mobilofoon etc.(B)
alarmcentrale / verbindingsruimte met mobilofoon etc.; voorziening voor stormprocedure.ICT voorziening 1 1,67 2,00 1,50 5

1.14 instructielokaal         
·         geschikt voor 30 personen, uit te breiden tot grote overlegruimte ; ICT voorziening 1 1,67 5,00 7,00 58
·         berging bij instructielokaal voor leermiddelen, meubilair e.d. 1 1,67 3,00 3,00 15

1.15 nabespreekruimte c.q. "HOME"voor vrijwilligers 
·          ruimte geschikt voor 30 vrijwilligers, voorzien van uitgiftebalie 1 1,67 5,00 7,00 58
·          kitchenette met uitgebreide apparatuur 1 1,67 4,00 3,00 20
·          bergruimte , voorraad PV 1 1,67 3,00 2,00 10

1.16 garderobe, werkkast 
·          in de hal mogelijkheid tot ophangen van jassen bezoekers 1 1,67 2,00 1,00 3
·          werkkast voor schoonmaakdienst (bij 2 verdiepingen zowel boven als beneden) 1 1,67 2,00 1,50 5

1.17 technische ruimtes voor ICT, luchtbehandeling, cv etc.
·          techniekruimte 1 1,67 4,50 3,00 23
·          patchruimte met kast 1 1,67 3,00 2,00 10

kopieerruimte
·          te situeren in onrendabele ruimte 2 1,00 0,00 0,00 0

1.18 opslag reservemeubilair brandweervereniging
·          te combineren met andere opslagruimtes 1 1,67 1,50 2,50 6

TOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK m2 654

opslag verkeersruimten 10% m2 65

opslag constructie en gevels 7,5 % m2 49

opslag architectonische inpassing 5% m2 33

1.6 ** extra ruimte voor eigen invulling zoals archief, museum, oud brandweervoertuig achter Personeelsbus en 
dienstauto (zonder uitrukpoort) {zie stalling dienstauto 4 x 4 wel met uitrukpoort}

m2 60

A TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK BEGANE GROND m2 861
C TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK VERDIEPING

1.19 buitenruimte
buitenruimte
·          voorterrein, minimale diepte vanaf openbare weg 15.00 meter i.v.m. opstelmogelijkheid brandweerauto's 4 15,00 5,00 300

parkeren bezoekers 2 plaatsen incl manouvreren  2 11,00 2,50 55
·          parkeren 1e uitruk, 12 plaatsen incl. manouvreerruimte 12 12,00 3,00 432

parkeren overige vrijwilligers 18 incl. manouvreerruimte 18 11,00 2,50 495
·          containerruimte, te combineren met overdekte fietsenstalling 1 7,70 2,50 19
·          (open?) berging oefenmaterialen 1 3,00 3,00 9
·          oefenplaat met verlichting, aansluiting 220/380V parkeren etc 1 16,00 11,00 176

TOTAAL NETTO BUITENRUIMTE m2 1486

opslag in-/uitritten, onrendabele oppervlakken etc 20% m2 297

opslag groenvoorzieningen 5% m2 74

B TOTAAL BRUTO BUITENRUIMTE m2 1858

Gewenste kavelgrootte A + B  ZONDER verdieping m2 2719

INCLUSIEF REGIO/VERNIEUWDE REPRESSIE

PVR tbv kaz DRUNEN 30-12-2020 1 van 2



omschrijving aantal factor lengte breedte opp. m2

1,67

Gewenste kavelgrootte A + B - C m2 2423

VERSIE 1.0 d.d. 30-12-2020

PVR tbv kaz DRUNEN 30-12-2020 2 van 2



Samenvatting van de uitrukken over de jaren 2018, 2019 en 2020

2018 2019 2020

Aantal uitrukken 116 73 105

uitrukken zater-, zon-, feestdagen 40 26 38

uitrukken maandag t/m vrijdag 76 47 67

uitrukken tussen 06.00 en 22.00 uur 18 11 17

uitrukken tussen 22.00 en 06.00 uur 98 62 88

prio 1 meldingen totaal 58 34 37

prio 1 meldingen weekend nacht 5 2 3

prio 1 melding  ma/vr nacht 5 5 5

prio 2 meldingen 54 36 66

prio 3 meldingen 4 3 2

Aantal uitrukken van de brandweer Drunen over de jaren 2018, 2019 en 2020.                                                                                                                
                                                                                                                                                        

TOTAALOVERZICHT                                                                                                                                                              

Hierin zie je een overzicht van; het totaal aantal uitrukken per jaar; overzicht weekend/feestdagen en 

werkdagen wat betreft de PRIO 1(spoed), PRIO 2 (aangepaste spoed), of PRIO 3 (geen spoed) 

incidenten.

PRIO 1 zijn de incidenten waar zeker met optisch en akoestische signalen wordt uitgerukt/gereden.

De gele rijen zijn de uitrukken, eventueel met optisch en akoestische signalen ter beoordeling van de 

bevelvoerder/chauffeur, in de nachtelijke uren weekend of werkdagen. In de nachtelijke uren waar geen 

verkeer op de weg is, kan de bevelvoerder / chauffeur besluiten om geen akoestisch te gebruiken en 

alleen optisch. Voorrang vragen is ALTIJD stapvoets en wordt omschreven met naderen van 

kruisingen/splitsingen met max. 15 km/uur om snel stoppen mogelijk te maken. Het laatste is 

opgenomen in de brancherichtlijn – rijden met optische- en akoestische signalen voor hulpverlenende 

diensten. Bovenstaande is een stukje goodwill van de post t.o.v. de buurtbewoners tegenover een 

brandweerkazerne!

Zoals je kunt zien zijn het zeer weinig uitrukken PRIO 1 in de nachtelijke uren 22.00 – 06.00 uur.



MeldJaarPrioriteit MeldDatum MeldTijd Maand Weekdag ZA/ZO/FTS MA T/M VR 22,00-06,00 06,00-22,00 weekend/ nacht prio 1 week / nacht prio 1 PRIO 1 PRIO 2 PRIO 3

2018 Prio 2 03 Jan 2018 10:02:39 januari Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 03 Jan 2018 12:19:32 januari Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 03 Jan 2018 18:04:31 januari Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 04 Jan 2018 18:40:02 januari Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 07 Jan 2018 12:51:42 januari Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 16 Jan 2018 13:11:45 januari Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 18 Jan 2018 09:20:42 januari Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 18 Jan 2018 10:27:22 januari Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 27 Jan 2018 13:50:48 januari Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 01 Feb 2018 06:08:34 februari Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 06 Feb 2018 10:08:54 februari Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 1 11 Feb 2018 08:05:29 februari Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 11 Feb 2018 19:09:25 februari Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 12 Feb 2018 04:56:41 februari Maandag 0 0 0 0

2018 Prio 2 14 Feb 2018 12:50:04 februari Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 16 Feb 2018 09:30:47 februari Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 2 16 Feb 2018 10:46:47 februari Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 1 28 Feb 2018 16:41:05 februari Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 05 Mar 2018 19:06:33 maart Maandag 0 0 0

2018 Prio 2 06 Mar 2018 20:07:48 maart Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 10 Mar 2018 13:50:35 maart Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 15 Mar 2018 15:21:53 maart Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 21 Mar 2018 17:25:56 maart Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 24 Mar 2018 13:10:17 maart Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 25 Mar 2018 22:48:46 maart Zondag 0 0 0 0

2018 Prio 1 01 Apr 2018 19:56:18 april Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 10 Apr 2018 23:52:02 april Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 1 12 Apr 2018 12:49:58 april Donderdag 0 0 0

2018 Prio 2 13 Apr 2018 08:40:41 april Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 2 17 Apr 2018 09:34:51 april Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 20 Apr 2018 02:43:35 april Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 1 23 Apr 2018 18:05:43 april Maandag 0 0 0

2018 Prio 1 23 Apr 2018 18:05:43 april Maandag 0 0 0

2018 Prio 2 25 Apr 2018 16:39:48 april Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 27 Apr 2018 16:36:55 april Vrijdag 0 0 0



2018 Prio 1 27 Apr 2018 16:36:55 april Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 1 29 Apr 2018 15:09:54 april Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 29 Apr 2018 15:09:54 april Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 19 May 2018 22:20:56 mei Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 2 26 May 2018 15:12:09 mei Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 27 May 2018 22:45:25 mei Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 29 May 2018 15:48:11 mei Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 29 May 2018 15:48:11 mei Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 29 May 2018 16:43:17 mei Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 31 May 2018 12:23:36 mei Donderdag 0 0 0

2018 Prio 2 04 Jun 2018 09:58:57 juni Maandag 0 0 0

2018 Prio 2 13 Jun 2018 12:32:32 juni Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 16 Jun 2018 16:06:47 juni Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 16 Jun 2018 16:06:47 juni Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 17 Jun 2018 12:40:22 juni Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 18 Jun 2018 22:12:58 juni Maandag 0 0 0

2018 Prio 1 20 Jun 2018 09:14:18 juni Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 27 Jun 2018 07:44:18 juni Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 29 Jun 2018 19:06:09 juni Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 2 04 Jul 2018 16:03:18 juli Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 05 Jul 2018 12:20:11 juli Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 07 Jul 2018 10:29:52 juli Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 07 Jul 2018 10:29:52 juli Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 2 08 Jul 2018 10:33:43 juli Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 08 Jul 2018 10:37:55 juli Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 09 Jul 2018 08:41:53 juli Maandag 0 0 0

2018 Prio 2 11 Jul 2018 07:57:46 juli Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 15 Jul 2018 06:05:08 juli Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 18 Jul 2018 11:51:34 juli Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 27 Jul 2018 10:20:03 juli Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 1 27 Jul 2018 15:06:07 juli Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 1 29 Jul 2018 17:46:44 juli Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 29 Jul 2018 17:57:47 juli Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 01 Aug 2018 00:40:45 augustus Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 02 Aug 2018 16:14:08 augustus Donderdag 0 0 0

2018 Prio 2 02 Aug 2018 17:11:45 augustus Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 06 Aug 2018 15:47:49 augustus Maandag 0 0 0

2018 Prio 1 06 Aug 2018 15:47:49 augustus Maandag 0 0 0



2018 Prio 1 06 Aug 2018 21:03:58 augustus Maandag 0 0 0

2018 Prio 2 16 Aug 2018 15:12:37 augustus Donderdag 0 0 0

2018 Prio 2 21 Aug 2018 18:58:08 augustus Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 22 Aug 2018 07:54:58 augustus Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 26 Aug 2018 06:43:35 augustus Zondag 0 0 0

2018 Prio 2 26 Aug 2018 17:39:53 augustus Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 29 Aug 2018 08:26:04 augustus Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 29 Aug 2018 23:40:00 augustus Woensdag 0 0 0 0

2018 Prio 1 05 Sep 2018 11:37:51 september Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 05 Sep 2018 11:53:40 september Woensdag 0 0 0

2018 Prio 1 05 Sep 2018 18:23:14 september Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 15 Sep 2018 15:16:19 september Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 2 16 Sep 2018 10:18:04 september Zondag 0 0 0

2018 Prio 1 17 Sep 2018 13:19:43 september Maandag 0 0 0

2018 Prio 1 20 Sep 2018 21:15:25 september Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 29 Sep 2018 15:52:05 september Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 2 03 Oct 2018 17:53:00 oktober Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 03 Oct 2018 17:53:00 oktober Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 05 Oct 2018 18:42:01 oktober Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 2 06 Oct 2018 01:42:03 oktober Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 07 Oct 2018 04:01:34 oktober Zondag 0 0 0 0

2018 Prio 1 17 Oct 2018 04:50:20 oktober Woensdag 0 0 0 0

2018 Prio 2 17 Oct 2018 11:48:40 oktober Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 18 Oct 2018 12:15:38 oktober Donderdag 0 0 0

2018 Prio 3 20 Oct 2018 16:40:53 oktober Zaterdag 0 0 3

2018 Prio 2 20 Oct 2018 18:04:23 oktober Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 2 20 Oct 2018 23:23:03 oktober Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 21 Oct 2018 02:17:36 oktober Zondag 0 0 0 0

2018 Prio 3 22 Oct 2018 16:31:30 oktober Maandag 0 0 3

2018 Prio 2 28 Oct 2018 23:08:46 oktober Zondag 0 0 0 0

2018 Prio 3 29 Oct 2018 04:05:45 oktober Maandag 0 0 0 3

2018 Prio 2 03 Nov 2018 20:40:57 november Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 08 Nov 2018 14:51:14 november Donderdag 0 0 0

2018 Prio 1 13 Nov 2018 14:12:49 november Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 2 17 Nov 2018 11:39:13 november Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 1 23 Nov 2018 15:38:30 november Vrijdag 0 0 0

2018 Prio 1 28 Nov 2018 10:59:27 november Woensdag 0 0 0

2018 Prio 2 03 Dec 2018 13:43:36 december Maandag 0 0 0



2018 Prio 2 08 Dec 2018 15:34:50 december Zaterdag 0 0 0

2018 Prio 2 11 Dec 2018 19:38:52 december Dinsdag 0 0 0

2018 Prio 1 11 Dec 2018 23:11:48 december Dinsdag 0 0 0 0

2018 Prio 1 30 Dec 2018 23:27:25 december Zondag 0 0 0 0

2018 Prio 3 31 Dec 2018 20:16:29 december Maandag 0 0 3

116 40 76 18 98 5 5 58 54 4



MeldJaarPrioriteit MeldDatum MeldTijd Maand Weekdag ZA/ZO/FTS MA T/M VR 22,00-06,00 06,00-22,00 weekend/ nacht prio 1 week / nacht prio 1 PRIO 1 PRIO 2 PRIO 3

2019 Prio 1 12 Jan 2019 18:01:16 januari Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 20 Jan 2019 09:59:32 januari Zondag 0 0 0

2019 Prio 3 20 Jan 2019 12:30:09 januari Zondag 0 0 0

2019 Prio 1 27 Jan 2019 02:19:52 januari Zondag 0 0 0 0

2019 Prio 1 06 Feb 2019 14:40:21 februari Woensdag 0 0 0

2019 Prio 1 07 Feb 2019 20:02:36 februari Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 22 Feb 2019 10:33:46 februari Vrijdag 0 0 0

2019 Prio 2 09 Mar 2019 17:05:02 maart Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 09 Mar 2019 17:47:54 maart Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 10 Mar 2019 15:45:14 maart Zondag 0 0 0

2019 Prio 2 10 Mar 2019 16:12:39 maart Zondag 0 0 0

2019 Prio 1 18 Mar 2019 09:26:19 maart Maandag 0 0 0

2019 Prio 1 11 Apr 2019 08:06:54 april Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 12 Apr 2019 14:37:08 april Vrijdag 0 0 0

2019 Prio 2 13 Apr 2019 11:29:37 april Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 16 Apr 2019 07:08:55 april Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 2 20 Apr 2019 08:25:16 april Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 1 23 Apr 2019 19:00:43 april Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 1 01 May 2019 22:08:45 mei Woensdag 0 0 0 0

2019 Prio 1 09 May 2019 01:59:06 mei Donderdag 0 0 0 0

2019 Prio 2 18 May 2019 12:57:01 mei Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 22 May 2019 15:56:12 mei Woensdag 0 0 0

2019 Prio 1 01 Jun 2019 14:33:20 juni Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 1 01 Jun 2019 14:47:56 juni Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 1 03 Jun 2019 13:38:32 juni Maandag 0 0 0

2019 Prio 2 04 Jun 2019 22:10:21 juni Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 2 08 Jun 2019 17:57:41 juni Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 08 Jun 2019 19:57:55 juni Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 1 10 Jun 2019 05:31:52 juni Maandag 0 0 0 0

2019 Prio 1 12 Jun 2019 10:35:42 juni Woensdag 0 0 0

2019 Prio 2 21 Jun 2019 10:45:29 juni Vrijdag 0 0 0

2019 Prio 2 22 Jun 2019 13:19:25 juni Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 26 Jun 2019 09:19:13 juni Woensdag 0 0 0

2019 Prio 1 30 Jun 2019 09:40:09 juni Zondag 0 0 0

2019 Prio 2 01 Jul 2019 07:43:08 juli Maandag 0 0 0

2019 Prio 2 19 Jul 2019 14:26:20 juli Vrijdag 0 0 0



2019 Prio 1 24 Jul 2019 11:09:23 juli Woensdag 0 0 0

2019 Prio 3 30 Jul 2019 11:57:26 juli Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 1 02 Aug 2019 14:54:47 augustus Vrijdag 0 0 0

2019 Prio 2 08 Aug 2019 18:59:57 augustus Donderdag 0 0 0

2019 Prio 2 08 Aug 2019 21:45:22 augustus Donderdag 0 0 0

2019 Prio 2 10 Aug 2019 02:19:56 augustus Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 11 Aug 2019 09:50:50 augustus Zondag 0 0 0

2019 Prio 2 13 Aug 2019 08:49:28 augustus Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 2 13 Aug 2019 18:25:42 augustus Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 2 21 Aug 2019 00:58:57 augustus Woensdag 0 0 0

2019 Prio 2 24 Aug 2019 12:02:59 augustus Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 26 Aug 2019 03:27:20 augustus Maandag 0 0 0

2019 Prio 1 28 Aug 2019 00:00:27 augustus Woensdag 0 0 0 0

2019 Prio 2 29 Aug 2019 19:10:55 augustus Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 31 Aug 2019 17:43:15 augustus Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 3 02 Sep 2019 19:19:37 september Maandag 0 0 0

2019 Prio 2 18 Sep 2019 21:31:57 september Woensdag 0 0 0

2019 Prio 1 20 Sep 2019 09:49:17 september Vrijdag 0 0 0

2019 Prio 2 23 Sep 2019 18:18:36 september Maandag 0 0 0

2019 Prio 1 26 Sep 2019 16:37:20 september Donderdag 0 0 0

2019 Prio 2 07 Oct 2019 08:18:01 oktober Maandag 0 0 0

2019 Prio 2 08 Oct 2019 15:18:31 oktober Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 1 10 Oct 2019 13:30:40 oktober Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 14 Oct 2019 05:08:39 oktober Maandag 0 0 0 0

2019 Prio 1 25 Oct 2019 14:09:05 oktober Vrijdag 0 0 0

2019 Prio 1 31 Oct 2019 14:59:35 oktober Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 21 Nov 2019 08:06:18 november Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 23 Nov 2019 09:35:57 november Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 1 05 Dec 2019 10:53:17 december Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 05 Dec 2019 15:23:57 december Donderdag 0 0 0

2019 Prio 1 06 Dec 2019 00:41:52 december Vrijdag 0 0 0 0

2019 Prio 1 14 Dec 2019 16:11:04 december Zaterdag 0 0 0

2019 Prio 2 15 Dec 2019 13:07:40 december Zondag 0 0 0

2019 Prio 1 15 Dec 2019 17:35:50 december Zondag 0 0 0

2019 Prio 2 24 Dec 2019 17:28:21 december Dinsdag 0 0 0

2019 Prio 2 30 Dec 2019 15:52:30 december Maandag 0 0 0

2019 Prio 2 31 Dec 2019 19:32:28 december Dinsdag 0 0 0

73 26 47 11 62 2 5 34 36 3



MeldJaarPrioriteit MeldDatum MeldTijd Maand Weekdag ZA/ZO/FTS MA T/M VR 22,00-06,00 06,00-22,00 weekend/ nacht prio 1 week / nacht prio 1 PRIO 1 PRIO 2 PRIO 3

2020 Prio 1 01 Jan 2020 00:36:24 januari Woensdag 0 0 0 0

2020 Prio 2 02 Jan 2020 18:15:53 januari Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 02 Jan 2020 20:38:41 januari Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 05 Jan 2020 19:55:54 januari Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 06 Jan 2020 10:49:20 januari Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 14 Jan 2020 22:39:11 januari Dinsdag 0 0 0 0

2020 Prio 2 16 Jan 2020 13:28:54 januari Donderdag 0 0 0

2020 Prio 1 18 Jan 2020 11:47:55 januari Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 18 Jan 2020 22:14:35 januari Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 28 Jan 2020 10:38:34 januari Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 1 06 Feb 2020 19:32:43 februari Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 10 Feb 2020 10:11:05 februari Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 10 Feb 2020 18:43:36 februari Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 14 Feb 2020 11:49:55 februari Vrijdag 0 0 0

2020 Prio 1 16 Feb 2020 10:50:25 februari Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 16 Feb 2020 16:49:23 februari Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 16 Feb 2020 18:26:30 februari Zondag 0 0 0

2020 Prio 1 22 Feb 2020 22:58:06 februari Zaterdag 0 0 0 0

2020 Prio 2 12 Mar 2020 18:05:26 maart Donderdag 0 0 0

2020 Prio 1 14 Mar 2020 15:27:00 maart Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 1 21 Mar 2020 11:35:42 maart Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 21 Mar 2020 23:16:21 maart Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 3 24 Mar 2020 17:26:51 maart Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 29 Mar 2020 14:35:08 maart Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 29 Mar 2020 14:35:08 maart Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 31 Mar 2020 13:19:08 maart Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 06 Apr 2020 15:08:58 april Maandag 0 0 0

2020 Prio 2 17 Apr 2020 00:50:02 april Vrijdag 0 0 0

2020 Prio 1 17 Apr 2020 19:18:16 april Vrijdag 0 0 0

2020 Prio 1 21 Apr 2020 01:12:35 april Dinsdag 0 0 0 0

2020 Prio 2 21 Apr 2020 13:53:07 april Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 22 Apr 2020 03:48:55 april Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 22 Apr 2020 08:48:48 april Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 22 Apr 2020 10:43:37 april Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 23 Apr 2020 14:26:33 april Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 24 Apr 2020 19:36:06 april Vrijdag 0 0 0

2020 Prio 1 25 Apr 2020 09:07:24 april Zaterdag 0 0 0



2020 Prio 2 27 Apr 2020 19:20:03 april Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 02 May 2020 14:09:38 mei Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 1 06 May 2020 00:05:07 mei Woensdag 0 0 0 0

2020 Prio 2 14 May 2020 23:00:34 mei Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 18 May 2020 07:24:47 mei Maandag 0 0 0

2020 Prio 2 18 May 2020 18:03:28 mei Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 21 May 2020 14:27:55 mei Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 23 May 2020 01:42:05 mei Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 23 May 2020 20:02:37 mei Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 31 May 2020 07:54:15 mei Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 04 Jun 2020 09:32:05 juni Donderdag 0 0 0

2020 Prio 1 10 Jun 2020 02:22:52 juni Woensdag 0 0 0 0

2020 Prio 1 13 Jun 2020 16:01:28 juni Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 14 Jun 2020 19:09:00 juni Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 15 Jun 2020 20:45:04 juni Maandag 0 0 0

2020 Prio 2 16 Jun 2020 16:01:13 juni Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 16 Jun 2020 16:03:46 juni Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 16 Jun 2020 16:45:41 juni Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 16 Jun 2020 16:54:52 juni Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 16 Jun 2020 17:43:44 juni Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 18 Jun 2020 10:34:41 juni Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 20 Jun 2020 08:30:21 juni Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 22 Jun 2020 18:01:15 juni Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 25 Jun 2020 16:36:10 juni Donderdag 0 0 0

2020 Prio 1 28 Jun 2020 13:17:41 juni Zondag 0 0 0

2020 Prio 1 01 Jul 2020 17:07:53 juli Woensdag 0 0 0

2020 Prio 1 17 Jul 2020 11:45:05 juli Vrijdag 0 0 0

2020 Prio 2 20 Jul 2020 12:31:29 juli Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 04 Aug 2020 20:06:26 augustus Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 05 Aug 2020 12:42:42 augustus Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 08 Aug 2020 21:41:36 augustus Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 09 Aug 2020 08:16:46 augustus Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 09 Aug 2020 20:44:59 augustus Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 11 Aug 2020 16:32:58 augustus Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 1 14 Aug 2020 18:03:27 augustus Vrijdag 0 0 0

2020 Prio 2 15 Aug 2020 11:30:47 augustus Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 15 Aug 2020 19:04:43 augustus Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 1 22 Aug 2020 13:51:49 augustus Zaterdag 0 0 0



2020 Prio 2 22 Aug 2020 14:16:54 augustus Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 1 23 Aug 2020 12:14:23 augustus Zondag 0 0 0

2020 Prio 2 25 Aug 2020 07:30:44 augustus Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 26 Aug 2020 01:44:50 augustus Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 06 Sep 2020 09:32:59 september Zondag 0 0 0

2020 Prio 1 07 Sep 2020 13:54:21 september Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 09 Sep 2020 20:42:34 september Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 14 Sep 2020 02:28:36 september Maandag 0 0 0

2020 Prio 2 22 Sep 2020 19:30:58 september Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 23 Sep 2020 07:16:57 september Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 28 Sep 2020 08:27:40 september Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 08 Oct 2020 15:46:05 oktober Donderdag 0 0 0

2020 Prio 1 12 Oct 2020 19:57:15 oktober Maandag 0 0 0

2020 Prio 3 19 Oct 2020 15:16:57 oktober Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 19 Oct 2020 17:30:28 oktober Maandag 0 0 0

2020 Prio 2 22 Oct 2020 19:08:40 oktober Donderdag 0 0 0

2020 Prio 2 03 Nov 2020 16:04:57 november Dinsdag 0 0 0

2020 Prio 2 09 Nov 2020 12:01:14 november Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 05 Dec 2020 00:55:17 december Zaterdag 0 0 0 0

2020 Prio 2 05 Dec 2020 13:22:47 december Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 05 Dec 2020 15:39:20 december Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 1 05 Dec 2020 21:08:06 december Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 07 Dec 2020 12:44:18 december Maandag 0 0 0

2020 Prio 1 12 Dec 2020 12:10:59 december Zaterdag 0 0 0

2020 Prio 2 13 Dec 2020 21:33:06 december Zondag 0 0 0

2020 Prio 1 18 Dec 2020 13:35:09 december Vrijdag 0 0 0

2020 Prio 1 20 Dec 2020 01:05:21 december Zondag 0 0 0 0

2020 Prio 2 30 Dec 2020 22:44:47 december Woensdag 0 0 0

2020 Prio 2 31 Dec 2020 20:20:04 december Donderdag 0 0 0

2020 Prio 1 31 Dec 2020 21:54:45 december Donderdag 0 0 0

105 38 67 17 88 3 5 37 66 2







POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41

5250AA  Vlijmen 

BEZOEKADRES

Julianastraat 34
Vlijmen

T (073) 513 17 89
F (073) 513 17 99
E INFO@HEUSDEN.NL

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl

Bankrelatie
NL54NGH0285003909

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het  Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op 
www.heusden.nl

Aan de direct betrokkenen rondom bedrijfskavel Dillenburg

Stichting Accommodatie Dillenburg 
Van de Pas belastingadviseurs

 
ONS KENMERK: 1163640
UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:

BEHANDELD DOOR: Ellen Vos
ONDERWERP: locatiekeuze brandweerkazerne Drunen

AANTAL BIJLAGEN:  
DATUM: 10 november 2021

VERZ. 11 november 2021
 

Beste meneer, mevrouw,
 
De verouderde brandweerkazerne in het centrum van Drunen moet vervangen 
worden. Samen met de Veiligheidsregio Brabant-Noord hebben we naar een meer 
toegankelijke locatie met uitbreidingsmogelijkheden gekeken. Wij zijn daarom van 
plan om de bedrijfskavel Dillenburg (hoek Tiny de Munnikstraat-Lipsstraat) te 
kiezen als locatie voor de vervangende nieuwbouw van de brandweerkazerne in 
Drunen. Uit het locatieonderzoek komt naar voren dat deze kavel de meeste 
voordelen biedt. 

Wij stellen nu eerst de gemeenteraad in de gelegenheid om eventuele wensen 
en/of bedenkingen hierover aan te geven. Naar verwachting neemt de 
gemeenteraad op 21 december aanstaande hierover een besluit. Als besloten 
wordt om de bedrijfskavel Dillenburg aan te wijzen als nieuwe locatie voor de 
vervangende nieuwbouw van de brandweerkazerne, dan zal de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord de projectuitvoering voor zijn rekening nemen. Zij zullen u op 
termijn dan verder informeren over het eventuele bouwtraject. 

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 
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