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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum vergadering 8-7-2020 

  Agendapunt 5 

  Indiener Directie VRH 

  Steller Hoofd FD 

Onderwerp Nieuwbouw kazerne Zoetermeer Stadshart 

Doel Instemming met DB-besluit d.d. 23 juni 2020. 

Aanleiding Het betreft een nieuw investeringsvoorstel. Conform het 

mandateringsbesluit VRH is besluitvorming door het DB vereist. In het DB 
d.d. 23 juni 2020 is afgesproken dit ook langs het AB-VRH te laten gaan.  

Samenvatting Op verzoek van gemeente Zoetermeer is er ongeveer 2 ½ jaar geleden een 
traject gestart met de VRH om overeenstemming te bereiken over een 
nieuwe locatie voor de brandweerkazerne Stadshart. De nieuw te bouwen 
kazerne wordt gerealiseerd aan de Abdissenbos 5. De VRH heeft 

aangegeven de bouw door de gemeente te willen laten uitvoeren. Na 
oplevering koopt de VRH het gebouw inclusief grond van de gemeente. 
 
Door een uitgestelde raadsvergadering van gemeente Zoetermeer is de 
aankoop van de nieuwe brandweerkazerne niet in de huidige 
ontwerpbegroting opgenomen. Inmiddels heeft de gemeenteraad van 
Zoetermeer ingestemd met het voorstel van nieuwbouw en verkoop aan de 

VRH.  
 
Voor de bouw is een investerings- en exploitatiekostenraming opgesteld. 

Dit is gedaan op basis van de methodiek van kostprijs dekkende verkoop. 
De kosten van de bouw en de daarbij behorende koopsom bedragen € 
8,715.000 miljoen, inclusief btw. 

 
Verder wordt verzocht om de commandant brandweer volmacht te 
verlenen om namens de VRH de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Zoetermeer te ondertekenen.  
 

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

In te stemmen met de door het DB-VRH genomen besluiten betreffende: 

- De investering tot aankoop van de brandweerkazerne Abdissenbos, 
Zoetermeer. 

- Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
Zoetermeer over de realisatie van een nieuwe 24-uurskazerne in 
Zoetermeer aan het Abdissenbos.  

- Het verlenen van volmacht aan de commandant brandweer om namens 

de VRH de samenwerkingsovereenkomst als hiervoor bedoeld met de 
gemeente Zoetermeer te ondertekenen.  

Financiële consequenties De kosten van de bouw en de daarbij behorende koopsom bedragen  
€ 8,715.000 miljoen, inclusief btw. 
De kosten voor de aankoop zijn gelijk aan de huidige kosten van het oude 
gebouw. De aankoop kan dan ook budgettair neutraal plaatsvinden.  
 
Naast een grondige voorcalculatie is een ruime post ‘onvoorzien’ 

beschikbaar (10%). De gemeente Zoetermeer en de VRH delen de kosten 
van eventueel meerwerk, op basis van een 50/50 verdeling.  

Personele consequenties Geen.  
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Overige consequenties Geen. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Niet van toepassing. 
 

Communicatie Buiten de organisatie: ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zoetermeer. 
Verdere communicatie over dit project via gemeente. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
DO-VRH 

 
DB-VRH 

Wanneer? 
 
10 juni 2020 

 
23 juni 2020 

Uitkomst?  
 
Agendering in DB-VRH 

 
Agendering in AB-VRH 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
 

Gemeente Zoetermeer 
 

Wanneer? 
 
 

1 juli 2020 
 

Doel 
 
 

Ondertekening samen-
werkingsovereenkomst 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☐ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Selecteer optie 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

Fatale datum Typ tekst 
 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


