
Technische vragen commissie burger en bestuur van 10 juni 2021
Agendapunt/onderwerp: 
 

Fractie  Antwoord:   

Renovatie brandweerkazerne Duivendrecht 
Vraag1: De renovatie kost ruim 1.6 miljoen, gezien de 
afmetingen van de kazerne is dat een uitermate fors bedrag 
voor een ‘renovatie’. Kan de begroting worden. 
Welke maatregelen zijn genomen om dit bedrag te 
verifiëren? Zijn er meerdere offertes opgevraagd?   

 VVD De kosten voor de renovatie zijn 
door de brandweer geraamd op 
1,6 miljoen. Dit bedrag is 
gebaseerd op ervaringscijfers uit 
het verleden. Op dit moment is er 
een grote prijsstijging voor 
bouwmaterialen zoals staal en 
hout, hier is nog geen rekening 
mee gehouden in de berekening. 
Na een akkoord voor de renovatie 
gaat er een 
aanbestedingsprocedure volgen. 
De definitieve prijs volgt daarop.

Vraag2:  Is er sprake van samenwerking met 
de nieuwe ambulance post aan de Van der Madeweg? 

 VVD Nee, dit is niet het geval.

Vraag 3: Enige tijd geleden waren er signalen dat er 
vrijwilligers hadden opgezegd. Hoe staat het nu met het 
aantal vrijwillige brandweermensen?

 OAA Het aantal vrijwilligers groeit nog 
steeds. Er zijn recentelijk nieuwe 
vrijwilligers op gesprek geweest 
en op 18 mei zijn er 3 nieuwe 
vrijwilligers gestart. De sfeer in 
het team is goed. Er is een nieuwe 
wervingscampagne opgestart in 
de hele regio en de verwachting is 
dat ook dit meer vrijwilligers gaat 
opleveren voor Duivendrecht.

Vraag 4: Welke aspecten hebben bij deze afweging 
gespeeld ? In hoeverre is een grotere kazerne bij DNK 
gewenst?

 OAA De ontwikkelingen in de 
gemeente zoals de Nieuwe Kern 
zijn meegenomen in het bepalen 
van de locatie en grootte van de 
kazerne. Het team Dekking en 
Inzet van de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland heeft 
bekeken wat de beste plaats qua 
dekking zou zijn voor de kazerne 
Duivendrecht. Hierbij wordt 
gekeken naar dekking van 
objecten berekend over de weg, 
maar houdt men ook rekening 
met randvoorwaarden zoals 
opkomsttijd van vrijwilligers. De 
huidige locatie heeft de voorkeur 
omdat deze voldoet aan de 
randvoorwaarden en omdat 
vanuit deze locatie het grootste 
aantal objecten snel wordt 
bereikt. 



Vraag 5: Wat is de beweegreden om naast de erfpacht het 
recht van eerste koop te geven?

 OAA Dit is op verzoek van de 
brandweer en is ook bij 
overdrachten in andere 
gemeenten zo afgesproken. Het is 
voor de brandweer belangrijk om 
zekerheid te hebben over de 
locatie van de kazerne. 

Vraag 6: Waarom wordt er geen alternatief voor 
nieuwbouw overwogen in DNK en dan de oude kazerne 
voor woningbouw?

 Het team Dekking en Inzet van de 
Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland heeft bekeken wat de 
beste plaats qua dekking zou zijn 
voor de kazerne Duivendrecht. 
Hierbij wordt gekeken naar 
dekking van objecten berekend 
over de weg, maar houdt men 
ook rekening met 
randvoorwaarden zoals 
opkomsttijd van vrijwilligers.
Voor deze berekening moet men 
beschikken over informatie over 
infrastructuur, objecten en 
gebruiksfuncties. Voor de Nieuwe 
Kern zijn deze gegevens nog niet 
voorhanden. Door de brandweer 
in een vroeg stadium te betrekken 
bij de gebiedsontwikkeling wordt 
de bereikbaarheid gegarandeerd 
en de risico’s in verhouding staan. 
Daarnaast is er een hoge mate 
van urgentie voor de bouw van 
een nieuwe kazerne. De huidige 
staat van de kazerne baart zorgen 
op meerdere vlakken wegens 
beperkt onderhoud in de laatste 
jaren. Dit gaat om technische 
problemen op het gebied van 
Arbo-wetgeving, brandscheiding, 
klimaat en onderhoud algemeen. 
Een nieuwe kazerne in de Nieuwe 
Kern zou te lang op zich laten 
wachten.

Vraag 7: pagina 1 Opmerking: Een paar jaar geleden was er 
een zorgelijke situatie wat betreft het aantal brandweer 
vrijwilligers in Duivendrecht.
Is er nu zekerheid dat er voldoende vrijwilligers zijn om 
dergelijke investeringen in de kazerne te doen?

 CDA Het aantal vrijwilligers groeit nog 
steeds. Er zijn recentelijk nieuwe 
vrijwilligers op gesprek geweest 
en op 18 mei zijn er 3 nieuwe 
vrijwilligers gestart. De sfeer in 
het team is goed. Er is een nieuwe 
wervingscampagne opgestart in 
de hele regio en de verwachting is 
dat ook dit meer vrijwilligers gaat 
opleveren voor Duivendrecht.



Vraag 8: pagina 2  (citaat uit voorstel):
De totaalkosten voor de renovatie van de kazerne 
Duivendrecht zijn €1.626.095,00 inclusief BTW. De kosten 
voor de renovatie, het beheer en andere lasten zullen door 
de gemeente worden betaald door een verhoging van de 
jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio. Deze wijze van 
betaling wordt in de hele regio Amsterdam-Amstelland 
gebruikt voor het financieren van de renovatie van 
kazernes. De verhoging van de jaarlijkse bijdrage betreft 
een bedrag van € 81.439,00. Dit is inclusief de overige 
eigendomskosten kosten (OZB, verzekering en 
waterschapsbelasting e.d.). In de begroting is reeds een 
bedrag van €73.000,00 gereserveerd voor de renovatie van 
de brandweerkazerne Duivendrecht. Dit bedrag zal jaarlijks 
verhoogd moeten worden met €8.439,00 en zal worden 
gedekt uit het resterende veiligheids- budget.
Onze vraag:Opmerking: Waar bestaat deze verhoging 
uit/hoe komt het dat- de geraamde (jaarlijkse)kosten voor 
de renovatie hoger gaan worden?

 CDA De kosten voor de renovatie zijn 
gebaseerd op ervaringscijfers uit 
het verleden.  Op dit moment is er 
een grote prijsstijging voor 
bouwmaterialen zoals staal en 
hout, hier is nog geen rekening 
mee gehouden in de berekening. 
Na een akkoord voor de renovatie 
gaat er een 
aanbestedingsprocedure volgen. 
De definitieve prijs volgt daarop.
Daarnaast is het achterstallig 
onderhoud van de kazerne 
toegenomen, en daarmee nemen 
ook de kosten voor de renovatie 
toe.

Vraag9: Is het de bedoeling dat ook het gebied van DNK en 
Entrada en ABP vanuit de kazerne in Duivendrecht worden 
bewaakt?

D66 De dekking van DNK, Entrada en 
het ABP zal in de toekomst verder 
worden bepaald. Om de dekking 
te berekenen moet de brandweer 
beschikken over gegevens over 
infrastructuur, objecten en 
gebruiksfuncties. Door in een 
vroeg stadium de brandweer te 
betrekken bij de 
gebiedsontwikkeling kan 
geadviseerd worden op 
risicobeheersing en 
bereikbaarheid.

Vraag10: Komt er ook ruimte voor oefenen in de nieuwe 
kazerne?

D66 De nieuwe kazerne krijgt een 
instructieruimte voor oefenen, 
theorie, presentaties en 
vergaderingen. Op dit moment is 
er geen aparte instructieruimte en 
hier is bij de vrijwilligers veel 
behoefte aan.

Vraag11: Heeft de gemeente ook andere locaties met 
erfpacht?

D66 Nee er zijn geen andere locaties in 
erfpacht. 


