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Bouwprojecten Huisvesting 

Reddingbrigade 

Sint Maartenszee 

De gemeente is in onderhandeling met Staatsbosbeheer (SBB) en het 

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de overname van een deel van de zomerstalling 

van de Reddingbrigade. 

De locatie is onderdeel van een aantal schietplateau’s, in gebruik bij Defensie. De 

schietplateau’s worden door RVB in nauw overleg met SBB gesloopt/gerenoveerd. 

De ‘natuur terugbrengen’ is het centrale thema: de noodzaak van aanwezige 

gebouwen/verhardingen wordt nader bezien; overbodige 

gebouwen/verhardingen worden verwijderd. Voor de huisvesting van de RB is een 

harde eis meegegeven dat het oppervlak bebouwd/verhard niet meer dan totaal 

750 m2 mag bedragen. Het voorliggende plan, inclusief de in-/uitrit, blijft net binnen 

die 750 m2. 

Het projectteam is begonnen met de ontwerpfase om van deze winterstalling een 

jaarrond stalling te maken. 

RvB staat positief tegenover levering van het object aan de gemeente. Het 

wachten is op een uitspraak van LNV (ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit) over de compensatieregeling voor het Rijksvastgoedbedrijf. 

Tot die tijd is de projectgroep bezig met het DO (Definitief Ontwerp). 

Het projectteam wordt als bouwteam voortgezet. 

1: De aanvraag Omgevingsvergunning werd ingediend op 23/12/2021 

2: De aanvraag Omgevingsvergunning werd aangehouden; een beslissing op de 

aanvraag wordt voor 31 maart 2022 verwacht. 

3: Het bouwteam werkt het DO nu uit in goed overleg met de gebruikers. 

4: Op 18 maart jl. is de omgevingsvergunning voor het bouwplan verleend. 

5: Met de bouwteampartner werd het bouwplan uitgewerkt; op korte termijn 

presenteert de bouwteampartner de bouwkostenraming. 

6: In goed overleg met de gebruikers wordt voor de datum ‘start bouw’ vooralsnog 

Q3, 2022 aangehouden. 

7: Inmiddels heeft de bouwteampartner een eerste bouwkostenraming 

aangeleverd. Nu het beschikbare bouwbudget niet toereikend is wordt onderzocht 

of planaanpassingen mogelijk zijn om daarna definitieve conclusies te trekken over 
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het benodigde bouwbudget. 

8: Met het oog op de actuele (prijs-)ontwikkelingen in de bouwsector moet rekening 

gehouden worden met aanvullend bouwbudget; nadere en exacte informatie 

volgt asap. 

9: Aan de contracten met SBB en RvB wordt nu de laatste hand gelegd. 

  Brandweerkazerne 

Dirkshorn 

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft een verzoek ingediend 

voor een nieuwe brandweerkazerne voor twee voertuigen in Dirkshorn. De 

voortgang is als volgt: 

1: Uw raad heeft het voorbereidingskrediet en bouwkrediet in 2020 beschikbaar 

gesteld. 

2: De bestemmingsplanwijziging (van agrarisch naar maatschappelijk) voor de 

beoogde locatie wordt niet langer ondergebracht in het project-verzamelplan. 

Gelet op het belang van snel bouwen wordt een separaat traject opgestart 

waarmee tijdwinst kan worden geboekt. 

3: De projectgroep met de VRNHN is ingericht. Inmiddels wordt er gewerkt aan een 

DO (definitief ontwerp), de inrichting van het terrein, de aansluitingen op de 

openbare weg, aansluitingen op de nutsvoorzieningen, duurzaamheidseisen, 

participatie en communicatie. 

4: Op 7 september jl. zijn omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd. Alleen 

direct omwonenden waren op 7 september aanwezig. De gekozen locatie was 

vooral onderwerp van gesprek; de aanwezigen stonden niet te juichen, maar er 

was wel begrip. 

5: Het projectteam wordt als bouwteam voortgezet. 

6:  Op 15 februari jl. is, op verzoek van omwonenden, een tweede info-avond 

georganiseerd nabij de bouwlocatie: gehoor is gegeven aan de wens van 

omwonenden, de precieze locatie van de brandweerkazerne is mbv piketpalen 

uitgezet in het weiland. Omwonenden waren overwegend positief. 

7: Het College heeft op 8 maart jl. besloten de bestemmingsplanwijziging ter inzage 

te leggen.  

8: Het bouwplan wordt nu nader uitgewerkt met als doel de aanvraag 

omgevingsvergunning tegen het einde van de maand juli 2022 in te dienen. 

9: Op 4 mei as. eindigt de termijn voor het indienen van zienswijzen op het 

Bestemmingsplan. Direct na 4 mei maken we de balans op. 



Actieve Informatieplicht Oordeelvormende vergadering d.d. 15 juni 2022 

Portefeuille burgemeester Marjan van Kampen 

 
3 

 

10: Er werd een (1) zienswijze ontvangen. De reactie op deze zienswijze is 

voorbereid: BP zal worden aangepast op onderdelen om zo de ‘pijnpunten’ weg te 

nemen (vervolgstappen: College 31-05-22, Raad eind juli as., overleg met indiener 

zienswijze pm.) 

11: Inmiddels heeft de bouwteampartner een eerste bouwkostenraming 

aangeleverd. Nu het beschikbare bouwbudget niet toereikend is wordt onderzocht 

of planaanpassingen mogelijk zijn om daarna definitieve conclusies te trekken over 

het benodigde bouwbudget. 

12: Met het oog op de actuele (prijs-)ontwikkelingen in de bouwsector moet 

rekening gehouden worden met aanvullend bouwbudget; nadere en exacte 

informatie volgt asap. 

13: De aanvraag omgevingsvergunning is voorbereid (werd met het oog op de 

voortgang reeds informeel ingediend) en zal spoedig formeel worden ingediend.  

 

  Brandweerkazerne 

Schagerbrug 

Het vergelijkingsmodel van de verschillende opties (Nieuwbouw op een andere 

locatie; Nieuwbouw op de huidige locatie; Levensduur verlengende renovatie, 

waarbij vooral de energietransitie en het dekkingsplan een belangrijke rol spelen) is 

in ontwikkeling. Om de vergelijking te kunnen maken is het onderzoek naar 

eventuele nieuwbouwlocaties gestart. 

    


