B.2

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de vergadering van 16 maart
2017 besloten de regionaal commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van koop versus
huur van brandweerkazernes, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken. Het
Algemeen Bestuur heeft in dezelfde vergadering de onderzoeksopdracht vastgesteld. VRHM heeft
Colliers International gevraagd VRHM en gemeenten te ondersteunen in het opstellen van een
beleidsnotitie die het vraagstuk ten aanzien van eigendom versus huur inzichtelijk moet maken en op
basis hiervan een gezamenlijk advies te formuleren. Colliers International heeft in 2015 de VRHM ook
ondersteunt bij het opstellen van een (concept) lange termijn huisvestingsvisie.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 juni 2017 is er door het Bestuur op aangedrongen
om op basis van een beleidsnotitie eerst een meningvormende discussie te voeren over de
bestuurlijke richting ten aanzien van het vraagstuk van Koop versus Huur van brandweerkazernes.
Tevens is verzocht de beslisnotitie Koop en realisatie renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden
hierop aan te passen.
Ter voorbereiding zijn verdiepingssessies / workshops met genodigden uit de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Kaag en Braassem en Krimpenerwaard georganiseerd. Gemeenten waarmee VRHM
momenteel een bouwontwikkeling is gestart (Kaag en Braassem, beoogde ontwikkeling door VRHM
en Krimpenerwaard, ontwikkeling door gemeente) en met de gemeente (Alphen) waarmee een
uitvoerige discussie betreffende demarcatie verhuurder-huurder is gevoerd. Daarnaast is op 11
oktober 2017 een regio-bijeenkomst georganiseerd voor collega’s die zich binnen gemeenten bezig
houden met het vastgoedbeheer, MOV’ers en de accounthouders VRHM binnen Financiën.
Bevindingen van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de voorliggende notitie.
Conform het advies in de beleidsnotitie heeft het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 16
november 2017 als bestuurlijke richting ten aanzien van het vraagstuk van Koop versus Huur van
brandweerkazernes besloten dat, gezien het specifieke van het vastgoed, de situering en aansturing
van het vastgoed binnen een groot aantal gemeenten, het wenselijk is om te komen tot één regionale
integrale verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale
verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden zowel in een huur als in een eigendom situatie. De
integrale vastgoed verantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen door overdracht van vastgoed
van gemeenten naar de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden met het handhaven van
eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire verantwoordelijkheid overgaat
naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst, dit is een overeenkomst waarin
huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil voor lagere huursom, of een
variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in casco staat aan de VRHM verhuurt.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
1. om het principe van alleen huur van brandweerkazernes, besluit tot regionalisering in 2009, wordt
losgelaten (en werd ook al in de praktijk niet meer zo strak gehanteerd, er is – gemotiveerd afgeweken bij de besluitvorming over nieuwbouw Leiden Noord, Bodegraven en Nieuwerburg);
2. dat op basis van lokale omstandigheden zowel koop als huur van brandweerkazernes een
oplossing kan zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente;
3. op basis hiervan gekozen kan worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een
huurovereenkomst op basis van casco-huur;
4. bij gedeeld gebruik van kazernes (door de gemeente of derden), waardoor casco-huur niet
mogelijk is, de huidige huurovereenkomsten worden gecontinueerd.
5. de regionaal commandant de opdracht te geven om op basis van de bestuurlijke richting
betreffende Koop versus Huur van brandweerkazernes met gemeenten in overleg te treden om te
komen tot koop of casco-huur van de brandweerkazernes. Hierin wordt ook nadere
besluitvorming over brandweerkazernes met een terugkoopdatum in 2018 (en verder)
meegenomen.

4. Toelichting op het besluit
In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands
Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in beginsel worden
verhuurd door de gemeenten aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
In de vergadering van 22 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur echter besloten in te stemmen
met de koop van brandweerkazernes door VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor zover
betreffende brandweerkazernes vielen binnen de Btw-herzieningstermijn, dit met een
terugkoopverplichting voor gemeenten.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016 heeft het Bestuur aan de Regionaal
Commandant opdracht gegeven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, te onderzoeken. Dit vanuit de gedachtegang dat, naast mensen en
middelen als brandweervoertuigen, ook het vastgoed voor de brandweerhuisvesting een middel is dat
BHM zelf zo efficiënt en effectief mogelijk moet inzetten voor het uitoefenen van de taken in het kader
van brandweerzorg. Ook zou dit de bestuurlijke besluitvormingsprocessen rondom nieuw- en
verbouw, afstoten en herhuisvesting van kazernes kunnen vergemakkelijken. In deze vergadering
heeft het AB tevens besloten tot het door BHM zelf realiseren van een nieuwe brandweerkazerne
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Bodegraven en verbouwing/uitbreiding van de bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug, beide
door het verkrijgen in eigendom door VRHM.
AB Rapportage regionalisering (ABVR09.0129 BG.1):
 alle kazernes worden in beginsel van de eigenaar gehuurd. Ook hier zijn de eisen en
voorwaarden aan gesteld:
- uitgangspunt: flexibiliteit;
- nieuwe organisatie huurt kazernes voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 5 jaren);
- mogelijkheid bestaat dat de nieuwe organisatie zelf bouwt bij noodzakelijke vervanging van
een kazerne;
- als de nieuwe organisatie kazernes verwerft/bouwt dan slechts uitsluitend op locaties die als
strategisch zijn aan te merken op grond van een nog vast te stellen operationeel
dekkingsplan;
- huur wordt bepaald op basis van een kostendekkende vergoeding. Belangrijk is op te merken
dat bij de m2-prijs voor wat betreft de grondwaarde wordt uitgegaan van de bestemming van
een brandweerkazerne: zijnde een openbare functie.
 de kazernes/posten worden in beginsel gehuurd, in het over te hevelen budget is een huurbedrag
begrepen;
In de vergadering van 22 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met de
koop van brandweerkazernes door VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor die
brandweerkazernes die vielen binnen de Btw-herzieningstermijn. Ten aanzien van kazernes die
binnen de herzieningsperiode (een onroerende zaak wordt voor de heffing van Btw tien jaar gevolgd)
vielen, moet bij verhuur de gecompenseerde Btw naar rato van de nog te verstrijken jaren van de
herzieningstermijn door de leverende gemeente worden herzien.
Besloten werd ook in de koopovereenkomst een terugkoopverplichting op te nemen die inhoudt dat
de gemeenten de kazernes terugkopen wanneer de herzieningstermijn is verstreken
Conform het besluit zijn de volgende brandweerkazernes door de VRHM gekocht die binnen de
herzieningsperiode compensabele Btw vielen (en nog vallen):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gemeente
Teylingen
Zuidplas
Krimpenerwaard
Kaag en Braassem
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Krimpenerwaard

Kazerne
Warmond
Zevenhuizen
Bergambacht
Rijpwetering
Benthuizen
Koudekerk
Krimpen aan den Lek
Haastrecht
Aarlanderveen
Hazerswoude
Lekkerkerk

Terugkoopdatum
april 2014 (geëffectueerd)
augustus 2018
september 2018
juli 2019
juli 2019
juli 2019
augustus 2020
augustus 2020
oktober 2020
januari 2024
januari 2024

In de besluitvorming tijdens de AB vergadering van 30 juni 2016 over de nieuwbouw van de kazerne
Bodegraven en verbouw van de kazerne Nieuwerbrug (waarbij het Bestuur heeft besloten tot het
verwerven van grond in eigendom en het door BHM zelf realiseren van een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven en het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne
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Nieuwerbrug in eigendom en door BHM zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze
brandweerkazerne) heeft het Bestuur aan de Regionaal Commandant opdracht te geven om de vooren nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken.
Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar (onderstaande) bijlage.
Notitie Huur versus eigendom VRHM, november 2017 (bijlage)
Bij de start van de Veiligheidsregio Hollands Midden is besloten om alle panden te huren van de
gemeenten. Momenteel bestaat de portefeuille van de veiligheidsregio uit een mix van huur en
eigendom. Huren is wel de dominante vorm maar het heldere uitgangspunt van huren van vastgoed
door de VRHM is diffuus geworden. Actuele casussen plus de opbouw van de vastgoed portefeuille in
huur en eigendom hebben tot de vraag geleidt om de verschillende opties van huur of eigendom voor
de VRHM inzichtelijk te maken. In de notitie worden deze uiteengezet en worden de voor- en nadelen
voor zowel gemeente als veiligheidsregio beschreven.
In haar lange termijn huisvestingstrategie heeft de VRHM de ambitie verwoord om het verfijnde
netwerk van kazernes in stand te houden. Het fijnmazige netwerk biedt ten eerste flexibiliteit om
vanuit verschillende kazernes gebieden te bedienen en ten tweede biedt de lokale aanwezigheid
meer garantie de binding met de vrijwilligers te behouden. De toekomst vraagt om blijvend te
investeren in dit netwerk. Binnen deze strategische context dient de huur versus eigendom
overweging te worden beantwoord. De overweging huur versus eigendom heeft twee doelen:
1. De oplossing moet slagkracht / flexibiliteit veiligheidsbeleid voor de toekomst vergroten; en
2. De oplossing moet helderheid creëren ten aanzien van vastgoed beleid: of omslag naar
eigendom of keuze voor handhaven huidige beleidskeuze voor huur.
Belangrijkste randvoorwaarde is dat de gekozen oplossing niet mag leiden tot hogere
huisvestingslasten voor de VRHM maar tegelijkertijd moet ook de financiële impact voor de
gemeenten in de basis ongewijzigd blijven. Er zal dus naar een evenwichtig financieel model gezocht
moeten worden zodra een richting is bepaald.
Overwegingen huur versus eigendom
Gezien het specifieke vastgoed, de situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot aantal
gemeenten is het wenselijk te komen tot één regionale integrale verantwoordelijkheid voor het
vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden
zowel in een huur als in een eigendom situatie. De regionale vastgoed verantwoordelijkheid is
passend bij de regionale taakstelling van de VRHM en levert de meeste slagkracht op om zowel de
taakstelling als de bedrijfsvoering doelstellingen te behalen. Vanuit het perspectief van de taak
uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van een integrale vastgoed verantwoordelijkheid voor de
veiligheidsregio wenselijk. De integrale vastgoed verantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen
door overdracht van vastgoed van gemeenten naar de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden
met het handhaven van eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire
verantwoordelijkheid overgaat naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst,
dit is een overeenkomst waarin huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil
voor lagere huursom, of een variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in casco staat aan de
VRHM verhuurt.
Er is geen eenduidige keuze voor huur of eigendom als landelijke beeld van Veiligheidsregio’s.
Regio’s kennen een andere historie en andere opbouw beroepskrachten en vrijwilligers en andere
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samenstelling van de vastgoed portefeuille. Deze diversiteit leidt tot een gemengd beeld van keuzes
voor eigendom of huur.
Waardering
Voor het waarderingsvraagstuk gelden er in het kader van deze notitie feitelijk twee basis
keuzemogelijkheden te weten koop of huur:
Voor koop zijn er voor de waardebepaling van het vastgoed drie benaderingen algemeen
geaccepteerd te weten:
 de comparatieve benadering. In deze benadering wordt de waarde getaxeerd op basis van
referentietransacties.
 de inkomstenbenadering. In deze benadering wordt de waarde gebaseerd op de toekomstige
inkomsten.
 de kostenbenadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde gebaseerd op de
kosten om het getaxeerde te (her)bouwen.
Uitgaande van een kosten neutrale overdracht ligt het voor de hand om te kiezen voor een
waardering op basis van bedrijfswaarde en niet voor het waarderen op de boekwaarde.
De boekwaarde is een begrip dat nadrukkelijk gerelateerd is aan financiële verslaglegging en niet
volgt uit de taxatiepraktijk (en regelgeving).
Voor de bepaling van de huur geldt dat de contractvorm mede bepalend is voor de totale
huurverplichting. Ingeval van casco-huur en/of ‘triple net huur zal sprake zijn van een lage(re) huur
maar hoge(re) exploitatielasten. Voor de basis huurverplichting ligt het voor de hand, mede ook
rekening houdend met het uitgangspunt dat de gemeente en de BHM geen winstoogmerk hebben, de
huurwaarde te benaderen vanuit de definitie van een kostprijs dekkende huur.
Voor beide opties geldt dat naast de objectieve benadering van het vraagstuk ook concreet moet
worden gekeken naar de feitelijke impact. Gezien het doel van deze notitie is dit nog niet inzichtelijk
gemaakt. In het vervolgtraject kan mogelijk gekozen worden voor een meer hybride benadering
waarbij zelfs boekwaarde of de woz waarde als input zou kunnen gelden. Daarbij kan van mogelijke
invloed zijn het al dan niet bestaande vastgoedbeleid van de afzonderlijke gemeente.
Conclusie van het Ambtelijk Governance Team VRHM (bijlage)
De conclusie van het AGT is dat de nu voorliggende notitie niet voldoende is ter onderbouwing
van de voorgestelde besluiten. Kort samengevat ontbreekt in de nu voorliggende notitie aan een
duidelijke visie op huisvesting bij de VRHM. Daarnaast ontbreken er duidelijke kaders, waaraan
de voorgestane oplossing kan worden getoetst. Ook ontbreekt het aan een heldere analyse van
de vastgoedportefeuille en de problemen waar de VRHM op dit gebied mee te maken heeft.
Het gemeentelijk perspectief zoals genoemd in de opdracht treft het AGT slechts in beperkte mate
aan in de nu voorliggende notitie. Het vraagstuk om te kiezen voor eigendom of verhuur komt dan
ook te vroeg en zou dan ook niet op 16 november door het bestuur van de VRHM kunnen worden
genomen.
Reactie VRHM op conclusie van het AGT
De constateringen die het AGT doet ten aanzien van ontbreken van visie, toetsingskaders en analyse
van de vastgoed portefeuille zijn grotendeels juist. De notitie is niet robuust genoeg voor
besluitvorming ten aanzien van huur of eigendom, ook dat is juist, maar dat is ook niet meer het doel
van deze notitie.
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In de verdiepingssessies / workshops is ervoor gekozen om, op verzoek van het Dagelijks Bestuur in
de vergadering van 8 juni 2017 (agendapunt Koop en realisatie renovatie en uitbreiding kazerne
Leimuiden) eerst te komen tot een beleidsmatige start notitie, die zich richt op het inventariseren van
de belangen van gemeenten en veiligheidsregio zonder een standpunt in te nemen en zonder (alvast)
verzeilt te raken in de financiële consequenties. Doel van de notitie is het Bestuur een principieel
standpunt in te laten nemen en vanuit deze principiële opvatting de uitwerking in te richten. Daarna
kan worden gewerkt aan hoe het principiële standpunt naar de praktijk toe kan worden vertaald naar
een oplossing die (financieel) acceptabel en (politiek) haalbaar is.
Het AGT heeft de notitie beoordeeld met het originele vertrekpunt om te komen tot besluitvorming. Dit
vertrekpunt is echter verlaten voor een notitie die gericht is op het inventariseren van de politieke wil
en niet gericht op het innemen van een standpunt ter besluitvorming. Het is wenselijk de notitie vanuit
deze bril te bekijken. De wensen van het AGT kunnen worden ingevuld, alleen moet eerst de
gekozen route naar elkaar worden bevestigd.

5. Kader
N.v.t.

6. Consequenties
Vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief nader te onderzoeken.

7. Aandachtspunten / risico’s



Aandachtpunt is om de voor- en nadelen van koop en huur, zowel vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, objectief te onderzoeken.
Risico’s vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief dienen in het onderzoek te worden
geïnventariseerd (met eventuele voorstellen voor beheersingsmaatregelen).

8. Implementatie en communicatie
Vanuit het project zal de communicatie worden verzorgd naar de gemeentelijke organisaties.

9. Bijlage




Bijlage 1: Projectopdracht Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes
Bijlage 2: Notitie Huur versus eigendom VRHM, november 2017
Bijlage 3: Advies AGT VRHM, 18 oktober 2017

10. Historie besluitvorming










DB 16 november 2017, Realisatie renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden
DB 16 november 2017, Notitie Koop versus Huur van brandweerkazernes
DB 8 juni 2017, aanhouden besluit verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne
Leimuiden en door BHM zelf realiseren van een renovatie en uitbreiding van deze
brandweerkazerne;
AB 16 maart 2017, instemming met projectopdracht.
DB 9 februari 2017, instemming met projectopdracht.
AB 30 juni 2016, nieuwbouw door BHM van de kazerne Bodegraven en verbouw van de kazerne
Nieuwerbrug.
AB 13 november 2014, nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord (appartementsrecht)
DB 22 november 2010, besluit tot koop van brandweerkazernes die vallen binnen de Btwherzieningstermijn.
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AB 29 januari 2009, besluit tot regionalisering.
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BIJLAGE 1:
Projectopdracht ´ Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes´.

Projectopdracht
Naam project

Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes

Projectopdracht

1. Onderzoek, in samenspraak met de brandweer- en (bestuurlijke en
ambtelijke) gemeentelijke organisaties in Hollands Midden, de voor- en
nadelen van koop versus huur van brandweerkazernes, zowel vanuit
brandweer als wel gemeentelijke perspectief.
2. Breng de consequenties en risico’s in kaart, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief.
3. Onderzoek dit vanuit de volgende thema’s:
3.1. Beheer(sorganisatie, formatieve bezetting deskundige capaciteit)
- bouwkundig
- administratief / financieel
- juridisch
- ondersteunende automatisering (incl. applicatiebeheer)
3.2. Begroting
- eigenaarslasten in gemeentelijke begroting
- omvang voorziening groot onderhoud
- gebruikerslasten in brandweerbegroting
- lopende investeringen
- omvang van het benodigd huisvestingsbudget om de brandweertaak
in continuïteit uit te kunnen voeren (begrote kapitaallasten moeten
voldoende zijn om ook vervangingsinvesteringen – incl. Btw – te
kunnen dragen)
- eventuele consequenties voor de bestuurlijk afgesproken routekaartCebeon
3.3. Waardebepaling kazernes
- boekwaarde
- marktwaarde (WOZ-waarde / taxatiewaarde)
3.4. Onderhoudsstaat van de brandweerkazernes
- beleidsmatige verschillen in uitgangspunten bij het onderhoud van
vastgoed bij deelnemende gemeenten
- mate van achterstallig onderhoud
3.5. Gemeentelijke ruimtelijke aspecten
- overdracht van grond
- kazerne als onderdeel van multifunctionele locaties
(kazerne/gemeentewerf)
- onderdeel van herontwikkeling binnen een gemeente
3.6. Draagvlak voor overdracht bij gemeenten (en voorwaarden waaronder)
(is een eenduidige lijn mogelijk voor wat betreft al dan overdracht
brandweerkazernes aan BHM)
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3.7. Draagvlak voor overdracht door BHM (en voorwaarden waaronder)
- operationele posities huidige brandweerkazernes t.o.v. dekkingsplan
en zienswijze van de brandweer hierop
3.8. Risico’s, o.a.:
exploitatierisico’s
waardevermindering
rente risico’s
complexiteit
flexibiliteit
Bestuurlijk
opdrachtgever

G. Goedhart, Portefeuillehouder Middelen DB VRHM

Projectleider

Voorkeur gaat uit naar een gemeentelijke ambtenaar werkzaam in het facilitaire
en/of vastgoed domein. Uren van de projectleider- en medewerkers worden
verondersteld om niet ter beschikking van het onderzoek te worden gesteld.

Fasering / planning

Onderzoeksresultaten in Q3 van 2017 aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur
van de VRHM.
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Notitie Huur versus Eigendom Brandweerkazernes
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Context & Inleiding
In de VRHM bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op
risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de
aanleg van wegen en woonwijken. Door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden.
Afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en
reddingsbrigades. Functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op
hun taak.
Bij de start van de Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna ‘VRHM’) is besloten om alle panden te
huren van de gemeenten. Dit was ingegeven doordat de gemeenten sterk verbonden waren bij ‘hun’
brandweer en het overdragen van de panden als te grote stap werd gezien. Bovendien had een
aantal gemeenten duidelijke herontwikkelingsplannen met een aantal panden en wilden zij hier
directe invloed op houden.
Momenteel is het vertrouwen in een regionale brandweer gesterkt en is er een aantal casussen
waarbij de heroverweging van huren actueel is geworden. Zo heeft een gemeente geen geld
beschikbaar voor het noodzakelijk onderhoud en aanpassen van de functionaliteit van de
brandweerpanden aan de BHM-normen. Hierdoor ontstaat de merkwaardige situatie dat hoewel de
veiligheidsregio verantwoordelijk is voor haar eigen taken gehinderd wordt in de uitvoering doordat de
gemeente niet kan investeren en/of andere prioriteiten stelt. Momenteel bestaat de portefeuille van de
veiligheidsregio uit een mix van huur en eigendom. Huren is wel de dominante vorm maar het heldere
uitgangspunt van huren van vastgoed door de VRHM is diffuus geworden.
De brandweerkorpsen in Holland-Midden zijn geregionaliseerd tot één nieuwe organisatie: De
Brandweer Hollands Midden (hierna ‘BHM’). Het werkgebied bestrijkt het noordelijk deel van de
provincie Zuid-Holland (circa 769.000 inwoners) en heeft verspreid over negentien gemeenten 49
brandweerkazernes in gebruik.
Het vastgoed waarin deze kazernes is gevestigd wordt voor circa 70% van de portefeuille gehuurd
van de respectievelijke gemeenten. Daarbij treden op dit moment negentien gemeenten op als
‘huisbaas’ van de VRHM. Op dit moment is de eigendomssituatie grofweg verdeeld in drie
categorieën:
Gemeente
VRHM
Derden

34
10
5

(70% eigendom)
(20% eigendom
(10% eigendom)

Voor een volledig overzicht per gemeente verwijzen wij naar de bijlage.
De actuele vastgoedvraagstukken tussen de VRHM en de gemeenten plus de diffuse opbouw van de
vastgoed portefeuille in huur en eigendom hebben tot de vraag geleidt om de opties ten aanzien van
huur of eigendom voor de VRHM inzichtelijk te maken. Deze notitie kent eerst een weergave van de
te maken beleidsafweging zowel vanuit het perspectief van de VRHM als vanuit de rol van de
gemeente. Vervolgens wordt ingegaan op de voor- en nadelen van koop versus huur. Daarna
omschrijven wij de impact van de keus koop of huur. Voorts wordt aangegeven wat de ervaringen van
andere veiligheidsregio’s zijn om tenslotte af te sluiten met welke waardering systematiek ingeval van
koop of huur gevolgd kan worden.
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Deze notitie gaat niet in op de vraag in hoeverre het huidig aantal kazernes wel of niet voldoende is
om aan de gestelde eisen te voldoen. Reductie of uitbreiding van het aantal is een zaak van de
VRHM. Uiteindelijk kan alleen de VRHM bepalen wat het aantal en de situering van de locaties moet
zijn om aan haar kerntaak te kunnen voldoen. Wel kan deze onderzoeksvraag, met input van de
BHM, mee worden genomen in de door ons aanbevolen portefeuille analyse. Op verzoek kan dit in
een vervolgtraject, voor de feitelijke overdracht, worden meegenomen. Deze notitie gaat wel in op het
strategische kernvraagstuk in hoeverre het huidige uitgangspunt van de VRHM als huurder van de
gemeenten passend is in deze tijd of dat een eigendom overdracht naar eigendom bij de VRHM meer
passend is. Het doel van deze notitie is om de voor- en nadelen van de huidige situatie inzichtelijk te
maken en de mogelijke beleidsmatige consequenties van de keus tussen koop of huur. Deze notitie
neemt geen standpunt in en is derhalve beleidsvormend in plaats van besluitvormend.
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Management Samenvatting
Bij de start van de Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna ‘VRHM’) is besloten om alle panden te
huren van de gemeenten. Momenteel bestaat de portefeuille van de veiligheidsregio uit een mix van
huur en eigendom. Huren is wel de dominante vorm maar het heldere uitgangspunt van huren van
vastgoed door de VRHM is diffuus geworden. Actuele casussen plus de opbouw van de vastgoed
portefeuille in huur en eigendom hebben tot de vraag geleidt om de verschillende opties van huur of
eigendom voor de VRHM inzichtelijk te maken. In deze notitie worden deze uiteengezet en worden de
voor- en nadelen voor zowel gemeente als veiligheidsregio beschreven. Doel van deze notitie is
inventariseren van de voorkeurspositie van de gemeenten ten aanzien van huur versus eigendom, de
notitie heeft niet als doel om direct te komen tot besluitvorming.
In haar lange termijn huisvestingstrategie heeft de VRHM de ambitie verwoord om het verfijnde
netwerk van kazernes in stand te houden. Het fijnmazige netwerk biedt ten eerste flexibiliteit om
vanuit verschillende kazernes gebieden te bedienen en ten tweede biedt de lokale aanwezigheid
meer garantie de binding met de vrijwilligers te behouden. De toekomst vraagt om blijvend te
investeren in dit netwerk. Binnen deze strategische context dient de huur versus eigendom
overweging te worden beantwoord. De overweging huur versus eigendom heeft twee doelen:
1.
2.

De oplossing moet slagkracht / flexibiliteit veiligheidsbeleid voor de toekomst vergroten; en
De oplossing moet helderheid creëren ten aanzien van vastgoed beleid: of omslag naar
eigendom of keuze voor handhaven huidige beleidskeuze voor huur.

Belangrijkste randvoorwaarde is dat de gekozen oplossing niet mag leiden tot hogere
huisvestingslasten voor de VRHM maar tegelijkertijd moet ook de financiële impact voor de
gemeenten in de basis ongewijzigd blijven. Er zal dus naar een evenwichtig financieel model gezocht
moeten worden zodra een richting is bepaald.

Overwegingen huur versus eigendom
Gezien het specifieke vastgoed, de situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot aantal
gemeente is het wenselijk te komen tot één regionale integrale verantwoordelijkheid voor het
vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden
zowel in een huur als in een eigendom situatie. De regionale vastgoed verantwoordelijkheid is
passend bij de regionale taakstelling van de VRHM en levert de meeste slagkracht op om zowel de
taakstelling als de bedrijfsvoering doelstellingen te behalen. Vanuit het perspectief van de taak
uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van een integrale vastgoed verantwoordelijkheid voor de
veiligheidsregio wenselijk. De integrale vastgoed verantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen
door overdracht van vastgoed van gemeenten naar de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden
met het handhaven van eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire
verantwoordelijkheid overgaat naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst,
dit is een overeenkomst waarin huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil
voor lagere huursom, of een variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in casco staat aan de
VRHM verhuurt.
Er is geen eenduidige keuze voor huur of eigendom als landelijke beeld van Veiligheidsregio’s.
Regio’s kennen een andere historie en andere opbouw beroepskrachten en vrijwilligers en andere
samenstelling van de vastgoed portefeuille. Deze diversiteit leidt tot een gemengd beeld van keuzes
voor eigendom of huur.
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Waardering
Voor het waarderingsvraagstuk gelden er in het kader van deze notitie feitelijk twee basis
keuzemogelijkheden te weten koop of huur:
Voor koop zijn er voor de waardebepaling van het vastgoed drie benaderingen algemeen
geaccepteerd te weten:
 de comparatieve benadering. In deze benadering wordt de waarde getaxeerd op basis van
referentietransacties.
 de inkomstenbenadering. In deze benadering wordt de waarde gebaseerd op de toekomstige
inkomsten.
 de kostenbenadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde gebaseerd op de
kosten om het getaxeerde te (her)bouwen.
Uitgaande van een kosten neutrale overdracht ligt het voor de hand om te kiezen voor een
waardering op basis van bedrijfswaarde en niet voor het waarderen op de boekwaarde.
De boekwaarde is een begrip dat nadrukkelijk gerelateerd is aan financiële verslaglegging en niet
volgt uit de taxatiepraktijk (en regelgeving).
Voor de bepaling van de huur geldt dat de contractvorm mede bepalend is voor de totale
huurverplichting. Ingeval van casco-huur en/of ‘triple net huur zal sprake zijn van een lage(re) huur
maar hoge(re) exploitatielasten. Voor de basis huurverplichting ligt het voor de hand, mede ook
rekening houdend met het uitgangspunt dat de gemeente en de BHM geen winstoogmerk hebben, de
huurwaarde te benaderen vanuit de definitie van een kostprijs dekkende huur.
Voor beide opties geldt dat naast de objectieve benadering van het vraagstuk ook concreet moet
worden gekeken naar de feitelijke impact. Gezien het doel van deze notitie is dit nog niet inzichtelijk
gemaakt. In het vervolgtraject kan mogelijk gekozen worden voor een meer hybride benadering
waarbij zelfs boekwaarde of de woz waarde als input zou kunnen gelden. Daarbij kan van mogelijke
invloed zijn het al dan niet bestaande vastgoedbeleid van de afzonderlijke gemeente.
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1 Doel heroverweging huur versus eigendom
In haar lange termijn huisvestingstrategie heeft de VRHM de ambitie verwoord om het verfijnde
netwerk van kazernes in stand te houden.
De VRHM wordt gekenmerkt door een groot gebied met grotere reisafstanden van noord naar zuid en
west naar oost. VRHM is een vrijwilligersregio en wordt gekenmerkt door een fijnmazige opzet van
haar kazernes. De VRHM stuurt actief op het op peil houden van haar dag bezetting door actief
vrijwilligersbeleid voor behoud van betrokkenheid, ICT instrumenten voor directe communicatie,
huisvesting fijnmazigheid voor overname van elkaars paraatheid en slimme planningsoplossingen.
Het fijnmazige netwerk biedt ten eerste flexibiliteit om vanuit verschillende kazernes gebieden te
bedienen en ten tweede biedt de fijnmazigheid de lokale aanwezigheid noodzakelijk om de binding
met de vrijwilligers te garanderen. De toekomst vraagt om blijvend te investeren in de fijnmazigheid
van de kazernes. Minder investeren of minder fijnmazig netwerk creëert meer afstand met minder
vrijwilligers als gevolg. De toekomst vraagt ook om flexibel in te spelen om de groei en krimp in de
beschikbaarheid van vrijwilligers te borgen. Dit vraagt om meer mobiele en tijdelijke
huisvestingsoplossingen die kortere afschrijvingstermijnen hebben dan traditionele kazernes. Geen
afschrijvingsperiodes van 40 jaar maar eerder tussen de 10 en 15 jaar.
Binnen deze strategische context dient de huur versus eigendom overweging te worden beantwoord.
De overweging huur versus eigendom heeft twee doelen:
1.
De oplossing moet slagkracht / flexibiliteit veiligheidsbeleid voor de toekomst vergroten; en
2.
De oplossing moet helderheid creëren ten aanzien van vastgoed beleid: of omslag naar
eigendom of keuze voor handhaven huidige beleidskeuze voor huur.
Belangrijkste randvoorwaarde is dat de gekozen oplossing niet mag leiden tot hogere
huisvestingslasten voor de VRHM. Deze randvoorwaarde heeft natuurlijk impact op de vraag hoe om
te gaan met de waardering van het vastgoed en de huidige en toekomstige (exploitatie) lasten, de
eventuele fiscale aspecten en de financiering daarvan. De huidige begrotingsimpact, zowel vanuit de
gemeente als de VRHM is voor de uitkomst van deze transitie het uitgangspunt dan wel het maximum
budget.
Bij de waardering bestaat de kans dat, afhankelijk van de waarde systematiek die gevolgd wordt, er in
sommige gemeenten sprake is van een (boek) verlies of – winst. Door de waardering voor alle
kazernes binnen de gehele veiligheidsregio eenduidig vast te stellen kan ook worden vastgesteld
waar verschillen ontstaan. Vanuit de gedachte van een collectief kan dan, op basis van een vooraf
bepaalde verrekening, een systeem van vereffening gehanteerd worden. De lasten (of lusten) worden
dan binnen het collectief gedragen. Dit kan alleen als een integrale overdracht naar de VRHM
plaatsvindt. Indien elke afzonderlijke gemeente dit op zich zelf staand zou doen dan kan een dergelijk
verrekening mechanisme niet worden toegepast. De kans van een onevenredig hoog
boekverlies/winst treft dan die specifieke gemeente.
Inzake het eerste doel kan worden gesteld dat een eventuele beperking in de slagkracht/flexibiliteit
vooral zich richt op de meer strategische vastgoedvraagstukken binnen de BHM. Dit heeft er mee te
maken of bepaalde kazernes op de juiste locatie zijn gelegen of dat deze, rekening houdend met
aanrijtijden e.d., verplaatst moeten worden. Dit kan tot gevolg hebben dat dit een verplaatsing
betekent van de ene gemeente naar de andere. Ingeval van huur zou dit kunnen leiden tot het
beëindiging van de huurovereenkomst. Indien de BHM de kazerne in eigendom heeft zal deze
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verkocht moeten worden. In beide gevallen is sprake van incourant vastgoed dat op de markt komt.
Afhankelijk van de ligging kan een herontwikkelingsoptie nog aan de orde zijn.
Met betrekking tot het tweede doel geldt dat in de huidige situatie in veel gevallen sprake is van een
niet heldere demarcatie van verantwoordelijkheden van de gemeente en de VRHM. Wie is waar voor
verantwoordelijk, wat is de reactie tijd tussen melding en uitvoering, wie stelt het
meerjarenonderhoudsplan op. Vanuit het perspectief van bedrijfsvoering (zie hierna) is het wenselijk
dit in één hand te hebben. Mocht het besluit zijn de huursituatie wel te continueren dan zal een
duidelijke demarcatie moeten worden opgesteld. De combinatie van het hebben van vastgoed in
eigendom als in huur is naar onze mening een suboptimale oplossing. Voor elke kazerne geldt dan
weer een specifiek set van contractuele afspraken en uitvoeringsregelingen ten aanzien van
onderhoud en huurdersverplichtingen. Een voor alle kazernes zelfde situatie (huur of koop) levert wel
die helderheid op.
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2 Afwegingen huur versus eigendom
De afwegingen kunnen worden bezien vanuit gemeentelijk en vanuit VRHM perspectief. Voor beide
perspectieven heeft de overweging huur versus eigendom impact op drie beleidsterreinen:
1.
taak uitvoering van de veiligheidsregio; en
2.
bedrijfsvoering; en
3.
vastgoed beleid.

2.1 Veiligheidsregio perspectief
Taakuitvoering veiligheidsregio
Eerste en leidende perspectief is in welke mate de primaire taakuitvoering van de veiligheidsregio is
gediend. Het kunnen beschikken over kazernes die voldoen aan de eisen voor goede taakuitvoering
van de taakstelling van de veiligheidsregio is leidend. Eigendomsoverdracht voorkomt discussies over
de noodzaak tot investeren en de hoogte van de huisvestingskosten. Eigendomsoverdracht
voorkomt dat huisvesting- bezuinigingstaakstellingen bij gemeenten de Veiligheidsregio in gevaar
kunnen brengen. Vanuit deze gedachte is een centrale verantwoordelijkheid en zeggenschap over
budgetten en gebouwaanpassingen wenselijk waarbij eigendomsoverdracht oneigenlijke
bezuinigingen uitsluit en de beste garantie biedt voor borging van de primaire taakstellingen van de
veiligheidsregio.
VRHM is een regio die gekenmerkt wordt door vrijwillige kazernes. Een besluit te aanzien van
eigendom situatie heeft geen effect op de betrokkenheid van de vrijwilligers. Deze betrokkenheid
wordt vooral geraakt door de regelruimte die ze hebben om lokaal eigen keuzes te maken en de
vrijheid om lokaal een aantal facilitaire taken naar eigen inzicht uit te voeren. De loyaliteit ligt zowel
bij de lokale gemeenschap als de verbondenheid met het vak en de collega’s en wordt niet geraakt
doordat het vastgoed eigendom is van de gemeente of in eigendom is van de veiligheidsregio.
Vrijwilligers zijn wel gevoelig voor snelle opvolging van gebreken of onderhoudsverzoeken aan de
kazernes. Bij centralisatie van de vastgoed verantwoordelijkheid bij de VRHM zijn er minder schakels
in het proces en is sneller handelen in potentie mogelijk. Snellere handelingssnelheid kan bijdragen
aan binding met de vrijwilligers.

Bedrijfsvoering
Tweede doelstelling van de veiligheidsregio’s is tegen minder kosten meer maatschappelijk
rendement leveren. Een structurele bundeling van vastgoedkennis en portefeuille management biedt
meer mogelijkheden tot realiseren van efficiëntie voordelen. Simpelweg omdat de specifieke
veiligheidsregio kennis voor huisvesting voor gemeenten een incidentele opgave betreft. Een
gemeente heeft nauwelijks de mogelijkheid actuele kennis op het gebied van brandweerhuisvesting
op te bouwen en te onderhouden.
Het leggen van de juiste prikkels en het daarmee stimuleren van efficiënt ruimtegebruik, integrale
investeringsafwegingen en een doelmatige inzet van middelen vraagt om een koppeling tussen de
lusten en de lasten van vastgoed. Integrale afwegingen ontstaan alleen, als ook het effect van keuzes
door dezelfde partij wordt ondervonden. Een voorbeeld is het investeren in energiebesparende,
duurzame maatregelen. In de praktijk wordt de investering die hiermee is gemoeid, veelal gedragen
door de eigenaar, terwijl het voordeel hiervan (besparing in energieverbruik) bij de gebruiker belandt.
Het scheiden van het eigenaars- en gebruikersperspectief staat een integrale afweging in de weg. Bij
een integrale verantwoordelijkheid wordt een integrale levensduurkosten-benadering gestimuleerd.
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Vanuit bedrijfsvoering perspectief is een bundeling van de vastgoed verantwoordelijkheid wenselijk.
Een integrale verantwoordelijkheid biedt meer mogelijkheden tot efficiënt vastgoed beheer. Integrale
afwegingen ontstaan alleen, als ook het effect van keuzes door dezelfde partij wordt ondervonden.
De scheiding tussen eigenaars en gebruikers verantwoordelijkheid kan deze in de weg staan.

Vastgoed
Als vastgoed in eigendom wordt verworven kan dat gezien worden als een investering voor de
toekomst. Op een gegeven moment is er geen of nauwelijks sprake meer van een financiering. Bij
verkoop komen die middelen vrij. Uiteraard is de omvang daarvan wel afhankelijk van de
vastgoedmarkt van dat moment. Een ander voordeel is dat de maandelijkse kosten van de hypotheek
vaak lager zijn dan de maandelijkse lasten van huur.
De voor- en nadelen van het huren van vastgoed vanuit het perspectief van de Veiligheidsregio
Voordelen:
•
Geen marktafhankelijkheid van waarde fluctuatie van het vastgoed;
•
Geen kapitaal benodigd voor de investering (staat ook niet op de balans);
•
Beschikbaar kapitaal investeren in de ‘core business’;
•
Op sommige (top)locaties is eigendom minder beschikbaar dan huur;
•
Groot onderhoud is voor de verhuurder;
•
Geen inzet / opbouw eigen organisatie;
•
Meer flexibiliteit voor de toekomst.
Nadelen:
•
Geen voordeel van waardestijging;
•
Vaste huurtermijn ingeval van huur (regulier vijf oplopend tot tien jaar en bij nieuwbouw over
het algemeen tien tot vijftien jaar);
•
Onzekerheid toekomstige huisvestingslast (fluctuatie in huurprijs);
•
Beperkte(re) bewegingsvrijheid in aanpassen van het bedrijfspand;
•
Geen fiscale voordelen;
•
Rolverdeling verhuurder versus huurder.
Ingeval van koop kunnen de volgende voor- en nadelen worden onderscheiden:
Voordelen
•
Lange termijn veel duidelijkheid;
•
Investering in eigen bedrijfsvoering;
•
Eventuele fiscale voordelen;
•
Mogelijk voordeel waardestijging ingeval van verkoop;
•
Kapitaalslasten veelal lager (door lage rentestand) versus hoge(re) huurlasten als gevolg van
rendementseis verhuurder;
•
Geen afhankelijkheid van verhuurder, volledige controle over kwaliteit van het vastgoed maar
ook over jaarlijkse huisvestingslasten;
•
Regie op eigen onderhoud.

Nadelen
•
Uitvoering van alle onderhoud (klein/groot, structureel);
•
Risico van waardedaling en/ of risico van verkoopbaarheid objecten;
•
Legt beslag op vermogen van de organisatie;
•
Bij minder courant vastgoed, beperkte investeringsbereidheid van uit de markt;
•
Financieringseisen van banken en/of andere geldverstrekkers;
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•

Minder flexibiliteit voor de toekomst.

Ten aanzien van het in eigendom verwerven is nog een aantal afwijkende alternatieve
eigendomssituaties denkbaar zoals het verkrijgen van een recht van opstal, het uitgeven van een
recht van erfpacht maar ook een regeling waarbij de kazerne om niet wordt overdragen. Allerlei
beperkende regelingen kunnen daaraan worden gekoppeld die onder meer gericht kunnen zijn op
een verplichte verkoop terug aan de gemeente, de teruggaaf van ontwikkelingswinst e.d.

2.2 Gemeente perspectief
Taakuitvoering veiligheidsregio
Vanuit de gemeente kan gesteld worden dat de taakuitvoering niet in gedrang komt wanneer het
vastgoed in eigendom overgedragen zou worden. Per slot van rekening is de taak van de
veiligheidsregio regionaal vastgelegd. Sterker nog als het eigendom volledig bij de VRHM ligt is er
meer vrijheid in locatiekeus die op haar beurt weer beïnvloedt wordt door de noodzakelijke dekking in
relatie tot aanrijtijden. Een dergelijk beleid wordt niet bepaald door gemeente grenzen maar speelt
zich af binnen de gehele veiligheidsregio. Anders gesteld de gemeente bepaalt niet de ligging van de
betreffende kazerne.
Anderzijds kan gesteld worden dat gemeentelijk eigendom van vastgoed voorkomt dat de bijdrage
van de gemeente wordt geïnvesteerd in stenen in plaats van maatregelen met een directere impact
op de veiligheid.
De VRHM is een regio die gekenmerkt wordt door vrijwillige kazernes. Een besluit te aanzien van
eigendom situatie heeft geen effect op de betrokkenheid van de vrijwilligers. Behalve als wordt
overwogen een kazerne te verplaatsen vanuit de ene gemeente naar de andere gemeente. De
binding met ‘hun’ kazerne komt daarmee te vervallen en daarmee vaak ook de betrokkenheid als
vrijwilliger.
Overigens daar waar gesproken wordt over gemeente moet worden gelezen alle gemeenten die
vallen binnen de VRHM.

Bedrijfsvoering
Binnen veel gemeentelijke bedrijfsvoeringen wordt het in eigendom hebben van (maatschappelijk)
vastgoed niet langer als een kerntaak gezien van de gemeente kiezen voor de regie rol op
maatschappelijke taken en minder voor bezit. Onderliggend is de vraag mogelijk waarom de
gemeente dit type vastgoed nog in eigendom zou moeten hebben.
Veel nemen afscheid van dit vastgoed – al dan niet verhuurd – met nadrukkelijke afspraken over het
onderhoud en de wijze van gebruik. Dit betekent kort gezegd nog wel de regie functie maar niet het
bezit van het vastgoed.
Vanuit deze trend bezien kunnen gemeenten opteren voor een optie waarbij de veiligheidsregio de
volledige zeggenschap heeft over het vastgoed maar dat de regie over het vastgoed als asset op de
lange termijn toebehoort aan de gemeente.
De VRHM heeft een regionale verantwoordelijkheid en zal ook haar locatie en vestigingskeuzes in
toenemende mate vanuit het regionale perspectief nemen. Specifieke locaties keuzes kunnen
regionaal gezien voordeel opleveren echter gemeentelijk tot kosten leiden in de huidige huursituatie.
Denk hierbij aan het opzeggen van de huur in gemeente X om de kazernes te bundelen in gemeente
Y. De gemeente X blijft als eigenaar achter met specifiek vastgoed dat moeilijk is her te bestemmen.
Dit kan mogelijk negatieve financiële gevolgen hebben. Qua bedrijfsvoering is er een mismatch
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tussen de regionale veiligheidsverantwoordelijkheid en de gemeentelijke vastgoed
verantwoordelijkheid.

Vastgoed
Voor de gemeente geldt dat bij het in eigendom houden van het vastgoed en het voortzetten van de
verhuur aan de VRHM de volgende voor- en nadelen aan de orde zijn:
Voordelen:
•
Voordeel van waardestijging;
•
Lage(re) kapitaalslasten;
•
Volledig grip op de locatie, ook ingeval van potentiële herontwikkeling naar bijv. andere
bestemming;
•
Huurinkomsten;
•
Heldere rolverdeling verhuurder versus huurder op basis van demarcatie.
Nadelen:
•
Impact beëindiging huurovereenkomst door BHM;
•
Financieel risico van negatieve – onvoorziene – marktomstandigheden;
•
Incourantheid van het type vastgoed;
•
Exploitatie lasten voor zover deze niet doorbelast worden aan de huurder;
•
Verantwoordelijkheid voor instandhoudingsonderhoud;
•
Kapitaalsbeslag – niet alternatief aanwendbaar;
•
Inzet van gemeentelijke organisatie voor vastgoedbeheer.
•
De wens van de VRHM om te werken met meer flexibel vastgoed met kortere
afschrijvingstermijnen.

2.3 Samenvattend
 Vanuit het perspectief van de VRHM en haar taak uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van
een integrale vastgoed verantwoordelijkheid voor de veiligheidsregio wenselijk. Belangrijkste
voordelen van vastgoed eigendom voor de veiligheidsregio zijn:
o het voorkomen van discussies over de noodzaak tot investeren en de hoogte van de
huisvestingskosten.
o voorkomen dat primaire taakstelling veiligheidsregio geraakt wordt door huisvesting
bezuinigingstaakstellingen bij gemeenten.
 Gemeenten kiezen in toenemende mate voor een regie rol voor maatschappelijke taken en
minder voor bezit van maatschappelijke vastgoed. Voor het continueren van de
eigendomssituatie wordt voornamelijk gekozen om strategische vastgoed en grondposities te
behouden. Het grip houden op de toekomstige (ontwikkelings-) positie van de locatie vormt hierin
het belangrijkste element . Hierbij dient opgemerkt te worden dat een eigendomsoverdracht naar
de veiligheidsregio met behoud van de vastgoedpositie contractueel overeen te komen is.
Gemeentelijke focus op regie taken met behoud van zeggenschap over de strategische
vastgoedposities is contractueel vast te leggen.
 Gezien het specifieke vastgoed, de situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot
aantal verschillende gemeenten is het wenselijk te komen tot één regionale integrale
verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de Veiligheidsregio. Deze integrale
verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden zowel in een huur als in een eigendom situatie.

 De regionale vastgoed verantwoordelijkheid is passend bij regionale taakstelling van de VRHM
en levert de meeste slagkracht op om zowel de taakstelling als de bedrijfsvoering doelstellingen.
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Vanuit het perspectief van de taak uitvoering en bedrijfsvoering is het creëren van een integrale
vastgoed verantwoordelijkheid voor de veiligheidsregio wenselijk.
Welke eigendomssituatie ook wordt gekozen er zullen altijd afspraken gemaakt moeten worden over
de benodigde budgetten voor de korte termijn en toekomstige investeringsopgaven op de lange
termijn en zeggenschap vanaf start van de transitie. Een kanttekening bij het aangaan van een
huurovereenkomst is dat omwille van het specifieke gebruik van het vastgoed lange(re) huurtermijnen
van toepassing moeten zijn maar ook een langere opzegtermijn. Het alloceren van de functie naar
elders bijvoorbeeld nieuwbouw heeft per slot van rekening een langere doorlooptijd.

1 november 2017
B.2.1 bijlage 1 Notitie Huur versus Eigendom Brandweerkazernes

Pagina 12

3 Integrale vastgoed verantwoordelijkheid koop versus huur
Voor de integrale vastgoed verantwoordelijkheid is het in de basis niet belangrijk of de VRHM
eigenaar of huurder is of dat de gemeente eigenaar/verhuurder is of het eigendom overdraagt. Van
belang is de eenduidigheid en consequentie in de keus. Zodra het voorkeursscenario is gekozen
moet dit daadwerkelijk leidend zijn voor alle vastgoedbeslissingen. Overigens betekent dit niet dat
daar waar uitvoering van dit staande beleid niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de kazerne onderdeel
uitmaakt van een groter geheel eigendom van derden, tegen elke prijs de keus bepalend is. In dat
geval zal de uitzondering al dan niet tijdelijk blijven bestaan. De twee hoofdkeuzes nader uitgewerkt
laten het volgende beeld zien.

Koop
De meest zuivere rolverdeling en positionering vanuit de VRHM is de keus om te komen tot een
integrale eigendomsoverdracht van het vastgoed (uitzondering zoals hierboven vermeld daargelaten).
Dit levert een helder vertrekpunt op voor het kunnen voeren van toekomstig vastgoedbeleid. Voor
deze overdracht is het noodzakelijk om de transitie zodanig in te richten dat indien mogelijk deze op
een zeker bepaalde datum in één keer plaatsvindt. Daarbij is een goede voorbereiding en afstemming
en contractuele vastlegging een cruciale opgaaf. Met het in eigendom verwerven komt de integrale
verantwoordelijkheid voor de huisvesting in één hand bij de VRHM te liggen. Bij de overdracht zullen
alle van belang zijnde aspecten moeten worden verdisconteerd in de waardebepaling van het
vastgoed. Nadrukkelijk is er de noodzaak om reeds nu en op voorhand de uitgangspunten af te
stemmen tussen de VRHM en gemeente ingeval de VRHM de specifieke locatie wenst af te stoten.
Basis uitgangspunt is dat indien de gemeente aanspraak doet op de locatie, een vergoeding (inclusief
waardering van het vastgoed) plaatsvindt overeenkomstig de bepalingen van de onteigeningswet
uitgaande van een minnelijke onteigening. Mocht de VRHM aangeven de locatie te willen afstoten
dan is er een verplichting om in overleg te treden met de betreffende gemeente om in gezamenlijk
overleg te komen tot een optimalisatie van de uitgangspunten van de verkoop. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat de gemeente op de stoel gaat zitten van de VRHM maar gezien de
maatschappelijke relevantie van de betrokken partijen is optimalisatie een wederzijds belang. Bij
eventuele hogere resultaten dan de oorspronkelijke aankoopsom vermeerderd met de door VRHM
ingebrachte investeringen kan een afroomregeling worden overeengekomen.

Huur
De integrale vastgoed verantwoordelijkheid kan ook gerealiseerd worden met het handhaven van
eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire verantwoordelijkheid overgaat
naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst of een variant daarop waarbij de
verhuurder de ruimte in casco staat aan de VRHM verhuurt.
In de triple net overeenkomst beperkt de gemeente zich tot de regie rol op asset management niveau.
Het is wenselijk om de overdracht van verantwoordelijkheden zodanig in te richten dat deze op een
zeker bepaalde datum in één keer plaatsvindt. Met de overgang van verantwoordelijkheden en
risico’s is ook een aanpassing van de huursommen (lees lagere huur) noodzakelijk. In principe gaan
immers alle verantwoordelijkheden van de eigenaar naar de huurder. Met het bundelen van de
regionale vastgoed verantwoordelijkheid komt de integrale verantwoordelijkheid voor de huisvesting
in één hand bij de VRHM te liggen.
In deze constructie blijft een mismatch tussen de regionale veiligheidsverantwoordelijkheid en de
gemeentelijk vastgoed verantwoordelijkheid bestaan bij het afstoten van vastgoed. Indien de VRHM
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van een specifiek pand de huur opzegt omdat dit beter is vanuit de regionale taakuitvoering, zijn de
financiële gevolgen van deze opzegging voor één lokale gemeente. Leegstand en exploitatierisico
komen dan ten volle bij deze gemeente te liggen.
In deze eigendomssituatie is er in de basis geen verdere vergoeding anders dan een mogelijke
compensatie van investeringen waarvan de gemeente op het moment van overdracht van mening is
dat deze ook voor een derde partij (lees de gemeente) nog waarde vertegenwoordigt. Overigens zal
in deze context de VRHM mogelijk met desinvesteringen en/of versnelde afschrijving te maken
krijgen.

Tenslotte
Een belangrijk aspect is de huidige maar vooral de eventueel toekomstige gebruiksmogelijkheid van
het vastgoed en daarbinnen de alternatieve aanwendbaarheid. Vooropgesteld dat VRHM geen
winstoogmerk heeft, kan ook gesteld worden dat een eventuele waardestijging van het vastgoed door
een transformatie naar bijvoorbeeld woningbouw niet per definitie aan de VRHM toekomt. Als dit een
vertrekpunt is betekent dit ook dat hier afspraken over gemaakt dienen te worden bij de overdracht
vanuit de gemeente zoals over de onderliggende grond. Daarbij kan gedacht worden aan een
kooprecht van de Gemeente, een verplichting van de gemeente om de grond (met opstallen) terug te
kopen of dat de grond in erfpacht wordt uitgegeven en dus bij de gemeente blijft.
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4 Ervaringen andere Veiligheidsregio’s
In Nederland zijn 25 veiligheidsregio’s. Een regio omvat de volledige grondgebieden van een aantal
gemeenten. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. De
samenwerking is gestoeld op de Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen over de
brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet
veiligheidsregio’s) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).
Van een aantal veiligheidsregio’s hebben wij een korte samenvatting, voor zover beschikbaar,
opgesteld van de ervaring die is opgedaan bij de transitie van het vastgoed van de gemeenten naar
de specifieke veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
Voor de overdracht van de kazernes is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. De oorzaken
daarvan waren onder meer de taxatiewaarde van de panden en het soms strategische belang van het
pand of locatie. Daarom zullen enkele kazernes wel in beheer komen van de VRZHZ, maar blijven ze
eigendom van de betreffende gemeenten.
Lange aanlooptijd
Het overgaan van de kazernes van de gemeenten naar de VRZHZ heeft veel voorbereidingstijd in
beslag genomen. In september 2012 werd het besluit al genomen om de brandweer te
regionaliseren. Er is toen voor gekozen om eerst alle korpsen (de mensen en het materieel) onder te
brengen bij de VRZHZ. Daarna was een reorganisatie nodig, om alle mensen op de juiste plekken te
krijgen. Daar kwam nog bij dat er een besluit moest worden genomen over een bezuiniging van 15%
versus een kostenstijging als gevolg van veranderd rijksbeleid.
Sluitstuk
De overdracht van de kazernes is het sluitstuk van de gehele regionalisering. De eerste zes kazernes
zijn al begin 2013 overgedragen. De rest van de overdracht heeft in november 2013 plaatsgevonden.
Daarmee zijn alle kazernes in beheer bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In totaal gaat het om
ca. € 40 miljoen.

Veiligheidsregio Groningen
In het kader van de overdracht tussen de Veiligheidsregio Groningen en een aantal gemeenten is
frictie over het achterstallig onderhoud van brandweerkazernes. Kazernes worden overgedragen aan
de veiligheidsregio. Het achterstallig onderhoud komt tot een bedrag van 10.000 euro voor rekening
van de veiligheidsregio. In een enkele gemeente is sprake van een forse hogere post. De verklaring
voor het verschil volgens de veiligheidsregio zit in de uitvoering van de werkzaamheden. De
gemeente kan, met eigen personeel, bepaalde werkzaamheden goedkoper doen. In een aantal
andere gevallen wordt in onderling overleg maatwerk toegepast.

Veiligheidsregio Kennemerland
Als onderdeel van de overdracht heeft per 31 december 2013 de overdracht van de kazerne
Halfweg/Zwanenburg plaatsgevonden. Door de overdracht en het feit dat per 1 januari 2014 de
brandweerzorgtaken door de veiligheidsregio’s moeten worden uitgevoerd is er geen BTW
compensatie meer mogelijk. Tevens dient de reeds gecompenseerde BTW te worden herzien. Het
gaat hier om de BTW die tijdens de aanschaf of (ver) bouw van een kazerne is gecompenseerd. In dit
specifieke geval is wel de opstal overgedragen maar niet de grond.
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Samenvattend
De conclusie die getrokken kan worden uit de hiervoor omschreven ervaringen is:
 Een goede voorbereiding is van cruciaal belang;
 Bepaal daarbij heldere uitgangspunten gebaseerd op de voorkeursvariant;
 Maak op voorhand alle financiële parameters inzichtelijk en bepaal de benchmark;
 Werk op basis van een aantal pilots toe naar een goed uitgewerkt juridisch en financieel kader.
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5 Waardering
Voor het waarderingsvraagstuk gelden er in het kader van deze notitie feitelijk twee basis
keuzemogelijkheden te weten koop of huur. Natuurlijk zijn er allerlei varianten op deze thema’s te
bedenken maar voor het vertrekpunt van deze notitie beperken wij ons vooralsnog tot deze twee
keuzes.

Koop
Voor koop zijn er voor de waardebepaling van het vastgoed drie benaderingen algemeen
geaccepteerd te weten:
•
De comparatieve benadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde
gebaseerd op de vergelijking met referentietransacties waarvan zowel de prijzen als de
kenmerken bekend zijn. Is sprake van afwijkende kenmerken tussen het getaxeerde en de
referenties, dan wordt daarvoor gecorrigeerd.
•
De inkomstenbenadering. In deze benadering wordt de waarde gebaseerd op de toekomstige
inkomsten die naar verwachting met het getaxeerde gegenereerd kunnen worden. De
inkomstenbenadering wordt doorgaans met behulp van rekenmodellen uitgewerkt, zoals een
BAR/NAR berekening of een DCF-model.
•
De kostenbenadering. In deze benadering wordt de waarde van het getaxeerde gebaseerd op
de kosten om het getaxeerde te (her)bouwen. Hiertoe worden in ieder geval gerekend de
grondkosten en de bouwkosten en bijkomende kosten.

Methodieken
Colliers is van mening dat het waarderen van het vastgoed op basis van bedrijfswaarde het meest
voor de hand ligt. Er is sprake van een uniek object met een unieke eigenaar-gebruiker en voortgezet
gebruik. In het betreffende verzorgingsgebied is één brandweerkazerne en alleen de brandweer heeft
die nodig. De brandweer kan niet kiezen uit meerdere objecten en de eigenaar van de kazerne kan
niet kiezen uit meerdere gebruikers; er is, kortom, geen markt, noch van de vraagkant, noch van de
aanbodkant . Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de ruimte die wel voor meerdere gebruikers
geschikt is, zoals de kantoorruimte, omdat niemand anders dan de brandweer kantoor wil houden in
een brandweerkazerne. Daarbij komt dat het vastgoed nauw verweven is met de bedrijfsvoering. De
bedrijfsvoering kan niet zonder grote economische en maatschappelijke schade worden verplaatst,
omdat gelijkwaardig alternatief vastgoed niet beschikbaar is. Verplaatsing is alleen mogelijk, als deze
lang van tevoren wordt gepland en (vanwege de hoge kosten en de impact ervan op de samenleving)
wordt gesteund door een breed scala van partijen.

Vervangingswaarde
Beredeneerd zou kunnen worden dat bedrijfswaarde onder bepaalde voorwaarden gerelateerd kan
worden gebaseerd op de (gecorrigeerde) vervangingswaarde. Deze waarde laat zich omschrijven als:
De vervangingswaarde wordt berekend door bij de waarde van de grond de waarde van de opstal op
te tellen. De waarde van de grond wordt bepaald door middel van een methode van vergelijking,
rekening houdend met de ligging en bestemming van de grond. De waarde van de opstal wordt
gesteld op de kosten die herbouw van een vervangend object inclusief funderingen zouden vergen,
gecorrigeerd wegens technische veroudering gebaseerd op de verstreken en de resterende
gebruiksduur en met inachtneming van een restwaarde en voorts rekening houdende met correcties
voor functionaliteit en economische veroudering.
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Waarde in het kader van de Wet taxatie onroerende zaken
Een alternatieve benadering zou kunnen zijn om het vastgoed te waarderen op basis van de wet
Waardering onroerende zaken (WOZ). In het kader van de wet taxatie onroerende zaken geldt de
navolgende definitie: De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald op de waarde die aan de
onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou
kunnen worden overgedragen en de verkrijger van de zaak, in de staat waarin die zich bevindt,
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. In de jurisprudentie is voor de waarde
de volgende definitie ontwikkeld: Waarde in het economische verkeer is de veronderstelde prijs die
een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding
zouden overeenkomen. Ingevolge artikel 17, derde lid van de Wet WOZ wordt, behoudens bij
woningen en monumenten, de waarde bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een
hogere waarde. In theorie zou de waardering op basis van de wet WOZ een gelijke uitkomst kunnen
opleveren als de vervangingswaarde en daarmee een goed uitgangspunt kunnen zijn voor de
waardering van de kazernes.

Boekwaarde
De boekwaarde is een begrip dat nadrukkelijk gerelateerd is aan financiële verslaglegging en niet
volgt uit de taxatiepraktijk (en regelgeving). De definitie van boekwaarde is; de waarde waartegen
activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen. Bij een aantal bezittingen waaronder
vastgoed kan de boekwaarde (fors) afwijken van de werkelijke waarde. Vastgoed (gebouwen) kan
bijvoorbeeld nagenoeg zijn afgeschreven, maar wel een aanzienlijke waarde hebben. Als de
boekwaarde van een bezitting wordt verhoogd leidt dit tot een boekwinst. Indien bezittingen meer
waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking
komt. Het omgekeerde komt minder vaak voor. Het uit goedkoopmansgebruik (art. 3.25 IB) begrip
voorzichtigheidsbeginsel schrijft voor dat bezittingen die minder waard zijn dan de boekwaarde
moeten worden gewaardeerd tegen de (lagere) marktwaarde.
Er kan niet zonder meer van worden uitgegaan dat de boekwaarde gelijk is aan uitkomst van de
(gecorrigeerde) vervangingswaarde. Mogelijk zijn investeringen historisch bepaald en niet
geactualiseerd en/of zijn er investeringen niet of niet volledig geactiveerd. Kortom er kan sprake zijn
van een eventuele stille reserve of stille schuld. Hierover zal bij overdracht nadere afspraken gemaakt
dienen te worden.
Vanuit de eigendomssituatie zien wij dat er een mogelijke parallel te trekken is tussen de waardering
van het vastgoed op basis van bedrijfswaarde = (gecorrigeerde) vervangingswaarde = woz waarde
(uitgaande van gecorrigeerde vervangingswaarde).
Overigens kan bij de koop variant ook gedacht worden aan een verkoop die zich alleen richt op de
opstal waarbij de grond in eigendom bij de gemeente blijft. Dit is uit te werken in de optie van een
erfpachtrecht of een opstalrecht.
Tenslotte kan ook nader onderzocht worden of het zinvol is een regionale entiteit op te richten waarin
het vastgoed wordt ondergebracht waarin de gemeenten en de VRHM een gemeenschappelijk
belang hebben.
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Huur
Voor de bepaling van de huur geldt dat de contract vorm mede bepalend is voor de totale
huurverplichting. Ingeval van casco-huur en/of ‘triple net huur zal sprake zijn van een lage(re) huur
maar hoge(re) exploitatielasten.
In de reguliere markt geldt voor de benadering van de objectieve huurwaarde de zogeheten
markthuur. De definitie van markthuur is: “Het geschatte bedrag waarvoor een object op de waarde
peildatum verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige verhuurder en een bereidwillige
huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie na een behoorlijke
marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld”.
(VS3.3)”.
Uitgangspunten daarbij zijn dat:
 de markthuur is gebaseerd op marktvergelijkingen en huurvoorwaarden conform standaard ROZ
huurcontract bij een huurtermijn van 5 + 5 jaar, met de gebruikelijke verdeling van onderhoud- en
verzekeringskosten en geen reductie op de markthuur voor verleende incentives bij het afsluiten
van het huurcontract;
 huurder en verhuurder handelen zakelijk en in alle redelijkheid op gepaste afstand van elkaar;
 de hypothetische verhuurperiode is passend voor de soort onroerende zaak en heeft plaats
gevonden voor de waarde peildatum waarin de marktomstandigheden en het prijsniveau gelijk
blijven;
 de onroerende zaak is zo breed mogelijk in de markt aangeboden;
 geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde.
Kostprijs dekkende huur
Vastgesteld mag worden dat, gezien de specifieke aard van het vastgoed, de benadering van een
markthuur niet voor de hand ligt. Het ligt voor de hand, mede ook rekening houdend met het
uitgangspunt dat de gemeente en de BHM geen winstoogmerk hebben, de huurwaarde te benaderen
vanuit de definitie van een kostprijs dekkende huur. De definitie hiervan luidt: “Grond, bouw en
kapitaal: Huurmarkten communiceren met andere vastgoedmarkten. Om een object te kunnen
verhuren moet eerst grond worden verworven en een opstal worden gebouwd. Hiervoor dient kapitaal
te worden aangetrokken. De kapitaalverstrekker ontvangt de netto huurinkomsten uit het object. Die
inkomsten moeten voor de kapitaalverstrekker voldoende rendement opleveren op de te betalen
grondprijs en de te maken bouwkosten. Op deze manier hangen de huurmarkt, de grondmarkt, de
markt voor bouwcapaciteit en de kapitaalmarkt met elkaar samen.
De methodiek van het vaststellen van de huurprijzen op basis van de markten voor grond, bouw en
kapitaal hebben wij opgebouwd uit de drie typen lasten waarvoor de kale huur compensatie vormt:
1.
kapitaallasten voor de grond;
2.
kapitaallasten voor de opstal;
3.
exploitatielasten van de eigenaar.
Kapitaallasten rendement: De kapitaallasten stellen wij vast op basis van het rendement dat een
hypothetische belegger in kazernes zou verwachten. Dit rendement hebben wij opgebouwd uit
percentages ontleend aan het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” (handboek). Met
deze percentages kunnen woningcorporaties die hun vastgoed (waaronder ook maatschappelijk
vastgoed) willen waarderen, disconteringsvoeten berekenen. De disconteringsvoet is het
rendementspercentage dat beleggers op de waarde peildatum verwachten voor een bepaald type
vastgoed. De percentages zijn door de schrijvers van het handboek verkregen door regressieanalyse
toe te passen op marktgegevens.
Kapitaallasten grond: Het kapitaal waarop het verwachte rendement wordt behaald is gelijk aan de
investeringen die de kapitaalverstrekker moet doen in grond en opstal. Voor de investering in de
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grond zal het gemeentelijk grondprijsbeleid voor maatschappelijk vastgoed worden gevolgd. De
grondprijs zal worden vermeerderd met BTW omdat kazernes niet-btw-belaste prestaties verrichten.
De levensduur van grond is eeuwig. Wij hoeven daarom bij de berekening van de periodieke
kapitaallast voor grond geen rekening te houden met tussentijdse waardevermindering door
veroudering.
Doordat grondprijzen luiden per m² bvo en huur per m² vvo, corrigeren wij voor het verschil door de
periodieke kapitaallast te delen door de verhouding vvo-bvo (die wij schatten op gemiddeld 85%).
Kapitaallasten opstal: De bouwkosten (vermeerderd met btw) hebben wij ontleend aan de
Taxatiewijzer Overheidsgebouwen van de VNG (taxatiewijzer). De taxatiewijzer geeft voor een ruime
variëteit aan brandweerkazernes bouwkosten, levensduur en restwaarde uitgesplitst naar ruwbouw,
afbouw en installaties. Het percentage bijkomende bouwkosten van 25% (honoraria architect en
adviseurs, leges etc.) is door ons ingeschat.
Voor elk van de drie onderdelen (ruwbouw, afbouw en installaties) berekenen wij een annuïteit, die 1)
bij de gegeven disconteringsvoet en jaarlijkse indexering 2) over de levensduur van het betreffende
onderdeel 3) enerzijds de waardedaling tot de restwaarde compenseert en 4) anderzijds het
gewenste rendement oplevert.
Het bedrag gereserveerd voor instandhoudingsonderhoud (zie exploitatielasten) wordt geacht
voldoende te zijn voor tijdige vervanging van onderdelen, zodat het verschil in levensduur tussen de
verschillende onderdelen (waardoor de installaties eerder zijn afgeschreven dan de ruwbouw) geen
rol speelt. De berekende annuïteit is de periodieke kapitaallast voor de opstal. Ook hier delen wij door
de verhouding vvo-bvo van 85%.
Exploitatielasten: De exploitatielasten ontlenen wij in de basis aan de (nog op te stellen) meerjaren
onderhoudsplanning. De overige lasten hebben wij zelf ingeschat. Alle bedragen die gelden per m²
bvo zijn omgerekend naar vvo.
Rekenvoorbeeld
Indien de optie wordt gekozen van het vaststellen van de waarde van het vastgoed op basis van de
bedrijfswaarde uitgaande van een kostprijs dekkende huur (zoals hierboven omschreven) dan ziet
een rekenvoorbeeld er als volgt uit. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Brandweerpost, bouwjaar 1980
 Bruto vloeroppervlakte circa 235 m2
 Basisgrondprijs € 185 per m2 kavel (exclusief BTW)
 Kavelgrootte 1.100 m2
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In bovenstaande indicatieve calculatie is (nog) geen rekening gehouden met onder andere de
volgende elementen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Milieu situatie – bodem, materialen, asbest e.d.;
Gebruiksmogelijkheden (wel of geen bouwmogelijkheden) c.q.alternatieve aanwendbaarheid;
Andere grondconstructie dan eigendom (bijv. erfpacht of opstalrecht);
De actuele onderhoudstoestand en eventuele correcties achterstallig onderhoud;
Fiscale impact (met name niet verrekenbare BTW);
De te voorziene investeringen voor de lange termijn (MJOP).
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Portefeuille analyse
Het hiervoor opgenomen rekenvoorbeeld is fictief en slechts ter indicatie. Meer bedoeld om een keus
te maken langs welke methodiek de berekening van zowel de koop- als de huurvariant plaatsvindt.
Het geeft wel inzicht in de bedrijfswaarde en de reële kostprijs dekkende huur (inclusief een post voor
exploitatie).
Een vervolgstap is, teneinde een volledig beeld te krijgen van de impact van beide
eigendomsvarianten (huur of koop), dat er inzicht verkregen wordt in alle afzonderlijke locaties. Deze
scan moet inzage geven in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omvang totale portefeuille;
Omvang per gemeente binnen VRHM;
Omvang per kazerne en bouwjaar binnen de afzonderlijke gemeente;
Actuele boekwaarde;
Actuele WOZ waarde;
Lopende afschrijvingstermijnen;
Actueel budget onderhoud (korte en lange termijn onderhoud);
Fiscale situatie (sprake van bestaande bouw, nieuwbouw, planontwikkeling etc.) en dus
consequenties voor niet verrekenbare BTW en/of versnelde afboekingen.

Op basis van deze portefeuille analyse kan dan een voorkeursvariant worden uitgewerkt die zo veel
als mogelijk op al de over te dragen kazernes van toepassing is. De analyse leidt ook tot de
vaststelling van de eventuele uitzonderingssituaties. Het voordeel van een voorkeursvariant is dat dit
gelijke behandeling (en dus overeenkomsten) en gelijk speelveld met de respectievelijke gemeenten
oplevert. Deze analyse leidt ook tot vaststelling of er voor (achterstallig) onderhoud nog een extra
compensatie moet worden verstrekt.
Daarnaast is het voordeel van dit totaal overzicht dat ook alle financiële consequenties inzichtelijk te
maken zijn inclusief de impact van de keus van huur versus koop. Bij deze analyse kan direct worden
meegenomen in hoeverre de betreffende kazerne nog functioneel is op het gebied van:
•
•
•
•

Locatie in relatie tot het ‘verzorgingsgebied’
Omvang oppervlakte in relatie tot de te huisvesten functies
Beoordeling indeling van de functies binnen de kazerne
Conditie meting

1 november 2017
B.2.1 bijlage 1 Notitie Huur versus Eigendom Brandweerkazernes

Pagina 22

6 Besluitvorming
Zoals in de samenvatting is aangegeven is de aanleiding van het opstellen van deze notitie de
behoefte om de huidige situatie rond het vastgoed van de VRHM te herijken sinds de keus die
gemaakt is bij het oprichten van de VRHM. De inzet van de notitie is te komen tot een inventarisatie
van het voorkeurscenario van de gemeenten ten aanzien het eigendom van het vastgoed van de
Veiligheidsregio. Na het vaststellen van deze bestuurlijke voorkeur volgt de financiële en juridische
uitwerking wat het voorkeur scenario betekent in de praktijk voor elke gemeente individueel en voor
de VRHM als geheel.
Vervolgstap na de gemeentelijke consultatie is dan ook het uitwerken van het vraagstuk waarbij de
volgende zaken worden uitgewerkt:
Het waarderingsvraagstuk van elke afzonderlijke kazerne;
1.
2.
3.
4.
5.

Financiële impact van de transitie (in welk scenario dan ook) in relatie tot bijvoorbeeld staand
vastgoedbeleid van de gemeente;
Exit regeling bij teruggave vastgoed na expiratie huurcontract of verkoop terug aan de
gemeente;
Behoefte om grip te houden op de toekomstige ontwikkelingen;
Fiscale positie van de afzonderlijke kazerne (bij nieuwbouw eventueel BTW effect);
De actuele onderhoudstoestand van het gebouw en de toekomstig benodigde investeringen.

Voor het valideren van de te maken keuzes is een breed draagvlak nodig vanuit de gemeente.
Mogelijk zal daarbij het college van B&W betrokken moeten zijn en niet alleen de portefeuillehouder.
Dit is mede belangrijk omdat als één of meerdere gemeenten besluiten toch geen medewerking
verlenen aan het uitwerken van het voorkeursscenario daarmee feitelijk de huidige situatie
ongewijzigd blijft. Voor elke kazerne geldt dan dat er sprake is en blijft van een unieke / specifieke
regeling zonder een algemeen geldende regeling voor alle kazernes.
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Bijlage – Overzicht Eigendomssituatie

Kazerne
Alphen aan den Rijn
Bodegraven
Boskoop
Gouda
Gouderak
Hillegom
Katwijk
Leiden Noord
Leiden Zuid
Leiderdorp
Leimuiden
Lisse
Nieuwerbrug
Nieuwkoop
Nieuwveen
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk - Lageweg
Ouderkerk aan den IJssel
Reeuwijk
Rijnsburg
Roelofarendsveen
Sassenheim
Schoonhoven
Stolwijk
Ter Aar
Valkenburg
Voorhout
Voorschoten
Waddinxveen
Warmond
Woubrugge
Zwammerdam

Eigenaar
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Kazerne
Alphen aan den Rijn
Bodegraven
Boskoop
Gouda
Gouderak
Hillegom
Katwijk
Leiden Noord
Leiden Zuid
Leiderdorp
Leimuiden
Lisse
Nieuwerbrug
Nieuwkoop
Nieuwveen
Noordwijk
Aarlanderveen
Benthuizen
Bergambacht
Haastrecht
Hazerswoude
Koudekerk aan den Rijn
Krimpen aan de Lek
Lekkerkerk
Rijpwetering
Zevenhuizen

Eigenaar
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM

Kazerne
Driebruggen
Kaag
Leimuiden Kantoor
Moordrecht
Nieuwerkerk aan den IJssel

Eigenaar
Derden
Derden
Derden
Derden
Derden
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AGT notitie huisvesting

AGT VRHM
Aan
i.a.a.
Van
Datum

:
:
:

gemeentesecretarissen VRHM, directeur VRHM
Ernst Breider, leden AGT
AGT VRHM
18 oktober 2017

Onderwerp

:

Notitie huur versus eigendom VRHM, versie oktober 2017

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de vergadering van 16
maart 2017 besloten de regionaal commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van
koop versus huur van brandweerkazernes, vanuit brandweer- en gemeentelijke perspectief, te
onderzoeken. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 16 maart 2017 de
onderzoeksopdracht vastgesteld. VRHM heeft Colliers International gevraagd een beleidsnotitie
op te stellen die het vraagstuk ten aanzien van eigendom versus huur inzichtelijk moet maken en
op basis hiervan, in samenspraak met VRHM en gemeenten, een advies te formuleren. De
planning is de notitie besluitvormend te bespreken in het Dagelijks Bestuur van 16 november en
het Algemeen Bestuur van 7 december 2017.
Leden van het AGT waren aanwezig bij te toelichtingsbijeenkomst van 11 oktober 2017 in de
brandweerkazerne te Alphen aan den Rijn. Op 12 oktober 2017 hebben wij de notitie binnen het
AGT besproken.
De conclusie van het AGT is dat de nu voorliggende notitie niet voldoende is ter onderbouwing
van de voorgestelde besluiten. Kort samengevat ontbreekt in de nu voorliggende notitie aan een
duidelijke visie op huisvesting bij de VRHM. Daarnaast ontbreken er duidelijke kaders, waaraan
de voorgestane oplossing kan worden getoetst. Ook ontbreekt het aan een heldere analyse van
de vastgoedportefeuille en de problemen waar de VRHM op dit gebied mee te maken heeft.
Het gemeentelijk perspectief zoals genoemd in de opdracht treffen wij slechts in beperkte mate
aan in de nu voorliggende notitie. Het vraagstuk om te kiezen voor eigendom of verhuur komt dan
ook te vroeg en zou dan ook niet op 16 november door het bestuur van de VRHM kunnen worden
genomen.
In deze notitie willen we onze bemerkingen toelichten. Daarnaast willen wij op basis van
meerdere besprekingen binnen het AGT onze visie op de huisvestigingsproblematiek van de
VRHM geven.

Kanttekeningen bij de voorliggende notitie
In het rapport ontbreekt een achterliggende visie van de VRHM op het gebied van haar
huisvesting. Hier en daar worden wel wat issues opgeworpen (flexibiliteit, eenduidig beheer,
slagkracht) maar een samenhangend geheel over hoe de vastgoedportefeuille eruit zou moeten
zien en wat er dan zou moeten gebeuren ontbreekt. Om dan een goed onderbouwd antwoord te
kunnen geven op de vraag of voor eigendom of huur moet worden gekozen is lastig als niet
duidelijk is wat je voor ogen hebt. Ons inziens loopt de vraagstelling vooruit op de vraag wat de
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VRHM nu eigenlijk voor ogen heeft met haar huisvesting. Er wordt te veel geredeneerd vanuit
een bedrijfsvoering probleem.
In de huidige versie ontbreekt een overzicht van de locaties (functie, huur of eigendom). Daarbij
ontbreekt het aan een duidelijke analyse van de huidige locaties en wat daar aan mankeert
(informatie zoals eigendom/huur, huurprijs (per m2/bvo), onderhoudsniveau (zijn er
achterstalligheden of niet), of de locatie nog voldoet e.d. ).
Gesteld wordt dat de VRHM voor de toekomst flexibel wil blijven in haar portefeuille en
tegelijkertijd vasthouden aan haar fijnmazige huisvesting in de regio. Dit wil zij doen door te
investeren in tijdelijke en mobiele huisvestingsoplossingen met een kortere looptijden (in de
afschrijving) (pag. 8). Voor het AGT is het zeer de vraag of dit realistisch is. Het lijkt er op dat als
er ergens vrijwilligers zijn, er dan in die omgeving een kazerne moet komen. Dat kan niet de
bedoeling zijn. De notitie is een algeheel betoog om te kiezen voor eigendomsoverdracht terwijl
het in eigendom hebben van vastgoed de flexibiliteit die gewenst is sterk beperkt. De vraag is of
gelet op de aanrijtijden voor veel locaties flexibiliteit relevant is. Zoals aangegeven is er geen
overzicht en niet duidelijk is of sprake is van locaties die (in de toekomst) niet meer voldoen.
Nu wordt de nadruk gelegd op een uniforme portefeuilleaanpak (eigendom of huur) terwijl het
veel interessanter is voor de VRHM om vanuit een visie te bezien hoe de beoogde doelen ten
aanzien van huisvesting het beste bereikt kunnen worden.
In de rapport wordt aangegeven dat de VRHM de kosten voor de huisvesting op het zelfde peil
houden. Het is de vraag of dat realistisch is? Misschien kunnen kosten worden bespaard, maar
vernieuwing en betere kwaliteit kan ook extra kosten met zich meebrengen. Adequate huisvesting
is onderdeel van goede bedrijfsvoering. Dat vraagt om goed beheer en daar waar nodig
investeringen. Ook gemeenten investeerden in het verleden in brandweerkazernes indien dat
nodig was.
In de redenering om tot eigendomsoverdracht te komen worden een aantal mogelijkheden
geopperd waarbij de indruk gewekt wordt dat de VRHM kan bepalen op welke eenduidige wijze
de waarde kan worden vastgesteld. Hierbij gaat het rapport volledig voorbij aan de mogelijkheid
dat de betrokken gemeenten eigen vastgoedbeleid hebben vastgesteld en deze dienen uit te
voeren. De voorgestelde werkwijze om verschillen te vereffenen van de verschillen tussen de
diverse gemeenten is een vergezochte en moeilijk vast te stellen werkwijze. Daarbij zal er tussen
de diverse gemeenten naar alle waarschijnlijkheid verschil in opvatting bestaan over waardering,
onderhoudsniveau en in het verleden gedane investeringen. Om dat met elkaar te vereffenen is
een onmogelijke opgave en zal naar de gemeenten toe een onevenredige verrekening van
kosten zijn. Een goede analyse vooraf is gewenst. Nu wordt een theoretisch model voorgesteld.
Vanuit de bedrijfsvoering van de VRHM wordt gesteld dat het wenselijk is om het beheer en
onderhoud van de gebouwen in één hand te hebben. Dit zou pleiten voor eigendom. Terwijl bij
huur het noodzakelijk is om een eenduidige demarcatie te hebben tussen huurder en verhuurder.
De vraag of dit met de afweging tussen huur en eigendom de oplossing biedt van het geschetste
probleem. Het is vele malen eenvoudiger om met de verhuurders afspraken te maken over de
demarcatie en prestatieafspraken dan de strijd aan te gaan om het eigendom op een eenduidige
waarderingsmethodiek te gaan organiseren en te vereffenen.
Het zelf beheren van vastgoed vraagt om kennis en ervaring binnen de organisatie en dus ook in
een investering in mensen. Dit dient meegenomen te worden in de keuze voor de alternatieven.
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Onduidelijk is welke specifieke eisen er gesteld worden aan de huisvesting van de VRHM en in
hoeverre de huidige locaties daaraan niet zouden voldoen. Dit roept bij ons de vraag op hoe
verstandig het is om de kazernes in eigendom over te nemen. Immers, als de kazernes niet
voldoen aan de eigen gestelde eisen zal er naast de investering om te kopen ook nog
geïnvesteerd moeten worden in de gebouwen om ze aan de eigen eisen te laten voldoen. Dit zal
zeker niet gaan passen binnen de randvoorwaarde om de budgetten op hetzelfde niveau te
houden.
Visie AGT op huisvesting VRHM
In de afgelopen periode heeft het AGT de problematiek van de huisvesting nadrukkelijk
geagendeerd. In 2009 werd besloten om te kiezen voor huur, waarbij de huur werd gebaseerd op
de interne toerekening van kosten binnen de gemeente. In enkele gevallen moest worden
gekozen voor koop vanwege fiscale aspecten. Gelet op alle voorliggende kwesties in 2009 werd
terecht gekozen voor deze benadering. Harmonisatie, personele plaatsing etc waren op dat
moment de belangrijkste aandachtsgebieden. Nu de VRHM in een stabiele fase verkeert is het
gewenst een visie op huisvesting voor een langere periode op te stellen. Dit betreft zowel de
kwantitatieve als de kwalitatieve behoefte als de wijze waarop de VRHM de huisvesting wil (laten)
beheren.
Eerst analyse dan visie?
Binnen het AGT bestaat nadrukkelijk behoefte aan inzicht in het totaal van de huisvesting van de
VRHM. Op basis van deze analyse zouden knelpunten kunnen worden onderkent. Dat zou dan
weer de input kunnen zijn voor het opstellen van een visie. Deze analyse is nu niet beschikbaar.
Toch kiezen wij er voor onze ideeën te delen met alle secretarissen in de wetenschap dat op
basis van een goede analyse mogelijk moet worden vastgesteld dat een andere benadering van
de problematiek gewenst is. Met deze kanttekening wil het AGT haar visie graag delen met de
kring van gemeentesecretarissen en de directie van de VRHM.
Huisvesting voor de brandweer
De huisvesting voor de VRHM spitst zich toe op de huisvesting voor de brandweer. De overige
functies kunnen worden gecombineerd met een (grote) kazerne voor de brandweer. In de praktijk
zien we dat de staffuncties (en bijv ook BGC) worden gecombineerd met de hoofdkazerne van de
brandweer Leiden. Huisvesting voor andere functies dan brandweer laten wij buiten
beschouwing. In beginsel is combinatie met een (grotere) kazerne doelmatig voor dit deel van de
bemensing van de VRHM.
Anders dan bij de politie is de brandweer de spreiding van locaties van groot belang. Bij de politie
wordt voor de noodhulp gesurveilleerd. De brandweer rukt bij een incident uit vanaf de kazerne.
De locatie in het verzorgingsgebied is daarom bepalend. Het combineren van 2 of meer kazernes
kan alleen in echt aangrenzende gebieden. Dit is de uitzondering op de regel.
• Het nu bestaande fijnmazige net van kazernes als uitvalsbasis voor de
brandweer(vrijwilligers) is gelet op de aanrijtijden noodzakelijk.
Op dit moment berust het (groot) onderhoud van de kazerne bij de verhuurder (doorgaans de
gemeente). De VRHM heeft er behoefte aan meer sturing te kunnen geven aan het (groot)
onderhoud. Gemeenten willen bij groot onderhoud cq renovatie langlopende afspraken te maken
met de VRHM. Zodra de VRHM de huur beëindigt zal de waarde van gebouw sterk verminderen.
De inrichting is specifiek afgestemd op de brandweer.
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•
•

Het is gewenst dat de VRHM meer grip krijgt op het beheer en het groot onderhoud
(renovatie) van de gebouwen.
De VRHM zou zelf moeten kunnen beslissen over renovatie etc maar dan ook zelf het
risico lopen van een desinvestering.

De VRHM is anders van de gemeente geen organisatie die een grondpolitiek voert. Het
aanhouden cq verwerven van strategische grondposities etc past in het geheel niet bij de
maatschappelijke functie van de VRHM. Het gaat om gebouwen ten dienst van de taakuitvoering
van de VRHM en geen ander doel. Het bezit van grond onder een gebouw heeft dan ook geen
functie voor de VRHM. Het bezit van het gebouw is wel gewenst, omdat de VRHM dan zelf
geheel verantwoordelijk kan zijn voor onderhoud en beheer.
Vanuit deze visie komt het AGT tot de volgende adviezen ten aanzien van de huisvesting:
1. Draag de gebouwen nu in gebruik bij de VRHM zo veel mogelijk in eigendom over aan de
VRHM. De grond blijft in eigendom van de gemeente (VRHM heeft recht van opstal).
2. Omdat de waarde van een brandweerkazerne moeilijk is te bepalen is de boekwaarde de
basis voor de bepaling van de waarde. De grond dient daarbij niet te worden betrokken.
Een alternatief is om uit te gaan van de WOZ-waarde. Deze doet meer recht aan de
werkelijke boekwaarde. De WOZ-waarde is gebaseerd op grond en gebouw. De waarde van
het gebouw moet dan worden afgezonderd.
Het AGT wil graag van gedachte wisselen over alternatieve modellen. Het vergelijken met
commercieel vastgoed is naar ons oordeel niet opportuun. Een brandweerkazerne is
maatschappelijk vastgoed met vaak zeer beperkte mogelijkheden voor een ander gebruik
dan brandweerkazerne.
3. Indien overdracht van eigendom niet mogelijk is of niet functioneel is (bijvoorbeeld een
samengesteld gebouw) wordt gezocht naar een optimum in het eigen beheer door de VRHM.
4. Bij een verplaatsing van een kazerne stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar en
realiseert de VRHM de nieuwe kazerne. De grond onder de bestaande locatie blijft uiteraard
eigendom van de gemeente. Indien de verplaatsing wordt ingegeven door gewenste
strategische ontwikkelingen worden afspraken gemaakt over bijdrage van de gemeente bij de
verplaatsingskosten.
5. Bij beëindiging van het gebruik van de locatie door de VRHM gaat de gehele locatie
(gebouw) naar de gemeente. Op maat worden afspraken gemaakt over verrekening van
kosten.
6. Er dient een inventarisatie te worden opgesteld ten aanzien van alle locaties in gebruik bij de
VRHM, waarbij op basis van de uitgangspunten 1, 2 en 3 de financiële uitwerking wordt
bezien.
7. Op basis van deze inventarisatie wordt tevens bezien welke locaties binnen een periode van
respectievelijk 10 jaar en 20 jaar vervangen zouden moeten worden (nieuwbouw op locatie of
nieuwbouw in beginsel op een gelijkwaardige of betere locatie).
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Het AB van de VRHM dient het huisvestingsbeleid vast te stellen. De kanttekening die daarbij
gemaakt moet worden is dat het AB niet in een positie is de gemeente te dwingen tot overdracht
van het eigendom. Ieder gemeente kan een andere keuze maken dan wordt voorgestaan door de
VRHM. De uitwerking blijft maatwerk. Visie en kader moet duidelijk zijn voor VRHM en voor de
gemeenten als start voor de uitwerking.
Tot slot
Zoals eerder aangegeven acht het AGT de ons nu bekende notitie niet rijp voor bespreking op
bestuurlijk niveau. Wij pleiten er voor om eerst een goede analyse van de bestaande situatie op
te stellen, inclusief inzicht in het vastgoedbeleid van de betreffende gemeente.

Namens het AGT
Govard Slooters
(voorzitter)

5

