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MOTIE 2022-12-20
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Motie Brandweerkazernes

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 december 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in 2018 in het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed de nieuwbouw van de 

brandweerkazernes in de dorpen Marknesse, Nagele, Rutten, Creil en Ens is opgenomen;
2. in december 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio besloten tot de 

continuering van de huidige spreiding van de kazernes in de dorpen;
3. de gemeenteraad bij de Perspectiefnota 2022-2025 in juli 2021 middelen heeft opgenomen, met 

als doel om vijf toekomstbestendige kazernes te realiseren;
4. vervolgens de uitwerking van de plannen ter hand is genomen en een standaardontwerp is 

opgesteld dat op dit moment richting finale fase gaat;
5. een representatieve groep van de brandweervrijwilligers uit de 5 dorpen, die deel hebben 

genomen aan de klankbordgroep, hun zorgen hebben geuit over de toekomstbestendigheid van 
de kazernes, waarbij onder andere in de raadscommissie van 28 november is aangegeven dat 
onder andere speelt:
- ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals taakdifferentiatie en bijbehorende noodzaak 

specialismen te herhuisvesten in verschillende kazernelocaties;
- verwachte ontwikkelingen en risico’s op (middel-)lange termijn, zoals groei van inwoners en 

bebouwing (waaronder industrie), specialistische incidentbestrijding, evaluatie van 
strategische locaties van hulpverleningsvoertuigen, andere omvang van een 
brandweervoertuig dan het huidige brandweervoertuig;

- maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie, vervallen van blusleidingen en 
daardoor (mogelijk) noodzakelijk nieuw materieel;

- verbreding van de functie van een brandweerkazerne, bijv. dat in het verleden GGD 
Flevoland belangstelling heeft getoond voor een ambulancefunctie in Marknesse;

- praktische punten rondom de omvang van ruimtes, zoals een kleine uitrukpakkenruimte die 
opstoppingen kan veroorzaken en het afwerkingsniveau van leslokaal en kantine;

6. de brandweervrijwilligers uit de 5 posten na de raadscommissie een brief hebben gestuurd naar 
de gemeenteraad met hun zorgen (brief d.d. 8 december 2022),

van mening dat
1. de nieuw te bouwen kazernes naar de huidige kennis over risico’s en ontwikkelingen, 

toekomstbestendig moeten zijn voor de levensduur van de kazernes (en daarbij maatwerk in 
de vijf locaties en het ontwerp gezocht moet worden);

2. hiertoe de expertise van de Veiligheidsregio, gecombineerd met de kennis binnen het 
gemeentehuis, gewenst is;

3. bij de uitvoering van deze motie, een zo kort mogelijke doorlooptijd (enkele maanden) te 
hanteren is, omdat het proces al vele jaren loopt,

verzoekt het college
1. de Veiligheidsregio te vragen een notitie op te stellen ten behoeve van de gemeenteraad, 

waarin onderbouwd wordt weergegeven of de ontwerpen robuust en toekomstbestendig zijn 
(voor de levensduur) en waarin wordt ingegaan op de geuite zorgen en hoe hieraan 
tegemoet gekomen kan worden;

2. deze notitie te agenderen in de raadscommissie BFE en als het voor de commissie helder is 
dat de realisatie toekomstgericht en doeltreffend is, over te gaan tot de aanbesteding van de 
opdracht

en gaat over tot de orde van de dag.
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Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam: Handtekening:
ChristenUnie-SGP Sjoerd de Boer

Politieke Unie Albertine Evers

ONS Berthoo Lammers c ——j
CDA Marian Uitdewilligen - ■
GroenLinks Sandra Schrijver
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12-12-2022 Individuele stemresultaten 22:26

Motie Brandweerkazernes (CU-SGP)
Politieke Unie A. Kromkamp Voor
A. Evers Voor J.L.P. van Os Voor
W.C. Haagsma Voor PvdA
A.L. Heerspink Voor H. van der Linde Voor
Y. Knobbout Voor L. Mulder Voor
T.E. Langenberg Voor GroenLInks
A.Tulnenga Voor H.M. Hakkenberg Voor
CDA S.J. Schrijver Voor
J.B.M. Bus Voor D68
L Geerts Voor M.W. van Wegen Voor
H.T. Goelema Voor CU-SGP
M.B.W. Uitdewilllgen Voor S. de Boer Voor
M. van derSlikke Voor Y. M. van der Horst Voor
ONS G. Lambregtse - Baan Voor
B.J. Aling Voor J.W. Simonse Voor
S.Q. Bosman Voor
L.H.M. Lammers Voor
H.M. Wledljk Voor
VVD
J.M. Halma Voor

Voor | 127
Tegen


