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Gemeente Noordoostpolder 

Datum 28 maart 2011 

Aanwezig Henri van de brug (Gem. NOP) 

Cees Kater (Gem. NOP) 
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Bert Kip (Brandweer) 
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Inleiding 

De brandweer is van plan om de komende jaren gefaseerd over te gaan tot de aanschaf van 

nieuwe brandweerwagens. Om een zinvolle aanbesteding te kunnen houden voor de aanschaf 

van nieuwe wagens is het in de ogen van de brandweer noodzakelijk om bouwkundige 

aanpassingen te doen aan de kazernes. De afmetingen van de huidige deuropeningen en de 

vrije hoogte bieden bij enkele gebouwen te weinig ruimte voor een zinvolle aanbesteding. Door 

deze afmetingen zijn het aantal merken en typen dat in aanmerking komen erg beperkt. 

 

De brandweer wil dan ook graag in de uitvraag opnemen dat de openingen en vrije hoogten 

aangepast kunnen worden tot de maximale afmetingen binnen de huidige gebouwschil. De 

bouwkundige aanpassingen zijn onderdeel van de aanbesteding en zullen door de brandweer 

bekostigd worden. 

 

De eventuele aanpassingen die van toepassing kunnen zijn bestaan in hoofdzaak uit: 

- aanpassingen aan de dakconstructie zodat een grotere vrije hoogte onder het dak 

ontstaat. 

- aanpassingen aan de deuropeningen, overstekken en boeidelen zodat de 

deuropeningen groter worden. 

- aanpassingen aan de dakdoorvoeren  

 

Daarnaast is er kortstondig gesproken over een regionaal sluitplan voor alle 

brandweergebouwen in flevoland. Hierover zijn geen afspraken gemaakt of toezeggingen 

gedaan. 

 

Afspraken 

De gemeente ziet in eerste aanleg geen problemen in de mogelijke aanpassingen aan de 

gebouwen. Wel wil de gemeente als gebouweigenaar de eindbeslissing over het eventueel 

uitvoeren van aanpassingen. 

 

De kosten van de aanpassingen, de tekeningen en berekeningen, de vergunningaanvragen etc. 

zijn voor rekening van de brandweer. 

 

Vervolg 

Zodra een en ander concreet wordt neem de brandweer contact op met de gemeente. 

 

  


