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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2007 zijn de gemeentes Wester-Koggenland en Obdam gefuseerd. Uit deze fusie is de 

gemeente Koggenland ontstaan. De buitendiensten van beide gemeentes zijn op dat moment 

ook samen gegaan. Echter, de samengevoegde buitendienst is nog altijd werkzaam in twee 

ploegen vanuit twee verschillende gemeentewerven, te weten één in Avenhorn en één in 

Obdam. Naast deze twee gemeentewerven, heeft de gemeente twee (grond)opslag depots tot 

haar beschikking en zijn er nog twee extra opslag locaties waar gebruik van wordt gemaakt, te 

weten de voormalige gemeentewerf in Ursem en de opslag van de begraafplaats in Hensbroek  

Op basis van het gesprek dat voorafgaand aan deze opdracht heeft plaatsgevonden tussen u en 

Antea Group, kan worden gesteld dat de ligging en de bereikbaarheid van de verschillende 

locaties niet optimaal is. Dit komt de efficiency en effectiviteit van de buitendienst niet ten goede 

en heeft daarmee directe invloed op de dienstverlening. Daarnaast zijn de beide 

gemeentewerven aan veroudering onderhevig. Dit komt onder andere door het feit dat de 

panden niet aan de duurzaamheidseisen van de gemeente voldoen (welke zijn uitgelicht in 

paragraaf 2.3) en de interne ruimtes (het sanitair, de kantoorruimtes en de kantine) niet meer 

voldoen aan de vraag van het huidige gebruik. Ook is de huidige stallingsruimte niet toereikend, 

door verandering en modernisering van het machinepark, areaalvergroting en nieuwe 

werkwijzen.  

De realisatie van één nieuwe, goed bereikbare gemeentewerf wordt door u gezien als een 

mogelijke oplossing voor de knelpunten die momenteel worden ervaren op de bestaande 

werven, de optimalisatie van de bedrijfsvoering en de verbetering van de dienstverlening. Deze 

oplossing zou ook bijdragen aan het realiseren van een toekomstbestendige buitendienst.  

1.2 Vraag  

U heeft ons gevraagd om de mogelijkheden van een nieuwe gemeentewerf te onderzoeken en 

een onafhankelijk advies uit te brengen over het al dan niet realiseren van een nieuwe 

gemeentewerf. Deze vraag is door u geconcretiseerd in onderzoeksvragen. Daaruit maken wij op 

dat u een nadere onderbouwing wenst van:  

 De effecten van huisvesting op één locatie voor de bedrijfsvoering en dienstverlening, en 

aanbevelingen voor de inrichting en werkprocessen.  

 Een globaal programma van eisen voor de omvang en inrichting van de huisvesting en een 

daarbij horende kostenraming.  

1.3 Werkwijze 

Voorafgaand aan de uitvraag heeft u een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtebehoefte van de 

beide locaties. De knelpunten en wensen zijn per locatie in kaart gebracht. Geconcludeerd kan 

worden dat aanzienlijke aanpassingen aan beide locaties noodzakelijk zijn en dat daarom beide 

locaties niet geschikt zijn om als centrale en toekomstbestendige werf te dienen. De resultaten 
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van dit door u uitgevoerde onderzoek dienen voor ons als vertrekpunt om het voorliggende 

onderzoek uit te voeren en een advies uit te brengen. Dit advies brengt Antea Group als externe 

deskundige onafhankelijk uit. Binnen de gemeente is een projectteam samengesteld waarin de 

belangrijkste disciplines voor dit onderzoek vertegenwoordigd zijn.  

Gezamenlijk hebben wij uitgangspunten van de door u uitgevoerde onderzoeken geverifieerd en 

verder in beeld gebracht. Vervolgens hebben wij het programma van eisen opgesteld en de 

consequenties hiervan in beeld gebracht. Op basis van deze informatie trekken wij conclusies en 

geven een bijbehorend advies.  

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op de dienstverlening van de gemeente Koggenland. Hoofdstuk 3 

beschrijft de uitgangspunten van de huidige situatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het 

overzicht gegeven van de eisen en wensen waar de gemeentewerf in de toekomst aan moet 

voldoen. In hoofdstuk 5 worden de consequenties van het programma van eisen toegelicht, in de 

vorm van kosten en de effecten op de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 bevat tenslotte de conclusies 

en aanbevelingen van het onderzoek.  
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2 Visie op de dienstverlening  

Dit hoofdstuk beschrijft de visie van de gemeente Koggenland op haar dienstverlening, de rol die 

de buitendienst hierin speelt en de kaders die uit de visie voortvloeien voor de bouw van een 

nieuwe gemeentewerf. 

2.1 Algemene visie op de dienstverlening van de gemeente Koggenland 

In het document “Welkom & Dichtbij: Dienstverlening Koggenland” is omschreven dat de 

dienstverlening aan inwoners en bedrijven een organisatie breed speerpunt is. De gemeente 

bestaat uit verschillende dorpskernen. Het creëren van kansen en het benutten van kansen voor 

de mensen, bedrijven en gemeenschappen binnen deze dorpskernen, dat is waar de gemeente 

Koggenland en haar dienstverleningsconcept voor staat. Dit houdt in dat de gemeente er is voor 

haar inwoners en al het werk doet ten behoeve van haar inwoners en bedrijven in Koggenland. 

Kortom, de inwoner staat binnen het dienstverleningsconcept van de gemeente centraal. Om de 

dienstverlening vorm te geven heeft de gemeente vier uitgangspunten, en tevens klantwaarden, 

uitgewerkt. Deze uitgangspunten zijn:  

1) Toegankelijk: dichtbij zijn door betrokkenheid én bereikbaarheid; 

2) Samen: een betrouwbare partner zijn door het verplaatsen in een ander, wederzijds respect 

tonen en het open staat voor initiatieven;  

3) Slagvaardig: resultaatgericht werken, waarbij flexibiliteit en pro-activiteit centraal staan;  

4) Zorgvuldig: zorgen voor duidelijke en betrouwbare informatie, met inachtneming van de 

privacy van de betrokken partijen.  

Door het betrekken van inwoners bij de plannen door middel van hostmanship, wordt er gewerkt 

aan het verder verbeteren van de dienstverlening en het versterken van het imago van de 

gemeente.  

2.2 De rol van de buitendienst binnen het dienstverleningsconcept  

De buitendienst is een belangrijk onderdeel van het dienstverleningsconcept, aldus de gemeente. 

De buitendienst is het visitekaartje van de gemeente en draagt de kernwaarden van Koggenland 

uit in de wijken. De buitendienst zorgt voor de eerste aanblik van fysieke groen- en 

verzorgingsaspecten in de verschillende wijken en dorpskernen. Daarnaast heeft de buitendienst 

een belangrijke signaleringsfunctie in de verschillende dorpskernen voor de gemeente. De 

buitendienst draagt er aan bij om de inwoners van de gemeente optimaal te bedienen.  

2.2.1 Eigen buitendienst 

In 2016 is de functie en inrichting van de buitendienst besproken in een kerntakendiscussie 

binnen de gemeente. Zoals hierboven omschreven, heeft de buitendienst een belangrijke functie 

binnen het dienstverleningsconcept van de gemeente Koggenland. Daarom is binnen de 

gemeente het bewuste en weloverwogen besluit genomen om een eigen buitendienst te hebben 

en te behouden in de toekomst. Dit houdt in dat de gemeente en daarmee de buitendienst 
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zelfstandig blijft werken. Dit besluit heeft daarom invloed op de ontwikkelingen en investeringen 

op het gebied van de buitendienst, ook anno 2020. 

2.2.2 Groei 

In de huidige buitendienst organisatie zijn 16 fte werkzaam. Het vooruitzicht is dat op de korte 

termijn een deel van de medewerkers van de buitendienst zal uitstromen in verband met 

pensionering. Ondanks de landelijke uitdaging om goede, jonge mensen te vinden voor de 

buitendienst, slaagt de gemeente Koggenland er naar eigen zeggen in om voldoende nieuwe 

medewerkers te werven die aan de eisen voldoen en de verwachte uitstroom compenseren. Dit 

heeft als gevolg dat het vooruitzicht is dat er zeker 16 fte werkzaam zullen blijven binnen de 

buitendienst. De verwachting van de gemeente is zelfs dat de buitendienst door overname 

verder in omvang zal gaan toenemen in de komende jaren.  

2.2.3 Overdracht taken waterschap  

De verwachting dat de buitendienst verder in omvang zal gaan toenemen in de komende jaren 

heeft onder andere te maken met het feit dat de buitendienst van de gemeente Koggenland een 

aantal taken zal gaan overnemen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK). De verwachting is dat er vanuit HHNK circa 4-5 fte overgaan naar de gemeente 

Koggenland om de extra taken uit te voeren. Een deel van deze fte zal worden ingezet bij de 

buitendienst. De overname van deze taken zorgt voor een toename van het werkpakket van de 

buitendienst. Hierbij kan worden gedacht aan bomen, kunstwerken (bruggen) en bermen. Uit de 

gesprekken die als onderdeel van dit onderzoek hebben plaatsgevonden is naar voren gekomen 

dat de overdracht zal zorgen voor taakverschuivingen en dat het vraagt om een andere inrichting 

van de werkzaamheden. Het zal waarschijnlijk leiden tot meer specialisatie binnen de 

buitendienst en het afstoten (uitbesteden) van taken. Op basis van de nu beschikbare gegevens 

gaan wij voor dit onderzoek uit van een omvang van circa 20 medewerkers die in de nabije 

toekomst gebruik zullen maken van de nieuwe locatie. 

2.2.4 Samenwerkingen  

In 2015 is er in opdracht van het bestuur van drie gemeentes onderzoek gedaan naar verdieping 

en verbreding van samenwerkingen. De resultaten van dit onderzoek staan in het document 

“Koggenland Sterk Zelfstandig”. Hierin staat omschreven dat er weinig aanknopingspunten zijn 

om systematisch samen te werken of werkzaamheden samen te voegen van de verschillende 

gemeentes. Dit houdt in dat de gemeente Koggenland vooralsnog zelfstandig is en blijft 

opereren. Bovendien is naar voren gekomen dat er niet naar structurele samenwerkingen wordt 

gezocht tussen gemeentes en dat op korte termijn niet aan eventuele fusies wordt gedacht. Wel 

staat de gemeente open voor samenwerkingsverbanden die meerwaarde op kunnen leveren en 

is er ruimte om dergelijke kansen te benutten.  

Wanneer er specifiek wordt gekeken naar de buitendienst, zijn er samenwerkingen met 

Groenmaat Hoveniers en het werk- leerbedrijf WerkSaam Westfriesland. In deze 
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samenwerkingen worden werkzaamheden uitbesteed en inbesteed, zoals in feite het geval is bij 

WerkSaam Westfriesland. Dit gaat voornamelijk over werkzaamheden in de groenvoorziening. 

Uit gesprekken die wij hebben gevoerd met betrokkenen is gebleken dat het de intentie van de 

gemeente is om dergelijke samenwerkingen voort te zetten. Hiermee draagt de buitendienst van 

de gemeente Koggenland bij aan de ambitie die is omschreven in het collegeprogramma om de 

samenleving te ondersteunen met als doel dat mensen voor zichzelf en voor elkaar kunnen 

zorgen.  

2.3 Duurzaamheid 

Duurzaamheid speelt binnen de gehele gemeentelijke organisatie en zo ook binnen de 

dienstverlening een belangrijke rol. Het doel is om de samenleving te verduurzamen, door middel 

van duurzame ontwikkeling. Hierin is het van belang dat in de behoefte van het heden wordt 

voorzien zonder de voorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen. De gemeente 

Koggenland streeft ernaar dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van haar denken én 

handelen. Om dit streven te concretiseren heeft de gemeente de nota “Verkenning van 

duurzaamheidsambities door de gemeente Koggenland” opgesteld. In deze nota staat onder 

andere omschreven aan welke duurzaamheideisen nieuwe gemeentelijke gebouwen, en zo ook 

een gemeentewerf, moeten voldoen:  

 Duurzaamheid: aardgasvrij of energielabel A of beter. 

 Duurzame energie opwekking: het realiseren van duurzame opwekmogelijkheden. 

 Mobiliteit: het aanbrengen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. 

 Natuur: het stimuleren van onverharding en het vermijden van bestrijdingsmiddelen. 

 Circulair: de gebouwen staan in de materialen bibliotheek en zijn circulair ontworpen. 

 Milieu: Materiaalkeuze en kwaliteit binnenklimaat zijn leidend. 
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3 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende locaties van de buitendienst. Het dient een 

overzicht te geven van de huidige situatie binnen de gemeente Koggenland. Daarnaast worden 

de knelpunten die momenteel worden ervaren in het functioneren van de buitendienst in kaart 

gebracht.   

3.1 Locaties overzicht 

De buitendienst werkt nu vanuit meerdere locaties verspreid over de gemeente, te weten: 

1. Gemeentewerf Avenhorn 

2. Gemeentewerf Obdam 

3. Opslag Ursem 

4. Opslag Hensbroek 

5. Depot Obdam 

6. Depot Berkhout 

Afbeelding 1: Satelliet overzicht locaties buitendienst  
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3.2 Beschrijving locaties gemeentewerven 

Gemeentewerf Avenhorn 

Deze gemeentewerf, die sinds 1965 in gebruik is, is 2.200 m2, waarvan 890 m2 is bebouwd. Dit is 

de hoofdvestiging van de buitendienst van waaruit gemiddeld 10 tot 12 mensen werken. Op de 

locatie is een ruimte voor personeel (kantoor, kantine, kleedruimte). Daarnaast is op deze locatie 

de centrale opslag van materialen die nodig  is voor het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte. Op deze gemeentewerf vindt ook het beheer en onderhoud aan tractie en kleine 

werktuigen plaats (werkplaats). De bebouwing bestaat uit een hoofdgebouw met stalling voor 

materieel, twee loodsen voor opslag en stalling, een zoutopslag, een opkuilhoek1 en een ruimte 

voor afvalcontainers. De stalling wordt tevens gebruikt voor de opslag van WMO-materiaal. 

Afbeelding 2: Locatie gemeentewerf Avenhorn, West 109 

1 Een opkuilhoek wordt gebruikt voor het tijdelijk planten van gerooide bomen voordat ze definitief geplant worden, om  

te voorkomen dat de wortels uitdrogen.   
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Afbeelding 3 en 4: Foto-impressie gemeentewerf Avenhorn 

Knelpunten

Op basis van ons onderzoek stellen wij vast dat de locatie en de opstallen zijn verouderd en niet 

meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De belangrijkste knelpunten zijn: 

 De locatie ligt ingeklemd tussen bebouwing en watergang en kent geen 

uitbreidingsmogelijkheden. Activiteiten op de werf kunnen hinder opleveren voor de 

omwonenden. 

 De bereikbaarheid van het terrein is slecht. Al het verkeer moet door de bebouwde kom 

van De Goorn en/of Avenhorn. 

 De ontsluiting van het buitenterrein is slecht (vrachtwagens moeten op de weg 

manoeuvreren om op locatie te komen).  

 Er is onvoldoende parkeerruimte voor eigen personeel en bezoekers. 

 De ruimte van het buitenterrein is te klein en ongunstig vormgegeven. Als gevolg 

daarvan is er onvoldoende ruimte voor de opslag van materialen. 

 Het hoofdgebouw voldoet energetisch niet meer aan de huidige normen (geen isolatie, 

enkel glas).  

 De voorzieningen voor het personeel zijn onvoldoende (te weinig sanitair, 

gecombineerde toilet- en douchevoorziening, onvoldoende kleedruimte, te kleine 

kantine, geen separate werkplekken). 

 De werkplaats bevindt zich in de loods, is niet verwarmd en beschikt over onvoldoende 

voorzieningen om tractie en materieel te onderhouden (hefbrug, afzuiging). 

 De grote loods heeft slechts één deur. Om de opstelplaatsen van de voertuigen te 

bereiken moet veel gerangeerd worden. 

 De ruimte in de overige stallingen is onvoldoende (medegebruik voor opslag van 

materiaal). Ook hier moet veel gerangeerd worden. 

 De opslagvoorzieningen voor het materiaal zijn onvoldoende (geen stellingen, alles staat 

door elkaar op de grond). 

 De wasplaats voor het materieel ligt ongunstig (voor de ingang van de terrein/loods) en 

beïnvloedt daarmee de beweging van materieel op het terrein.  

 De opkuilhoek is niet rondom toegankelijk. 

 De opslag voor WMO materialen is in de grote loods en niet afgescheiden van de 

voorzieningen van de buitendienst. 
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Gemeentewerf Obdam 

Deze gemeentewerf is 630 m2, waarvan 240 m2 is bebouwd. De werf in Obdam is een 

gecombineerde locatie en deelt een gebouw met de brandweer. Gemiddeld werken er 5-6 

personen vanuit deze locatie. Op deze locatie is een compacte ruimte voor personeel (kantoor en 

kantine) en een stallingsruimte voor tractie. Daarnaast is er beperkte ruimte voor opslag van 

materialen en een zoutopslag. WerkSaam Westfriesland maakt gebruik van het buitenterrein 

voor het opstellen van twee schaftwagens. De locatie is in gebruik sinds 1999. 

Afbeelding 5: Gemeentewerf Obdam, Laan van Meerweijde 102 
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Afbeelding 6: Foto-impressie gemeentewerf Obdam 

Knelpunten 

De belangrijkste knelpunten van deze locatie zijn: 

 De locatie ligt ingeklemd tussen infrastructuur, watergang en woonbebouwing en biedt 

daarom geen mogelijkheden tot uitbreiding. Activiteiten op de werf kunnen hinder 

opleveren voor de omwonenden. 

 De personeelsruimte is te klein (onvoldoende sanitaire voorzieningen, kantoor en 

kantine is gecombineerd). 

 De opstelruimte voor tractie is te beperkt. 

 Het buitenterrein heeft onvoldoende ruimte voor de opslag van materiaal. Bovendien is 

het terrein ongelukkig vormgegeven waardoor o.a. de zoutopslag moeilijk te bereiken is. 

 Er is onvoldoende parkeerruimte voor eigen personeel en bezoekers. 

Opslag Ursem 

De opslag in Ursem is 3.500 m2, waarvan ca. 160 m2 is bebouwd. De locatie van de voormalige 

gemeentewerf in Ursem wordt nu gebruikt voor de opslag van materialen (bestratingsmateriaal, 

grond, etc.), niet direct gebruikt materieel en ingenomen fietsen en voertuigen. De locatie en het 

gebouw zijn gekoppeld aan de brandweerpost. Op de locatie is een half overdekte stalling voor 

de buurtbus aanwezig en een personeelsverblijf voor de (ingehuurde) straatploeg.  
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Afbeelding 7: Locatie Ursem, Noorddijkerweg 66 

Afbeelding 8: Foto-impressie opslag Ursem

Knelpunten 

De belangrijkste knelpunten van deze locatie zijn: 

 Decentrale ligging leidt tot extra vervoersbewegingen. 

 De gespreide opslag van materialen leidt er toe dat er geen goed overzicht op de 

omvang en aard van de voorraad is. 

 Onvoldoende toezicht. 

Opslag Hensbroek 

Deze opslag is ca. 100 m2 en volledig bebouwd. De locatie ligt gekoppeld aan de begraafplaats 

van Hensbroek en bestaat uit een schuur waarin (tijdelijk) niet benodigd materieel wordt 

opgeslagen. 
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Afbeelding 9: Locatie Hensbroek, Dorpsweg 92 

Afbeelding 10: Foto-impressie opslag Hensbroek 

Knelpunten 

De belangrijkste knelpunten van deze locatie zijn: 

 De locatie is moeilijk bereikbaar voor grote voertuigen. 

 Decentrale ligging leidt tot extra vervoersbewegingen. 

 De gespreide opslag leidt er toe dat er geen goed overzicht is. 

 Onvoldoende toezicht. 

Depot Obdam 

Het maximaal te gebruiken oppervlak van het depot is ca. 6.200 m2, deels verhard met 

betonplaten. Het totale terrein is aanzienlijk groter, aangezien de erfgrens ligt in de omliggende 

watergangen. Het terrein wordt gebruikt voor de opslag van voornamelijk groenafval en grond. 

Het terrein grenst aan de oostzijde aan de begraafplaats. Om overlast te vermijden wordt het 

oostelijk deel van het terrein daarom niet of nauwelijks gebruikt, waardoor de te gebruiken 

oppervlakte ca. 4.500 m2 bedraagt. 
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Afbeelding 11: Depot Obdam, Braken 

Knelpunten 

De belangrijkste knelpunten van deze locatie zijn: 

 Het terrein is grotendeel onverhard en daardoor vaak modderig. 

 Het terrein is relatief groot en wordt slechts gedeeltelijk gebruikt. 

 De gespreide opslag leidt er toe dat er geen goed overzicht is. 

 Onvoldoende toezicht. 

Depot Berkhout 

Het totale terrein van het depot in Berkhout is ca. 8.300 m2 groot. Hiervan is ca. 1.800 m2 

verhard en wordt daadwerkelijk gebruikt voor opslag van voornamelijk groenafval, veegvuil en 

grond. Om de verharding te compenseren is er een waterberging van ca. 400 m2 aangelegd. 

Vooraan aan de Teding van Berkhoutweg is een oefenlocatie van de brandweer gelegen. 
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Afbeelding 12: volledige kadastrale perceel depot Berkhout, Teding van Berkhoutweg. Het gebruikte perceel van 8300 m2 

is gelegen tussen de hagen.

Knelpunten 

De belangrijkste knelpunten van deze locatie zijn: 

 Het terrein is relatief groot en wordt slechts gedeeltelijk gebruikt. 

 De gespreide opslag leidt er toe dat er geen goed overzicht is. 

 Onvoldoende toezicht. 

3.3 Kenmerken bedrijfsvoering 

De buitendienst werkt vanuit de twee locaties in Avenhorn en Obdam. Tijdens het onderzoek is 

naar voren gekomen dat de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het beheer en onderhoud 

van het openbaar groen, inclusief het maaien van sportvelden en gazons (ca. 11 medewerkers). 

Andere belangrijke taken van de buitendienst zijn het onderhoud van meubilair, speelterreinen, 

sportvelden en de keuring en het onderhoud van speeltoestellen (ca. 2 medewerkers), ledigen 

van afvalbakken, bosmaaien obstakels en kantonnierswerkzaamheden (1 medewerker). Met 

uitzondering van één medewerker draaien alle medewerkers ook diensten in de 

gladheidsbestrijding. Doordat de organisatie relatief klein is, worden de medewerkers breed 

ingezet. Naast de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden verrichten de medewerkers 

van de buitendienst ook veel servicetaken, zoals voorlopen op begraafplaatsen en ondersteuning 

bij evenementen, verkiezingen en feestdagen (boomfeestdag, etc.).  
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Uit de gesprekken met sleutelpersonen binnen de gemeente is gebleken dat ’s-ochtends 

gezamenlijk wordt gestart op de gemeentewerven. Dit werken vanuit de verschillende werven 

bemoeilijkt de aansturing van, en de samenwerking tussen, de teams. Afhankelijk van de te 

verrichten werkzaamheden wordt de optimale groepsgrootte bepaald. De kantonnier, de 

medewerker technische dienst en de gazon-/sportveldmaaiers werken voornamelijk alleen. 

Gedurende de werkdag komt men op de werven terug voor koffie- en lunchpauze. De 

retourritten naar de werven worden zoveel mogelijk gecombineerd met de afvoer van materiaal 

naar de depots.  

Daarnaast blijkt dat de gemeente Koggenland een belangrijk deel van de werkzaamheden in de 

openbare ruimte uitbesteedt. Zo wordt een deel van het reguliere groenonderhoud (in de kern 

van Obdam en een aantal buitendorpen) uitgevoerd door het leer- werkbedrijf WerkSaam 

Westfriesland. WerkSaam Westfriesland zet hiervoor jaarrond een ploeg in die zelfstandig in de  

wijken opereert. Een ander vast samenwerkingsverband voor de uitvoering van groenonderhoud 

bestaat met Groenmaat. Groenmaat zet hiervoor medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt van WerkSaam Westfriesland in. 

Voor het uitvoeren van klein onderhoud aan de verhardingen binnen de gemeente is een vaste 

ploeg van twee medewerkers ingehuurd. Zij opereren vanaf de locatie in Ursem. 

Alle andere reguliere werkzaamheden, zoals het maaien van bermen en het onderhoud van 

verhardingen en riolering, worden uitbesteed aan verschillende aannemers. Deze aannemers 

maken soms gebruik van de gemeentewerven. 

3.4 Personeel 

De buitendienst van de gemeente Koggenland kent een formatie van 17 fte. De buitendienst 

wordt operationeel aangestuurd door een coördinator. Gezien de ambitie van de gemeente met 

betrekking tot de dienstverlening, zal de omvang van de buitendienst ongeveer gelijk blijven en in 

de toekomst wellicht verder toenemen. Vacatures die ontstaan door de uitstroom van personeel 

als gevolg van pensionering, zullen opnieuw worden ingevuld. Als gevolg van de aanstaande 

overdracht van wegen en kunstwerken van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

naar de gemeente is waarschijnlijk sprake van de overgang van 4-5 fte naar de gemeente. De 

exacte invulling van deze fte is op dit moment nog niet bekend. Naast eigen personeel worden de 

werven ook gebruikt door medewerkers van aannemers die voor de gemeente werkzaamheden 

uitvoeren. In Obdam wordt een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd door het leer- 

werkbedrijf WerkSaam Westfriesland. Incidenteel maken deze medewerkers ook gebruik van 

deze werf. 
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3.5 Materieel 

Tijdens ons onderzoek is naar voren gekomen dat de buitendienst van de gemeente beschikt 

over een toereikend park aan materieel (tractie)2. In de onderstaande tabel staat een overzicht 

van dit materieel weergegeven.

Voertuigen/materieel Aantal 

Grote tractoren 4 

Kleine tractoren 2 

Pick-up, bus 4 

Personen- bestelwagens 3 

Grasmaaiers 1 

Aggregaat 1 

Aanhangers (diverse typen) 29 

Strooiers 4 (waarvan 1 reserve)  

Sneeuwploegen 3 

Afvalcontainers 4 

Schaftwagens (WerkSaam Westfriesland) 2 

Overig materieel 13 

Tabel 1: Overzicht materieel 

3.6 Financiële situatie 

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de financiële situatie van de verschillende door 

de buitendienst gebruikte locaties.  

Tabel 2: Overzicht financiën (2019), exclusief BTW 

Onder exploitatie vallen alle kosten die betrekking hebben op beheer, nutslasten, zakelijke 

lasten, etc. Voor de onderhoudslasten is uitgegaan van een meerjaren onderhoudsraming. Per 

jaar fluctueren de bedragen als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden. Daarom zijn 

gemiddelde onderhoudslasten per jaar (excl. 10% bezuinigingen) over de periode 2017-2032 in 

de tabel opgenomen. Tenslotte zijn in de meerjaren investeringsraming (2017-2032) 

investeringen ter grootte van € 30.600 (excl. BTW) opgenomen voor verbeteringen en 

aanpassingen van de accommodaties.  

2 Werktuigen en machines  

Gemeentewerf Avenhorn Gemeentewerf Obdam Opslag Ursem Opslag Hensbroek Depot Obdam Depot Berkhout Totaal

Exploitatie 5.500,00€                          4.000,00€                          4.000,00€                          500,00€                             500,00€                             2.000,00€                          16.500,00€                        

Onderhoud 12.700,00€                        4.100,00€                          3.500,00€                          3.900,00€                          -€                                   -€                                   24.200,00€                        

Kapitaallasten 2.361,00€                          -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   2.361,00€                          

Totaal 20.561,00€                        8.100,00€                          7.500,00€                          4.400,00€                          500,00€                             2.000,00€                          43.061,00€                        

Boekwaarde 1-1-2019 60.667,00€                        niet bekend afgeschreven afgeschreven afgeschreven afgeschreven 60.667,00€                        

Geplande investeringen 2017-2032 11.400,00€                        12.700,00€                        6.500,00€                          -€                                   -€                                   -€                                   30.600,00€                        
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3.7 Knelpunten in het functioneren  

Als we de verzamelde gegevens analyseren kunnen de voornaamste knelpunten van de 

gemeentewerven in Avenhorn en Obdam als volgt worden samengevat: 

 De buitendienst werkt vanuit meerdere locaties verspreid over de gemeente, dit 

bemoeilijkt de aansturing van, en de samenwerking tussen, de teams; 

 Beide gemeentewerven liggen ingeklemd tussen infrastructuur, watergangen en/of 

woonbebouwing en bieden daarom geen mogelijkheden tot uitbreiding; 

 De buitenterreinen van beide werven zijn ongunstig vormgegeven, waardoor er 

onvoldoende ruimte is voor de opslag van het materieel en tractie. Daarnaast zijn beide 

werflocaties en de opslag in Hensbroek moeilijk bereikbaar voor groter materieel en 

vrachtauto’s. De manoeuvreerruimte is door de vormgeving en inrichting van de 

terreinen beperkt.  

 De voorzieningen voor het personeel voldoen op beide locaties niet aan de arbo eisen;  

 Er is op de beide werven te weinig parkeergelegenheid voor eigen personeel en 

bezoekers;  

 Het hoofdgebouw in Avenhorn voldoet niet meer aan de huidige wettelijke normen en 

eisen op het gebied van veiligheid/risico’s en duurzaamheid. 

Voor wat betreft de opslagen en depots komen uit de analyse de volgende knelpunten naar 

voren: 

 Decentrale ligging leidt tot extra vervoersbewegingen; 

 De gespreide opslag van materialen leidt er toe dat er geen goed overzicht op de 

omvang en aard van de voorraad is; 

 Onvoldoende toezicht op de locaties; 

 Moeilijke bereikbaarheid van een aantal depots en opslagen. Bij calamiteiten buiten 

werktijd kost het veel tijd om alle benodigde materialen aan te voeren;  

 Het depot in Obdam is niet verhard en daardoor vaak modderig; 

 Het terrein in Berkhout is relatief groot en wordt slechts gedeeltelijk gebruikt. 
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4 Programma van eisen  

In dit hoofdstuk wordt het programma van eisen toegelicht. Onderscheid wordt gemaakt in 

kwalitatieve en kwantitatieve eisen. De kwalitatieve eisen zijn geformuleerd op basis van 

interviews met medewerkers en vloeien voort uit de gemeentelijke richtlijnen op het gebied van 

duurzaamheid en wettelijke richtlijnen op het gebied van arbo en veiligheid. De kwantitatieve 

eisen zijn gebaseerd op een inventarisatie van materieel en materialen. 

4.1 Kwalitatief programma van eisen  

Duurzaamheidseisen 

Zoals al eerder omgeschreven in paragraaf 2.3, moeten nieuwe gemeentelijke gebouwen voldoen 

aan de duurzaamheidseisen die de gemeente in de nota “Verkenning van duurzaamheidsambities 

door de gemeente Koggenland” heeft beschreven: 

 Duurzaamheid: aardgasvrij of energielabel A of beter. 

 Duurzame energie opwekking: het realiseren van duurzame opwekmogelijkheden. 

 Mobiliteit: het aanbrengen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. 

 Natuur: het stimuleren van onverharding en het vermijden van bestrijdingsmiddelen. 

 Circulair: de gebouwen staan in de materialen bibliotheek en zijn circulair ontworpen. 

 Milieu: Materiaalkeuze en kwaliteit binnenklimaat zijn leidend. 

Gebruikerseisen 

Tijdens de gesprekken met de medewerkers van de gemeente zijn verschillende ambities voor de 

nieuwe gemeentewerf en de bedrijfsvoering geformuleerd. Deze eisen zijn opgenomen in bijlage 

1. 

4.2 Kwantitatief programma van eisen 

Voor het opstellen van het ruimtelijk programma van eisen zijn wij uitgegaan van de volgende 

uitgangspunten: 

 Voor de omvang van de personeelsvoorzieningen is uitgegaan van 20 fte (de huidige 

bezetting, plus 4 fte van de overdracht van het Hoogheemraadschap). De kantine moet 

ruimte bieden aan 25 fte. Verder zijn opgenomen een kantoor voor de coördinator, een 

vergader- en bespreekruimte, 2 (flex) werkplekken, voldoende sanitair, een was- en 

kleedruimte en een droogruimte. 

 Voor de omvang van het magazijn en de werkplaats is uitgegaan van de opgegeven 

omvang van de opslag, waarbij door het gebruik van stellingen een efficiëntieslag is 

gemaakt. 

 De stalling van voertuigen en tractie is overdekt en afgesloten. Uitgegaan is van de 

omvang van het huidige materieelpark, waarbij rekening is gehouden met een 

uitbreiding van het materieelpark met twee pick-ups en een heftruck. 

 Aanhangers, strooiers, etc. staan in een overdekte, halfopen stalling. Uitgegaan is van 

het huidige materieelbestand, waarbij een efficiëntieslag is gemaakt met betrekking tot 

het aantal aanhangwagens en strooiers. 
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Hieronder staat de benodigde omvang van de verschillende onderdelen van de nieuwe 

gemeentewerf.  

Omschrijving Omvang 

Personeelsvoorzieningen 310 m2 

Magazijn en werkplaats 310 m2 

Stalling voertuigen en tractie 330 m2 

Overdekte stalling (half open) 735 m2 

Zoutloods 110 m2 

Totaal bebouwd 1.795m2 

Buitenterrein 1.220 m2 

Overig (verharding, verkeersruimte, groen) 1.190 m2 

Totaal onbebouwd 2.410 m2 

Totaal 4.205m2 
Tabel 3: Omvang gemeentewerf 

De gemeente beschikt nu over twee depots voor grond en groenafval die goed gespreid liggen 

over de gemeente. Vanuit kostenoverwegingen adviseren wij deze depots te handhaven. De 

nuttige gebruikte ruimte van de bestaande depots is 4.500 m2 in Obdam en 1.800 m2 Berkhout, 

echter het terrein in Obdam is niet optimaal ingericht. Bovendien kan de omvang van de depots 

door het vergroten van de frequentie van ophalen van afval beperkt worden. Het depot dient wel 

ruimte te bieden aan het composteren van afval door middel van de Bokashi methode3. Indien de 

gemeente toch besluit voor een nieuw centraal depot dient te worden uitgegaan van een verhard 

oppervlakte van totaal 3.600 m2.  

3 Met de Bokashi methode wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem door middel van fermentatie. Van 

origine is het een Japanse term en methode en betekent “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Bij deze methode 

worden bacteriën, gisten en schimmels aan het organisch restmateriaal toegevoegd. Dit wordt vervolgens luchtdicht 

afgedekt. Na 8 tot 10 weken is het restmateriaal omgezet in een vruchtbare voeding voor in of op de bodem.
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5 Consequenties  

Dit hoofdstuk bevat een kostenraming voor de bouw van één nieuwe gemeentewerf. Deze 

raming is opgesplitst in investerings- en exploitatiekosten. Tevens worden de effecten van een 

nieuwe centrale locatie op de bedrijfsvoering beschreven. 

5.1 Investeringskosten 

In onderstaande kostenraming is uitgegaan van een nieuwe werf op een nader te bepalen locatie. 

De omvang van het personeels- en materieelbestand van de gemeente Koggenland is voor ons 

bepalend geweest voor de omvang van het ruimtelijk programma en bijbehorende uitbreiding 

t.o.v. de bestaande werven. Op basis van kengetallen die wij binnen Antea Group hanteren voor 

de bouw van gemeentewerven is vervolgens een raming van bouwkosten gemaakt (prijspeil 

november 2019). In de raming is een aparte post opgenomen voor het invullen van de 

duurzaamheidsopgaven. Voor de gehele raming geldt in dit stadium een bandbreedte van plus of 

min 20%. 

In deze kostenraming zijn de kosten van aankoop van grond, het bouwrijp maken van de locatie, 

de overheadkosten, de kosten van planvoorbereiding en de kosten van de opdrachtgever en 

marktwerking niet verwerkt. Deze kosten zijn te zeer afhankelijk van onder andere de 

locatiekeuze om een betrouwbare raming te kunnen maken. 

Hieronder is het ruimtelijk programma van de gemeentewerf weergegeven. Een nadere 

uitsplitsing hiervan is te vinden in bijlage 2. 

Ruimtelijk programma Bruto oppervlakte Kosten 

Personeelsvoorzieningen 310 m2 €                     387.500 

Magazijn en werkplaats 310 m2 €                     248.000 

Stalling voertuigen en tractie 330 m2 €                     198.000 

Overdekte stalling (halfopen) 735 m2 €                     441.000 

Zoutopslag 110 m2 €                     100.000 

Buitenterrein 2.410 m2 €                     482.000 

Subtotaal €                 1.856.500 

Onvoorzien 5% €                       92.825 

Opslag duurzaamheid/circulair 15% €                     278.475

Subtotaal €                 2.227.800 

Bouwplaatskosten/eenmalige 

kosten/uitvoeringskosten 9% €                     204.958 

Subtotaal bouwkosten €                 2.432.758 

Algemene kosten, winst en risico 12% €                     280.703 

Totale bouwkosten excl. B.T.W. €                 2.713.461

Tabel 4: Kosten van het ruimtelijk programma van eisen, exclusief BTW met een bandbreedte van plus of min 20% 



Toekomstbestendige buitendienst Koggenland 

Optimalisatie huisvesting 

projectnummer 0456331.100 

28 april 2020 revisie 1.0 

Gemeente Koggenland 

Blad 21 van 25 

Indien u toch kiest voor het realiseren van een nieuw centraal depot met een verhard terrein 

voor opslag bedragen de kosten € 720.000. 

5.2 Exploitatiekosten  

Voor de nieuwe centrale gemeentewerf in Koggenland is op basis van kengetallen en onze 

ervaringsgegevens een raming van de exploitatiekosten gemaakt. Het prijspeil van de raming is 

november 2019. Bij het opstellen van de exploitatieraming zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

 De onderhoudskosten bevatten zowel de kosten voor klein onderhoud als de reservering 

voor groot onderhoud (bouwkundig, technisch, installatietechnisch). Voor de raming van 

de onderhoudskosten is uitgegaan van gemiddeld 1,5% van de bouwkosten van de 

gemeentewerf en gemiddeld 1,0% van de bouwkosten van het depot. Kosten voor 

werfbeheer vallen hier niet onder. Deze zijn apart in de gemeentebegroting opgenomen. 

 Kosten voor steunpunten zijn niet opgenomen omdat wordt uitgegaan van medegebruik 

van gemeentelijke accommodaties of van door de gemeente gesubsidieerde 

accommodaties. 

 Bij de raming van de kosten van nutslasten is er van uitgegaan dat de werf voor een 

belangrijk deel zelf energie opwekt.  

 Onder de zakelijke lasten van de exploitatie vallen de kosten die betrekking hebben op 

belastingen en verzekeringen. 

 Onder beheer vallen de lasten voor inkoop voor de kantine, bureaumaterialen etc. 

 Voor het ramen van de kapitaallasten is uitgegaan van een lineaire afschrijving met een 

afschrijvingsduur van 40 jaar en een rentepercentage van 2%. De in de tabel opgenomen 

kapitaallasten betreffen de lasten in het eerste exploitatiejaar. Als gevolg van de lineaire 

afschrijving nemen de rentelasten over de afschrijvingsperiode af. 

 Voor de volledigheid zijn de exploitatielasten van een nieuw depot ook meegenomen. 

Deze zijn uiteraard alleen relevant indien de gemeente ook ten aanzien van het depot 

zou besluiten tot nieuwbouw. 

Kosten 

Nieuwe 

gemeentewerf Nieuw depot 

Onderhoud  €                   34.100,00  €                     8.600,00 

Nutsvoorzieningen  €                     5.000,00  - 

Zakelijke lasten  €                   27.800,00  €                     8.600,00 

Beheer  €                   10.000,00  - 

Inventaris   PM  - 

Totaal exploitatie  €                   76.900,00  €                   17.200,00 

Afschrijving  €                   69.200,00  €                   21.000,00 

Rente  €                   55.400,00  €                   26.300,00 

Totaal kapitaallasten  €                 124.600,00  €                   47.300,00 

Totaal generaal  €                 201.500,00  €                   64.500,00 
Tabel 5: Raming exploitatiekosten, exclusief BTW 
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5.3 Effecten op de bedrijfsvoering  

Een nieuwe werf heeft effecten op de bedrijfsvoering van de buitendienst. De belangrijkste 

hiervan zijn: 

 Door één locatie is de aansturing van de buitendienst eenduidiger en gemakkelijker. 

Doordat iedereen vanuit één locatie werkt, komt dit de uniformiteit van werken ten 

goede, vergroot het de flexibiliteit en zal er op termijn sprake zijn van één buitendienst. 

 Eén locatie kan optimaal worden ingericht aan de huidige eisen van de bedrijfsvoering. 

Dit levert een beter overzicht op van de beschikbare materialen en materieel. Opslag op 

één locatie is efficiënter qua ruimtebeslag. Bovendien voorkomt één locatie heen en 

weer rijden tussen de werven en de opslag locaties. Wanneer ook het depot gekoppeld 

zou worden aan de werf, is sprake van een optimale situatie. 

 Een centraal gelegen werf levert voor een deel van het personeel langere afstanden 

voor het woon- werkverkeer op. 

 Afhankelijk van de gekozen locatie kan één werf leiden tot langere aanrijtijden voor het 

personeel. Nu werken de medewerkers van de werf in Avenhorn voornamelijk in en 

rondom Avenhorn/De Goorn en de medewerkers van de werf in Obdam vooral in en 

rondom Obdam. Echter, door het laten van vervallen van de koffiepauze op de 

gemeentewerf en op de werklocatie pauze te houden kan veel tijd worden bespaard.  

 Om op locatie te kunnen pauzeren zijn steunpunten nodig in de wijken en/of 

dorpskernen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan brandweerkazernes, buurt- 

en dorpshuizen of sportaccommodaties. Het werken met schaftwagens is gezien de 

flexibele inzet van de medewerkers van de buitendienst geen optie. 
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6 Conclusies en aanbeveling 

In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken en bijbehorende aanbevelingen gegeven. Het 

advies dient als input om bestuurlijke besluitvorming plaats te kunnen laten vinden over het al 

dan niet realiseren van een nieuwe gemeentewerf.  

6.1 Advies 

In de visie op de dienstverlening van de gemeente Koggenland vormt de buitendienst een 

belangrijk onderdeel. De buitendienst vormt het visitekaartje van de gemeente in de wijken en 

dorpen. Zij fungeert als de oren en ogen van de organisatie. Bovendien is zij door haar (gebieds-) 

kennis snel en flexibel in te zetten. In de visie op de gemeentelijke organisatie blijft een 

buitendienst van de huidige omvang dan ook onmisbaar.  

De huidige werklocaties van de buitendienst van Koggenland zijn echter gedateerd en voldoen 

niet meer aan de eisen (wettelijk, duurzaamheid, gebruikseisen, bedrijfsvoering) die aan de 

accommodatie van een moderne buitendienst gesteld worden. Bovendien kent de gemeente in 

totaal zes locaties, te weten twee werven, twee opslaglocatie en twee depots. Dit leidt tot heen 

en weer rijden tussen de locaties en komt het overzicht op de bedrijfsvoering niet ten goede. 

Voor een toekomstbestendige buitendienst is een nieuwe centraal gelegen gemeentewerf met 

voldoende opslagruimte een noodzaak. Wij adviseren dan ook om in de gemeente Koggenland 

een nieuwe gemeentewerf te realiseren. Daarnaast adviseren wij de bestaande depots in Opdam 

en Berkhout te handhaven. Wij adviseren u wel om op de nieuwe locatie ruimte te reserveren 

voor de mogelijke uitbreiding met een centraal depot in de toekomst.  

Geen van de bestaande locaties van de gemeentewerven in Avenhorn en Obdam is geschikt om 

als basis voor een nieuwe gemeentewerf te dienen. De locaties zijn te klein, liggen ingeklemd en 

hebben geen ruimte voor uitbreiding. Daarnaast zijn de opstallen verouderd en/of te klein.  

Dit betekent dat voor de nieuwe gemeentewerf een nieuwe locatie gevonden moet worden, bij 

voorkeur centraal gelegen in de gemeente. De locatie moet geen overlast veroorzaken voor 

omwonenden en moet goed bereikbaar zijn voor eigen voertuigen en leveranciers. De kosten van 

een nieuwe centraal gelegen gemeentewerf bedragen aan directe bouwkosten ca. 2,8 miljoen 

euro met een bandbreedte van +/- 20%. Dit is exclusief kosten voor verwerving van grond, 

bouwrijp maken en andere indirecte kosten. Indien u besluit om vanuit redenen van 

bedrijfsvoering toch een nieuw centraal depot te realiseren is hieraan een investering van € 

720.000,-- verbonden.   

6.2 Vervolgstappen 

Om te komen tot een nieuwe centrale gemeentewerf adviseren wij u een projectleider vastgoed 

aan te stellen die een businesscase opstelt voor de nieuwe locatie. In de businesscase dienen de  

mogelijkheden tot herontwikkeling/hergebruik van de vrijkomende locaties te worden 

meegenomen evenals de kosten voor een locatie onderzoek. Naar aanleiding van de 

businesscase kan vervolgens een bestuurlijk besluit worden genomen op basis waarvan de 

verdere uitwerking van de plannen voor de nieuwe gemeentewerf kan plaatsvinden. 
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7 Bijlagen 

7.1 Bijlage 1: Gebruikerseisen 

Tijdens de gesprekken met de medewerkers van de gemeente zijn de volgende ambities voor de 

nieuwe gemeentewerf en de bedrijfsvoering geformuleerd: 

 Duurzaam – zonnepanelen – zonneboiler – sedum dakbedekking; 

 Veel licht, lucht en ruimte; 

 Grijswatercircuit-wasplaats waar water recycling mogelijk is; 

 Ruime kantine met faciliteiten (keuken); 

 Voldoende sanitaire voorzieningen; 

 Meerdere kantoorruimtes / vergaderplekken; 

 Kleedruimtes met lockers en bijbehorende faciliteiten; 

 Digiboards en informatiepanelen; 

 Deels verwarmde machineloods (vloerverwarming) voor sleutelen/onderhoud, inclusief 

doorsmeerbrug; 

 Stalling voor fietsen en parkeerplekken voor bromfietsen, motoren en auto’s; 

 Magazijn in aparte ruimte (geen zolders); 

 Opslag bebording (wegmarkering); 

 Opslag brandstoffen; 

 Opslagbunkers zout (overdekt); 

 Opslagbunkers compost en zand (overdekt); 

 Containers verdiept opgesteld (oud ijzer, hout, groenafval, puin, plastic, papier); 

 Opslag bestratingsmateriaal; 

 LED-verlichting op het gehele terrein; 

 Opslag rioolpompen; 

 Chemisch afval depot; 

 Machine wasplaats; 

 Dieseltank (overdekt); 

 Ruime opkuilplaats voor beplanting; 

 Goede doorrijdbaarheid vrachtwagens; 

 Werkplekken voor eigen personeel van de buitendienst die ook gebruikt kunnen worden 

als flexplekken door medewerkers van het gemeentehuis; 

 Materieel voor calamiteiten en evenementen is van buitenaf bereikbaar zonder het 

terrein te betreden; 

 Opslagplaats WMO materialen is van buitenaf bereikbaar zonder het terrein te 

betreden. 
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7.2 Bijlage 2: Ruimtelijk programma van eisen  

Benodigde ruimte werf

20 fte eigen personeel

Omschrijving eenheid netto m2 bruto m2 afgerond

Personeelsvoorzieningen

Kantoor coördinator 1 werkplek, 1 overlegtafel (4 zitplekken) 1 20 m2 20

Vergader- en bespreekruimte 1 overlegtafel (6-8 zitplekken) 1 20 m2 20

Kantoor beheerder/ondersteuning 2 werkplekken 2 10 m2 20

Kantine met keuken 25 fte kunnen overleggen (16 vaste FTE, 4 HHNK, 4 aannemers, 1 reserve) 25 2,75 m2 69

Droogruimte 20 0,75 m2 15

Sanitaire ruimte 20 1 m2 20

Was- en kleedruimte 20 2 m2 40

Installatieruimte/werkkast 20 0,75 m2 15

Totaal 219 1,4 306 310

Magazijn en werkplaats

Werkplaats 20 4,5 m2 90

Opslag 80

Opslag klein materieel 50

Opslag WMO 15

Opslag materialen calamiteiten en evenementen 3 15 m2 45

Totaal 280 1,1 308 310

Stalling voertuigen en tractie

Grote vrachtwagen 0 30 m2 0

Grote tractor 4 20 m2 80

Kleine tractor 1 17,5 m2 18

Pick-up, bus 6 20 m2 120

Personenwagens 3 15 m2 45

Grasmaaier, etc. 1 15 m2 15

Heftruck 1 10 m2 10

Aggregaat 1 10 m2 10

Totaal 298 1,1 327 330

Overdekte stalling (half open)

Aanhangers, actiewagen, borden, hekken 23 15 m2 345

Schaftwagen 2 15 m2 30

Strooier 4 15 m2 60

Sneeuwploeg 3 4 m2 12

Containers vrachtwagen 6 15 m2 90

Overig 13 10 m2 130

Totaal 667 1,1 734 735

Zoutloods

Zoutloods 100

Totaal 100 1,1 110 110

Buitenterrein

Wasplaats 1 55 m2 55

Brandstoffenopslag 1 10 m2 10

Opslag diverse materialen 375

Opslag zand, grond 100

Rolcontainers 2 2 m2 4

Kuilhoek 1 150 m2 150

Parkeerplaatsen 25 15 m2 375

Fietsenstalling 15 1 m2 15

Terras 25 1 m2 25

Totaal 1.109 1,1 1.220 1.220

Verharding/verkeersruimte/groen 40% van het totaaloppervlak 40% 2672 1.069 1,1 1.176 1.190

Totaal buitenterrein 2.410

Totaal 4.205

Onbebouwd 2.410

Bebouwd 1.795
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


