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DOEL: Besluiten
Het besluit om een krediet toe te kennen, uit het IP, voor het aanbrengen van het C-2000 communicatie
systeem in het gebouw Appelaar en parkeergarage Cronjé is een bevoegdheid van de Raad. De
aanleiding hiervoor is de eis vanuit het gebruiksbesluit artikel 2.8.1 (VROM).

Raadsstuk
1. Het college stelt de raad voor om het communicatie systeem C-2000 te laten aanbrengen in het
gebouw Appelaar en in parkeergarage Cronjé.
2. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € € 121.682 te dekken uit
het investeringsplan 2009-2014/IP nummer SZ.70 en SZ.71.
3. De betrokkenen worden daags na besluitvorming geinformeerd.
4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie
Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

Besluit

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

in te vullen door griffie

[ ] Conform

[ ] Ja

[ ] Gewijzigd

[ ] Nee

[ ] Aangehouden
[ ] Afgevoerd

Datum vergadering
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Appelaar en in parkeergarage Cronjé.
Reg.nummer: 2009/173905
1. Inleiding
Aanleiding van het nemen van dit besluit is de aanwijzing tot het aanbrengen van
het C-2000 communicatiesysteem voor het gebouw Appelaar (B&W nota
2008/149017) en de controle gebruiksvergunning door de Brandweer in de
parkeergarage Cronjé d.d. 16 juni 2009. Conform het gebruiksbesluit artikel 2.8.1.
(VROM) wat vanaf 1-11-2008 direct van kracht is, wordt geeist dat een voor grote
aantallen bezoekers toegankelijk bouwwerk een communicatiesysteem heeft voor
mobiele radiocommunicatie tussen hulpdiensten binnen en buiten dat bouwwerk.
Per 1-11-2008 is de keuze van het college om door middel van een aanwijzing het
C-2000 systeem aan te leggen uit de Haarlemse Bouwverordening gehaald.
Parkeergarage Cronjé behoeft dus geen aanwijzing te verkrijgen.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. In te stemmen met aanbrengen van het communicatiesysteem C-2000 voor
zowel het gebouw Appelaar als de parkeergarage Cronjé.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 121.682,-- te dekken uit het
investeringsplan 2009-2014/IP-nummer SZ.70 en SZ.71.
3. Beoogd resultaat
Het aanleggen van het communicatiesysteem C-2000 in voor grote aantallen
bezoekers zorgt voor het goed funktioneren van de hulpdiensten bij calamiteiten.
Dit geldt voor het gebouw Appelaar waar het Gerechtshof en een parkeergarage is
gevestigd en voor de parkeergarage Cronjé.
4. Argumenten
Vanuit juridische aard, het gebruiksbesluit, is vereist dat het communicatiesysteem
C-2000 aangelegd moet worden in het gebouw Appelaar en parkeergarage Cronjé.
Financiele aspecten
-Gebouw Appelaar
De totale kosten bedragen:
Installatie geleverd door Zenitel
(inclusief montage)
Unit Meldkamer Systeem (UMS)

€ 39.958,-- excl. BTW.
€ 23.000,-- excl. BTW.

Onvoorziene kosten (10%)
Totaal

€ 3.992,-- excl.BTW.
€ 66.950,-- excl BTW.

De gemeente betaalt 50% van de kosten (€ 33.475,--) vanuit het IP, de
Rijksgebouwendienst (RGD) neemt de andere 50% (€ 33.475,--) van de kosten voor
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haar rekening. Door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt dit vastgelegd
en achteraf betaald.
De exploitatiekosten voor de installatie en het UMS systeem bedragen circa
€ 4.650,-- per jaar met ingang van 2010. De RGD betaalt 50% van deze kosten €
2.325,--, de gemeente betaalt ook 50% van de kosten € 2.325,-- ten laste van
kostenplaats 1581.7660. De exploitatiekosten worden gedekt binnen de begroting
van Stadszaken.
-Parkeergarage Cronjé
De totale kosten bedragen:
Installatie geleverd door Zenitel
(inclusief montage)
Unit Meldkamer Systeem (UMS)
Onvoorziene kosten (10%)
Totaal

€ 28.455,-- excl. BTW
€ 23.000,-- excl. BTW
€ 3.277,-- excl. BTW
€ 54.732,-- excl. BTW

Er zal een voorstel door het bestuur van de Vereniging van Eigenaars gebouw
“Cronjé Garage” (VVE) aan de VVE-leden worden gedaan om de kosten te
verdelen op basis van de verhouding privaat eigendom parkeerplaatsen/verhouding
publiek eigendom parkeerplaatsen, 408:435. Afspraken omtrent kostenverdeling
tussen de VVE-leden zullen schriftelijk vastgelegd worden.
De gemeente betaalt € 28.242,50 vanuit het IP en de VVE-leden € 26.489,50
(achteraf).
De exploitatiekosten voor de installatie en het UMS systeem bedragen circa
€ 4.650,-- per jaar met ingang van 2010. De kosten worden naar verhouding
408:435 verdeeld.
De gemeente betaalt € 2.501,72 ten laste van kostenplaats 1581.7670. De VVE
leden betalen € 2.148,28. De exploitatiekosten worden gedekt binnen de begroting
van Stadszaken.
Ter dekking van de kosten wordt de raad voorgesteld om een krediet ter
beschikking te stellen van € 121.682,-- zoals vastgelegd in het IP 2009-2014 (SZ.70
en SZ.71.). In het IP is € 200.000,-- opgenomen voor het realiseren van deze
investering. Momenteel is onbekend hoe hoog de onvoorziene kosten van de
installatie zijn. Het IP zal worden verlaagd met het niet benodigde bedrag.
Medio april 2010 zijn de totale kosten bekend en kan er bezien worden hoe hoog
het resterende bedrag is.
De uitvoering van de aanleg van het C-2000 systeem wordt in beide gebouwen voor
het einde van dit jaar gerealiseerd.
Communicatie aspecten
N.v.t.
5. Kanttekeningen
Geen.
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6. Uitvoering
Voor beide locaties is het noodzakelijk dat de uitvoering van het systeem zo snel
mogelijk een feit wordt, dit in verband met de verlenging van de
gebruiksvergunning. De volgende stap is om opdracht te geven tot uitvoering.
Met alle partijen zal schriftelijk gecommuniceerd worden hierover.
7. Bijlagen
Geen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris

de burgemeester
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8. Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. In te stemmen met aanbrengen van het communicatiesysteem C-2000 voor
zowel het gebouw Appelaar als de parkeergarage Cronjé.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 121.682,-- te dekken uit het
investeringsplan 2009-2014/IP-nummer SZ.70 en SZ.71.
Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter
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