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Aanleiding  

Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van de opgestelde stichtingskostenraming in december 2017 

ten behoeve van nieuwbouw vmbo Almende College. De stichtingskosten wijken fors af van de 

oorspronkelijk afgesproken normbedragen. 

Met deze notitie lopen we vooruit op de uitkomst van het aanbestedingsproces. Tenslotte heeft de 

markt nog geen bod neergelegd. De kostenraming geeft echter een substantiële afwijking ten opzichte 

van de oorspronkelijk afgesproken en verwachte raming. 

 

Vanaf eind november/begin december 2017 loopt reeds de voorselectiefase van de aanbesteding, die 

eindigt op maandag 15 januari 2017. Inmiddels is bekend dat acht partijen zich hebben aangemeld, 

waarvan er zeven uit de regio. Woensdag 17 januari 2018 vindt de beoordeling plaats en zullen vier à 

vijf aannemers worden geselecteerd die een voorstel mogen uitwerken. 

De verwachting is echter, op basis van de kostenraming, dat geen aannemer kan bouwen voor de 

oorspronkelijke tien miljoen. 

 

Eind december 2017 zijn het college van bestuur van Achterhoek VO en het college van B&W van de 

gemeente Oude IJsselstreek ingelicht over deze ontwikkeling. Afgesproken is om Draaijer & Partners 

te laten onderzoeken waar de oorzaken liggen van deze afwijking. 

Donderdag 11 januari hebben vertegenwoordigers van het college van B&W van de gemeente Oude 

IJsselstreek, het voltallige college van bestuur van Achterhoek VO en de rector van het Almende 

College met elkaar om tafel gezeten om met elkaar te spreken over de ontstane situatie. 

Tijdens dit overleg heeft de rector van het Almende College, de heer Roelof Louwsma, de 

betrokkenen in hoofdlijnen de oorzaken van de afwijking geschetst. Daarin is ook aangegeven dat de 

afgesproken 5600 m2 zich al aan de onderkant van de benodigde m2 bevindt om verantwoord vmbo 

te bieden. 

Ten opzichte van de huidige beschikbare m2 beroepspraktijklokalen aan de locatie Wesenthorst is er  

ca. 2/3 aan ruimte ingeleverd en daarnaast is er voor gekozen om geen aparte aula/kantine te 

verwezenlijken in de nieuwbouw. De overblijfruimtes worden gebruikt als onderwijsruimte. 

Het is mogelijk om nog enige aanpassingen te realiseren zodat de overschrijding omlaag gebracht 

wordt, maar realistisch is dat er aanzienlijk meer budget nodig is. 
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Daarnaast zal er dan ook aandacht moeten zijn voor het beeldkwaliteitsplan. Mogelijk zullen er enige 

concessies nodig zijn. 

 

 

 

Projectbudget 

Op 15 september 2017 is, na jaren van bijzonder constructief en prettig overleg tussen de betrokken 

partijen, de bekostigingsovereenkomst tussen de gemeente Oude IJsselstreek en de Stichting 

Achterhoek VO getekend. Het belang van de vmbo-leerling in de gemeente Oude IJsselstreek om 

thuisnabij onderwijs te kunnen volgen is hiermee gediend.  In de overeenkomst is een budget 

overeengekomen voor de nieuwbouw van het Almende College te Silvolde van € 1.775,08/m2 BVO 

inclusief btw. Op basis van de overeengekomen omvang (5600 m2 BVO), resulteert dit in een 

projectbudget van € 9.940.500 (prijspeil 11-2016) inclusief btw. Van dit bedrag wordt € 795.240,- 

inclusief btw door de Stichting Achterhoek VO geïnvesteerd. De gemeente zal de jaarlijkse 

kapitaalslasten voor de rest van de investering, a € 9.145.260 inclusief btw, voor zijn rekening nemen.  

Proces 

In de afgelopen 3 maanden hebben wij gezamenlijk gekeken naar de wensen en eisen die gelden 

voor dit nieuwe onderwijsgebouw voor het Almende College.  Het resultaat van deze 

programmeringsfase is een massastudie (bijlage 1),  een programma van eisen / prestaties en een 

beeldverwachting (hierna te noemen “totaalprogramma d.d. 20-12-2017”). Ter afronding van deze fase 

is door onze stichtingskostendeskundige een bouwkostenraming  gemaakt  (op SO niveau) van het 

totaalprogramma d.d. 20-12-2017. In de onderstaande tabel is deze stichtingskostenraming 

vergeleken met het beschikbare budget vanuit Achterhoek VO en gemeente Oude IJsselstreek. 

Kostenraming versus budget 

 

 Vastgestelde 

stichtingskosten 

(prijspeil nov 2016) 

Basis programma (bouwbesluit, frisse 

scholen klasse C) (prijspeil dec 2017) 

Programma inclusief Scenario 

frisse scholen klasse B en 

BENG  

(prijspeil dec 2017) 

 

Incl BTW € 9.940.500 € 14.818.870 € 15.467.815 

excl. BTW  

 

€ 8.215.289 € 12.247.000 € 12.783.319 

Verschil  - € 4.031.711 - € 4.568.030 

Tabel 1 – Verschil budget en stichtingskostenraming 
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In de voorgaande tabel is zichtbaar dat de stichtingskostenraming voor het basisprogramma ca. 

€4.000.000 euro (exclusief btw) hoger uitkomt dan het vastgestelde projectbudget. Indien men uitgaat 

van Frisse Scholen klasse B en BENG  (alle omgevingsvergunningsaanvragen  moeten per 1 januari 

2020, en bij  overheden zelfs per 1 januari 2019 voldoen aan BENG) dan loopt dit verschil op naar ca 

€4.600.000,- (exclusief btw). 

Verklaring hogere kosten. 

Wij hebben onderzocht waardoor dit verschil tussen het beschikbare projectbudget en de 

stichtingskostenraming is ontstaan. Daarin hebben wij gekeken naar de volgende twee thema’s: 

 

Ontwerpfactoren (die wel zijn te beïnvloeden) 

 Ambities versus noodzaak 

 Efficiency en Onvoorzien 

 

Externe factoren (die niet zijn beïnvloeden) 

 Prijsstijgingen vs marktwerking 

 Veranderende regelgeving  

 Overig 

Ambities versus noodzaak 

In de programmafase is vooral vanuit ambities (zie massa-studie, bijlage 1) gekeken naar de invulling 

van goed onderwijs. Het resultaat is dat er een aantal onderdelen in het programma is opgenomen die 

het plan naar een hoger niveau tillen dan een standaard schoolvoorziening. Vanuit ambities in het 

onderwijs zijn deze onderdelen gewenst en soms zelfs een vereiste om in eigentijds en goed 

onderwijs te kunnen voorzien. Vanuit het huidige perspectief hebben wij kritisch gekeken naar welke 

onderdelen in het programma noodzakelijk zijn voor goed onderwijs en welke zaken meer te maken 

hebben met ambities, zoals gebouwverschijning, uitstraling en sfeer.  In tabel 2 (volgende pagina) is 

inzichtelijk gemaakt welke ambities verlaagd moeten worden om het verschil tussen het projectbudget 

en de kostenraming te verkleinen. Aandachtspunt is dat het basisprogramma qua installaties is 

gebaseerd op de minimale eisen van het bouwbesluit en Frisse scholen klasse C.  

 

# Kwalitatieve aanpassingen ambities Ramingsbedrag 

exclusief btw 

1 De overstek (gebouw uitkraging) wordt uit de massastudie gehaald.  

 

In het huidige programma zijn meer ruimtes & m2 op de verdieping 

gepositioneerd dan op de begane grond met als doel de optimale 

onderwijsfuncties bij elkaar te kunnen plaatsen. Door de plattegronden zo in 

te richten dat het aantal m2 bvo op de verdieping evenveel wordt als het 

aantal m2 bvo van de begane grond, kan een overstek worden bespaard en 

levert dit straks een besparing op de bouwkosten. 

€ 280.000 

2 De entree verplaatsen naar Begane Grond en niet meer verdiept 

bouwen.  

 

In het huidige ontwerp zit de entree op de 1e verdieping en wordt het 

gebouw verdiept gebouwd. De hogere ruimtes kunnen dan op de 1e 

verdieping, en de totale gebouwhoogte zou dan niet boven het naast 

gelegen pand uitkomen (immers dit is een kader vanuit het 

beeldkwaliteitsplan gemeente).  Door de entree naar de begane grond te 

€ 580.000 
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brengen en niet meer verdiept te gaan bouwen kan er een besparing op de 

bouwkosten worden gerealiseerd.  Dit heeft wel impact op de 

architectonische uitstraling van het gebouw. Dit betekent ook dat de totale 

bouwhoogte hoger zal zijn dan in het huidige beeldkwaliteitsplan is 

benoemd. Deze wijziging in bouwhoogte dient meegenomen te worden in de 

bestemmingsplanprocedure.  

3 Het verwijderen van alle ronde vormen.  

In de massastudie wordt gesproken over mogelijke ronde vormen, als 

verwijzing naar het natuurlijk verloop van het terrein. Deze 

architectuurambitie wordt uit de massastudie gehaald, zodat er een zo 

kostenefficiënt mogelijke nieuwbouw ontworpen zal worden. 

€ 210.000 

4 Het optimaliseren van de gevel- vloer verhouding. 

De verhouding van het geveloppervlak en de bruto vloeroppervlakte kan is in 

het huidige ontwerp 0,65 m2 gevel per m2 bvo. Dit kan worden verlaagd 

naar een optimalere factor van 0,60 m2 gevel per m2 bvo. Hierdoor zal een 

meer kostenefficiënt ontwerp gemaakt moeten worden. 

€ 200.000 

 Totaal planoptimalisaties o.b.v aanpassing uitgangspunten € 1.290.000 

Tabel 2 – Bezuinigingen o.b.v uitgangspunten verlaging 

 

Na doorvoering van bovenstaande programma aanpassingen, blijven er twee elementen over die in 

onze ogen kostenverhogend zijn ten opzichte van een basis-gebouw (bouwbesluit), dit zijn: 

- Deels open dak       à € 140.000 exclusief btw 

- Relatief meer binnenwandopeningen     à € 180.000 exclusief btw 

 

Het schrappen van bovenstaande prestatie-eisen is ons inziens een te grote kwaliteitsvermindering, 

waardoor er kwalitatief geen goed gebouw kan worden geleverd. De nieuwbouw bevindt zich op een 

relatief donkere locatie door de houtwal aan de achterzijde van de nieuwbouw. Het kappen van de 

bomen is hier niet wenselijk/niet toegestaan. Vanuit de efficiëntie is het vlekkenplan ingepast in een 

vierkant/rechthoekig gebouw. Consequentie is dat in de kern zeer weinig tot geen daglicht aanwezig 

is. Een deel glas in het dakoppervlak is dus noodzakelijk om deze ruimtes efficiënt te kunnen 

gebruiken. Deze aanvulling is een combinatie met een hogere hoeveelheid glasopeningen in de 

binnenwanden zodat er een lichte, frisse en open school ontstaat. 

Efficiency en onvoorzien 

Naast aanpassingen aan het ambitieniveau, zijn er in de stichtingskostenraming ook kosten 

opgenomen voor nadere planuitwerking, onvoorzien en projectbegeleiding. Samen met onze 

kostendeskundige hebben we hier kritisch naar gekeken. Deze bedragen zijn vooraf moeilijk is in te 

schatten, omdat deze deels afhankelijk zijn van externe factoren die vooraf niet bekend zijn. De 

bedragen zijn dus bepaald op basis van ervaringsgetallen uit andere vergelijkbare projecten. Ons 

voorstel is om nu in te zetten op een efficiëntere invulling van deze budgetposten (zie onderstaande 

tabel 3). Dat maakt dat grote onvoorziene omstandigheden (a.g.v. externe factoren zoals langdurige 

vertraging, aanpassingen in wetgeving, vastlopen van aanbestedingsproces, enz.) niet of lastig vanuit 

het projectbudget kunnen worden opgevangen.  
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# Efficiency in programma  Ramingsbedrag 

exclusief btw 

a Besparing op planaansturing en NPU 

De post nadere planuitwerking (NPU) betreft normaliter 15% over de 

bouwkosten. Deze wordt teruggebracht naar 10%. Hierdoor is er minder 

ruimte om tijdens het ontwerpproces nog voortschrijdende inzichten te 

integreren en zal het proces vloeiend moeten worden doorlopen.  

€ 430.000 

b Efficiëntie inhuur adviseurs 

De bijkomende kosten kunnen lager uitvallen dan in de 

stichtingskostenraming basis is opgenomen. Hier valt een besparing te 

behalen door deze werkzaamheden strak in te kopen en het project efficiënt 

aan te sturen. 

€ 300.000 

 Totaal besparingen efficiency € 740.000 

Tabel 3 – Bezuinigingen o.b.v. minder NPU en begeleidingskosten 

 

Prijsstijgingen & Marktwerking 

Circa €1.200.000,- (exclusief btw) van het resterende verschil kan worden verklaard door de 

prijsstijgingen en een veranderende dynamiek in de aanbestedingsmarkt. Vanaf november 2016 tot en 

met december 2017 zijn de prijzen met minimaal 2.4% gestegen als gevolg van economische 

ontwikkelingen (zie BDB-index bouw). Daarnaast heeft de bouwsector te maken met een zeer 

overspannen marktsituatie waarbij het gebrek aan capaciteit en materialen invloed heeft op de 

marktwerking. Hierdoor zijn de prijzen in het afgelopen jaar bij aanbestedingen gemiddeld met nog 

eens 4% gestegen.  

 

Vanaf het huidige prijspeil (december 2017) tot aan de beoogde opleverdatum in q1 2020, verwachten 

wij dat de aanbestedingsmarkt een zogenaamde “aanbiedersmarkt” blijft. Dat maakt dat deze 

prijsstijgingen nog verder gaan oplopen als gevolg van een gebrek aan concurrentie, materialen en 

goed personeel. De huidige verwachtingen van onze bouwkostendeskundige is dat deze 

marktwerking de komende jaren een jaarlijkse stijging van 4% in kosten zal blijven veroorzaken.  

Veranderende Regelgeving 

Ten tijde van het vaststellen van het projectbudget (december 2016) heeft er een wijziging in de 

regelgeving voor funderingsconstructies plaatsgevonden. Hierdoor moeten bouwaanvragen die na 31 

december 2016 worden ingediend, voldoen aan strengere eisen voor paalfundering. Voor dit project 

veroorzaakt dit een verhoging van ca €40.000/ €50.000,- (exclusief btw.) op de directe bouwkosten.  

Overig verschil prijsniveau en Budget 

Naast de eerdere duidelijke verschillen in uitgangspunten en factoren, is er altijd een 5% afwijking (ecl 

onvoorzien en NPU) mogelijk tussen een projectbudget op basis van kengetallen en een 

stichtingskostenraming op basis van gespecificeerd programma als gevolg van interpretaties, 

noodzakelijk onvoorzien, voortschrijdende inzichten, nadere planuitwerking enz.. Op basis van dit 

projectbudget komt dit op een afwijking van ca. €500.000,-. Het resterende verschil tussen het 

projectbudget en bouwkostenraming bedraagt in dit geval €460.000,-  en valt ons inziens binnen deze 

marge. Dit is niet bezuinig baar. 
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Totaal onderbouwing kosten verschil  

Op basis van de voorgaande analyse komen we tot het volgende totaaloverzicht ter onderbouwing 

van het verschil van €4.000.000,- tussen het projectbudget en de stichtingskostenraming voor het 

basis gebouw.  Ons inziens kan door het verlagen van het kwaliteitsniveau en het verhogen van 

efficiency ca. €2.000.000,- bespaard worden op de stichtingskosten. Echter, de overige €2.030.000,- 

is niet te besparen, indien men een project van deze omvang, in deze markt, voor deze doelgroep en 

op deze locatie wil realiseren.    

 

   Excl btw 

1 Hoger kwaliteitsniveau   Aanpasbaar, mits ambities en 

omgevingsfactoren 

aangepast kunnen worden. 

€  1.270.000 

2 Totaal besparingen efficiency  Aanpasbaar, mits efficiënt 

kan worden ingekost en geen 

grote onvoorziene zaken 

ontstaan 

€    730.000 

3 Noodzakelijke kostenverhogende 

ontwerpelementen 

 

Niet aanpasbaar gezien 

opgave en situering locatie 

€     320.000 

4 Prijsstijgingen en marktwerking Niet aanpasbaar, externe 

factoren 

€  1.200.000 

5 Veranderende regelgeving Niet aanpasbaar, externe 

factor 

  

€        50.000 

6 Overig prijsverschil Niet aanpasbaar, 

noodzakelijk o.b.v. 

bouwkostenraming 

€      460.000 

 Totaal  €   4.030.000 

 Noodzakelijk aanvullend budget  €   2.030.000 

 

 

BENG en frisse scholen Klasse B. 

Zoals aangegeven is het huidige prijsniveau gebaseerd op bouwbesluit en Frisse scholen Klasse C. 

Vanaf 2019 zijn overheden en vanaf 2020 overige opdrachtgevers in de utiliteitsbouw, verplicht om bij 

nieuwe aanvragen voor bouwvergunningen te voldoen aan BENG. Tevens is het in de markt nu vrij 

gangbaar om bij nieuwe scholen te voldoen aan Frisse Scholen Klasse B. Naast het bovengenoemde 

minimaal noodzakelijke €2.030.000,- aanvullend budget, is hiervoor een aanvullende investering van   

€500.000,- noodzakelijk. Ons advies is altijd om hier nu goed in te investeren om voor de lange termijn 

een goede en gezonde school te kunnen realiseren 

 


