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Projectbudget 

Op 15 september 2017 is de bekostigingsovereenkomst tussen de gemeente Oude IJsselstreek en de 

Stichting Achterhoek VO getekend. Hierin is een budget overeengekomen voor de nieuwbouw van het 

Almende College te Silvolde van € 1.775,08/m² bruto vloer oppervlak inclusief btw. Op basis van de 

overeengekomen omvang (5600 m² bruto vloer oppervlak), 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, á € 9.145.260,- inclusief btw, voor zijn rekening nemen.  

Proces 

In de afgelopen weken zijn er een aantal aanvullende afspraken gemaakt tussen het Almende College 

en de gemeente Oude IJsselstreek omtrent de benodigde stichtingskosten voor de nieuwbouw. In een 

eerdere notitie (‘notitie kostenraming Almende College’, d.d. 15-01-2018) hebben wij aangegeven wat 

de oorzaak is van het verschil in kosten tussen het projectbudget en de stichtingskostenraming (d.d. 

02-02-2018) is geweest. Deels is dit ontstaan door beïnvloedbare factoren in het ontwerp en deels 

externe niet beïnvloedbare factoren. In de afgelopen weken is het ontwerp in ambitie teruggebracht, 

resulterend in lagere bouwkosten. De nieuwbouw betreft hierdoor een basis (bouwbesluit) gebouw, 

waarbij is afgesproken dat de kostenverhogende elementen ‘relatief meer binnenwandopeningen’ en 

‘deels open dak’ akkoord zijn. 

 

In een later overleg tussen de gemeente en de school is afgesproken dat er extra budget zal worden 

vrijgemaakt voor het realiseren van de nieuwbouw inclusief BENG en frisse scholen klasse B. De 

stichtingskostenraming is herijkt op basis van bovenstaande ontwikkelingen. Tabel 1 geeft weer wat 

het verschil is tussen het projectbudget en de stichtingskostenraming op basis van prijspeil 

stichtingskostenraming februari 2018. 

 

 Vastgestelde stichtingskosten 

(prijspeil november 2016) 

Programma inclusief Scenario frisse scholen klasse B en BENG  

(prijspeil februari 2018) 

 

Inclusief BTW € 9.940.500,- € 12.905.860,- 

Exclusief BTW  

 

€ 8.215.289,- € 10.666.000,- 

Verschil  - € 2.965.360,- 

Tabel 1 – Verschil budget en stichtingskostenraming 
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Verklaring verschil 

Uit tabel 1 kan worden opgemaakt dat het verschil tussen het projectbudget en de 

stichtingskostenraming €2.965.360,- bedraagt, dit komt overeen met een percentage van afgerond 

30%. De oorzaak van de kostenverhoging is toe te wijden aan vier factoren: 

1. Prijsstijgingen en marktwerking 

2. Wijzigingen regelgeving 

3. Kostenverhogende elementen 

4. Duurzaamheid 

 

Oorzaak  Percentage 

Prijsstijgingen en marktwerking 

1. Prijsstijgingen BDB vanaf nov 2016 tot dec 2017 (vaststellen 

projectbudget naar stichtingskostenraming) 

2. Marktwerking tot start bouw (trends dec 2016 > dec 2017) 

3. Prijsstijgingen tot start bouw (01-12-17 – 01-01-19) 

4. Prijsstijgingen tijdens bouw (bouwtijd 1 jaar) 

 

Totaal prijsstijgingen en marktwerking 

 

€ 235.590 

 

€ 397.620 

€ 397.620 

€ 397.620 

 

€ 1.428.450 

 

2,37% 

 

4,00% 

4,00% (per jaar) 

4,00% (per jaar) 

 

14,37% 

Wijzigingen regelgeving 

1. funderingspaal oppervlakte vergroot sinds 01-01-17 

 

Totaal wijzigingen regelgeving 

 

€ 40.000 

 

€ 40.000 

 

0,40% 

 

0,40% 

Kostenverhogende elementen 

1. Deels open dak 

2. Relatief meer binnenwandopeningen 

 

Totaal kostenverhogende elementen 

 

€ 140.000 

€ 185.000 

 

€325.000 

 

1,41% 

1,86% 

 

3,27% 

Duurzaamheid 

1. BENG en Frisse scholen klasse B 

 

Totaal duurzaamheid 

 

€1.154.340 

 

€ 1.154.340 

 

11,61% 

 

11,61% 

Totaal verklaring €2.965.360,- 30% (29,65%) 

Tabel 2 – Verklaring verschil budget en stichtingskostenraming 

Verklaring onderdeel prijsstijgingen en marktwerking 

Grotendeels zijn de kostenverhogingen te verklaren door prijsstijgingen en marktwerking (14,37%). 

Factor 1 prijsstijgingen vanaf nov 2016 tot dec 2017 zijn reeds bekend en opgevraagd bij de BDB. 

Voor de factoren 2, 3 en 4 is gerekend met 4% (per jaar). Deze 4% is de gemiddelde prijsstijging per 

jaar inclusief een deel van de prognose marktwerking.  

 

De BDB trend van 2017 Q4 marktwerking betreft 1,3%, de BDB trend van Q3 2019 voor marktwerking 

betreft 6%. Dit leidt tot 6%-1,3% = 4,7% prognose marktwerking per 2 jaar en dus prognose 

marktwerking van 2,35% per 1 jaar. De BDB prognosecijfers voor schoolgebouwen nieuwbouw geven 

aan dat de prijsstijgingen van dec 2017 tot dec 2018 zullen zijn: 2,2% per jaar prijsstijgingen. 

 

De gemiddelde prijsstijging per jaar inclusief een deel van de prognose marktwerking is opgenomen in 

de stichtingskostenraming. De prijsstijgingen zijn specifiek voor scholen en de marktwerking is een 

gemiddelde voor de hele markt. 

 


