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Notitie
Onderwerp: Update Bouwkosten Almende
Projectnummer: 352576 en 352915 taak 007.10
Referentienummer: SWNL0229902
Datum: 31-07-2018

1 Casus

Op 17 juli 2018 ontvingen wij van Gerben van der Steen, projectmanager gemeente Oude
IJsselstreek, het verzoek om de bouwkosten te actualiseren van de nieuwbouw voor het
Almende. Dit in een modelvorm die eerder was verstrekt.

De volgende situaties moeten daarbij worden beschouwd:
1)     de situatie 4/2017 (uitgangspunt van eerdere berekening);
2)     de situatie van juli 2018 (Frisse Scholen C);
3)     de situatie van juli 2018 (Frisse Scholen B);
4)     de situatie van juli 2018 (Frisse Scholen B én BENG).

Aangezien tussen Frisse Scholen B en BENG zich ook nog een “Frisse Scholen A” bevindt
hebben wij die tabel ook meegenomen in deze beschouwing.

2 Bouwkosten

2.1 Bouwkostenkompas
Sweco maakt voor het benaderen van de bouwkosten gebruik van het “bouwkostenkompas”
van Boiton de Groot. Deze zijn actueel gebaseerd op werkelijk gerealiseerde kosten en
houden rekening met specifieke afwijkingen in de regio’s.

We hebben de bouwkosten gebruikt voor “Voortgezet onderwijs, tot twee lagen” in de regio
Gelderland.

De kosten kennen een bandbreedte van “laag” naar “basis” en “hoog”. Het verschil is fors:
“hoog” is 19,6% hoger dan “laag”.

Bouwkosten per m2/BVO:
· laag: €    992,92;
· basis:  € 1.068,81;
· hoog:  € 1.186,98.

2.2 Frisse Scholen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vraagt aandacht voor de specifieke
eigenschappen die het onderwijs stelt aan een gebouw en een lokaal. Zo dient een
leslokaal voldoende zuurstof (weinig CO2) te bevatten en voldoende licht. In totaal gaat het
“Frisse Scholen” programma over ruim 80 specifieke gebouw gebonden aspecten in de
hoofdgroepen Energie, Lucht, Temperatuur, Licht en Geluid. Hiervoor is een indeling
gemaakt van C naar B en A.:
· C wil zeggen conform bouwbesluit. Dit gebouw is minder geschikt voor

onderwijsdoeleinden, maar voldoet vergunning technisch aan de eisen die aan een
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gebouw gesteld wordt. Dit gebouw is uitgangspunt voor de normkostenvergoeding van
de VNG die veel gemeenten hebben overgenomen in hun verordening;

· B is een goed onderwijsgebouw, voor de meeste gebouwen een goed uitgangspunt;
· A is een excellent gebouw om les in te krijgen.
Juist omdat het over vele aspecten gaat is een gebouw nooit helemaal A, B of C. Het is
gebruikelijk dat in het programma en eisen wordt aangegeven op welke onderdelen
gekozen wordt voor A, B of volstaan kan worden met C.
Zo is het gebruikelijk om voor een bouwhoogte conform A te kiezen. Hiermee is het mogelijk
om in de verre toekomst installaties aan het gebouw toe te voegen wat het op dit onderdeel
toekomstbestendig maakt.

De meerprijzen:
· B ten opzichte van C: € 168,-/m2 BVO;
· A ten opzichte van C: € 195,-/m2 BVO.

2.3 BENG
BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Het is een norm in ontwikkeling die in
2019 opgenomen moet zijn in het bouwbesluit. Op dit moment is men in Nederland nog aan
het experimenteren wat hieronder moet worden volstaan. Voor onderwijsgebouwen is e.e.a.
redelijk genormeerd:
· energiebehoefte kWh/m2/jaar              ≤50;
· primair energiegebruik kWh/m2/jaar    ≤26;
· aandeel hernieuwbare energie in %     ≥50.
De manier hoe dit te bereiken staat echter volledig vrij.

BENG is een standaard die voorbij de Frisse Scholen indeling gaat:
· meerprijs BENG t.o.v. klasse C is € 300,-/m2 BVO (excl. btw);
· idem t.o.v. klasse B is € 132,-/m2 BVO (excl. btw);
· idem t.o.v. klasse A is € 105,-/m2 BVO (excl. btw).

3 Marktwerking

Bouwkostenkompas geeft naast de kosten ook de aannemersprijzen opgegeven. Het
verschil tussen kosten en marktprijzen is actueel 4,95%.

De prijsindicaties zijn gebaseerd op recente inkoopprijzen van materiaal, materieel en
arbeid. Dat gaat enigszins voorbij aan de beschikbaarheid op het moment van
leveringsplicht. Als een aannemer zich moet verplichten tot het leveren van een prestatie of
materiaal die hij nu nog niet kan inkopen of vastleggen, bijvoorbeeld omdat er een
aanbesteding gaande is, dan zal hij zijn risico incalculeren of uitsluiten als dat mogelijk is.
Langs deze weg is bekend dat in het eerste kwartaal van 2018 de bouwprijzen met 11% zijn
gestegen in de praktijk. Voor de komende jaren verwachten we 7,5% per jaar gemiddeld,
aldus een artikel in Cobouw (bijlage 2).
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4 Tabellen

Nu volgende de uitkomsten van de berekeningen voor het project Almende. Eerst de
bekende uitgangspunten:
Begroting nieuwbouw Almende Begroting nieuwbouw Almende
Situatie 4/2017 Aantal Bouwkosten Totaal Situatie 1/2018 Oppervlak Bouwkosten Totaal
Gebouw
Bouwkostenkompas gemiddeld 1.029,24€ N.B. ± 7% Bouwkostenkompas gemiddeld 1.035,16€ N.B. ± 7%
Frisse school B 168,00€ Frisse School B 168,00€
Grondslag 1.197,24€ Grondslag 1.203,16€
Bijkomende kosten 22,7% 271,77€ Bijkomende kosten 23,8% 286,35€
sub 1.469,01€ sub 1.489,51€
BTW 21% 308,49€ BTW 21% 312,80€
sub 1.777,51€ sub 1.802,31€
Marktindex -0,14% 2,51-€ Marktindex 3,92% 70,63€
sub 1.775,00€ sub 1.872,94€
Gebouw 5.600 m2 BVO 9.940.000€ Gebouw 5.600 m2 BVO 10.488.437€

Terrein Terrein
Bouwkostenkompas 73,00€ Bouwkostenkompas 73,00€
Bijkomende kosten 22,7% 16,57€ Bijkomende kosten 23,8% 17,37€
sub 89,57€ sub 90,37€
BTW 21% 18,81€ BTW 21% 18,98€
sub 108,38€ sub 109,35€
Marktindex 0% -€ Marktindex 3,92% 4,29€
sub 108,38€ sub 113,64€
Terrein - -€ Terrein - -€
Subtotaal gebouw/terrein 9.940.000€ Subtotaal gebouw/terrein 10.488.400€

-€
Tijdelijke bouwaard Tijdelijke bouwaard
kosten 60% 617,54€ kosten 60% 621,10€
Bijkomende kosten 22,7% 140,18€ Bijkomende kosten 23,8% 147,82€
sub 757,73€ sub 768,92€
BTW 21% 159,12€ BTW 21% 161,47€
sub 916,85€ sub 930,39€
Marktindex 7% 64,18€ Marktindex 3,92% 36,46€
sub 981,03€ sub 966,85€
Tijdelijke bouwaard - -€ Tijdelijke bouwaard - -€

Totaal benodigd 9.940.000€ Totaal benodigd 10.488.400€

Verschil t.o.v. situatie 2017 548.400-
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Vervolgens de gevolgen bij de huidige situatie per juli 2018 voor klasse C en B:
Begroting nieuwbouw Almende Begroting nieuwbouw Almende
Situatie 7/2018 Oppervlak Bouwkosten Totaal Situatie 7/2018 Oppervlak Bouwkosten Totaal

Bouwkostenkompas gemiddeld 1.068,81€ N.B. ± 7% Bouwkostenkompas gemiddeld 1.068,81€ N.B. ± 7%
Frisse School C (cf. bouwbesluit) -€ Frisse School B 168,00€
Grondslag 1.068,81€ Grondslag 1.236,81€
Bijkomende kosten 23,8% 254,38€ Bijkomende kosten 23,8% 294,36€
sub 1.323,19€ sub 1.531,17€
BTW 21% 277,87€ BTW 21% 321,55€
sub 1.601,06€ sub 1.852,72€
Marktindex 4,95% 79,25€ Marktindex 4,95% 91,71€
sub 1.680,31€ sub 1.944,43€
Gebouw 5.600 m2 BVO 9.409.726€ Gebouw 5.600 m2 BVO 10.888.786€

Terrein Terrein
Bouwkostenkompas 73,00€ Bouwkostenkompas 73,00€
Bijkomende kosten 23,8% 17,37€ Bijkomende kosten 23,8% 17,37€
sub 90,37€ sub 90,37€
BTW 21% 18,98€ BTW 21% 18,98€
sub 109,35€ sub 109,35€
Marktindex 4,95% 5,41€ Marktindex 4,95% 5,41€
sub 114,77€ sub 114,77€
Terrein - -€ Terrein - -€
Subtotaal gebouw/terrein 9.409.700€ Subtotaal gebouw/terrein 10.888.800€

-€ -€
Tijdelijke bouwaard Tijdelijke bouwaard
kosten 60% 641,29€ kosten 60% 641,29€
Bijkomende kosten 23,8% 152,63€ Bijkomende kosten 23,8% 152,63€
sub 793,91€ sub 793,91€
BTW 21% 166,72€ BTW 21% 166,72€
sub 960,63€ sub 960,63€
Marktindex 4,95% 47,55€ Marktindex 4,95% 47,55€
sub 1.008,18€ sub 1.008,18€
Tijdelijke bouwaard - -€ Tijdelijke bouwaard - -€

Totaal benodigd 9.409.700€ Totaal benodigd 10.888.800€

Variatie in bouwkostenkompas ca. 7% Variatie in bouwkostenkompas ca. 7%
Laag 8.741.600€ Laag 10.109.600€
Basis 9.409.700€ Basis 10.888.800€
Hoog 10.450.100€ Hoog 11.799.600€

530.300 948.800-
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Tot slot de doorwerking van BENG nog vergeleken met een klasse A school:

Hieruit volgt dat een BENG school qua prijspeil op niveau “basis” € 2.110.900 duurder is:
€ 12.050.900 euro.
Indien de gevraagde kwaliteit en/of de marktwerking afwijkt dan kan deze school tot
€ 13.091.300 kosten, zonder dat er sprake is van een bijzondere situatie.

Indien het gebouw niet BENG, maar klasse A zou zijn, dan liggen de bedragen € 900.000,-
gunstiger.

5 Conclusie

Als wij nu de bouwkosten van Almende ramen en rekening houden met de markt voor een
BENG-gebouw, dan komen deze kosten uit tussen de € 12,1 miljoen en de € 13,1 miljoen.
Daarbij kan geen rekening worden gehouden met specifieke wensen van de opdrachtgever
omdat het VMBO-onderwijs betreft (techniek- en zorg-lokalen) of specifieke
marktomstandigheden qua beschikbaarheid en prijsstelling van voor dit gebouw
noodzakelijke materialen, installaties en inzet, beschikbaarheid, van arbeid. Deze aspecten
komen naar voren bij een aanbesteding.

Begroting nieuwbouw Almende Begroting nieuwbouw Almende
Situatie 7/2018 Oppervlak Bouwkosten Totaal Situatie 7/2018 Oppervlak Bouwkosten Totaal

Bouwkostenkompas gemiddeld 1.068,81€ N.B. ± 7% Bouwkostenkompas gemiddeld 1.068,81€ N.B. ± 7%
Frisse School B + BENG 300,00€ Frisse school A 195,00€
Grondslag 1.368,81€ Grondslag 1.263,81€
Bijkomende kosten 23,8% 325,78€ Bijkomende kosten 23,8% 300,79€
sub 1.694,59€ sub 1.564,60€
BTW 21% 355,86€ BTW 21% 328,57€
sub 2.050,45€ sub 1.893,16€
Marktindex 4,95% 101,50€ Marktindex 4,95% 93,71€
sub 2.151,95€ sub 1.986,87€
Gebouw 5.600 m2 BVO 12.050.905€ Gebouw 5.600 m2 BVO 11.126.492€

Terrein Terrein
Bouwkostenkompas 73,00€ Bouwkostenkompas 73,00€
Bijkomende kosten 23,8% 17,37€ Bijkomende kosten 23,8% 17,37€
sub 90,37€ sub 90,37€
BTW 21% 18,98€ BTW 21% 18,98€
sub 109,35€ sub 109,35€
Marktindex 4,95% 5,41€ Marktindex 4,95% 5,41€
sub 114,77€ sub 114,77€
Terrein - -€ Terrein - -€
Subtotaal gebouw/terrein 12.050.900€ Subtotaal gebouw/terrein 11.126.500€

-€ -€
Tijdelijke bouwaard Tijdelijke bouwaard
kosten 60% 641,29€ kosten 60% 641,29€
Bijkomende kosten 23,8% 152,63€ Bijkomende kosten 23,8% 152,63€
sub 793,91€ sub 793,91€
BTW 21% 166,72€ BTW 21% 166,72€
sub 960,63€ sub 960,63€
Marktindex 4,95% 47,55€ Marktindex 4,95% 47,55€
sub 1.008,18€ sub 1.008,18€
Tijdelijke bouwaard - -€ Tijdelijke bouwaard - -€

Totaal benodigd 12.050.900€ Totaal benodigd 11.126.500€

Variatie in bouwkostenkompas ca. 7% Variatie in bouwkostenkompas ca. 7%
Laag 11.382.800€ Laag 10.458.400€
Basis 12.050.900€ Basis 11.126.500€
Hoog 13.091.300€ Hoog 12.166.900€

2.110.900- 1.186.500-
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6 N.B. financiering en raad

De eerste voorstellen voor maatschappelijke financiering dateren van september 2016. De
rente stond toen nog op 1,41%. In maart 2017 was de rente gestegen naar 2,05%.
Daardoor kwam voor de benodigde € 9.145.260,- de last uit op € 337.250,- per jaar.

Ter referentie heeft Sweco donderdag 26 juli € 12 miljoen gefinancierd voor een qua
condities vergelijkbaar project in Damwoude. De actuele rente bedroeg 1,85%, waardoor de
jaarlasten € 427.212 per jaar voor die gemeente bedragen. Dit is € 90.000 per jaar hoger
dan het kader van de raad van Oude IJsselstreek van 23 maart 2017. Het bedrag is hoger,
maar de rente is (nog) lager.

De rente is een actuele kapitaalmarktrente. De prijs van nu geldt maar 10 minuten en zegt
weinig over de prijs van morgen. Gelet op het beleid van de ECB blijft deze rente voorlopig
laag. Herstel van de economie zal de rente doen stijgen, economische tegenwind als Brexit
en handelsoorlogen, zal de rente doen dalen.
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Bijlage 1 –  BENG

Nieuws

BENG en BREEAM, wat gaat dat kosten?
Bouwbreed Premium 2096

Vanaf 2020 moet ni euwbouw opni euw aan hogere ei sen vol doen.  Maar wat
kost certi fi ceri ng i n di e gewi j zi gde omstandi ghei d? Een mi ddel groot
BREEAM-gecerti fi ceerd kantoorgebouw i s doorgerekend om dat te
achterhal en.

Vanaf  1 januari 2020 moet  alle nieuwbouw in Nederland worden opgeleverd als
“bijna energieneut raal gebouw”,  kort wegBENG.  Dit  bet ekent  dat  gebouwen nog
verder geï soleerd en lucht dicht  gebouwd moet en worden.

BENG is het  result aat  van Europese af spraken en het  Energieakkoord dat  de
Nederlandse overheid en zo’n veert ig organisat ies zijn overeengekomen.  De



energieprest at ie-eisen worden vanaf  2020 niet  meer uit gedrukt  in EPC-
waarden,  maar in de volgende eisen:

· Een maximaal t oegest ane energiebehoef t e in kWh per vierkant e met er
gebruiksoppervlak per jaar voor verwarming en koeling samen.  Bij
ut ilit eit sgebouwen t elt  ook de energiebehoef t e voor verlicht ing mee.  De
energiebehoef t e mag worden ingevuld met  hernieuwbare,  maar ook met
f ossiele energie.

· Een maximaal t oegest ane hoeveelheid primair f ossiel energiegebruik in
kWh per vierkant e met er gebruiksoppervlak per jaar.  Dit  is een opt elsom
van het  primaire energiegebruik voor verwarming,  koeling,
warmt apwat erbereiding en vent ileren.  Bij ut ilit eit sgebouwen t elt  ook het
primaire energiegebruik voor verlicht ing en voor bevocht iging mee.  Voor
zowel woningen als ut ilit eit sgebouwen mag de opgewekt e energie (met
PV-panelen of  andere hernieuwbare energiebronnen) van het  primaire
energiegebruik worden af get rokken.  Bij primair f ossiel energiegebruik
worden de syst eemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming),
hulpenergie (zoals pompen) en het  rendement  van de opwekkers (zoals
de cv-ket el) meegenomen.

· Een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie in procent en (minst ens
50%),  t e bepalen door de hoeveelheid hernieuwbare energie t e delen
door het  t ot aal aan hernieuwbare energie en primair f ossiel
energiegebruik.

Concepten en voorbeel dproj ecten

Per gebouw zijn drie energieprest at ieconcept en beschikbaar:  op basis van gas,
op basis van all-elect ric en op basis van een warmt epomp en ext erne
warmt elevering zonder bijdrage aan hernieuwbare energie.  Zo kan op een
aant al wijzen aan de BENG-eisen worden voldaan.  Ook zijn voorbeeldproject en
berekend.

Een aant al t echnieken kunnen een relevant e bijdrage leveren aan de realisat ie
van de BENG-eisen,  zoals:

· Vent ilat iesyst emen met  een geavanceerde st uring.  Deze leveren in
woningen een verdere reduct ie op van de energiebehoef t e en het  primair
f ossiel energiegebruik vergeleken met  syst emen zonder st uring of  met
beperkt e st uring.

· Een boost erwarmt epomp voor t apwat er.  Deze heef t  een aanzienlijk
hoger rendement  dan een t radit ionele warmt epomp (warm
t apwat erbereiding is een grot e energiepost  in woningen).  Er is geen
energieverlies door t ransport  van heet  wat er over grot e af st anden.



Boosterwarmtepompen zijn met name goed toepasbaar in
appartementengebouwen.

· In utiliteitsgebouwen hebben lichtregelingen en vraaggestuurde
klimatisering het grootste effect op de beperking van primair fossiel
energiegebruik. Dit effect is vergelijkbaar met de toepassing van
bijvoorbeeld ledverlichting.

· Met name viervoudige beglazing, een warmtepomp met zeer hoog
rendement en integratie van zonnepanelen leveren aan alle
gebouwtypen een significante bijdrage.

Bij het opstellen van de drie genoemde energieprestatieconcepten is rekening
gehouden met wat nu technisch mogelijk is.

Op rvo.nl, de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is een
nieuwe set referentiegebouwen te vinden, variërend van een tussenwoning of
hoekwoning, tot een appartementengebouw, middelbare school met sporthal en
een kantoorgebouw. Ook deze voorbeeldprojecten zijn gebaseerd op wat nu in
de markt wordt toegepast.

Warmtepomp en zonnepanelen zijn bepalend

Het aandeel hernieuwbare energie wordt in belangrijke mate bepaald door de
bijdrage van zonnepanelen. Daarnaast is de warmtepomp voor verwarming
en/of tapwater bepalend. Het aandeel hernieuwbare energie is sterk afhankelijk
van de beschikbare ruimte op daken voor PV-panelen en van het aantal
bouwlagen.

Voor een aantal categorieën gebouwen blijkt het nog lastig om aan de BENG-
eisen te voldoen, bekent RVO. Dan gaat het om kantoor-, onderwijs- en
woongebouwen hoger dan vijf verdiepingen, meerlaagse complexen met
studio’s en ziekenhuizen.

Referentiegebouwen slechts indicatief

Referentiegebouwen zijn echter niet representatief voor de gebouwenvoorraad.
Grotere en kleine gebouwen hebben andere uitkomsten, blijkt uit berekeningen
door bureau DGMR in opdracht van het ministerie van BZK.

Het primaire energiegebruik van woongebouwen neemt toe naarmate het
gebruiksoppervlak per woning afneemt. Dit wordt veroorzaakt doordat NEN
7120 uitgaat van een vast minimaal energiegebruik voor tapwater dat bij
kleinere woningen gedeeld wordt door een kleiner gebruiksoppervlak.



Het vergroten en verkleinen van de woningen en woongebouwen met 15% leidt
bij de woongebouwen voor de energiebehoefte en het primaire energiegebruik
tot circa 10-15% lagere respectievelijk hogere resultaten. Bij de grondgebonden
woningen is het effect kleiner met 4-8%.

Het aandeel hernieuwbare energie daalt voor een 15% groter kantoor van 30-
65% naar 20-45% en voor de woongebouwen van 25-65% naar 10-40%.

Het aandeel hernieuwbare energie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid
zonnepanelen die geplaatst kan worden op het dak en van het aantal
bouwlagen in het gebouw. Bij gebouwen met meerdere bouwlagen wordt de
beschikbare opgewekte energie van zonnepanelen verdeeld over de
bouwlagen, waardoor het aandeel hernieuwbare energie afneemt. Daarnaast is
de aanwezigheid van een warmtepomp voor verwarming en/of tapwater
bepalend.

Groot is eenvoudiger dan klein

Bij grotere gebouwen is een lage energiebehoefte eenvoudiger realiseerbaar
dan bij kleine gebouwen. Kleine gebouwen hebben een relatief groot
verliesoppervlak en daardoor een relatief hoge energiebehoefte voor
verwarming. De rekenkundige verdubbeling van een zeer klein kantoor van 50
naar 100 vierkante meter gebruiksoppervlak leidt tot een substantiële verlaging
van de energiebehoefte met 20-25% en een verlaging van het primaire
energiegebruik van 15-20%.

De positie ten opzichte van opvang van zonlicht heeft een significant effect op
zowel de energiebehoefte als het primaire energiegebruik en de productie van
hernieuwbare energie. De energiebehoefte kan bij ongunstig gelegen
tussenwoningen en galerijflats 20-50% hoger uitpakken en het aandeel primaire
energie kan toenemen met 10 respectievelijk 5 kWh per vierkante meter
gebruiksoppervlak.

Kostenberekening

Wat worden de meerkosten als het Bouwbesluit op het niveau van BENG-eisen
komt te liggen? Daarnaar wordt in 2018 nader onderzoek gedaan. Maar om hier
nu al achter te komen, is door een student van de opleiding Kostendeskundige
Bouw een rekenmodel voor nieuwbouw ontwikkeld. Daarin is ook de impact van
BREEAM-ambitieniveaus op de investerings-, bouw- en exploitatiekosten
opgenomen. In dat model is BENG vertaald naar energiebehoefte,
energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie (de BENG-criteria).



Het model is ontwikkeld voor utiliteitsgebouwen met gasaansluiting, gasloze
utiliteitsgebouwen (all-electric), woningen met gasaansluiting en gasloze
woningen.

Het rekenmodel is getest op een referentiekantoor. Zie tabel 2 en 3 voor de
kenmerken van het kantoor en tabel 4 voor de meerkosten per BREEAM-
categorie.

Twee kostenposten springen eruit

Twee kostenposten springen er sterk uit: gezondheid & comfort en energie.
Deze zijn het hoogst onder de huidige Bouwbesluitnormen, lager wanneer het
comfortniveau wordt gehanteerd en nog weer lager onder de BENG-eisen.
Deze resultaten worden voornamelijk bereikt dankzij betere isolatie en
hoogwaardiger installaties. Daardoor is sprake van minder energieverlies en
minder verbruik. De kosten voor de andere categorieën wijzigen niet of
nauwelijks.

Een gebouw op BREEAM-niveau brengt extra kosten met zich mee. De
meerkosten van BREEAM nemen echter af naarmate de ambitieniveaus
toenemen (zie tabel 5). Het niveau Outstanding behalen op Bouwbesluitniveau,
vergt 354 euro per vierkante meter bvo aan meerkosten. Een Outstanding
gebouw realiseren op BENG-niveau, kost 199 euro per vierkante meter bvo aan
extra BREEAM-investering.

BENG leidt tot hogere investeringen

BENG-eisen brengen echter hogere investeringen met zich mee. Om met
BENG op BREEAM-budgetniveau uit te komen, is 257 euro per vierkante meter
bvo aan extra aanvangskosten nodig ten opzichte van het Bouwbesluit (€ 1601
– € 1.344). Om met BENG op BREEAM Outstanding uit te komen is 1.800 euro
per vierkante meter bvo nodig, tegen 1.698 euro voor BREEAM conform
Bouwbesluit.

De grootste meerkostenpost van het referentiegebouw conform
Bouwbesluitkwaliteit over een exploitatieperiode van 30 jaar is energie (zie tabel
4). Je praat dan over ruim een miljoen euro, maar deze post loopt in het
voorbeeld met ongeveer 50% terug indien het gebouw voldoet aan BENG-eisen
plus BREEAM Outstanding (van € 1.014.258 naar € 518.247).



De tweede grote post is “Gezondheid en comfort”. Deze post bedraagt 530.709
euro onder Bouwbesluitniveau en daalt naar 269.949 euro als het gebouw aan
BENG-eisen plus BREEAM Outstanding voldoet.

Op www.rvo.nl is meer informatie te vinden over BENG.

Tabel 1

Vastgestelde maximaal toegestane energiebehoefte en minimaal vereist
hernieuwbaar energiegebruik voor vier typen gebouwen. Deze eisen
worden al regelmatig gerealiseerd, maar gaan voor alle nieuwbouw
gelden.

Energiebehoefte
kWh/m2/jaar

Primair
energiegebruik
kWh/m2/jaar

Aandeel
hernieuwbare energie
in %

Woningen en
woongebouwen ≤25 ≤25 ≥50

Utiliteitsgebouwen ≤50 ≤25 ≥50
Onderwijsgebouwen ≤50 ≤26 ≥50
Gezondheidsgebouwen ≤65 ≤120 ≥50

Bron: RvO.nl

Tabel 2

Kenmerken kantoor (M)

Vrijstaand
Veelal vrij transparante gevels, alleen vloerranden dicht
Wisselende overstekken langs vloerranden
1200 m2 per bouwlaag, 5 verdiepingen, rechthoekig, ca. 4400 m2 gebruiksoppervlak
18 x 55 meter, verdiepingshoogte 3,50 meter



Twee liften met liftput 1,4 meter en uitloop van 0,2 meter
Alles in één klimatiseringszone
Op begane grond glas tot op de grond en voor de rest van de verdiepingen op een
hoogte van 0,9 meter. Glas heeft hoogte van 1,75 meter
Geen extra aftrek voor constructie, uitgangspunt kolommenstructuur
Water+lucht voor verwarming en koeling

Bron: RVO.nl

Tabel 3

Kwaliteitsniveaus Kantoor M

Kantoor M Bouwbesluit Comfort BENG
Kwaliteitsniveau Minimaal Basis Maximaal
Dichte delen Rc
vloer/gevel/dak

3,5/4,5/6,0 m2

K/w 4,0/4,5/6,0 m2 K/w 6,0/6,0/7,0 m2 K/w

Open delen U-totaal

1,4 W/m2.K

HR++glas
(dubbel)

geen zonwering

0,5-0,9 W/m2.K

HR+++glas
(driedubbel)

Zonwerend glas
(coating)

0,5-0,9 W/m2.K

HR+++glas
(driedubbel)

elektrische zonwering

Infiltratie qv10; spec

Minimale
kierdichting +
vloerrandaansluiti
ng

Qv; 10 forfaitair

Verbeterde
kierdichting +
vloerrandaansluiting
qv;10 tussen 0,3 en
0,6 dm3/s.m2

Zeer goede
kierdichting +
vloerrandaansluiting
toeslag qv;10<0,15
dm3/s.m2

Verwarmingsinstalla
tie HR-107 ketel HR-107 ketel HR-107 ketel +

warmtepomp

Afgiftesysteem HT-radiatoren HT-vloerverwarming LT-vloerverwarming
+ naverwarmers

Ventilatiesysteem
Mechanische
balansventilatie
met WTW

Mechanische
balansventilatie met
WTW incl.
ruimtemeting (CO2)

Mechanische
balansventilatie met
WTW incl.
ruimtemeting (CO2 +



VAV per ruimte en
CAV per drie ruimtes

temperatuur) VAV
gecombineerd met
naverwarmers

Klimaatregelingen

Basis,
regelinstallatie
lucht,
verwarming,
koeling

Uitgebreide
regelinstallatie, deels
centraal gekoppeld,

GBS
ruimteregelingen

Volledige digitale
regelinstallatie
centraal gekoppeld en
programmeerbaar,

GBS
ruimteregelingen

Koeling Geen koeling
Koeling centraal door
luchtbehandelingskas
ten

Koeling centraal door
luchtbehandelingskas
ten

Warmtapwatersystee
m Geen boilers Elektrische boilers Elektrische boilers

Verlichting
10 W/m2 TL-
verlichting +
veegschakeling

10 W/m2 PL-
verlichting +
veegschakeling

6 W/m2 LED-
verlichting +
veegschakeling +
daglichtregeling

PV-systeem Geen PV-panelen PV-panelen op 50%
van het dakoppervlak

PV-panelen op 100%
van het dakoppervlak

Bron: RVO.nl

Tabel 4

Meerkosten/minderkosten per BREEAM-categorie in absolute bedragen
(euro’s) over een periode van 30 jaar.

Bouwbesluit
Aangevuld met comfort,
zoals regelbaarheid,
gebruik

BENG

Management 174.498 175.590 176.562
Gezondheid en
comfort 530.709 332.330 269.949

Energie 1.014.258 927.609 518.247
Transport 54.603 54.603 54.603



Water 46.846 46.846 46.846
Materialen 145.894 145.894 145.894
Afval 53.209 53.209 53.209
Landgebruik en
ecologie 28.036 28.036 28.036

Vervuiling 205.378 205.378 194.391

Bron: “Financieel model voor het berekenen van de meerkosten van BREEAM.”

Tabel 5

Meerkosten BREEAM (euro’s per m2 bvo) ten opzichte van Bouwbesluit,
Comfort en BENG.

BREEA
M-
ambitie
s

Meerkos
ten
BREEA
M t.o.v.
Bouwbe
sluit

Meerkostenv
erschil

Meerkoste
n
BREEAM
t.o.v.
Comfortni
veau

Meerkostenv
erschil

Meerko
sten
BREEA
M t.o.v.
BENG

Meerkostenv
erschil

Budget 1344 1492 1601
Pass 1482 138 1580 88 1674 73
Good 1564 220 1669 177 1706 105
Very
good 1611 267 1710 218 1733 132

Excelle
nt 1639 295 1739 247 1752 151

Outstan
ding 1698 354 1789 297 1800 199

Bron: “Financieel model voor het berekenen van de meerkosten van BREEAM.”

Eerste publicatie door Dirk Dubbeling op 12 mrt 2018



Bijlage 2 –  Artikel Cobouw – bouwkosten

Stijging bouwkosten: alles wat u moet
weten
Bouwbreed Premium 4342 28 mei 2018

Bouwprojecten die vertraging oplopen of zelfs volledig stil komen te
liggen. Aanbestedingen die mislukken. Budgetten die niet toereikend
genoeg zijn. Corporatiedirecteuren die met een bouwstop dreigen. De
stijging in bouwkosten zorgen steeds meer voor problemen in de markt.
Cobouw zet daarom de huidige stand van zaken uiteen.

In dit artikel:

§

§ Oorzaken van de stijging in bouwkosten

§ Gevolgen van de stijging in bouwkosten



§ Verwachting: tot wanneer blijven de bouwkosten stijgen?

§ Wat zijn oplossingen voor de stijgende bouwkosten?

§ Praktische tips: Hoe bied ik de toenemende kosten het hoofd?

Met maar liefst 7,5 procent stegen de bouwkosten in 2017. En de
voorspellingen voor 2018 zijn niet beter: opnieuw zullen de bouwkosten met
zo’n 7,5 procent stijgen, verwacht Kenniscentrum BDB. Structureel gaat het om
2,5 procent aan prijsstijgingen in cao-lonen en materialen en conjunctureel komt
daar nog eens 5 procent bovenop.

Oorzaken stijging bouwkosten

De oorzaak van de stijgende bouwkosten moet gezocht worden in de huidige
marktsituatie. De vraag naar personeel en materiaal is groot, want er wordt
weer volop gebouwd, maar het aanbod is klein. De aloude wet van vraag en
aanbod treedt dan in werking. Zijn er ergens veel vakmensen nodig en is het
aantal kandidaten gering, dan schieten de lonen en tarieven omhoog.

Personeelskosten

Zo kostte een metselaar in de crisis zo’n 23 euro per uur. In 2018 betaal je in
Amsterdam zeker 45 euro per uur voor diezelfde vakman. Schilders in
loondienst zijn er vorig jaar 4,75 procent op vooruit gegaan. En lonen in de
timmerindustrie gaan de komende tijd met 3 procent omhoog. ZZP’ers in de
schilderbranche kunnen tegenwoordig in plaats van voor 15 of 20 euro per uur,
zo’n 35 euro per uur of zelfs meer vragen.

De loonkosten zullen blijven stijgen: want onlangs in is het nieuwe bouw-cao
afgesproken dat de lonen in 21 maanden met 5,35 procent omhooggaan.

Materiaalkosten

Bij materiaal is hetzelfde aan de gang. Veel leveranciers kunnen de
vraagexplosie uit de markt nauwelijks aan. Orderportefeuilles zitten bomvol.
Met als gevolg dat de levertijden langer worden én de kosten voor veel
materiaal oplopen. In 2017 stegen over de hele linie de inkoopprijzen van
materiaal. Voor 2018 wordt er vooral voor ruwbouwmaterialen, bij
afbouwmaterialen, bij ijzerwaren, gereedschappen en bij naaldhout hogere
prijzen verwacht. Ook de prijzen van kanaalplaatvloeren en betonnen
straatstenen zijn flink opgelopen, tussen zo’n 5 en 10 procent.



Gevolgen stijging bouwkosten

De hoogoplopende bouwkosten zijn voor bijna alle partijen in de markt een
probleem. Alleen ZZP’ers en toeleveranciers profiteren ervan, zij kunnen
eindelijk, na jarenlang voor lage tarieven te hebben gewerkt, hun prijzen
opschroeven.

Overigens doen niet alle toeleveranciers hieraan mee. Nijhuis Toelevering
verhoogt haar materiaalprijzen voor haar vaste partners de komende drie
jaar niet. Door een andere manier van samenwerken denkt de toeleverancier
dat dit niet nodig is.

Gevolgen voor bouwers
De raming van de opdrachtgever en de inschrijfprijs van
de bouwer ligt in 90 procent van de gevallen mijlenver
uit elkaar

Bouwers hebben er last van omdat zij de hogere kosten voor materiaal en
personeel direct op hun bordje krijgen. Vooral als ze projecten hebben
aangenomen in tijden de bouwkosten nog lager waren, komen ze in de
problemen. Zij moeten met budgetten die zijn gebaseerd op tijden dat de kosten
nog niet zo hoog waren, het project toch afronden. Voor bouwgroep Moonen
betekende dat het einde. Het bedrijf ging failliet omdat de aangenomen werken
niet konden worden verricht tegen begrotingen die een paar jaar geleden
werden opgesteld.

Gevolgen voor opdrachtgevers

Ook voor opdrachtgevers vormen de gestegen bouwkosten een probleem.
Bouwers laten namelijk steeds meer projecten met te lage budgetten links
liggen. Projecten worden door die gestegen kosten namelijk niet meer
gerealiseerd voor een laag budget. Ze schrijven er niet op in, of ze schrijven er
boven budget op in. Dat betekent dat veel aanbestedingen mislukken. Dit
gebeurde al bij de brede school in Hoeven, het stadskantoor in Tilburg, het
prestigieuze Feringa-Lab van de Universiteit Groningen en bijna bij het
Europees Medicijn Agentschap op de Zuidas. Maar dat zijn ze nog lang niet
allemaal en volgens experts zullen er alleen nog maar meer bijkomen.



Bouwers negeren steeds meer projecten met te lage
budgetten
Gevolgen voor scholenbouw

Deze trend is op dit moment vooral zichtbaar bij scholenprojecten. Daar blijkt
dat bij maar liefst 90 procent van de tenders de inschrijfprijs van de bouwers en
raming van de opdrachtgever mijlenver uiteenloopt. Scholen zijn extra lastig
door te lage ‘crisisbudgetten’, de karige VNG-norm en de extra eisen aan
‘gezonde scholen’. In Arnhem heerst hierdoor de angst dat een groot
scholenproject, van 54 miljoen, ook gaat mislukken.

Gevolgen voor corporaties

Maar ook woningcorporaties komen steeds meer in de knel door de gestegen
bouwkosten. De bouwkosten van corporatiewoningen zijn in 2018 per
vierkante meter 15 procent (eengezinswoningen) tot 22 procent (gestapelde
bouw) hoger in vergelijking met 2016, blijkt uit het rapport de Staat van de
volkshuisvesting, dat minister Ollongren in mei 2018 naar de Tweede Kamer
stuurde.

Budgetten verhogen kunnen corporaties namelijk niet zomaar, want ze kunnen
de extra kosten niet doorberekenen in de huurprijs. Corporatie Intermaris in
Hoorn stuitte al op dit probleem bij de aanbesteding van het
woningbouwproject De Grote Waal Noord. De aanbesteding van dit project is
mislukt, omdat aannemers allemaal boven de prijs inschreven. Omdat ze het
budget dus niet zomaar konden verhogen, moest de corporatie andere
manieren zoeken het project tóch binnen budget te realiseren.

Gevolgen voor ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars wordt het door de gestegen bouwkosten steeds minder
aantrekkelijk om te gaan bouwen. De woningen die ze bouwen, kunnen ze
namelijk steeds minder goed verkopen. In Amsterdam zie je die trend nu
al, want daar lopen ontwikkelaars niet alleen tegen hoge bouwkosten aan, maar
ook tegen een hoop regels, zoals de 40-40-20 (40 procent sociale huur, 40
procent middenhuur en 20 procent dure segment). Ontwikkelaars AM en
Blauwhoed stuiten daartegenaan bij de ontwikkeling van nieuwbouw rondom
het metrostation Noord. Door de stijgende bouwkosten konden ze daar



maandenlang geen bouwers vinden voor het project. Inmiddels zijn die
gevonden.

Bouwstop

Er zijn zelfs woningcorporaties die een bouwstop overwegen doordat de
kosten maar blijven stijgen. Corporatiedirecteur Maarten Sas dreigde hier
eind vorig jaar al mee en vervolgens kwam ook Directeur Bas Sievers van
Wonen Limburg met dezelfde aankondiging: als de prijzen maar blijven stijgen,
stoppen wij er ook even mee. ‘Hoe realiseer je goedkope woningen als de
kosten maar blijven oplopen?’, zei hij. Eigen Haard stelde even later in het
jaarrapport dat ze hun nieuwbouwambities ook gaan bijschroeven als de
kosten blijven stijgen.

Bouwprojecten komen stil te liggen

In een paar gevallen zijn de discussies over de kosten zo hoog opgelopen, dat
projecten zelfs zijn komen stil te liggen. Zo kwam de bouw van de Pathé-
bioscoop in maart van 2018 stil te liggen toen de grond al was rijp gemaakt en
het heien al was begonnen. Het bouwteam kon namelijk niet bouwen voor het
vooraf opgestelde budget. Pathé moest met de betrokken partijen aan tafel om
de kosten omlaag te kunnen krijgen. Op dit moment zijn de partijen er nog
steeds niet uit.

Komende jaren komen steeds meer projecten niet van
de grond, om budgettechnische redenen

Een ander voorbeeld van een project dat deels stil heeft gelegen is ZuidDuin in
Scheveningen. Opdrachtgever MRP Development en Wijnen waren in conflict
over de betaling van boetes. Het ging om boetes die de ontwikkelaar het
bouwbedrijf had opgelegd, omdat het project vertraging opliep door de huidige
marktomstandigheden (lange levertijden, tekort aan personeel). Inmiddels is
de ruzie beslecht.

Gevolgen voor woningmarkt

De prijsontwikkelingen kunnen er ook voor gaan zorgen dat de
woningbouwproductie stagneert. Hiervoor waarschuwt de Rabobank. De
bouwproductie van 4,5 procent in 2018 zal volgend jaar teruglopen naar
4,0 procent. “De groei wordt geremd door de lange doorlooptijden, tekorten aan
bouwlocaties, stijgende bouwkosten en het arbeidstekort.”



Verwachting: tot wanneer blijven de bouwkosten stijgen?

Tot wanneer en met hoeveel de kosten de komende tijd blijven stijgen, is
volgens veel experts moeilijk te voorspellen. Het kenniscentrum BDB doet wel
een poging: general manager Ted Peek verwacht dat de hoogste prijspieken in
2019/2020 komen. Daarna volgt rond 2022 weer een kantelpunt van hoog naar
laag conjunctuur.

Kostendeskundige Frits ten Cate denkt ook dat de ellende voorlopig nog niet
voorbij is. Komende jaren zullen steeds meer projecten niet van de grond
komen, om budgettechnische redenen. Aanbestedingen zullen daardoor ook
vaker mislukken, is zijn voorspelling.

Maar met hoeveel de kosten gaan stijgen, weet Ten Cate niet. Zelfs voor Hans
Insing, inkoper bij HSB Bouw, is dat moeilijk te voorspellen. Insing heeft
dagelijks te maken met bouwprijzen. Voor zijn werk is het van essentieel belang
indicaties te hebben hoe de prijzen zich ontwikkelen. Maar eigenlijk zijn die
voorspellingen niet te maken, dit komt omdat leveranciers nauwelijks prijsvast
zijn, verklaart hij.

Oplossingen stijging bouwkosten

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bouwkosten niet nog verder uit de pan
rijzen? Eigenlijk zijn de oplossingen heel simpel: we moeten zorgen voor
voldoende materiaal en personeel, zodat de materiaal- en personeelskosten
weer dalen. Echter is dat niet zo heel makkelijk te bereiken. De vraag naar



personeel blijft namelijk de komende jaren alleen nog maar toenemen,
terwijl het aanbod nauwelijks stijgt. Alleen al de gespecialiseerde bouw en
afbouwsector heeft nog 14.000 arbeidskrachten tot 2022 nodig, om aan de
groeiende vraag te voldoen. Jaarlijks komt dat neer op zo’n 2800 nieuwe
krachten. De instroom vanuit bouwopleidingen is echter bij lange na niet
voldoende om aan deze vraag te voldoen. Zo studeerden er in 2016 slechts
totaal 467 leerlingen af in deze sector, stelde het EIB onlangs.

Om toch te zorgen voor meer personeel, moet de bouw meer buitenlandse
krachten aantrekken, meer werkelozen opleiden, meer mensen uit andere
sectoren opleiden en meer vrouwen aannemen.

Bij materiaal ziet de situatie er niet veel rooskleuriger uit. Cobouw deed eind
vorig jaar een rondgang langs diverse leveranciers en bijna allemaal
geloven ze dat de overspannen markt en daarmee de langere levertijden en
hogere materiaalkosten, nog wel even aanhouden.

Tips om stijgende kosten het hoofd te bieden

Hoe kan de markt de toenemende bouwkosten dan toch het beste het hoofd
bieden? Cobouw sprak een hoop kenners en ervaringsdeskundigen. De tips die
zij geven:

Budget verhogen

Volgens kostenexpert Ted Peek van BDB kunnen opdrachtgevers relatief
eenvoudig een mislukte aanbesteding voorkomen door simpelweg extra te
betalen: “Het klinkt simpel: breng in de eerste fase de financiële kaders en
risico’s van jouw bouwproject in kaart en hou rekening met de verwachte
kostenontwikkelingen gedurende het project. Hierop kan vervolgens gedegen
besluitvorming plaats vinden. Zorg dat die cijfers kloppen met de verwachtingen
en niet gedateerd zijn door bijvoorbeeld stijgende grondstof- en
materialenprijzen of tekorten aan bouwcapaciteit, ingewikkelder is het niet. De
crisisprijzen zijn voorlopig voorbij.”

Voor gemeente Kollum bleek dit inderdaad de beste oplossing te zijn voor het
opknappen van de kadewallen in de gemeente. In eerste instantie mislukte de
aanbesteding, omdat alle inschrijvers ver boven budget inschreven.
Vervolgens stapte de opdrachtgever naar de gemeenteraad en wist 4,5 ton
extra los te peuteren. Daardoor lukte de aanbesteding wel.

Kosten verlagen



Zo doe je dat

Echter kan niet elke opdrachtgever zomaar het budget van een project
verhogen. Zo moeten gemeentes toestemming krijgen van de
gemeenteraad om extra geld in een project te steken en kunnen
woningcorporaties de extra kosten niet zomaar doorbereken in de huurprijs. Om
de gestegen bouwkosten het hoofd de bieden, moeten er andere manieren
gevonden worden om tóch binnen het vastgestelde budget een project te
realiseren. Dit kan door de kosten van een project te verlagen.
Woningcorporatie Intermaris in Hoorn zit in deze situatie. De corporatie is in
overleg met de laagste inschrijver om de kosten zoveel mogelijk omlaag te
brengen. Dit willen ze bereiken door onder andere standaardisatie. Als
bijvoorbeeld badkamers gestandaardiseerd kunnen worden geleverd voor elke
woning, dan kost dan minder geld.

Processen verminderen

Volgens Bas Sievers, directeur van woningcorporatie Wonen Limburg, zouden
de kosten omlaag gebracht kunnen worden door processen te verminderen.
“Bij alle nieuwe projecten worden er opnieuw tekeningen gemaakt, wordt alles
elke keer weer opnieuw in kaart gebracht. Naar mijn mening is dat niet altijd
nodig. Ik zou graag zien dat de bouw of nieuwe marktpartijen meer gaan
standaardiseren. Het moet natuurlijk geen eenheidsworst worden, maar zaken
die in elk huis voorkomen, kun je wel op een standaard manier laten maken.
Vooral voor sociale huurwoningen, waarbij toch veel vaak hetzelfde is.”

Goede afspraken met leveranciers
Drie Friese infrabouwers

Over stijgende bouwkosten

Voor bouwers is het van essentieel belang goede afspraken te maken met
leveranciers, zegt Kees Boersma, directeur van infrabouwer WMR uit
Rinsumageast. Dan kun je de opgelopen bouwkosten zo goed mogelijk het
hoofd bieden. “Zo voorkom je dat de prijzen van materiaal opnieuw stijgen als je
eenmaal bezig bent met bouwen. Leveranciers kunnen meestal wel aangeven
hoe hard de prijzen de aankomende maand gaan stijgen, maar verder in de
toekomst is lastiger te voorspellen.” Ook is het handig om bij het aannemen van
projecten direct een inschatting te maken van de prijsstijgingen en die
voorspellingen meenemen in het budget, stelt Boersma.



Breng risico’s van tevoren in kaart

Bouwbedrijf Oosterhof Hollman stelt dat het helpt als je van tevoren de risico’s
van een project goed in kaart brengt. Bij het opknappen van de kademuren in
Kollum heeft de opdrachtgever dat gedaan, waardoor de bouwer nu
redelijk goed de risico’s in beeld heeft en daarmee extra prijsstijgingen
kan voorkomen. “Op basis van deze gegevens hebben we
beheersmaatregelen bepaald en de voorgestelde uitvoeringsmethodiek
gefinetuned, zodat we de risico’s minimaliseren en kosten besparen”, legt René
Garlich, hoofd van het ingenieursbureau Ohpen (onderdeel van Oosterhof
Holman) uit. Bovendien kun je volgens hem prijsstijgingen het hoofd bieden als
je kort in het ontwerpproject al de juiste methodiek kiest.  “Dan kan je direct
inkopen en zorgen dat je een prijsafspraak maakt voor het materiaal. Maar
prijsstijgingen geheel voorkomen kun je niet. Dat blijft altijd een zorgpunt.”

Begrip kweken bij opdrachtgevers

De prijs als aannemer gewoon omhooggooien, dat werkt niet,
stelt Gevelspecialist Henk den Boer (55). Hij wordt over een klein half jaartje de
nieuwe voorzitter van OnderhoudNL. “Ik heb moeite met machtsspelletjes
tussen klant en opdrachtgever. Ook andersom voel ik me daar nooit prettig bij.
Mijn advies is juist om begrip te kweken bij opdrachtgevers, blijf herhalen
dat prijzen nog altijd stijgen en dat de bovengrens nog niet in zicht is.” Voor
opdrachtgevers is het volgens hem namelijk ook lastig uit te leggen dat de
prijzen hoger worden.

Verminderen proceskosten

Voor scholenbouw is het zaak de budgetten zo efficiënt mogelijk in te zetten:
dus met minimale proceskosten, stelt Hilco Witteveen, bouwkostenexpert bij
At Osborne. “Bijvoorbeeld het bouwen van unieke custom-made
dorpsschooltjes is niet meer van deze tijd: te veel proceskosten.
Multifunctionele wijkaccomodaties bouwen (met meerdere functies erin) wel.
Deze kunnen dan door samenwerkende gemeenten in veelvouden van vijf stuks
worden ingekocht op de bouwmarkt: zo creëer je inkoopvolume. En
daaromheen kan overwogen worden of additionele diensten in PPS contracten
(zoals D&B of een DBM contract) wellicht nóg meer efficiency kunnen opleveren
door veel diensten onder te brengen bij één partij.”


