
[Paginanummer]

Steen van der, Gerben

Van: Duijnstee, Elsa
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 13:26
Aan: Steen van der, Gerben
Onderwerp: FW: !! Bouwkosten Almende

 

 

Van: Braaksma, Marc [mailto:Marc.Braaksma@sweco.nl]  

Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 10:06 

Aan: Duijnstee, Elsa <e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl> 

Onderwerp: RE: !! Bouwkosten Almende 

 

Hoi Elsa, 

 

Vervelend om te horen dat dit zo op speelt. Ik kan niet beoordelen wat er precies aan de hand is, maar twee 

factoren zijn wel te beïnvloeden: het moment waarop de aannemer de bulk van het materiaal kan inkopen (beton 

en staal) en de factor tijd. Hoe krapper het project in de tijd staat, hoe meer risico er ontstaat in het beschikbaar 

hebben van personeel en tijdige levering van materiaal. 

 

Zo zullen veel scholen wensen dat de nieuwbouw ergens in het voorjaar gereed is zodat zij de tijd hebben om het 

gebouw in te richten voor de start van het nieuwe schoolseizoen. Maar als je nu eist dat de nieuwbouw in juni 2019 

klaar moet zijn, dan zet je veel druk op het project. 

 

Eigenlijk is er geen enkel bezwaar om op enig ander moment in het jaar te verhuizen. Na elke schoolvakantie kun je 

starten in een nieuw gebouw. Of dat nu de kerstvakantie of meivakantie is, maakt niets uit. 

 

Misschien dat je met deze tips nog een paar procent van het budget kunt afpeuteren. Elk procent is weer een 

tonnetje minder tenslotte. 

 

Succes. 

 

 

 Marc Braaksma 

Senior adviseur ruimtelijke economie 

Groningen 

T  +31 88 811 47 39 

M  +31 6 20 95 57 70 

Marc.Braaksma@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

Rozenburglaan 11 

9727 DL Groningen 

T  +31 88 811 66 00 

Handelsregister 30129769 

www.sweco.nl 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

Wil je 4 keer per jaar een stukje toekomst ontvangen?  

Bekijk de nieuwste editie van ons online magazine en meld je aan via www.sweco.nl/magazine 

 

 

 

Van: Duijnstee, Elsa [mailto:e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl]  

Verzonden: maandag 22 januari 2018 20:07 

Aan: Braaksma, Marc <Marc.Braaksma@sweco.nl> 

Onderwerp: FW: !! Bouwkosten Almende 

 

Hoi Marc, 



[Paginanummer]

 
Wat je schrijft over extremere varianten uit de markt, die signalen krijgen wij inderdaad ook. Ik had even een externe 
kijk erop nodig, dat de dingen inderdaad zo zijn als dat ze nu worden geschetst. Bedankt dat je dit allemaal goed hebt 
uitgezocht.  
 
Gr Elsa 
 

 

Van: Duijnstee, Elsa  

Verzonden: maandag 15 januari 2018 19:41 

Aan: 'Braaksma, Marc' <Marc.Braaksma@sweco.nl> 

Onderwerp: RE: !! Bouwkosten Almende 

 

Beste Mark, een heel duidelijk antwoord. Dank daarvoor! 

 

Van: Braaksma, Marc [mailto:Marc.Braaksma@sweco.nl]  

Verzonden: vrijdag 12 januari 2018 10:54 

Aan: Duijnstee, Elsa <e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl> 

Onderwerp: RE: !! Bouwkosten Almende 

 

Beste Elsa, 

 

Zie bijlagen. 

 

Het gebouw zou zo’n half miljoen duurder moeten zijn, exclusief kosten voor terreininrichting. Ik heb voor jou in 

excel de berekening even herhaald (we hebben het vorig jaar afgerond op 1.775/m2) en afbeeldingen van de 

actuele cijfers en de index toegevoegd. 

 

Maar uit de markt horen wij nog wel extremere varianten qua prijsvorming. Dat heeft te maken met het moment 

waarop de aannemer verwacht het materiaal te kunnen inkopen. Als dat pas over een half jaar is, zal hij zo nogmaals 

5% bij de prijs op zetten en dan is de stijging wel een miljoen of 10% t.o.v. het totaal. 

 

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. 

 

Met de beste wensen, 

 

 

 Marc Braaksma 

Senior adviseur ruimtelijke economie 

Groningen 

T  +31 88 811 47 39 

M  +31 6 20 95 57 70 

Marc.Braaksma@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

Rozenburglaan 11 

9727 DL Groningen 

T  +31 88 811 66 00 

Handelsregister 30129769 

www.sweco.nl 

 

 

   
 

 
 

   
 

 

Wil je 4 keer per jaar een stukje toekomst ontvangen?  

Bekijk de nieuwste editie van ons online magazine en meld je aan via www.sweco.nl/magazine 

 

 

 

Van: Duijnstee, Elsa [mailto:e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl]  

Verzonden: donderdag 11 januari 2018 17:53 

Aan: Braaksma, Marc <Marc.Braaksma@sweco.nl> 



[Paginanummer]

Onderwerp: !! Bouwkosten Almende 

Urgentie: Hoog 

 

Beste Marc, 
 
Al even niet meer gesproken. Het mag niet meer, maar toch nog even de beste wensen voor 2018 gewenst. 
 
Het is nu al te laat om je te bellen, vandaar mijn vraag even op mail aan jou. Bij vragen kun je me morgen of 
maandag altijd bellen of mailen. 
 
Ik heb een urgente vraag en ik weet zeker dat jij me kan helpen. Ik heb een uitdraai uit het bouwkostenkompas nodig 
en wij kunnen daar niet in. Gaat om dossier Almende, waar je ons eerder in hebt geadviseerd. 
 
Je hebt toen een uitdraai toegestuurd van het bouwkostenkompas van toentertijd. Wil je mij een uitdraai sturen met 
de cijfers/ kosten anno nu?  

-       Basis, gemiddeld en hoog niveau 
-       Frisse scholen B en C. 
-       Deze regio 

 
Het college wil namelijk weten in hoeverre het klopt dat de bouwkosten exponentieel gestegen zijn de laatste 
maanden. Ik heb dinsdag het college hierover te adviseren. Zou je mij vooraf een overzicht kunnen sturen? 
 
Mijn dank is heel groot. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Elsa Duijnstée 
  
--------------------------------------------------- 

Projectleider 
Gemeente Oude IJsselstreek 
  
Telefoonnummer: 0315-292425 
e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl 
Bezoekadres: Staringstraat 25 
Postbus 42, 7080 AA GENDRINGEN 
----------------------------------------------------- 

� Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

 





 


