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1. Inleiding
1.1 Vraagstelling
Gemeente en KPO Roosendaal hebben gezamenlijk besloten om het kostenniveau van schoolgebouwen in
het primair onderwijs te bepalen aan de hand van een concreet nieuwbouwproject van KPO binnen de
gemeente, KC De Stappen te Wouw. Bij dit nieuwbouwproject wordt KPO Roosendaal geadviseerd en
ondersteund door Hevo B.V. te ’s-Hertogenbosch (Hevo). Hevo draagt ook zorg voor de raming van de
bouwkosten en investeringskosten voor dit project. Om meer objectief te kunnen vaststellen of het door Hevo
geraamde kostenniveau marktconform is, hebben gemeente en schoolbestuur de behoefte aan een second
opinion op die kostenraming.
KPO Roosendaal heeft, namens de gemeente, aan ICSadviseurs gevraagd een second opinion te doen op
de kostenraming van Hevo. De kostenraming is gebaseerd op een nog niet definitief Voorlopig Ontwerp, een
VO “min” hetgeen betekent dat het VO een niet volwaardig VO is maar allesomvattend genoeg voor
beeldvorming en meer gedetailleerde prijsvorming. Het doel van de second opinion is om vast te stellen of de
gemoeide kosten een realistisch beeld geven dat aansluit bij de vastgestelde uitgangspunten en welke
marktconform is.

1.2 Projectomschrijving concept VO “min”¹
De huidige KPO Basisschool De Stappen dateert uit het bouwjaar 1972. Deze huisvesting voldoet niet aan de
huidige en toekomstige schoolvisie en KC-gedachte. Daarnaast is het huidige gebouw in de toekomst niet
passend voor het aantal te verwachte leerlingen. Het leerlingaantal was 355 in 2015, en de prognose tot aan
2034 is dat de school 19,7% krimpt naar 285 leerlingen.

Locatie:
De huidige locatie van de school en kinderopvang ligt in de dorpskern nabij winkel- en woonvoorzieningen
aan de Kloosterstraat, Strijp en Geerhoek te Wouw. Het ontwerp van de nieuwbouw zal op basis van het PvE
en de stedenbouwkundige kaders op de huidige locatie worden vormgegeven.

¹Hevo Ruimtelijk, functioneel Programma van Eisen
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1.3 Aanpak
ICSadviseurs heeft de kostenraming van Hevo beoordeeld en heeft op basis van de huidige marktsituatie en
eigen ervaringscijfers beoordeeld of de kostenraming van Hevo een redelijk en realistisch budget is voor de
realisatie van een dergelijk schoolgebouw. Tevens heeft ICSadviseurs beoordeeld in hoeverre de geraamde
kosten aansluiten op de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.
ICSadviseurs heeft een analyse gemaakt van het prijsniveau van de onderdelen in de kostenraming.
Tot slot heeft ICS een samenvatting gemaakt van de bevindingen. Deze zijn vertaald naar een conclusie met
aanbevelingen.

1.4 Beschikbare informatie
De beoordeling van de kostenraming van Hevo is gebaseerd op de volgende informatie:
1.
2.

Hevo Kostenplan bouw- en installatiekosten conform NEN2699, versie kostenplan 30 april 2018,
begrotingsdatum 27 juni 2019.
Hevo Overzicht investeringskosten conform NEN2699, d.d. 27 juni 2019.

Overige informatie
Naast het kostenplan van Hevo zijn diverse algemene, bouwkundige en installatie technische concepten
beschikbaar. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de meest relevante overige informatie. Deze
informatie is enkel gebruikt als toelichting op en als uitgangspunt voor het kostenplan van Hevo. De
(inhoudelijke) beoordeling van deze stukken valt de scope van deze opdracht.
Hevo B.V. te ‘s Hertogenbosch:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demarcatielijst budget, d.d. 21 juni 2018.
Technisch Programma van Eisen, d.d. 30 oktober 2018.
Ruimtelijk, functioneel Programma van Eisen, d.d. 30 oktober 2018.
Memo Voorontwerp "min" ten behoeve 2nd opinion en besluitvorming stuurgroep, d.d. 9 juli 2019.
Ontbrekende stukken: MPG score.
Ontbrekende stukken: Concept overall planning, d.d. 12 mei 2019.
Ontbrekende stukken: Concept ruimtelijke kaders/stedenbouwkundige opzet.
Mail met antwoorden d.d. 29 juli 2019.

RoosRos Architecten te Oud-Beijerland:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Workschop schetsontwerp, d.d. 18 juni 2019.
VO toelichting duurzaamheid, d.d. 18 juni 2019.
Risico-/ Kansen analyse, d.d. 24 juni 2019.
Verslag Stedenbouwkundig overleg, d.d. 28 juni 2019.
Ontbrekende stukken: Onderbouwen wijzigingen t.o.v. conceptkaders gemeente (e-mail Roy, d.d.
13-06-2019) & onderbouwing bouwplannen.
Voorlopig Ontwerp, d.d. 29 juni 2019.
KC De Stappen Wouw film.
Toelichting VO, d.d. 3 juli 2019.
Toets ruimteprogramma, d.d. 3 juli 2019.
Verschillenanalyse TPvE, d.d. 3 juli 2019.
Ontbrekende stukken: 4258 2019-06-14 nieuwbouw op bestaande situatie.dwg
Ontbrekende stukken: 4258 2019-06-14 principedetail opbouw schaal 1_10
Ontbrekende stukken: 4258 2019-06-19 gevelfragment schaal 1_50
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Van Boxsel Engineering te Oosterhout:
•
•

Constructie principe, d.d. 18 juni 2019.
Duurzaamheid, d.d. 18 juni 2019.

Klictet Advies B.V. te Waalwijk:
•
•
•
•
•
•
•

Elektrotechnische installatieontwerp VO, d.d. 4 juni 2019.
Werktuigbouwkundige schetsen, d.d. onbekend.
Variantenstudie energieconcepten, d.d. 21 juni 2019.
Memo duurzaamheid, d.d. 21 juni 2019.
Uitgangspunten kostenraming W en E-installaties, d.d. 21 juni 2019.
Elementenraming Elektrotechnische installaties, d.d. 21 juni 2019.
Elementenraming Werktuigbouwkundige installaties, d.d. 21 juni 2019.

ZRi te Den Haag:
•
•
•

Voorstel 1 opbouw vloer, d.d. 17 juni 2019. Ontbrekende stukken: bijlagen.
Voorstel opzet brandveiligheid, d.d. 20 juni 2019.
VO-fasedocument akoestiek en brandveiligheid, d.d. 12 juli 2019.

Gemeente Roosendaal:
•

Ruimtelijke kaders ontwikkeling De Stappen i.r.t. ontwikkeling Geerhoek te Wouw, d.d. 21 november
2018.
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2. Randvoorwaarden
Voor KC De Stappen zijn randvoorwaarden vastgelegd die van toepassing zijn op het ontwerp. Omdat de
randvoorwaarden van invloed kunnen zijn op het prijsniveau van de kostenraming worden deze
randvoorwaarden hieronder weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen ten aanzien van de
randvoorwaarden weergegeven:

2.1 Budget
Toetsing van het beschikbaar budget valt buiten de scope van deze opdracht.

2.2 Ruimtelijk
Het Programma van Ruimte is conform de normatieve vierkante meters, en gebaseerd op:
•
Nieuwbouw voor 285 leerlingen basisonderwijs in 12 groepen. Mogelijk is tijdelijk een 13e groep nodig.
•
Genormeerde vierkante meters voor 285 leerlingen: 1.634 m2 bruto vloeroppervlak (bvo).
De ruimtes voor de kinderopvang zijn gebaseerd op:
•
Twee groepen kinderdagopvang. Deze kinderen komen voor de dagopvang.
•
Één groep PTO/peuters. Deze kinderen komen dagdelen.
•
Twee groepen BSO 4-8 en 8-13 jaar geïntegreerd in de school. Deze kinderen komen
•
Voor en na school.
Conform het Programma van Ruimte zijn de gehanteerde bruto m²: 2.101 m2 bvo.

2.3 Vormfactoren
Het gebouwontwerp dient gerealiseerd te worden binnen de range van bovenstaande vormfactoren:
•
Brutovloeroppervlakte/functioneel nuttige vloeroppervlakte
: BVO/ FNO
1,45
•
Brutovloeroppervlakte begane grond/brutovloeroppervlakte
: BBO/ BVO
0,60
•
Bruto geveloppervlakte/brutovloeroppervlakte:
: BGO/ BVO
0,50 – 0,53
•
'Open' geveloppervlakte/bruto geveloppervlakte
: OG/ BGO
0,352
•
Binnenwandoppervlakte/bruto vloeroppervlakte
: BBWO/ BVO 0,85
•
'Open' binnenwandoppervlakte/binnenwandoppervlakte
: OBW/ BBWO 0,18
•
Bruto dakoppervlakte/bruto bebouwoppervlak
: BDO/ BBO
1,00 - 1,05
•
'Open' dakoppervlakte/bruto dakoppervlakte
: OD/ BDO
0,00 - 0,03
De vrije hoogte van de in het ruimteprogramma genoemde ruimten dient minimaal te voldoen aan de
volgende uitgangspunten:
Eis
Ambitie
Onderwijsruimten
Kinderopvang
Aula, speellokaal
Kantoren
Gangen, circulatieruimte
Sanitaire ruimten
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2,8 m¹
2,8 m¹
2,8 m¹
2,6 m¹
2,3 m¹
2,3 m¹

3,0 m¹
3,0 m¹
3,5 m¹
2,8 m¹
2,6 m¹ (i.v.m. leerplein)
2,4 m¹

6/18

2.4 Functioneel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SpeelLeerCentrum voor 285 leerlingen, waar ook dagopvang wordt aangeboden.
Frisse Scholen klasse B.
Flexibel gebouw.
Minimaal BENG.
Vriendelijke entree.
Total Cost of Ownership (sturing op stichtings- & exploitatiekosten).
Deur op slot beleid.
KPO Sleutelbuis bij entree.
Duurzame oplossing voor tijdelijke huisvesting in Wouw tijdens de bouw van KC De Stappen.
KC De Stappen is gesitueerd op het huidige perceel.
Bij oplevering is de omgevingsvergunning gebruik afgegeven (uitvoering architect namens
opdrachtgever).
Bij oplevering is het pand voorzien van vluchtplantekeningen (uitvoering aannemer).
In de bouwkosten opgenomen keukens lokalen en personeelskeuken inclusief apparatuur, tijdelijke
en permanente verhuiskosten.
Ten aanzien van samenwerking met kinderopvang Kober:
o Eigen investering/ sluitende exploitatie bij verhuur.
o 1 gezicht naar buiten.
o KDV op begane grond gesitueerd.
Glasvezel of COAX internetverbinding.
Voldoende netwerkaansluitingen voor Wi-Fi, borden, pc’s, telefonie, etc.
Netwerkbekabeling Cat. 6.
Afsluitbare ruimte voor ICT (patchkast, serve, etc.).

2.5 Kwaliteitskader onderwijshuisvesting Gemeente Roosendaal
Daarnaast zijn vanuit Gemeente Roosendaal een aantal kwaliteitskaders vastgelegd:
•
•
•
•

•

Frisse scholen Klasse B.
GPR score 7,5: voor de thema's milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
GPR score 8: voor het thema energie, conform Convenant Duurzaam Bouwen.
Parkeernormen voor kinderopvang geen speciale eisen (omdat in tegenstelling tot een school, een
KDV vaak in- en uitstroom heeft over een langere tijdsduur en niet de grote pieken om exact 8.30
en 15.00 uur).
BENG (vanaf 2019 voor overheid).

2.6 Frisse Scholen
KPO Roosendaal heeft in haar eigen huisvestingsbeleid de ambitie opgenomen om t.a.v. het Programma van
Eisen Frisse Scholen gemiddeld niveau Klasse B te hanteren waarbij op onderdelen “energieprestatie gebouw”
en “duurzame energie” de klasse BENG worden gehanteerd. Dit sluit aan bij de ambitie.

2.7 BENG
De gemeente Roosendaal en KPO Roosendaal hebben zich ten doel gesteld het nieuwe gebouw van KC De
Stappen als BENG School te ontwikkelen en realiseren waarbij de methode NEN 7120 d.d. 15 september 2015
(oude methodiek) gehanteerd wordt.

www.icsadviseurs.nl
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2.8 GPR
Onderstaande specifieke minimale GPR duurzaamheidseisen zijn van toepassing:
Minimale GPR Gebouw score thema 01 Energie
Minimale GPR Gebouw score thema 02 Milieu
Minimale GPR Gebouw score thema 03 Gezondheid
Minimale GPR Gebouw score thema 04 Gebruikskwaliteit
Minimale GPR Gebouw score thema 05 Toekomstwaarde

www.icsadviseurs.nl

: 9,0
: 6,0
: 7,5
: 7,5
: 7,5
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3. Referentie bouwkosten en investeringskosten
Aan de hand van referentieprojecten worden de gemiddelde te verwachten bouwkosten en
investeringskosten voor een project met een omvang als KC De Stappen met de bijbehorende
randvoorwaarden ingeschat.

3.1 Basis bouwkosten
Uit referenties van eerder gerealiseerde projecten met een gemiddelde omvang als KC De Stappen zou de
gemiddelde bouwkosten kunnen liggen rond de € 1.495,--/m2 bvo, prijspeil juli 2019. De bouwkosten voor de
terreinafwerking liggen gemiddeld op € 64,--/ m2 terrein, prijspeil juli 2019. In onderstaand tabel worden deze
projecten weergegeven. De referentie projecten zijn projecten uit de regio’s Noord-Brabant, Utrecht en ZuidHolland.
Prijspeil 1 juli 2019, (Hevo investeringskosten):
Project basis Bouwbesluit
prijspeil 1 juli 2019

Gebouwtype

Brede School Roosendaal

Brede school

Roosendaal Noord-Brabant

2.950 €

IKC Maassluis

IKC

Maassluis

Zuid-Holland

2.450 €

1.596 €

99

IKC Utrecht*

IKC

Utrecht

Utrecht

3.378 €

1.489 €

1

IKC Rijsbergen

IKC

Rijsbergen

Noord-Brabant

2.550 €

1.357 €

80

€

1.495 €

64

Gemiddelde basis bouwkosten

Locatie

Provincie

M2 bvo
ca.

Geïndexeerde
Geïndexeerde kosten
bouwkosten
terreinafwerking
per m2 bvo
per m2
1.540 €
74

* ENG correct ie € 300,--/m2

3.2 Frisse Scholen klasse B
Frisse Scholen klasse B is van doorgaans eenzelfde kwaliteitsniveau als Bouwbesluit. Hiervoor hoeven geen
toeslagen gehanteerd te worden.

3.3 BENG
De extra BENG bouwkosten zijn afhankelijk van de bepalingsmethodiek. Ervaring leert dat de extra
bouwkosten circa € 250,--/m2 bvo bedragen.

3.4 GPR
Het gemiddelde GPR score is 7,5. Uit de mail van Hevo d.d. 29 juli 2019 valt op te maken dat er nog geen
volledige GPR berekening is opgesteld. Er is enkel gebruik gemaakt van de “matreriaal” module in de GPR
software om een MPG score vast te stellen. Aan de hand hiervan is een beoordeling van de extra kosten ten
aanzien van de GPR scores niet te beoordelen.

www.icsadviseurs.nl
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3.5 Bijkomende kosten
De bijkomende kosten conform NEN2699 liggen doorgaans tussen de 10% en de 15% van de bouwkosten
(afhankelijk van projectgrootte).
Voor KC De Stappen kan een gemiddelde worden genomen van 13% van de bouwkosten. Daarnaast wordt
een post onvoorzien gereserveerd die ligt tussen de 5% en de 10% van de totale investeringskosten.

3.6 Risicoregeling*
Voor de afkoop van prijsstijgingen kan budget gereserveerd worden uitgaande van de volgende
tijdsbestekken:
•

Prijspeil

: 1 juli 2019

•

Aanvraag Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

: 19 september 2019

•

Start bouw
o periode tot start bouw

: 1 juni 2020
: 11 maanden

•

Oplevering
o bouwtijd

: 1 augustus 2021
: 14 maanden

Conform BDB-index is de geprognotiseerde gemiddelde indexering tot start bouw (structureel): 2,1%
BDB geeft geen prijsstijgingen tijdens deze bouwperiode. Hiervoor wordt een geprognotiseerde gemiddelde
index volgens ICSadviseurs aangehouden van 2,9% per jaar (tussen 2,5% en 5% per jaar).
*Dit zijn prognoses voor indexeringen in de toekomst aan de hand van BDB-index en ICSadviseurs. De werkelijke indexeringen kunnen in de
toekomst anders liggen.

3.7 Referentieraming bouwkosten en investeringskosten
Aan de hand van bovengenoemde kosten verwachten wij dat de bouwkosten en investeringskosten liggen
rond respectievelijk € 2.587,--/m2 bvo exclusief btw en 3.130,--/m2 bvo inclusief btw*. Onderstaand tabel geeft
een samenvatting van deze kosten. In bijlage 1 is de uitwerking van deze kosten opgenomen.
Gezien de bouwfase waarin het project zich bevindt (VO min) verwacht ICSadviseurs dat de gemiddelde
investeringskosten zullen uitkomen met een bandbreedte van +/-10%. Dit betekent een investeringskosten van:
•
•

Minimaal
Maximaal

€ 2.820,--/m2 bvo inclusief btw
€ 3.450,--/m2 bvo inclusief btw

Investeringskostenraming

- totaal € 5.925.000,--.
- totaal € 7.250.000,--.

basis

grondkosten
bouwkosten Bouwbesluit
- basis Bouwbesluit
- basis terreinkosten
- duurzaamheid
losse inrichtingskosten

€
€
€
€
€

3.422.595
200.922
525.250
-

bijkomende kosten
- wijziging bestemmingsplan
prijsstijging
onvoorzien
Totaal investeringskosten exclusief btw

€
€
€
€
€

626.542
4.297
161.792
494.140
5.435.537

Totaal investeringskosten inclusief btw

€

6.577.000

Gemiddelde investeringskosten per m2 bvo exclusief btw
Gemiddelde investeringskosten per m2 bvo inclusief btw

€
€

2.587
3.130

www.icsadviseurs.nl
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*Uitgaande van aanbesteding in 1 perceel,
exclusief financieringskosten
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4. Second Opinion kostenraming
ICS heeft het kostenplan² en de investeringskosten² van Hevo beoordeeld en opmerkingen op de
kostenramingen genoteerd (zie bijlagen). In de volgende paragrafen zijn de bevindingen opgenomen.

4.1 Kostenplan (bouwkostenbegroting)
4.1.1 Algemeen
•
•

Het prijspeil van het kostenplan van Hevo is 1 mei 2018 en is daardoor eerder dan het Voorlopig
Ontwerp³ en van het TPvE. Hiermee rijst de vraag of het kostenplan volledig aansluit op het VO³.
De versiedatum van het kostenplan en de begrotingsdatum zijn verschillend. Tevens is de
versiedatum van het kostenplan van Hevo van een eerdere datum dan het VO en het TPvE.
Hiermee rijst de vraag in hoeverre het kostenplan volledig aansluit op het VO.

4.1.2 Randvoorwaarden
Door ICSadviseurs zijn de randvoorwaarden geanalyseerd ter beoordeling van de compleetheid van het
kostenplan. Hieronder staan de meest opvallende verschillen cq ontbrekende onderdelen:
•

•
•

•

De isolatiewaarden conform BENG eisen lijken laag berekend. Mede gezien het aantal opgenomen
pv-panelen (50 stuks, definitief aantal nader te bepalen) zouden de isolatiewaarden hoger kunnen
uitvallen. Een andere mogelijkheid is dat het aantal pv-panelen hoger zal uitvallen dan is berekend.
Een en ander is afhankelijk van de bepalingsmethode en in een latere projectfase nader uit te
werken.
Er is voor KC De Stappen geen TCO berekening ontvangen door ons. Wij kunnen derhalve niet
beoordelen of en in welke mate aan deze randvoorwaarde wordt voldaan.
De vormfactoren in het kostenplan wijken af van de vormfactoren uit het PvE, met name de
gevelfactor, de gevelopeningen en de open binnenwandoppervlakte. De gemiddelde
verdiepingshoogte is 3,83. Hierdoor zou kunnen worden geconcludeerd dat de netto
verdiepingshoogte is opgenomen conform de ambitie eis van 3,0 in de onderwijsruimte/
kinderopvang en 3,5 in de aula. Deze afwijkingen zouden van invloed kunnen zijn op het kostenplan.
Ten aanzien van duurzaamheid is het opvallend dat de randvoorwaarden niet geheel zijn
opgenomen, onder anderen:
o
o
o
o
o

Wimeo vloerafwerking.
Hergebruik van plafonds.
Schanskorfen met puin van sloop voor fietsenstalling / omheining.
Waterinfiltreren op terrein PADVAST halfverharding.
Gebruik dakvlak voor opvang regenwater, groene dak, energiedak of combinaties hiervan
(subsidies).

4.1.3 Hoeveelheden
Door ICSadviseurs is steekproefsgewijs de hoeveelheden in het kostenplan nagelopen. Hieronder staan de
meest opvallende verschillen ten opzichte van de randvoorwaarden en het VO³. Bij paragraaf 4.3 zijn deze
verschillen in prijs gekwantificeerd (zie ook bijlagen):
•

Aantal m2 bruto terreinoppervlakte is niet te achterhalen. In het PvE wordt een
bebouwingsoppervlakte gegeven van circa 4.400 m² groot. De terreinoppervlakte komt hiermee op
3. 342 m2. In het kostenplan wordt 3.560 m2 opgenomen.

²Hevo Kostenplan bouw- en installatiekosten conform NEN2699, versie kostenplan 30 april 2018, begrotingsdatum 27 juni 2019.
²Hevo Overzicht investeringskosten conform NEN2699, d.d. 27 juni 2019.
³RoosRos Voorlopig Ontwerp, d.d. 29 juni 2019.
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•
•
•
•

Aantal kg's staalconstructie lijkt laag. Uit nagemeting komt ICSadviseurs op ca. 58,5 ton i.p.v. 25,4 ton.
Per m2 bvo is 58,5 ton (28 kg/m2) realistischer en strokend met de referentieprojecten.
Kolommen/ ligger op brandscheiding: nameting 175 m2 i.p.v. 107 m2.
VO w-installaties o.b.v. 2.088 m2 bvo (PvE). PvR VO = 2.101,6 m2 bvo. Minimaal verschil van 13,9 m2
bvo.
De bruto bebouwingsoppervlakte is 4.400 m2, de terreinafwerking: 3.342 m2.

4.1.4 Prijsniveau elementen
Door ICSadviseurs is steekproefsgewijs de eenheidsprijzen in het kostenplan nagelopen. Hieronder staan de
meest opvallende verschillen ten opzichte ervaring en referentieprojecten. Bij paragraaf 4.3 zijn deze
verschillen in prijs gekwantificeerd (zie ook bijlagen):
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Het gemiddelde uurloon voor regio Roosendaal/ Noord-Brabant voor mei 2018 lijkt laag ingeschat,
circa 9,2%.
Hoogtematen bestaand terrein zijn onbekend. Uitgangspunt grond reeds op hoogte door Gemeente.
Uitgangspunt is schone grond.
Isolatiewaarde conform BENG NEN7120. Aantal opgenomen pv-panelen lijkt laag (50st), de
isolatiewaarden zouden hoger kunnen uitvallen.
De poeren lijken laag ingeschat. Wapeningspercentage wordt nog uitgewerkt.
Vloerdikte begane grond lijkt laag, d=150mm. Ter plaatse van speelzaal 250 mm aanhouden.
Eenheidsprijs begane grondvloer lijkt laag ingeschat.
Het prijsniveau van de houten geveldelen lijkt realistisch. Het prijsniveau is echter afhankelijk van de
afmetingen van de geveldelen. Dunnere geveldelen (75 mm) zijn doorgaans duurder dan dikkere
geveldelen (150mm).
BENG eis voor de gevelopeningen is nog onbekend. Prijsniveau € 424,--/m2 voor HR++ glas incl.
stelkozijnen is scherp, € 500,-- is realistischer (doch ook scherp).
Apparatuur in pantry’s ontbreken (onderbouw en opvang: magnetron en koelkast, keuken: oven,
afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron, koelkast, vriezer, 4-pits kook).
Stelpost bewegwijzering / ruimtenummering conform TPvE is € 12.000,-- i.p.v. € 1.500,--.
Buitentrap ontbreekt.

4.1.5 Aannemersopslagen
Door ICSadviseurs is steekproefsgewijs de aannemersopslagen in het kostenplan beoordeeld. Hieronder staan
de meest opvallende verschillen ten opzichte van ervaring en referentieprojecten. Bij paragraaf 4.3 zijn deze
verschillen in prijs gekwantificeerd (zie ook bijlagen):
•

•

•

•

Het gehanteerde percentage Algemene Kosten is: 7,0%
Uit referentie projecten van ICSadviseurs is het gemiddelde tussen 5,0% en 8,58%. Het gehanteerde
percentage van Hevo is marktconform.
Het gehanteerde percentage Winst & Risico is: 3,0%
Uit referentie projecten van ICSadviseurs is het gemiddelde tussen 1,0% en 3,0%. Het gehanteerde
percentage van Hevo is marktconform.
In het kostenplan zijn coördinatiekosten opgenomen. Het is voor ICSadviseurs onbekend waarvoor
deze kosten zijn opgenomen. Hiermee rijst de vraag of er leveringen door derden zijn. Het
gehanteerde percentage Coördinatiekosten in het kostenplan is: 2,5%
ICSadviseurs hanteert indien van toepassing een gemiddelde tussen 2,0% en 3,0%. Het gehanteerde
percentage van Hevo is marktconform.
Het gehanteerde percentage Nader te detailleren is: 5,0%
Uit eerdere projecten ICSadviseurs in VO fase ligt dit percentage tussen 2,5,0% en 5,0%. ICSadviseurs
hanteert doorgaans 5%.
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4.1.6 Aanbestedingsstrategie
Het kostenplan en de investeringskosten van Hevo gaan uit van aanbesteding in meerdere percelen,
bouwkundig en installaties. Deze vorm aan aanbesteding is risicodragend voor de Gemeente en KPO
Roosendaal en kan financiële gevolgen hebben.

4.2 Investeringskostenraming
Door ICSadviseurs zijn de investeringskosten beoordeeld. Hieronder staan de meest opvallende verschillen ten
opzichte van ervaring en referentieprojecten (zie ook bijlagen):
•

•
•

Uit de investeringskosten valt niet geheel op te maken welk prijspeil er gehanteerd wordt. ICSadviseurs
gaat ervan uit dat de opsteldatum tevens het prijspeil is nl. 26 juni 2019 (voor de berekeningen is 1 juli
2019 aangehouden), prijsvast tot einde werk.
Het gehanteerde percentage van 17,8%voor de Bijkomende kosten lijkt hoog. ICSadviseurs hanteert
doorgaans tussen de 10% en de 20%.
Afkoopkosten prijsstijging (risicoregeling) zijn berekend met gemiddeld circa 2,0%, over de
investeringskosten (conform mail van Hevo d.d. 29 juli 2019). ICSadviseurs berekend prijsstijgingen tot
start bouw én prijsstijging tijdens de bouwperiode. ICSadviseurs acht de prijsstijging opgenomen in het
kostenplan aan de lage kant. Voorspelling van BDB-index voor afkoop van 1 juli 2019 tot 31 mei 2020 is
circa 2,13%. Op basis van ervaring is de prognose van ICSadviseurs tussen de 2,5% en de 5%
(gemiddeld 2,5%. In onderstaand tabel worden de afkoopkosten prijsstijging van Hevo weergegeven
ten opzichte van de afkoopkosten van BDB-index en ICSadviseurs-prognose.

Berekening afkoop Bijkomende kosten

Hevo

BDB-index

ICSadviseurs-prognose

prijspeil 1 juli 2019

prijspeil 1 juli 2019

prijspeil 1 juli 2019

grondslag Bijkomende kosten:
start bouw

1 juni 2020

1 juni 2020

1 juni 2020

oplev ering

1 augustus 2021

1 augustus 2021

1 augustus 2021

tot start bouw

€

4.385.546,00

11 mnd

11 mnd

€

97.841,03

11 mnd

€

100.502,10

tijdens de bouw

€

3.526.100,00

14 mnd

14 mnd

€

43.890,07

14 mnd

€

51.422,29

rentev oet

structureel prognose ca.

€

151.924,39

conjunctureel prognose ca.
Afkoop totaal Hevo (grondslag Bijkomende kosten)

2,44%

€

85.900,00

€

85.900,00

inclusief?

2,43%

2,50%

-0,30%

incl.
€

141.731,11

Dit zijn prognoses voor indexeringen in de toekomst aan de hand van BDB-index en ICSadviseurs. De werkelijke indexeringen kunnen in
de toekomst anders liggen.

•

•

Prijsstijging is lastig te prognosticeren en om die reden zijn de verschillen niet gekwantificeerd bij
paragraaf 4.3.
Er is een post onvoorzien opgenomen van 9,5% van de bouwkosten. Ervaringsgetallen van
ICSadviseurs voor de post onvoorzien liggen tussen de 5% en 10% van de bouwkosten voor een
dergelijk schoolgebouw en in de betreffende bouwfase (VO). De opgenomen post onvoorzien is
gezien de bouwfase van KC De Stappen (VO min) realistisch.
Financieringskosten zijn opgenomen in het kostenplan. Het is de vraag of deze kosten ten gunste van
het bouwbudget zijn.
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4.3 Verschillen met kostenplan
In onderstaand tabel zijn de verschillen uit hoofdstuk 4 gekwantificeerd. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat de geraamde investeringskosten van Hevo in de praktijk circa 10% hoger zouden kunnen uitvallen.
Onderdeel
1 Uurtarief

Bevinding

Ingeschatte Kosten
prijspeil juli 2019

Het gemiddelde uurloon v oor regio Roosendaal/ Noord-Brabant v oor 2018

€

39.793

lijkt laag ingeschat, circa 9,2%.
2 Grondwerk

Hoogtematen onbekend. Uitgangspunt is dat Gemeente de grond op hoogte lev ert.

€

-

3 Begane grondv loer

Isolatiewaarde conform BENG? Aantal opgenomen pv -panelen lijkt laag (50st), de

€

-

isolatiewaarden zouden hoger kunnen uitv allen.
4 Begane grondv loer

Vloerdikte lijkt laag. Ter plaatse v an speelzaal 250 mm aanhouden.

€

3.109

5 Begane grondv loer

Eenheidsprijs lijkt laag ingeschat.

€

22.370

6 Poeren

Eenheidsprijs v an de poeren lijkt laag ingeschat.

€

2.007

7 Houtskeletbouw

Isolatiewaarde onbekend. Eenheidsprijs v oor Rc=3,5-5,0 is realistisch ingeschat.

€

8 Staalkonstruktie

Aantal kg's staalconstructie lijkt laag. Nagemeting geeft ca. 60 ton i.p.v . circa 25,4 ton.

€

124.373

Per m2 bv o is 58,5 ton (28 kg/m2) realistischer en strokend met de referentieprojecten.
9 Brandwerende bekleding
10 Gev elopeneningen

Kolommen/ ligger op brandscheiding: nameting 175 m2 i.p.v . 107 m2.

€

7.147

BENG eis v oor de gev elopeningen is nog onbekend. Prijsniv eau € 424,--/m2

€

47.358

€

4.784
12.880

v oor HR++ glas incl. stelkozijnen is scherp, € 500,-- is realistischer.
11 Pantry's

Apparatuur in pantry’s ontbreken (onderbouw en opv ang: magnetron en koelkast,
keuken: ov en, afzuigkap, v aatwasser, combimagnetron, koelkast, v riezer, 4-pits kook).

12 Bewegwijzering

Stelpost bewegwijzering / ruimtenummering conform TPv E is € 12.000,-- i.p.v . € 1.500,--.

€

13 Buitentrap

Buitentrap ontbreekt.

€

6.133

14 Terreinafwerking

4.400 m2 bebouwingsopp. Terrein: 3.342 m2.

€

59.762

15 W -installatie

Gehanteerde m2 bv o in het kostenplan is 2.088m2. VO min is 2.101 m2 bv o.

€

4.417

16 W &E-installatie

De installatiekosten lijken laag.

€

64.429

17 E-installatie

Aantal opgenomen pv -panelen lijkt laag (50st) gezien de lage isolatiewaarden.

€

18 Aanbesteding

Het kostenplan gaat uit v an een aanbesteding in meerdere percelen (bouwkundig en

niet opgenomen

installaties).
19 Bijkomende kosten

% Bijkomende kosten lijkt hoog. Legeskosten hoog ingeschat?

20 Risicoregeling prijsstijging

Prognose laag ingeschat.

21 Financieringskosten

Financieringskosten niet ten laste v an het bouwbudget.

niet opgenomen
niet opgenomen
€

-

Totaal bouwkosten exclusief btw

€

358.768

Bijkomende kosten, kostenplan Hev o circa 36%

€

129.156

Totaal investeringskosten exclusief btw

€

487.924

btw

€

102.464

Totaal investeringskosten inclusief btw

€

590.388
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5. Conclusie en aanbevelingen
5.1 Investeringskosten
ICSadviseurs heeft op basis van de projectkenmerken en referenties een inschatting gemaakt van de te
verwachten investeringskosten en komen uit op een een bandbreedte van minimaal € 5.925.000,-- en
maximaal € 7.250.000,-- inclusief btw. De investeringskosten van Hevo komen uit op € 5.787.600,-- inclusief btw.
Wij concluderen daaruit dat de door Hevo geraamde kosten zeer scherp zijn en het risico bestaat dat bij
nadere uitwerking van het plan de raming van Hevo naar boven dient te worden bijgesteld.
Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de investeringskosten op basis van een VO min zijn opgesteld. Het
ontwerp dient nog uitgewerkt te worden. De investeringskosten van ICSadviseurs zijn opgesteld op basis van
gerealiseerde referentieprojecten. Indien de investeringskosten van Hevo als budget zullen worden
vastgesteld dan is het raadzaam om elke bouwfase af te sluiten met een financiële controle.
ICSadviseurs heeft op het kostenplan en de investeringskosten van Hevo haar bevindingen genoteerd (zie ook
bijlagen). In paragraaf 4.3 zijn de mogelijke financiële consequenties van deze bevindingen gekwantificeerd
op basis van het gemiddelde van de bandbreedte van onze raming.

5.2 Aanbesteding
Het kostenplan en de investeringskosten van Hevo gaan uit van aanbesteding in meerdere percelen,
bouwkundig en installaties. Deze vorm aan aanbesteding kan leiden tot scherpte in prijzen, maar kent ook
risico’s die weer kosten verhogend kunnen werken. Het is van belang om de voor- en nadelen van deze
aanbestedingswijze goed af te wegen en het project(management) van dit project daar vervolgens goed op
af te stemmen om de risico’s beheersbaar te houden.

5.3 Randvoorwaarden
Ten aanzien van duurzaamheid is het opvallend dat de randvoorwaarden niet geheel zijn opgenomen, onder
anderen:
o
o
o
o
o

Wimeo vloerafwerking.
Hergebruik van plafonds.
Schanskorfen met puin van sloop voor fietsenstalling / omheining.
Waterinfiltreren op terrein PADVAST halfverharding.
Gebruik dakvlak voor opvang regenwater, groene dak, energiedak of combinaties hiervan
(subsidies).

Dit zou een kans kunnen betekenen maar ook een risico (hogere kosten).
Er is voor KC De Stappen geen TCO (kosten)berekening ontvangen. Eén van de randvoorwaarden is het
sturen op de stichtings- en exploitatiekosten. Wij onderschrijven een dergelijk uitgangspunt, maar kunnen op
basis van de ontvangen informatie niet beoordelen of en in welke mate hier aan wordt voldaan.
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BIJLAGE 1: INGESCHATTE INVESTERINGSKOSTEN ICSADVISEURS
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BIJLAGE 2: OPMERKINGEN OP HEVO KOSTENPLAN (bouwkundig en installaties)
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BIJLAGE 4: OPMERKINGEN OP
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