
Memo over verschillen in bouwkostenramingen nieuwe raadzaal  

Vergelijking meest relevante posten met de geconstateerde verschillen tussen de kostenramingen van 

november 2016 en november 2017. 

SVB vergelijkt de opgegeven bouwkosten bij het raadsvoorstel van 2016 (variant verdieping 

Koetshuis) met het huidige raadsvoorstel. Voor de duidelijkheid is een excerpt gemaakt van de 

belangrijkste kostenposten en in onderstaande vergelijkingstabel verwerkt. 

Rvs nov.2016 Rvs nov 2017 Verschil Toelichting 
 

Bouwkosten verdieping Bouwkosten BG   

Sloopwerk                 50.000 Geen differentiatie           

Bwk voorz               154.000                     

Bwk voorz constr    120.000    

Dak                         121.890    

    

Totaal                      445.890                       710.000    - 264.110 In de bouwkosten 
2017 is 191.000 aan 
funderingsherstel 
meegenomen plus 
bouwfysische 
maatregelen (43.000) 
feitelijk verschil is 
derhalve 710.000 – 
191.000 – 43700 = 
475.300; 
475.300-445.890= 
29.410 

    

W- instal                145.000                       175.218   

E- instal                   98.000                          90.690   

ICT                          24.800                         19.500   

Lift                           25.000                         25.000   

    

Totaal                    292.800                       310.000      -18.000  

    

 

Bij nadere beschouwing blijken er dus relatief geringe verschillen tussen de ramingen van 2016 en 

2017 te zitten, nl. € 29.000 op de bouwkosten en € 18.000 op de installatie e.d.. 

Het “grote” verschil zit dus in de fundering (€ 191.000) en de bouwfysische maatregelen (€ 43.000). 

Overigens gaat de vergelijking mank omdat in bovenstaande tabel het verschil tussen raadzaal 

Verdieping en raadzaal Begane grond inzichtelijk wordt gemaakt terwijl dat eigenlijk niet kan omdat 

daarvoor de aangepaste bouwkostenraming van september 2017 zou moeten worden vergeleken. 

SVB komt echter met de verschillen tussen oorspronkelijke raming (die was gebaseerd op een 

inschatting van de bouwkosten op basis van een schetsplan) en de huidige raming die is gebaseerd 

op een voorlopig ontwerp. Dit soort verschillen zijn er altijd (uitwerking van grof naar fijn).  

Het gevraagde krediet in het raadsvoorstel is juist.  
De variant “raadzaal begane grond Koetshuis” is € 151.500 goedkoper dan de variant “raadzaal 
verdieping Koetshuis”(bijgestelde raming september 2017). Voor het realiseren van de variant 
“Koetshuis begane grond” geldt dat het oorspronkelijk krediet met slechts € 57.000 wordt 
overschreden (inclusief funderingsherstel  € 248.000). (Er gaat wel € 34.500 van dat krediet af als 
wordt ingestemd met het terugbrengen van de post onvoorzien van 10 naar 7 procent.)  
 

G.J. Leunenberg, 28-11-2017 


