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Oplegnotitie bij onderzoek Exel 
 

 

Inleiding 

Recent is de eindrapportage ‘Haalbaarheid afkoppelen buitengebied Exel’ (kenmerk  

R001-1222598JBZ-mdg-V03-NL) opgeleverd. In de betreffende rapportage is voor de kern  

Exel de financiële haalbaarheid van het lokaal zuiveren van het afvalwater onderzocht. Dit is 

zowel onderzocht voor enkel het nieuwe deel van Exel (variant 1) als voor de gehele kern Exel 

(variant 2). Deze varianten zijn afgezet tegen de conventionele situatie, ofwel het opnieuw 

aanleggen van het drukrioolstelsel en blijven lozen van het afvalwater op de centrale 

rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen. Voor de lokale zuivering is als uitgangspunt een 

helofytenfilter gehanteerd voorafgegaan door een voorbehandelingsstap, zijnde een verbeterde 

septic tank. De conclusie van het onderzoek is dat (op basis van de gekapitaliseerde kosten en 

een discontovoet van 2,5 %) het voor variant 1 goedkoper is om het afvalwater centraal te 

verwerken en voor variant 2 de kosten voor het lokaal of centraal verwerken van het afvalwater 

ongeveer gelijk zijn.  

Op basis van voortschrijdend inzicht van Tauw bij een ander project is een belucht helofytenfilter 

als interessant alternatief naar voren gekomen in plaats van een ‘gewoon’ helofytenfilter met 

daarbij een voorbezinkput als voorbehandelingsstap in plaats van een verbeterde septic tank.  

De gemeente Lochem heeft Tauw verzocht om het financiële effect van een belucht helofytenfilter 

voor de kern Exel inzichtelijk te maken. In onderliggende oplegnotitie is het financiële effect 

opgenomen. De uitwerking is alleen voor variant 2 uitgevoerd, ofwel voor de gehele kern Exel. 

 

Aanvullende varianten 

Er zijn twee aanvullende varianten uitgewerkt (2A en 2B genoemd), namelijk: 

2A. Toepassing belucht helofytenfilter met een verbeterde septic tank als voorbehandelingsstap 

2B. Toepassing belucht helofytenfilter met een voorbezinkput als voorbehandelingsstap 

 

Kenmerken aanvullende varianten 

Het grote voordeel van een belucht helofytenfilter is dat deze aanzienlijk minder oppervlakte vergt 

dan een ‘gewoon’ helofytenfilter (ter beeldvorming, voor variant 2 is het 210 m2 in plaats van 

767 m2). Dit resulteert in lagere aanlegkosten. Het nadeel is dat er een blower nodig is ten 

behoeve van de beluchting wat resulteert in hogere jaarlijkse lasten. 

Het grote voordeel van de toepassing van een voorbezinkput in plaats van een verbeterde septic 

tank is dat deze aanzienlijk kleiner is dan een septic tank. Dit resulteert in lagere aanlegkosten. 

Notitie 
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Het nadeel is dat de voorbezinkput veel vaker moet worden geledigd dan een verbeterde septic 

tank. In plaats van 1x per 5 jaar bij een verbeterde septic tank, dient een voorbezinkput 2 x per 

jaar te worden geledigd. 

 

Resultaat 

In navolgende tabel zijn de investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten 

weergegeven. Ter overzicht zijn ook de kosten van de oorspronkelijke afwegingsvariant en 

variant 2 (‘gewoon’ helofytenfilter) opgenomen. In de bijlage zijn de SSK-ramingen opgenomen. 

 

  

 Investeringskosten Levensduurkosten Projectkosten 

 Looptijd 1 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Afwegingsvariant 2  

Kosten exclusief 

BTW 

199.858 355.112 554.970 

Kosten inclusief 

BTW 

241.241 429.686 670.927 

    

Variant 2 (‘gewoon’ helofytenfilter met septic tank als voorbehandeling) 

Kosten exclusief 

BTW 

407.248 164.600 571.848 

Kosten inclusief 

BTW 

491.545 199.166 690.711 

    

Variant 2A Belucht helofytenfilter met septic tank als voorbehandeling) 

Kosten exclusief 

BTW 

351.483 164.332 515.815 

Kosten inclusief 

BTW 

424.430 198.843 623.273 

    

Variant 2B Belucht helofytenfilter met voorbezinkput als voorbehandeling) 

Kosten exclusief 

BTW 

164.099 192.703 356.802 

Kosten inclusief 

BTW 

198.314 233.170 431.484 

 

In de tabel is te zien dat de kosten voor de realisatie van een belucht helofytenfilter met septic 

tank lager uitvallen dan de projectkosten voor het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel. 
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Op basis van de totale projectkosten (exclusief BTW) is een belucht helofytenfilter met septic tank 

circa EUR 40.000 goedkoper over een periode van 60 jaar. 

Deze besparing wordt aanzienlijk verder vergroot indien in plaats van een septic tank een 

voorbezinkput wordt toegepast. Op basis van de totale projectkosten (exclusief BTW) is een 

belucht helofytenfilter met voorbezinkput circa EUR 200.000 goedkoper dan het opnieuw 

aanleggen van een drukrioolstelstel over een periode van 60 jaar. Alhoewel de jaarlijkse kosten 

hoger zijn, zijn de projectkosten toch uiteindelijk fors lager vanwege de veel lagere 

investeringskosten. 

 

Conclusie 

Toepassing van een belucht helofytenfilter in plaats van een ‘gewoon’ helofytenfilter resulteert in 

een besparing en zorgt ervoor dat het lokaal zuiveren in het voordeel is ten opzichte van het 

opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel. Het grootste voordeel wordt behaald door de 

toepassing van een voorgeschakelde voorbezinkput in plaats van een voorgeschakelde 

verbeterde septic tank. Dit zorgt ervoor dat het lokaal zuiveren aanzienlijk goedkoper is dan het 

opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel en de behandeling van het afvalwater op de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen.  
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Kostenraming
Nieuwe sanitatie Exel

Variant 2A: Aanleg belucht helofytenfilter t.p.v. E xelseweg.

Opdrachtgever:
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Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Colofon Versie 3.05a (18 juni 2014)
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Project
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Projectfase
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Toetsing:
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Paraaf projectleider
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P. Buzing (Patrick)
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Variant 2A: Aanleg belucht helofytenfilter t.p.v. Exelseweg.
Planstudie
Gemeente Lochem

Projectkosten (investeringskosten + levensduurkosten)), deterministisch

Ontbreekt i.v.m. digitale versie. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

 - 
 - 

2.2
 - 
 - 

Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
Trefzekerheid 70%
Onderwaarde -35%
Bovenwaarde 35%

2.3
 - 
 - 
 - 
 - 

2.4
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.
 Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering) 

 Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten als dekking voor de 
projectonzekerheden 

 Faseringskosten  

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten
 Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten als dekking voor de 
projectonzekerheden 

Engineering
 De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 15% van de voorziene bouwkosten. 

Vastgoed

 Bebouwing: niet meegenomen 
 Schadeloosstelling: niet meegenomen 
 Nadeelcompensaties: niet meegenomen 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

 Notaris- en kadasterkosten meegenomen 

Algemene uitgangspunten

 Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2016); Wijzigingen hierin, worden 

 Ramingsparameters: 

 Lozingskosten bemalingen 

Deterministisch
Nee

 De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2016 

Raming is exclusief:
 Maatregelen t.b.v. bodem- en grondwaterverontreinigingen 

 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 
 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 
 Archeologie 

 Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%  

 Mitigerende maatregelen 

Alle vrijkomende grond wordt ter plaatse in de percelen door derden als ophoogmateriaal verwerkt.

 Planschade 

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 

 De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05a). 

 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding 

Opbouw raming
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar

Aanleg riolering & voorbehandeling (septic tank) Ja 262.735€                       187.298€                       450.033€                       262.735€                       98.369€                         361.104€                       3.122€              [€/jaar]

Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf leverancier) Ja 56.795€                         100.331€                       157.126€                       56.795€                         51.024€                         107.819€                       1.672€              [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 31.953€                         28.763€                         60.716€                         31.953€                         14.939€                         46.892€                         479€                 [€/jaar]

Scheefte -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                      [€/jaar]

BTW Ja 72.947€                         66.442€                         139.390€                       72.947€                         34.510€                         107.457€                       1.107€              [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 424.430€                       382.835€                       807.264€                       424.430€                       198.843€                       623.273€                       6.381€              [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 60 jaar 6.381€              [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situ atie) over 60 jaar -€                      [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (6.38 1)€             [€/jaar]

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 60 ja ar

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Gemiddeld jaarlijkse
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Aanleg riolering & voorbehandeling (septic tank) 140.892€                    21.134€                      34.868€                      196.894€                       19.689€                      216.584€                       
Bouwkosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf leverancier) 56.795€                      -€                               -€                               56.795€                         -€                               56.795€                         

Bouwkosten 197.687€                    21.134€                      34.868€                      253.689€                       19.689€                      273.379€                       

Vastgoedkosten -€                               -€                               2.000€                        2.000€                           -€                               2.000€                           

Engineeringskosten Aanleg riolering & voorbehandeling (septic tank) 29.534€                      -€                               -€                               29.534€                         -€                               29.534€                         
Engineeringskosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf leverancier) -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Engineeringskosten 29.534€                      -€                               -€                               29.534€                         -€                               29.534€                         

Overige bijkomende kosten Aanleg riolering & voorbehandeling (septic tank) 14.617€                      -€                               -€                               14.617€                         -€                               14.617€                         
Overige bijkomende kosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf leverancier) -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Overige bijkomende kosten 14.617€                      -€                               -€                               14.617€                         -€                               14.617€                         
Subtotaal investeringskosten 241.838€                    21.134€                      36.868€                      299.840€                       19.689€                      319.530€                       

Objectoverstijgende risico's 31.953€                      31.953€                         
Investeringskosten deterministisch 241.838€                    21.134€                      36.868€                      299.840€                       51.642€                      351.482€                       

Scheefte -€                               -€                                  
Investeringskosten exclusief BTW 299.840€                       51.642€                      351.482€                       

BTW 62.181€                         10.766€                      72.947€                         
Investeringskosten inclusief BTW 362.021€                       62.409€                      424.430€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 275.879€                             en 572.980€                             
Variatiecoëfficiënt 35%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Aanleg riolering & voorbehandeling (septic tank) 127.041€                    19.056€                      32.282€                      178.379€                       8.919€                        187.298€                       
Levensduurkosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf leverancier) 95.553€                      -€                               4.778€                        100.331€                       -€                               100.331€                       

Subtotaal levensduurkosten 222.594€                    19.056€                      37.060€                      278.710€                       8.919€                        287.629€                       

Objectoverstijgende risico's 28.763€                      28.763€                         
Levensduurkosten deterministisch 222.594€                    19.056€                      37.060€                      278.710€                       37.682€                      316.392€                       

Scheefte -€                               -€                                  
Levensduurkosten exclusief BTW 278.710€                       37.682€                      316.392€                       

BTW 58.529€                         7.913€                        66.442€                         
Levensduurkosten inclusief BTW 337.239€                       45.595€                      382.835€                       
Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 198.843€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 248.842€                             en 516.827€                             
Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 699.260€                       108.004€                    807.264€                
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), disc ontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 623.273€                

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Kostencategorieën

Budgetvaststelling investeringskosten:
Investeringskosten inclusief BTW 362.021€                       62.409€                      424.430€                       
Organisatiegebonden kosten 0% 424.430€                    -€                                  -€                                  
Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                  
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                  

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 362.021€                       62.409€                      424.430€                       

Budgetvaststelling levensduurkosten:
Levensduurkosten inclusief BTW 337.239€                       45.595€                      382.835€                       
Organisatiegebonden kosten 0% 382.835€                    -€                                  -€                                  
Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                  
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                  

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 337.239€                       45.595€                      382.835€                       

Printdatum: 15-8-2016 12:11 Pagina 6 van 13 Bestand: K008-1222598PBZ-V01 Variant 2A



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                  319.530  €                 31.953 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                 31.953 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten 
gekapitaliseerd 

31.953€                 

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  287.629  €                 28.763 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                 28.763 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en  €                 14.939 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 1

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Aanleg riolering & voorbehandeling (septic tank) Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Opruimingswerkzaamheden
Verwijderen halfverharding fietspad (breedte ca. 0,5 m)                      836 m2 2,00                      €                1.672 
Opbreken persleiding ø 125 mm (t/m aansluiting gemaal ExellooGM)                   1.672 m 3,00                      €                5.016 
Afdoppen persleiding ø 125 mm (t.p.v. aansluiting gemaal ExellooGM)                         1 euro 100,00                   €                   100 
Afdoppen en volschuimen persleiding onder asfaltverh. (Dijkmansweg, 6 m)                         1 euro 300,00                   €                   300 

Bemaling
Toepassen bronbemaling t.b.v. voorbehandelingstank                         1 euro 6.000,00                €                6.000 

Grondwerk 
Grondwerk t.b.v. sleuf (1 m3/m1)                   1.702 m3 8,00                      €              13.616 
Grondwerk t.b.v. voorbehandelingstank                      420 m3 4,50                      €                1.890 
Grond ontgraven uit terrein, ingraafdiepte 1m, en verwerken in terrein                      210 m3 5,00                      €                1.050 

Leidingwerk
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar voorbehandelingstank)                        20 m1 13,00                     €                   260 
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar helofytenfilter)                        10 m1 13,00                     €                   130 
Persen stalen mantelbuis t.b.v. wegkruizing (6 m/st.)                         1 st 1.000,00                €                1.000 
Aansluiten nieuwe persleiding op bestaand gemaal (uitwendig)                         1 st 300,00                   €                   300 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (49 m3, type 204) (205 m3)                         4 st. 22.950,00              €              91.800 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (8,5 m3, type 204) (205 m3)                         1 st. 3.940,00                €                3.940 
Aanbrengen kunststof controleput met gy deksel                         2 st 350,00                   €                   700 
Aanbrengen uitstroombak                         3 st 750,00                   €                2.250 

Verhardingen
Herstellen halfverharding (50% bijlevering materiaal)                      836 m2 13,00                     €              10.868 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €            140.892 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €             140.892  €              21.134 
00-DBK Directe bouwkosten  €            162.026 
00-IBKEK99Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €             162.026  €                3.241 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                 3.241  €                       - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €             162.026  €                       - 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €             162.026  €                9.722 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 7,00%  %  €             174.988  €              12.249 
00-IBKW1 Winst & risico (%) 5,00%  %  €             187.237  €                9.362 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €             196.894  €                   295 
00-IBK Indirecte bouwkosten 21,52%  €              34.868 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €            196.894 
00-NBORBKNiet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €             196.894  €              19.689 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €              19.689 
00-BK Bouwkosten Aanleg riolering & voorbehandeling (sept ic tank)  €            216.584 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                       - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                       - 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                     1,00  dossier  €                 2.000  €                2.000 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                2.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                2.000 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                       - 
00-VK Vastgoedkosten Aanleg riolering & voorbehandeling ( septic tank)  €                2.000 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Aanleg riolering & voorbehandeling (septic tank) Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

00-DEK025 Engineeringskosten over de voorziene bouwkosten (%) 15,00%  %  €             196.894  €              29.534 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              29.534 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              29.534 
00-NBOREKNiet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €               29.534  €                       - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                       - 
00-EK Engineeringskosten Aanleg riolering & voorbehandeli ng (septic tank)  €              29.534 

00-DOBK010Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,50%  %  €             196.894  €                2.953 
00-DOBK015Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,40%  %  €             196.894  €                   788 
00-DOBK020Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 1,00%  %  €             196.894  €                1.969 
00-DOBK025Onderzoek en keuringen 2,00%  %  €             196.894  €                3.938 
00-DOBK030Fasering en afstemming 1,00%  %  €             196.894  €                1.969 
Code Verkeersmaatregelen                     1,00  post  €                 1.500  €                1.500 
Code Maatregelen flora & fauna                     1,00  post  €                 1.500  €                1.500 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €              14.617 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €              14.617 
00-NBOROBKNiet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €               14.617  €                       - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                       - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Aanleg riolering & voorbe handeling (septic tank)  €              14.617 

00-INV Investeringskosten Aanleg riolering & voorbehandeli ng (septic tank)  €            262.735 
Investeringskosten Aanleg riolering & voorbehandeli ng (septic tank) (contante waarde)  €            262.735 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh)
Gemaal in noorden van Exel 60                      keer  €                        3                          1,00 euro  €                       3,00  €                   180 
Gemaal voor helofytenfilter 60                      keer  €                        6                          1,00 euro  €                       6,00  €                   360 
Gemaal in zuiden van Exel 60                      keer  €                        6                          1,00 euro  €                       6,00  €                   360 

Voorbehandelingstank & gemaal
Controle en onderhoud pompen 59                      keer  €                    500                          1,00 st  €                   500,00  €              29.500 
Verwijderen vet (7,5 en 37,6 m2/st.) 11                      keer  €                 2.230                      157,90 m2  €                     14,12  €              24.525 
Verwijderen slib (7,5 en 37,6 m2/st.) 11                      keer  €                 6.556                      157,90 m2  €                     41,52  €              72.116 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €            127.041 
00-NTDLEVNader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €             127.041  €              19.056 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €            146.097 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €             146.097  €                   730 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €             146.097  €                4.383 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 7,00%  %  €             151.211  €              10.585 
00-ILEVW Winst & risico (%) 5,00%  %  €             161.795  €                8.090 
00-ILEV001Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €             169.885  €                8.494 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 22,10%  €              32.282 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €            178.379 
00-NBORLEVNiet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €             178.379  €                8.919 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                8.919 
00-LEV Levensduurkosten Aanleg riolering & voorbehandeling  (septic tank)  €            187.298 

Levensduurkosten Aanleg riolering & voorbehandeling  (septic tank) (contante waarde)  €              98.369 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Aanleg riolering &  voorbehandeling (septic tank)  €            450.033 
Investerings- & levensduurkosten Aanleg riolering &  voorbehandeling (septic tank) (contante waarde)  €            361.104 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf leverancier) Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Belucht helofytenfilter
Leveren en aanbrengen pompput (22 m3)                         1  post 6.165,00                €                6.165 
Plaatsen 2 pompen + besturing (incl. sturing blowers)                         1  post 2.680,00                €                2.680 
Licentiekosten ontwerp belucht helofytenfilter                         1  post 7.700,00                €                7.700 
Blowers + meetapparatuur                         1  post 3.500,00                €                3.500 
Aanleg helofytenfilter                      210  m2 175,00                   €              36.750 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              56.795 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-DBK Directe bouwkosten  €              56.795 
00-IBKEK99Eenmalige kosten (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                         -  €                       - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-IBKW1 Winst & risico (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-IBK Indirecte bouwkosten 0,00%  €                       - 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €              56.795 
00-NBORBKNiet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-RBK Risico's bouwkosten 0,00%  €                       - 
00-BK Bouwkosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf l everancier)  €              56.795 

00-VK Vastgoedkosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (opga af leverancier)  €                       - 

00-DEK025 Engineeringskosten over de voorziene bouwkosten (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                       - 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                       - 
00-NBOREKNiet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                         -  €                       - 
00-REK Risico's engineeringskosten  €                       - 
00-EK Engineeringskosten Aanleg Belucht Helofytenfilter ( opgaaf leverancier)  €                       - 

00-DOBK010Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-DOBK015Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-DOBK020Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-DOBK025Onderzoek en keuringen 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-DOBK030Fasering en afstemming 0,00%  %  €               56.795  €                       - 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       - 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       - 
00-NBOROBKNiet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                         -  €                       - 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Printdatum: 15-8-2016 12:11 Pagina 10 van 13 Bestand: K008-1222598PBZ-V01 Variant 2A



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 2

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-08-16

Aanleg Belucht Helofytenfilter (opgaaf leverancier) Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten  €                       - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Aanleg Belucht Helofytenf ilter (opgaaf leverancier)  €                       - 

00-INV Investeringskosten Aanleg Belucht Helofytenfilter ( opgaaf leverancier)  €              56.795 
Investeringskosten Aanleg Belucht Helofytenfilter ( opgaaf leverancier) (contante waarde)  €              56.795 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

Energiekosten Belucht helofytenfilter (EUR 0,12/kWh )
Energiekosten blowers 60                      keer  €                    521                        4.345 kWh  €                       0,12  €              31.284 

Helofyten
Controle blower en helofytenfilter 59                      keer  €                    400                               1 keer                       400,00  €              23.600 
Vervangen blowers+meetapparatuur 3                        keer  €                 4.000                               1 keer                    4.000,00  €              12.000 
Vervangen filterbed + helofyten 1                        keer  €               25.200                      210,00 m2  €                   120,00  €              25.200 
Maaien rietfilter 59                      keer  €                      29                      210,00 m2  €                       0,14  €                1.735 
Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                      keer  €                      29                      210,00 m2  €                       0,14  €                1.735 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €              95.553 
00-NTDLEVNader te detailleren levensduurkosten (%) 0,00%  %  €               95.553  €                       - 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €              95.553 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,00%  %  €               95.553  €                       - 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €               95.553  €                       - 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 0,00%  %  €               95.553  €                       - 
00-ILEVW Winst & risico (%) 0,00%  %  €               95.553  €                       - 
00-ILEV001Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €               95.553  €                4.778 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 5,00%  €                4.778 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €            100.331 
00-NBORLEVNiet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 0,00%  %  €             100.331  €                       - 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 0,00%  €                       - 
00-LEV Levensduurkosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (op gaaf leverancier)  €            100.331 

Levensduurkosten Aanleg Belucht Helofytenfilter (op gaaf leverancier) (contante waarde)  €              51.024 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Aanleg Belucht Hel ofytenfilter (opgaaf leverancier)  €            157.126 
Investerings- & levensduurkosten Aanleg Belucht Hel ofytenfilter (opgaaf leverancier) (contante waarde)  €            107.819 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 1-1-2016
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 15-8-2016

Begrippenlijst Versie 3.05a (18 juni 2014)

Algemene Kosten (AK)
De kosten binnen een bouwonderneming die niet direct of indirect (opgenomen in een tarief) aan de bouwprojecten kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten 
van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en administratieve diensten of public relations.

Bandbreedte

 De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (bouwwerken). 

Btw
 Belasting toegevoegde waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

Deterministische raming

De berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten, als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's. De 
bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid. 

Bijdragen
 Bijdragen bijvoorbeeld CROW/RAW, Wegenbouwkundig onderzoek FCO, als onderdeel van de indirecte bouwkosten 

Bouwkosten (kostencategorie)

Directe Engineeringkosten
 Engineeringkosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kosten voor directe projectmedewerkers. 

Directe kosten
 Kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of deze dienst zijn toe te rekenen. 

 Een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen in de kosten. 

Directe Bouwkosten
De kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. Ze zijn de optelsom van man- en materieeluren, 
materiaalkosten, huren en leveranties, onderaannemers en dergelijke. Directe bouwkosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden.

Engineeringskosten (kostencategorie)
De kosten voor het 'denkwerk' op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en 
economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan het project worden toegerekend) als de kosten 
die door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement en onderzoeken.

Indirecte bouwkosten

Directe Vastgoedkosten
 De aankoopkosten van de grond en de opstallen (inclusief de kosten van bouwrijpmaken/'conditionering' voor zover dit in de grondoverdrachtprijs verrekend is, en niet een 
project activiteit is). 

Eenmalige kosten
 Indirecte kosten met een eenmalig karakter, zoals kosten voor mobilisatie/demobilisatie, inrichten en opruimen werkterrein, aanvoer/ installatie/afvoer materieel, keten of 
bouwweg. 

Indirecte kosten
 Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen maar die niet aan een van de specifieke onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend. 

Indirecte Vastgoedkosten
 De kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed te verwerven, zoals taxatie-, notaris-, overdrachtskosten, vooropnamekosten opstallen, afkoop inkomstenderving, 
nadeelcompensatie en dergelijke. 

 De optelsom van eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, algemene kosten bouwbedrijf, bijdragen en winst en risico. De indirecte bouwkosten hebben geen directe relatie met 
hoeveelheden. 

Indirecte Engineeringkosten
 Aan het project toegerekende engineeringkosten van het centrale apparaat of de overhead. 

 Type kosten die staan aangegeven in de rijen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Kostencategorieën in de uniforme ramingsopbouw zijn: bouwkosten, 
vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten en levensduurkosten. 

Kostengroep
Typen kosten die staan aangegeven in de kolommen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Zij zijn onderverdeeld in voorziene kosten, bestaande uit directe kosten 
benoemd, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten en btw. Daarnaast is er de kostengroep risicoreservering.

Kostenkengetal

Investeringskosten
 De investering die volgens de raming gedaan moet worden om een project te realiseren. Dit is de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige 
bijkomende kosten. 

Kans van optreden
 Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde. 

Kostencategorie

 De kosten die na oplevering van het bouwwerk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten, 
energiekosten, facilitaire kosten en eventueel de kosten voor het amoveren van het object. 

Nader te detailleren
 Een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. 

Object

Kenmerkende kosten per eenheid van kostendrager (stuks, m2, ml, enzovoort) voor functionele of technische oplossingen van het gehele bouwwerk of een component daarvan. 
Een kostenkengetal (bedrag) is representatief voor één oplossingsrichting. Een kostenkengetal heeft een bandbreedte.

L-, T- en U-waarden
 Laagste waarde, Topwaarde (modale waarde) en Uiterste waarde bij een kansverdeling. De L- en U-waarden zijn invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de 
raming. 

Levensduurkosten

 Gebrek aan nauwkeurigheid/trefzekerheid van beschikbare gegevens, uitgedrukt door middel van een spreiding rondom hoeveelheden, prijzen, parameters, enzovoort. 

 Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd. 

Objectkosten
 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  

Onnauwkeurigheid
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Onzekerheidsreserve
De dekking die de overschrijdingskans van de raming van de projectkosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever tot het opstellen van de raming (zie ook reservering scopewijziging).

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

 Een van de SSK-2010-kostencategorieën, Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar 
die wel tot de raming behoren. 

Prijspeil
 De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd. Meestal is dit de datum die is gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm-)bestanden. 

Probabilistische raming
 Een raming waarin risico's en onzekerheden op een expliciete manier, door middel van statistische technieken, zijn opgenomen. 

Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg van wijzigingen van, of toevoegingen aan, de projectscope die van buitenaf komen. 
Hierbij kan gedacht worden aan aangescherpte milieuwetgeving of politieke besluiten.

Risico
 Een ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van 
optreden van de gebeurtenis met de omvang van de negatieve gevolgen (kosten) ervan. 

Risico aannemer

 De onzekerheden in het plan, ontwerp of project. Deze zijn te karakteriseren door, en onder te verdelen in, beslisonzekerheid, kennisonzekerheid en toekomstonzekerheid. 

Raming
 Een berekening met als resultaat de te verwachten kosten voor de realisatie van een project of object. 

Reservering scopewijziging

 De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische waarde en de deterministische waarde. 

Scope
De omvang of reikwijdte van het project. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en anderzijds de door opdrachtgevende en 
opdrachtnemende partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties. Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de kostenraming.

SSK

Bedragen in de aannemingssommen ter dekking van het aannemersrisico binnen de bestekken/contracten. Tezamen met 'winst' vormt dit een onderdeel van de indirecte kosten 
in de raming opbouw. Naarmate het samenwerkingsmodel opdrachtgever-opdrachtnemer meer (ontwerp-) risico bij de aannemer legt, kan er een overheveling plaatsvinden van 
'nader te detailleren' en 'onvoorzien' naar 'risico aannemer'. Ook kan de bandbreedte voor de opdrachtgever afnemen bij een eerder contractmoment.

Risicoreservering
Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen 
worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze 
wijzigingen worden niet betaald uit de risicoreservering.

Scheefte

Indirecte bouwkosten die variëren met de tijdsduur van een werk. B.V.; exploitatiekosten van directie-/uitvoerders-verblijven, arbeidskosten voor hoofduitvoerders en uitzetters. 
Administratiekosten (werkadministratie, aanleveren gegevens Uniforme Contract Administratie).

Trefzekerheid
Een maat voor de betrouwbaarheid van een raming. Gewoonlijk wordt deze aangeduid door een percentage dat de kans aangeeft dat de uitkomst van de raming tussen de in de 
bandbreedte aangegeven waarden valt. Meestal wordt de trefzekerheid op 70% gesteld, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt berekend.

Variatiecoëfficiënt

 Standaardsystematiek voor Kostenramingen in de Grond-, weg- en Waterbouw. 

Spreiding
 Het verschil tussen de uiterste (U-waarde) en laagste (L-waarde) voorkomende waarde van een eenheidsprijs, hoeveelheid of percentage. Vaak wordt de spreiding 
aangegeven ten opzichte van de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde of top waarde). 

Tijdgebonden kosten

Voorziene kosten
 De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de voorliggende specificaties en het ontwerp (die samen de scope vormen). 

Het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde. Hiermee wordt in één waarde de bandbreedte van een raming weergegeven bij een trefzekerheid van circa 70% (bij 
een normaalverdeling is de trefzekerheid tussen [het gemiddelde + de standaardafwijking] en [het gemiddelde -/- de standaardafwijking] 68,4%).

Vastgoedkosten (kostencategorie)
Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van het eigendom van en/of het beheersrecht over het 
terrein met eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort ook de nadeelcompensatie.

VO fase, VO raming
 Voorlopig Ontwerp fase, Voorlopig Ontwerp raming 
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

 - 
 - 

2.2
 - 
 - 

Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
Trefzekerheid 70%
Onderwaarde -35%
Bovenwaarde 35%

2.3
 - 
 - 
 - 
 - 

2.4
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 
 - 
 - 

 - 

 - 

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 

 De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05a). 

 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding 

Opbouw raming

 Mitigerende maatregelen 

Alle vrijkomende grond wordt ter plaatse in de percelen door derden als ophoogmateriaal verwerkt.

 Planschade 

Algemene uitgangspunten

 Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2016); Wijzigingen hierin, worden 

 Ramingsparameters: 

 Lozingskosten bemalingen 

Deterministisch
Nee

 De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2016 

Raming is exclusief:
 Maatregelen t.b.v. bodem- en grondwaterverontreinigingen 

 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 
 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 
 Archeologie 

 Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%  

Vastgoed

 Bebouwing: niet meegenomen 
 Schadeloosstelling: niet meegenomen 
 Nadeelcompensaties: niet meegenomen 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

 Notaris- en kadasterkosten meegenomen 

Engineering
 De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 15% van de voorziene bouwkosten. 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.
 Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering) 

 Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten als dekking voor de 
projectonzekerheden 

 Faseringskosten  

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten
 Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten als dekking voor de 
projectonzekerheden 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar

Aanleg riolering Ja 78.231€                         1.327€                           79.558€                         78.231€                         701€                              78.931€                         22€                   [€/jaar]

Aanleg belucht helofytenfilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier) Ja 70.950€                         334.614€                       405.564€                       70.950€                         174.484€                       245.434€                       5.577€              [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 14.918€                         33.594€                         48.512€                         14.918€                         17.518€                         32.437€                         560€                 [€/jaar]

Scheefte -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                      [€/jaar]

BTW Ja 34.215€                         77.602€                         111.818€                       34.215€                         40.468€                         74.683€                         1.293€              [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 198.314€                       447.138€                       645.452€                       198.314€                       233.170€                       431.484€                       7.452€              [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 60 jaar 7.452€              [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situ atie) over 60 jaar -€                      [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (7.45 2)€             [€/jaar]

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 60 ja ar

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Gemiddeld jaarlijkse
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Aanleg riolering 40.032€                      6.005€                        9.907€                        55.944€                         5.594€                        61.538€                         
Bouwkosten Aanleg belucht helofytenfilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier) 70.950€                      -€                               -€                               70.950€                         -€                               70.950€                         

Bouwkosten 110.982€                    6.005€                        9.907€                        126.894€                       5.594€                        132.488€                       

Vastgoedkosten -€                               -€                               2.000€                        2.000€                           -€                               2.000€                           

Engineeringskosten Aanleg riolering 8.392€                        -€                               -€                               8.392€                           -€                               8.392€                           
Engineeringskosten Aanleg belucht helofytenfilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier) -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Engineeringskosten 8.392€                        -€                               -€                               8.392€                           -€                               8.392€                           

Overige bijkomende kosten Aanleg riolering 6.301€                        -€                               -€                               6.301€                           -€                               6.301€                           
Overige bijkomende kosten Aanleg belucht helofytenfilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier) -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Overige bijkomende kosten 6.301€                        -€                               -€                               6.301€                           -€                               6.301€                           
Subtotaal investeringskosten 125.674€                    6.005€                        11.907€                      143.586€                       5.594€                        149.181€                       

Objectoverstijgende risico's 14.918€                      14.918€                         
Investeringskosten deterministisch 125.674€                    6.005€                        11.907€                      143.586€                       20.512€                      164.099€                       

Scheefte -€                               -€                                  
Investeringskosten exclusief BTW 143.586€                       20.512€                      164.099€                       

BTW 29.930€                         4.285€                        34.215€                         
Investeringskosten inclusief BTW 173.516€                       24.798€                      198.314€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 128.904€                             en 267.724€                             
Variatiecoëfficiënt 35%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Aanleg riolering 900€                           135€                           229€                           1.264€                           63€                             1.327€                           
Levensduurkosten Aanleg belucht helofytenfilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier) 318.680€                    -€                               15.934€                      334.614€                       -€                               334.614€                       

Subtotaal levensduurkosten 319.580€                    135€                           16.163€                      335.878€                       63€                             335.941€                       

Objectoverstijgende risico's 33.594€                      33.594€                         
Levensduurkosten deterministisch 319.580€                    135€                           16.163€                      335.878€                       33.657€                      369.535€                       

Scheefte -€                               -€                                  
Levensduurkosten exclusief BTW 335.878€                       33.657€                      369.535€                       

BTW 70.534€                         7.068€                        77.602€                         
Levensduurkosten inclusief BTW 406.413€                       40.725€                      447.138€                       
Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 233.170€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 290.640€                             en 603.636€                             
Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 579.929€                       65.523€                      645.452€                
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), disc ontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 431.484€                

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Kostencategorieën

Budgetvaststelling investeringskosten:
Investeringskosten inclusief BTW 173.516€                       24.798€                      198.314€                       
Organisatiegebonden kosten 0% 198.314€                    -€                                  -€                                  
Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                  
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                  

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 173.516€                       24.798€                      198.314€                       

Budgetvaststelling levensduurkosten:
Levensduurkosten inclusief BTW 406.413€                       40.725€                      447.138€                       
Organisatiegebonden kosten 0% 447.138€                    -€                                  -€                                  
Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                  
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                  

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 406.413€                       40.725€                      447.138€                       
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                  149.181  €                 14.918 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                 14.918 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten 
gekapitaliseerd 

14.918€                 

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  335.941  €                 33.594 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                 33.594 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en 
gekapitaliseerd 

 €                 17.518 

Code Omschrijving post Prijs

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid Eenheid
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 1

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Aanleg riolering Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Opruimingswerkzaamheden
Verwijderen halfverharding fietspad (breedte ca. 0,5 m)                      836 m2 2,00                       €                1.672 
Opbreken persleiding ø 125 mm (t/m aansluiting gemaal ExellooGM)                   1.672 m 3,00                       €                5.016 
Afdoppen persleiding ø 125 mm (t.p.v. aansluiting gemaal ExellooGM)                          1 euro 100,00                   €                   100 
Afdoppen en volschuimen persleiding onder asfaltverh. (Dijkmansweg, 6 m)                          1 euro 300,00                   €                   300 

Bemaling
Toepassen bronbemaling t.b.v. aan te leggen voorbehandelingstank (inhoud 55 m3)                          1 euro 2.500,00                €                2.500 

Grondwerk 
Grondwerk t.b.v. sleuf (1 m3/m1)                   1.702 m3 8,00                       €              13.616 
Grondwerk t.b.v. voorbehandelingstank                        60 m3 4,50                       €                   270 
Grond ontgraven uit terrein, ingraafdiepte 1m, en verwerken in terrein                      210 m3 5,00                       €                1.050 

Leidingwerk
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar voorbehandelingstank)                        20 m1 13,00                     €                   260 
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar helofytenfilter)                        10 m1 13,00                     €                   130 
Persen stalen mantelbuis t.b.v. wegkruizing (6 m/st.)                          1 st 1.000,00                €                1.000 
Aansluiten nieuwe persleiding op bestaand gemaal (uitwendig)                          1 st 300,00                   €                   300 
Aanbrengen kunststof controleput met gy deksel                          2 st 350,00                   €                   700 
Aanbrengen uitstroombak                          3 st 750,00                   €                2.250 

Verhardingen
Herstellen halfverharding (50% bijlevering materiaal)                      836 m2 13,00                     €              10.868 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              40.032 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €               40.032  €                6.005 
00-DBK Directe bouwkosten  €              46.037 
00-IBKEK99Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €               46.037  €                   921 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                    921  €                       - 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €               46.037  €                2.762 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 7,00%  %  €               49.720  €                3.480 
00-IBKW1 Winst & risico (%) 5,00%  %  €               53.200  €                2.660 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €               55.944  €                    84 
00-IBK Indirecte bouwkosten 21,52%  €                9.907 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €              55.944 
00-NBORBKNiet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €               55.944  €                5.594 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                5.594 
00-BK Bouwkosten Aanleg riolering  €              61.538 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                       - 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                         -  €                       - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                       - 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                     1,00  dossier  €                 2.000  €                2.000 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 1

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Aanleg riolering Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijs

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                2.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                2.000 
00-NBORVKNiet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                 2.000  €                       - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                       - 
00-VK Vastgoedkosten Aanleg riolering  €                2.000 

00-DEK025 Engineeringskosten over de voorziene bouwkosten (%) 15,00%  %  €               55.944  €                8.392 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                8.392 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                8.392 
00-NBOREKNiet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                 8.392  €                       - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                       - 
00-EK Engineeringskosten Aanleg riolering  €                8.392 

00-DOBK010Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,50%  %  €               55.944  €                   839 
00-DOBK015Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,40%  %  €               55.944  €                   224 
00-DOBK020Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 1,00%  %  €               55.944  €                   559 
00-DOBK025Onderzoek en keuringen 2,00%  %  €               55.944  €                1.119 
00-DOBK030Fasering en afstemming 1,00%  %  €               55.944  €                   559 
Code Verkeersmaatregelen                     1,00  post  €                 1.500  €                1.500 
Code Maatregelen flora & fauna                     1,00  post  €                 1.500  €                1.500 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                6.301 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                6.301 
00-NBOROBKNiet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                 6.301  €                       - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                       - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Aanleg riolering  €                6.301 

00-INV Investeringskosten Aanleg riolering  €              78.231 
Investeringskosten Aanleg riolering (contante waard e)  €              78.231 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Aanleg riolering Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh)
Gemaal in noorden van Exel 60                      keer  €                        3                          1,00 euro  €                       3,00  €                   180 
Gemaal voor helofytenfilter 60                      keer  €                        6                          1,00 euro  €                       6,00  €                   360 
Gemaal in zuiden van Exel 60                      keer  €                        6                          1,00 euro  €                       6,00  €                   360 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                   900 
00-NTDLEVNader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                    900  €                   135 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                1.035 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                 1.035  €                      5 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                 1.035  €                    31 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 7,00%  %  €                 1.071  €                    75 
00-ILEVW Winst & risico (%) 5,00%  %  €                 1.146  €                    57 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                 1.204  €                    60 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 22,10%  €                   229 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                1.264 
00-NBORLEVNiet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                 1.264  €                    63 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                    63 
00-LEV Levensduurkosten Aanleg riolering  €                1.327 

Levensduurkosten Aanleg riolering (contante waarde)  €                   701 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Aanleg riolering  €              79.558 
Investerings- & levensduurkosten Aanleg riolering ( contante waarde)  €              78.931 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Aanleg belucht helofytenfilter + voorbezinkput (opg aaf leverancier) Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Voorbezinkput (inhoud 55 m3)
Leveren en aanbrengen voorbezinkput (55 m3)                          1  post 14.155,00              €              14.155 

Belucht helofytenfilter
Leveren en aanbrengen pompput (22 m3)                          1  post 6.165,00                €                6.165 
Plaatsen 2 pompen + besturing (incl. sturing blowers)                          1  post 2.680,00                €                2.680 
Licentiekosten ontwerp belucht helofytenfilter                          1  post 7.700,00                €                7.700 
Blowers + meetapparatuur                          1  post 3.500,00                €                3.500 
Aanleg helofytenfilter                      210  m2 175,00                   €              36.750 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              70.950 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-DBK Directe bouwkosten  €              70.950 
00-IBKEK99Eenmalige kosten (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                         -  €                       - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-IBKW1 Winst & risico (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-IBK Indirecte bouwkosten 0,00%  €                       - 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €              70.950 
00-NBORBKNiet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-RBK Risico's bouwkosten 0,00%  €                       - 
00-BK Bouwkosten Aanleg belucht helofytenfilter + voorbez inkput (opgaaf leverancier)  €              70.950 

00-VK Vastgoedkosten Aanleg belucht helofytenfilter + voo rbezinkput (opgaaf leverancier)  €                       - 

00-DEK025 Engineeringskosten over de voorziene bouwkosten (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                       - 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                       - 
00-NBOREKNiet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                         -  €                       - 
00-REK Risico's engineeringskosten  €                       - 
00-EK Engineeringskosten Aanleg belucht helofytenfilter +  voorbezinkput (opgaaf leverancier)  €                       - 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijs

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-16
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 05-08-16

Aanleg belucht helofytenfilter + voorbezinkput (opg aaf leverancier) Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijs

00-DOBK010Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-DOBK015Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-DOBK020Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-DOBK025Onderzoek en keuringen 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-DOBK030Fasering en afstemming 0,00%  %  €               70.950  €                       - 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       - 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       - 
00-NBOROBKNiet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                         -  €                       - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten  €                       - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Aanleg belucht helofytenf ilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier)  €                       - 

00-INV Investeringskosten Aanleg belucht helofytenfilter +  voorbezinkput (opgaaf leverancier)  €              70.950 
Investeringskosten Aanleg belucht helofytenfilter +  voorbezinkput (opgaaf leverancier) (contante waard e)  €              70.950 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

Energiekosten Belucht helofytenfilter (EUR 0,12/kWh )
Energiekosten blowers 60                      keer  €                    521                        4.345 kWh  €                       0,12  €              31.284 

Voorbezinkput (oppervlak 29 m2) & gemaal
Controle en onderhoud pompen 59                      keer  €                    500                               1 keer                       500,00  €              29.500 
Verwijderen vet (29 m2) 120                    keer  €                    409                             29 m2  €                     14,12  €              49.138 
Verwijderen slib (29 m2) 120                    keer  €                 1.204                             29 m2  €                     41,52  €            144.490 

Helofyten
Controle blower en helofytenfilter 59                      keer  €                    400                               1 keer                       400,00  €              23.600 
Vervangen blowers+meetapparatuur 3                        keer  €                 4.000                               1 keer                    4.000,00  €              12.000 
Vervangen filterbed + helofyten 1                        keer  €               25.200                           210 m2  €                   120,00  €              25.200 
Maaien rietfilter 59                      keer  €                      29                           210 m2  €                       0,14  €                1.735 
Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                      keer  €                      29                           210 m2  €                       0,14  €                1.735 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €            318.680 
00-NTDLEVNader te detailleren levensduurkosten (%) 0,00%  %  €             318.680  €                       - 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €            318.680 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €             318.680  €              15.934 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 5,00%  €              15.934 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €            334.614 
00-NBORLEVNiet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 0,00%  %  €             334.614  €                       - 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 0,00%  €                       - 
00-LEV Levensduurkosten Aanleg belucht helofytenfilter + v oorbezinkput (opgaaf leverancier)  €            334.614 

Levensduurkosten Aanleg belucht helofytenfilter + v oorbezinkput (opgaaf leverancier) (contante waarde)  €            174.484 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Aanleg belucht hel ofytenfilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier)  €            405.564 
Investerings- & levensduurkosten Aanleg belucht hel ofytenfilter + voorbezinkput (opgaaf leverancier) ( contante waarde)  €            245.434 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Begrippenlijst Versie 3.05a (18 juni 2014)

 Gebrek aan nauwkeurigheid/trefzekerheid van beschikbare gegevens, uitgedrukt door middel van een spreiding rondom hoeveelheden, prijzen, parameters, enzovoort. 

 Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd. 

Objectkosten
 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  

Onnauwkeurigheid

 De kosten die na oplevering van het bouwwerk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten, 
energiekosten, facilitaire kosten en eventueel de kosten voor het amoveren van het object. 

Nader te detailleren
 Een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. 

Object

Kenmerkende kosten per eenheid van kostendrager (stuks, m2, ml, enzovoort) voor functionele of technische oplossingen van het gehele bouwwerk of een component daarvan. 
Een kostenkengetal (bedrag) is representatief voor één oplossingsrichting. Een kostenkengetal heeft een bandbreedte.

L-, T- en U-waarden
 Laagste waarde, Topwaarde (modale waarde) en Uiterste waarde bij een kansverdeling. De L- en U-waarden zijn invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de 
raming. 

Levensduurkosten

 Type kosten die staan aangegeven in de rijen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Kostencategorieën in de uniforme ramingsopbouw zijn: bouwkosten, 
vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten en levensduurkosten. 

Kostengroep
Typen kosten die staan aangegeven in de kolommen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Zij zijn onderverdeeld in voorziene kosten, bestaande uit directe kosten 
benoemd, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten en btw. Daarnaast is er de kostengroep risicoreservering.

Kostenkengetal

Investeringskosten
 De investering die volgens de raming gedaan moet worden om een project te realiseren. Dit is de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige 
bijkomende kosten. 

Kans van optreden
 Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde. 

Kostencategorie

Indirecte kosten
 Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen maar die niet aan een van de specifieke onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend. 

Indirecte Vastgoedkosten
 De kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed te verwerven, zoals taxatie-, notaris-, overdrachtskosten, vooropnamekosten opstallen, afkoop inkomstenderving, 
nadeelcompensatie en dergelijke. 

 De optelsom van eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, algemene kosten bouwbedrijf, bijdragen en winst en risico. De indirecte bouwkosten hebben geen directe relatie met 
hoeveelheden. 

Indirecte Engineeringkosten
 Aan het project toegerekende engineeringkosten van het centrale apparaat of de overhead. 

Engineeringskosten (kostencategorie)
De kosten voor het 'denkwerk' op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en 
economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan het project worden toegerekend) als de kosten 
die door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement en onderzoeken.

Indirecte bouwkosten

Directe Vastgoedkosten
 De aankoopkosten van de grond en de opstallen (inclusief de kosten van bouwrijpmaken/'conditionering' voor zover dit in de grondoverdrachtprijs verrekend is, en niet een 
project activiteit is). 

Eenmalige kosten
 Indirecte kosten met een eenmalig karakter, zoals kosten voor mobilisatie/demobilisatie, inrichten en opruimen werkterrein, aanvoer/ installatie/afvoer materieel, keten of 
bouwweg. 

Directe Engineeringkosten
 Engineeringkosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kosten voor directe projectmedewerkers. 

Directe kosten
 Kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of deze dienst zijn toe te rekenen. 

 Een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen in de kosten. 

Directe Bouwkosten
De kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. Ze zijn de optelsom van man- en materieeluren, 
materiaalkosten, huren en leveranties, onderaannemers en dergelijke. Directe bouwkosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden.

 De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (bouwwerken). 

Btw
 Belasting toegevoegde waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

Deterministische raming

De berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten, als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's. De 
bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid. 

Bijdragen
 Bijdragen bijvoorbeeld CROW/RAW, Wegenbouwkundig onderzoek FCO, als onderdeel van de indirecte bouwkosten 

Bouwkosten (kostencategorie)

Algemene Kosten (AK)
De kosten binnen een bouwonderneming die niet direct of indirect (opgenomen in een tarief) aan de bouwprojecten kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten 
van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en administratieve diensten of public relations.

Bandbreedte
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Voorziene kosten
 De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de voorliggende specificaties en het ontwerp (die samen de scope vormen). 

Het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde. Hiermee wordt in één waarde de bandbreedte van een raming weergegeven bij een trefzekerheid van circa 70% (bij 
een normaalverdeling is de trefzekerheid tussen [het gemiddelde + de standaardafwijking] en [het gemiddelde -/- de standaardafwijking] 68,4%).

Vastgoedkosten (kostencategorie)
Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van het eigendom van en/of het beheersrecht over het 
terrein met eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort ook de nadeelcompensatie.

VO fase, VO raming
 Voorlopig Ontwerp fase, Voorlopig Ontwerp raming 

Indirecte bouwkosten die variëren met de tijdsduur van een werk. B.V.; exploitatiekosten van directie-/uitvoerders-verblijven, arbeidskosten voor hoofduitvoerders en uitzetters. 
Administratiekosten (werkadministratie, aanleveren gegevens Uniforme Contract Administratie).

Trefzekerheid
Een maat voor de betrouwbaarheid van een raming. Gewoonlijk wordt deze aangeduid door een percentage dat de kans aangeeft dat de uitkomst van de raming tussen de in de 
bandbreedte aangegeven waarden valt. Meestal wordt de trefzekerheid op 70% gesteld, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt berekend.

Variatiecoëfficiënt

 Standaardsystematiek voor Kostenramingen in de Grond-, weg- en Waterbouw. 

Spreiding
 Het verschil tussen de uiterste (U-waarde) en laagste (L-waarde) voorkomende waarde van een eenheidsprijs, hoeveelheid of percentage. Vaak wordt de spreiding 
aangegeven ten opzichte van de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde of top waarde). 

Tijdgebonden kosten

 De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische waarde en de deterministische waarde. 

Scope
De omvang of reikwijdte van het project. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en anderzijds de door opdrachtgevende en 
opdrachtnemende partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties. Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de kostenraming.

SSK

Bedragen in de aannemingssommen ter dekking van het aannemersrisico binnen de bestekken/contracten. Tezamen met 'winst' vormt dit een onderdeel van de indirecte kosten 
in de raming opbouw. Naarmate het samenwerkingsmodel opdrachtgever-opdrachtnemer meer (ontwerp-) risico bij de aannemer legt, kan er een overheveling plaatsvinden van 
'nader te detailleren' en 'onvoorzien' naar 'risico aannemer'. Ook kan de bandbreedte voor de opdrachtgever afnemen bij een eerder contractmoment.

Risicoreservering
Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen 
worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze 
wijzigingen worden niet betaald uit de risicoreservering.

Scheefte

Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg van wijzigingen van, of toevoegingen aan, de projectscope die van buitenaf komen. 
Hierbij kan gedacht worden aan aangescherpte milieuwetgeving of politieke besluiten.

Risico
 Een ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van 
optreden van de gebeurtenis met de omvang van de negatieve gevolgen (kosten) ervan. 

Risico aannemer

 De onzekerheden in het plan, ontwerp of project. Deze zijn te karakteriseren door, en onder te verdelen in, beslisonzekerheid, kennisonzekerheid en toekomstonzekerheid. 

Raming
 Een berekening met als resultaat de te verwachten kosten voor de realisatie van een project of object. 

Reservering scopewijziging

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

 Een van de SSK-2010-kostencategorieën, Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar 
die wel tot de raming behoren. 

Prijspeil
 De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd. Meestal is dit de datum die is gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm-)bestanden. 

Probabilistische raming
 Een raming waarin risico's en onzekerheden op een expliciete manier, door middel van statistische technieken, zijn opgenomen. 

Onzekerheidsreserve
De dekking die de overschrijdingskans van de raming van de projectkosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever tot het opstellen van de raming (zie ook reservering scopewijziging).

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)
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