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01  INLEIDING 

01.01 Algemeen 

Gemeente Deventer is bezig met plannen voor de (her)ontwikkeling van het stadskantoor, bibliotheek 

en de renovatie van diverse bestaande panden in Deventer. In opdracht van gemeente Deventer heeft 

Neutelings Riedijk Architecten een integraal ontwerp gemaakt op 21 november 2008. 

Het integrale ontwerp bestaat uit de nieuwbouw van het stadskantoor en de bibliotheek ‘Het Huis van 

Deventer’, inclusief één laag geheel verdiept parkeren en uit de renovatie van het bestuurscentrum 

(stadhuis, landhuis en Polstraat 1) en de panden aan de Polstraat 6a, 12, 14, en 3-11. 

Op 25 februari 2009 heeft het college aan de raad gevraagd een besluit te nemen over het vervolg van 

het project ‘Huis van Deventer’. Dit Raadsvoorstel bestaat uit de volgende documenten: 

– Raadsvoorstel 25-2-2009 

– Bijlagen:  

• toelichting op Raadsvoorstel; 

• samenvatting commentaar november 2007 t/m najaar 2008; 

• reactienota bij het Raadsvoorstel 23-1-2009; 

• financiële onderbouwing; 

• projectrisico’s. 

 

Vooruitlopend op dit te nemen besluit, heeft op 4 februari 2009 een hoorzitting plaatsgevonden voor 

belanghebbenden en belangstellenden. De beantwoording van vragen uit de hoorzitting heeft 

plaatsgevonden in het document ‘Beantwoording vragen hoorzitting’ met een toelichting op reactie De 

Mol van Otterloo daterend van 9-2-2009. 

 

Bij het Raadsvoorstel van 8 april 2009 heeft de raad opdracht gegeven aan het college om een 

onafhankelijk onderzoek in te laten stellen, om meer zekerheid te verkrijgen over de kosten en de 

risico’s van het project. 

 

01.02 Vraagstelling 

Gemeente Deventer heeft Brink Groep gevraagd een second opinion uit te voeren op de financiële 

gegevens in het Raadsvoorstel met bijlagen. 

 

In deze second opinion zal Brink Groep een oordeel geven over de volgende zaken: 

– Investeringskosten van het ‘Huis van Deventer’; 

– Raming van huisvestingslasten bestaande uit de kapitaallasten en exploitatielasten; 

– Beoordeling koopvariant Leeuwenbrug; 

– Aantal werkplekken en de relatie met het ruimtegebruik. 
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In deze second opinion zal Brink Groep antwoord geven op de volgende vragen:  

1. Is het kostenoverzicht volledig en zijn alle kosten meegenomen in de ramingen?  

2. Zijn de stichtingskosten van € 69,8 miljoen naar oordeel van Brink Groep realistisch? 

3. Zijn de juiste aannamen en uitgangspunten gehanteerd? 

4. Zijn de berekeningen op een consistente en juiste wijze gedaan? 

5. Is het kostenniveau in overeenstemming met het beoogde ambitie/kwaliteitsniveau? 

6. Is het kwaliteitsniveau c.q. kostenniveau realistisch (vergelijkbaar met andere gemeenten)? 

7. Is de gehanteerde indexatie realistisch? 

8. Is de post ‘onvoorzien’ realistisch? 

9. Is de risicoreservering voldoende onderbouwd? 

10. Zijn de huisvestingslasten van € 6,8 miljoen juist bepaald? 

11. Houdt de gemeente rekening met voldoende werkplekken? 

12. Is het rekenmodel betrouwbaar?  

13. Zijn de varianten goed vergelijkbaar? 

14. Is de Leeuwenbrug koopvariant op een juiste wijze vergeleken met scenario 3?  

 

01.03 Door gemeente Deventer ter beschikking gestelde informatie 

Voor deze second opinion zijn bij aanvang van de opdracht, daterend van 14 april 2009 

(startbespreking), alle te beoordelen gegevens en relevante projectinformatie beschikbaar gesteld via 

twee Cd-roms. 

 

01.04 Leeswijzer 

Voor u ligt de rapportage van de second opinion ‘Huis van Deventer’, uitgevoerd in opdracht van 

gemeente Deventer. In hoofdstuk 01 ‘Inleiding’ wordt de vraagstelling en opdracht aan Brink Groep 

weergegeven. In hoofdstuk 02 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten en bevindingen in dit 

onderzoek en wordt antwoord gegeven op de hoofdvragen.  

Hoofdstuk 03 ‘Stichtingskosten ’Integraal ontwerp’ wordt de beoordeling gegeven van de door 

gemeente Deventer geraamde stichtingskosten van scenario 3 van ‘Het Huis van Deventer’. In 

hoofdstuk 04 ‘Huisvestingslasten’ wordt de analyse van de door gemeente Deventer geraamde 

huisvestingslasten toegelicht. In hoofdstuk 05 ‘Beoordeling leeuwenbrug aankopen ’ wordt de variant 

aankoop Leeuwenbrug beoordeeld op vergelijkbaarheid met scenario 3. Tot slot wordt in hoofdstuk 06 

‘Werkplekken’ de toetsing van de door gemeente Deventer bepaalde ruimtebehoefte beschreven. 
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02  MANAGEMENTSAMENVATTING 

Binnen de gemeente is gekozen voor doorontwikkeling van nieuwbouw van het gemeentekantoor met 

daarin geïntegreerd de bibliotheek. Voor de analyse van de werkplekken, stichtingskosten en 

huisvestingslasten is derhalve scenario 3 ‘Integraal ontwerp’ het uitgangspunt van Brink Groep. 

02.01 Stichtingskostenniveau ‘integraal ontwerp’  

In het raadbesluit van 25 februari 2009, met daarin het beschreven integraal ontwerp, scenario 3 het 

‘Huis van Deventer’, bedraagt het stichtingskostenbudget € 69.8 miljoen met prijspeil tot einde werk.  

In deze raming zijn niet meegenomen: de niet compensabele BTW, renteverliezen tijdens de ontwerp- 

en uitvoeringsfase en exclusief oude boekwaarde van het huidige gemeentekantoor. 

De niet compensabele BTW en de oude boekwaarde zijn betrokken bij de bepaling van de 

huisvestingslasten. 

Het integrale ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten, datum 21 november 2008, is daarbij het 

uitgangspunt. Hierin zijn opgenomen de kosten voor de nieuwbouw van het stadskantoor, bibliotheek, 

één laag parkeren en de renovatie van het bestuurscentrum (stadhuis, landhuis en Polstraat 1). Tevens 

zijn hierin opgenomen de panden aan de Polstraat met nummer 6a, 12, 14, en 3-11, inclusief de afkoop 

van de parkeerlasten, de voorbereidingskosten en de vaste-/losse inrichtingen.  

 

Brink Groep heeft de stichtingskostenopbouw van gemeente Deventer geanalyseerd en beoordeeld op 

alle onderdelen. Brink Groep concludeert dat het gehanteerde rekenmodel goed in elkaar zit, correct 

rekent, en zich goed leent voor het analyseren van meerdere scenario’s.  

 

Volgens de berekening van Brink Groep bedragen de stichtingskosten voor ‘het leveren van een 

gebruiksklaar gebouw’ (bron: Projectopdracht Nieuwbouw Stadskantoor versie 1.0 daterend van  

10-12-2008) circa € 72,3 miljoen. 

 

Voor toetsing van het bouwkostenniveau heeft Brink Groep de bouwkostenbegrotingen van Basalt 

daterend van 25-02-2009, beoordeeld om inzicht te krijgen op het bouwkostenniveau.  

Deze bouwkostenbegrotingen zijn gebaseerd op het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten 

daterend van 21 november 2008 (scenario 3).  

 

Het verschil van € 2,5 miljoen. (3,6%) ten opzichte van het genoemde bedrag in het bovengenoemde 

raadsbesluit, bevindt zich in de normale marge van onzekerheid in de ramingen in dit stadium van het 

project.  
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02.02 Risicoreservering ‘integraal ontwerp’  

Gemeente Deventer heeft een risicoreservering getroffen van € 2,5 miljoen om het risico van vertraging 

in met name de vergunningprocedure op te vangen. Brink Groep acht dat deze post toereikend is om 

deze vertragingsschade mee te kunnen dekken. 

NB: Risicoreservering is niet gelijk aan de post ‘onvoorzien’, welke onderdeel uitmaakt van de 

stichtingskosten. 

02.03 Totale huisvestingslasten  

De totale huisvestingslasten zijn de optelsom van kapitaallasten en exploitatielasten. 

Alle hierna genoemde jaarlijkse bedragen hebben prijspeil 1-1-2009. 

 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn door gemeente Deventer bepaald op € 4,22 miljoen. Brink Groep komt tot 

kapitaallasten van € 4,25 miljoen. Dit is circa € 25.000,-- hoger dan de raming van gemeente 

Deventer. 

  

Exploitatielasten 

Brink Groep heeft de exploitatielasten geraamd op € 2,78 miljoen. Dit is circa € 170.000,-- hoger dan 

de raming van gemeente Deventer. Het verschil wordt verklaard door de bijstelling van het 

contractonderhoud. Brink Groep acht de overige exploitatielasten (huur elders, belastingen en 

heffingen, verbruikskosten en overige kosten) een goed beeld geven van de te verwachten kosten. 

 

Huisvestingslasten 

De door Brink Groep geraamde huisvestingslasten komen met de bijgestelde kapitaal- en 

exploitatielasten op circa € 7,03 miljoen. Dit is circa € 196.000 hoger dan de door gemeente Deventer 

gehanteerde € 6,83 miljoen.  

 

Conclusie  

Het verschil tussen de raming van gemeente Deventer en Brink Groep is € 196.000,--. Dit verschil 

bevindt zich, voor het stadium van de ontwikkeling, binnen de marges van onzekerheid.  

Gemeente Deventer heeft de huisvestingslasten juist ingeschat. 

 

Aandachtspunt 

In aanloop naar 2013 worden investeringen gedaan waarover rente moet worden betaald. In de raming 

van gemeente Deventer, daterend van 8 februari 2009 is hier rekening mee gehouden. De totale 

rentekosten worden geschat op circa € 5 miljoen. Deze kosten worden ten laste gebracht van de 

egalisatiereserve rente, en zijn derhalve niet meegenomen in het overzicht van de investeringskosten. 
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02.04 Leeuwenbrug 

Op basis van het rekenmodel van ‘de Mol van Otterloo’ is door de gemeente Deventer in haar antwoord 

een vertaalslag gemaakt naar een overzicht van een tweetal varianten voor de aankoop van het pand 

Leeuwenbrug. Deze twee varianten zijn gebaseerd op een aankoopbedrag van respectievelijk € 13,5 

miljoen en € 21,25 miljoen.  

 

Brink Groep concludeert dat de berekeningswijze van de Leeuwenbrug koopvariant rekenkundig niet 

afwijkt van de berekeningswijze van scenario 3 en daarmee te vergelijken is.  

02.05 Analyse werkplekken 

Brink Groep is gevraagd de ruimtebehoefte voor de ambtelijke kantoren in het ruimtelijk programma 

van eisen te toetsen aan de hand van geformuleerde uitgangspunten. Volgens Brink Groep is de ruimte 

die wordt voorzien in het pve, voor de ambtelijke kantoren voldoende. De ruimtebehoefte zou volgens 

de analyse van Brink Groep kunnen worden verminderd met circa 400 m² FVO (Functioneel Vloer 

Oppervlak). Echter gegeven de ambitieuze flexfactor van 70%, verdient het geen aanbeveling om de 

door gemeente Deventer bepaalde ruimtebehoefte aan te passen. Het verschil in de benadering van de 

gemeente en van Brink Groep zit voornamelijk in de gehanteerde systematiek, het aantal benodigde 

primaire werkstations (554 versus 626 werkstations) en de toebedeelde ruimte voor secundaire 

voorzieningen. Het dient aanbeveling bij uitwerking van het werkconcept, de gehanteerde systematiek 

te heroverwegen.  

 

Voor een nadere toelichting van bovengenoemde toetsing wordt verwezen naar hoofdstuk 06. 

02.06 Beantwoording vragen 

 

1. Is het kostenoverzicht volledig en zijn alle kosten meegenomen in de ramingen?  

De  berekeningen zijn naar oordeel van Brink Groep volledig en correct uitgevoerd. 

 

2. Zijn de stichtingskosten van € 69,8 miljoen naar oordeel van Brink Groep realistisch? 

Brink Groep heeft de stichtingskostenopbouw van gemeente Deventer geanalyseerd en beoordeeld op 

alle onderdelen. Hoewel Brink Groep uitkomt op een stichtingskostenniveau dat € 2,5 miljoen hoger 

ligt, acht Brink Groep de genoemde stichtingskosten van € 69,8 miljoen realistisch. 

Het verschil van € 2,5 miljoen. (3,6%) ten opzichte van het genoemde bedrag in het raadsbesluit, 

bevindt zich in de normale marge van onzekerheid in de ramingen in dit stadium van het project.  

(Zie hoofdstuk 03 ‘Stichtingskosten ’Integraal ontwerp’).  

 

3. Zijn de juiste aannamen en uitgangspunten gehanteerd? 

De berekeningssystematiek van het benodigd aantal Arbo werkstations is op een onorthodoxe wijze 

gedaan. De berekeningssystematiek leidt overigens niet tot een probleem: in de huidige plannen van  



 

 

 

 

 

Onze  re fe ren t i e  000812.002. 02/09002626/ ISO:MvR/NT/AvB 

 

20 mei 2009 

Rapport onderzoeksopdracht 

Da tum 

P ro je c t  

Be t r e f t  

Second opinion ‘Huis van Deventer’ 

B l ad  6  

 

gemeente Deventer zijn circa 33 werkplekken meer opgenomen dan noodzakelijk (zie hoofdstuk 06). 

Echter gegeven de ambitieuze flexfactor van 70% verdient het geen aanbeveling om de door gemeente 

Deventer bepaalde ruimtebehoefte aan te passen (zie ook vraag 11). 

 

4. Zijn de berekeningen op een consistente en juiste wijze gedaan? 

De berekeningen van investeringskosten en jaarlasten zijn op een juiste manier gedaan. 

 

5. Is het kostenniveau in overeenstemming met het beoogde ambitie/kwaliteitsniveau? 

Brink Groep is van oordeel dat gemeente Deventer met het budget een dergelijk gebouw en verbouwing 

van de overige panden kan realiseren. 

 

6. Is het kwaliteitsniveau c.q. kostenniveau realistisch (vergelijkbaar met andere 

gemeenten)? 

Brink Groep concludeert dat de nieuwbouw op investeringskostenniveau nagenoeg vergelijkbaar is 

kengetallen van een stadhuis in de categorie ‘hoge kwaliteit’ zoals weergegeven in referentiecijfers van 

de VNG. (zie paragraaf 03.17 ‘Referentiekader’). 

 

7. Is de gehanteerde indexatie realistisch? 

De door gemeente Deventer gehanteerde indexatie is aan de hoge kant gezien de recente 

marktontwikkelingen. In 2007 en eerste helft 2008 was deze indexatie een juiste aanname, maar 

inmiddels is de markt veranderd. De gemeente rekent met de hoge indexatie dus voorzichtig (zie 

paragraaf 04.03 ‘Indexaties’). 

 

8. Is de post ‘onvoorzien’ realistisch? 

Brink Groep acht dat deze post door de gemeente (te) royaal is ingeschat (zie paragraaf 03.08).  

 

9. Is de risicoreservering voldoende onderbouwd? 

Brink Groep acht de risicoreservering van € 2,5 miljoen toereikend om vertragingsschade als gevolg 

van vertraging in de vergunningprocedure te kunnen dekken (zie paragraaf 03.16). 

 

10. Zijn de huisvestingslasten van € 6,8 miljoen juist bepaald? 

De berekeningswijze is juist en conform de interne regels. De totale huisvestingslasten zijn hoger dan 

deze € 6,8 miljoen. Het verschil tussen de raming van de huisvestingslasten van gemeente Deventer en 

Brink Groep bedraagt € 196.000. Dit is een verschil van circa 3%. Naar het oordeel van Brink Groep 

bevindt dit verschil zich in de normale marge van onzekerheid van ramingen gegeven het stadium van 

de ontwikkeling. (Zie hoofdstuk 04 ‘Huisvestingslasten’). 

 

11. Houdt de gemeente rekening met voldoende werkplekken? 

De ruimtebehoefte zou volgens de analyse van Brink Groep kunnen worden verminderd met circa  
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400 m² FVO. Echter gegeven de ambitieuze flexfactor van 70% verdient het geen aanbeveling om de 

door gemeente Deventer bepaalde ruimtebehoefte aan te passen (zie hoofdstuk 06).  

 

12. Is het rekenmodel betrouwbaar?  

Het rekenmodel is een zorgvuldig, uitgebreid en overzichtelijk rekenmodel. Het rekenmodel is geschikt 

om varianten mee door te rekenen tot jaarlasten. De formules zitten goed in elkaar en zijn door het 

model heen consistent opgebouwd. 

 

13. Zijn de varianten goed vergelijkbaar? 

De varianten die gemeente Deventer presenteert zijn goed vergelijkbaar, de systematiek is telkens 

dezelfde. Een verbeterpunt voor de vergelijking is om in het totaaloverzicht ook de bouwrente mee te 

nemen. Dan is een vergelijking tussen huur- en eigendomsvarianten nog beter inzichtelijk te maken. 

Omdat het alleen om eigendomsvarianten gaat is de vergelijking in dit geval juist. 

 

14. Is de Leeuwenbrug koopvariant op een juiste wijze vergeleken met scenario 3?  

Brink Groep concludeert dat de berekeningswijze van de Leeuwenbrug koopvariant rekenkundig niet 

afwijkt van de berekeningswijze van scenario 3 en daarmee te vergelijken is (zie hoofdstuk 05 

‘Beoordeling leeuwenbrug aankopen’).  
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03  STICHTINGSKOSTEN ’INTEGRAAL ONTWERP’ 

Binnen de gemeente is gekozen voor doorontwikkeling van nieuwbouw van het gemeentekantoor met 

daarin geïntegreerd de bibliotheek. Voor de analyse van de stichtingskosten is derhalve scenario 3 

‘Integraal ontwerp’ het uitgangspunt van Brink Groep. 

Binnen dit project zijn de totale stichtingskosten als volgt opgebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brink Groep heeft een second opinion uitgevoerd op de raming van gemeente Deventer van 8 februari 

2009. Brink Groep hanteert in haar beoordeling hetzelfde prijspeil als gemeente Deventer, zijnde  

1 januari 2008. 

Hieronder worden de resultaten van de second opinion beschreven, waarbij de bovenstaande structuur 

wordt gehanteerd.  

Om een totaalbeeld te geven van het project komen ook de planning (paragraaf 03.15), 

risicoreservering (paragraaf 03.16) en referentiekader (paragraaf 03.17) aan bod. 

Opbouw Stichtingskosten

Grondkosten

Bouwkosten

Honoraria

Bijkomende kosten

Inrichting (incl. ICT)

Meubilair

Prijsstijgingen

Onvoorzien

Afkoop Parkeerplaatsen

Voorbereidingskosten

Gibsonstraat/Steerne

Inrichting en meubilair gemeente

Inrichting Bibliotheek

+

Totaal Stichtingskosten
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03.01 Grondkosten 

03.01.01 Nieuwbouw 

Gemeente: 

Voor archeologie, omleggen kabels en leidingen en de sloop van de toneeltoren zijn door de gemeente 

bedragen gebudgetteerd.  

Brink Groep: 

Uit de stukken is niet duidelijk op te maken of een onderzoek naar de bodemgesteldheid van de 

nieuwbouwlocatie is uitgevoerd. Hiervoor heeft Brink Groep een post van € 25.000,-- aanvullend 

opgenomen in de grondkosten. 

Overige posten van grondonderzoek zijn gebudgetteerd door de gemeente. Brink Groep is van mening 

dat deze bedragen voldoende zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. 

Conclusie 

De genoemde bedragen zijn deels al besteed. Brink Groep acht dat de resterende bedragen voldoende 

mogelijkheden bieden om de resterende werkzaamheden uit te voeren. 

03.01.02 Verbouwingen 

Er zijn geen grondkosten aan de verbouwingen toegekend. 

03.02 Bouwkosten 

Omdat de bouwkosten een zeer groot deel uitmaken van de totale stichtingskosten, heeft Brink Groep 

onafhankelijk het kostenniveau van de begrotingen van Basalt (gedateerd 25-02-2009) beoordeeld.  

De raming van Basalt is gebaseerd op het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten gedateerd 

21 november 2008 (scenario 3).  

In de beoordeling is door Brink Groep het prijspeil aangepast naar 1 januari 2008 voor een goed 

vergelijk met de door de gemeente gehanteerde cijfers. Dit betekent dat alle vermelde cijfers prijspeil  

1 januari 2008 hebben tenzij anders vermeld. 

03.02.01 Nieuwbouw 

Gemeente: 

Binnen het stichtingskostenbedrag van € 47,9 miljoen, zoals vermeld in het Raadsvoorstel (daterend 

van 25-02-2009) zit de component bouwkosten. Het bouwkostenniveau voor de nieuwbouw van 

gemeente Deventer sluit conform het rekenmodel van de Gemeente op circa € 27,8 miljoen. Het gaat 

hierbij om een casco gebouw. 

In de stichtingskostenraming van gemeente Deventer gaat het om de volgende projectonderdelen: 

– Realisatie van het integraal ontwerp van het koepelgebouw; 

– Gedeeltelijke sloop en renoveren bestaand stadskantoor; 

– Verbouwing schouwburg/raadszaal inclusief fietsenkelder; 

– Parkeergarage inclusief fietsenkelder (onder bestaand stadskantoor); 

– Verbouwing Landhuis. 
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Brink Groep: 

De bouwkosten zijn beoordeeld op basis van de binnen Brink Groep aanwezige kostenbestanden en 

vergelijkbare referentieprojecten.  

Het door Brink Groep vastgestelde niveau bouwkosten van het casco sluit op circa € 31,9 miljoen. Dit is 

significant hoger dan de raming van de gemeente en Basalt. 

Het verschil met de gemeente zit hoofdzakelijk in het koepelgebouw. 

Hieronder is het verschil nader toegelicht.  

03.02.01.01 Integraal ontwerp, koepelgebouw 

Kengetallen 

Voor de berekening van de bouwkosten heeft de gemeente gebruik gemaakt van kengetallen. Op basis 

van de ruimtebehoefte resulteert dit in een bouwkostenbudget. 

Voor nieuwbouw van de koepel is een bedrag van € 1.850,-- per m² bvo gehanteerd. 

Uit het bovenstaande blijkt dat dit niet toereikend is om aan het ambitieniveau van Neutelings te 

voldoen. Volgens Brink Groep zou een kengetal van € 2.390,-- per m² bvo in deze volstaan.  

Gevel 

De architect geeft in zijn ontwerp aan wat hij qua materialisering voor ogen heeft met het 

koepelgebouw. Basalt heeft in haar second opinion een taakstellend budget opgenomen voor de 

bouwkosten van de gevel. Deze taakstelling komt niet overeen met het door de architect beoogde 

ambitieniveau. In het ontwerp van Neutelings is de gevel van natuursteen. In de raming van Basalt is 

een aanname gedaan voor een andere materialisatie van de gevel, waarbij een taakstellend budget is 

bepaald. Dit betekent dat om binnen dit taakstellend budget de gevel te kunnen realiseren, een ander 

(goedkoper) materiaal moet worden toegepast dan natuursteen. 

In de reactienota bij het raadvoorstel het ‘Huis van Deventer’ daterend van 23 januari 2009, bladzijde 4 

paragraaf 3 is opgenomen: 

“Het college ziet geen enkele aanleiding om het ontwerp ter discussie te stellen maar geeft de architect 

bij de uitwerking van de koepel wel als opdracht mee om de volgende mogelijkheden te onderzoeken: 

a. Nuanceren van de monumentaliteit van de contour van de koepel. 

b. Nuanceren van de schaal en korrelgrootte van de gevelbekleding. 

c. Materialisering van de gevel met als uitgangspunt meer aansluiting bij (lei-)steenachtige 

omgeving (bijvoorbeeld kap Wanthuis).” 

Gelet op bovenstaand taakstellend budget en de opmerkingen aangaande de uitwerking van het 

ontwerp door het college van B&W, heeft Brink Groep de volgende aannamen meegenomen in haar 

beoordeling van de bouwkosten: 

– Brink Groep heeft minder ‘open dak’ en meer ‘dicht dak’ opgenomen ten opzichte van het ontwerp 

van Neutelings; 

– Brink Groep is uitgegaan van een ander gevelmateriaal in plaats van natuursteen beplating. Brink 

Groep is wel uitgegaan van het behoud de uitstraling van het ontwerp; 

– De materialisering van de gevel met als uitgangpunt meer aansluiting bij de (lei-)steenachtige 

omgeving (bijvoorbeeld kap Wanthuis). 
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Indien bovengenoemde aannamen met betrekking tot het ontwerp niet worden geaccepteerd door 

Neutelings komen de stichtingskosten circa € 3,0 miljoen hoger uit. 

Conclusie 

De bouwkosten van het integraal ontwerp van de koepel en entree zijn hoger dan voorzien in de 

budgettering. Brink Groep acht dat het door de gemeente geraamde budget niet toereikend is. 

03.02.01.02 Slopen renoveren bestaand stadskantoor  

Kengetallen 

Voor de berekening van de bouwkosten heeft de gemeente gebruik gemaakt van kengetallen. Voor het 

slopen en renoveren is een bedrag van € 1.150,--/m² bvo gehanteerd. Dit resulteert in een 

bouwkostenbudget van circa € 3,2 miljoen. 

Conclusie 

Brink Groep acht dat het door de gemeente geraamde budget toereikend is.  

03.02.01.03 Verbouwing schouwburg/raadszaal inclusief fietsenkelder 

De nieuwe fietsenstalling wordt gepositioneerd onder de entree ter plaatse van de  

schouwburg-raadszaal. De gemeente heeft in haar raming van de bouwkosten deze onderdelen 

gescheiden gehouden. Brink Groep ziet deze als één projectonderdeel. 

Kengetallen 

Voor de berekening van de bouwkosten heeft de gemeente gebruik gemaakt van kengetallen. Op basis 

van de ruimtebehoefte resulteert dit in een bouwkostenbudget. 

Voor de schouwburg-raadszaal is een bedrag van € 2,75 miljoen (1.378 m² bvo à € 1.995,-- per m² 

bvo) gehanteerd. Voor de ondergrondse fietsenstalling is een kengetal gehanteerd van € 1.850,-- per 

m² bvo. 

De totale bouwkosten gebudgetteerd door de gemeente, komen daarmee uit op circa € 3,7 miljoen 

Conclusie 

Brink Groep komt voor dit projectonderdeel uit op circa € 3,3 miljoen. Brink Groep acht dat het door de 

gemeente geraamde budget toereikend is. 

03.02.01.04 Parkeergarage inclusief fietsenkelder 

Kengetallen 

Voor de berekening van de bouwkosten heeft de gemeente gebruik gemaakt van kengetallen. Op basis 

van de ruimtebehoefte resulteert dit in een bouwkostenbudget. 

Voor de nieuwbouw van een één laagse ondergrondse parkeergarage, hanteert de gemeente een 

bedrag van € 30.000,-- per parkeerplaats. 

Brink Groep komt uit op een prijs van circa € 27.000,-- per parkeerplaats.  

Conclusie 

In een budgettering is een bedrag van € 30.000,-- per parkeerplaats voor ondergronds parkeren, zeer 

gangbaar. Brink Groep acht dat het door de gemeente geraamde budget toereikend is.  
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03.02.01.05 Verbouwing Landhuis 

Hoewel wordt gesproken over ´verbouwing´ is deze post door de gemeente opgenomen bij de optelsom 

van de nieuwbouw. 

De gemeente heeft een absoluut bedrag van € 910.000,-- (908 m² bvo à circa € 1.000,--/m² bvo) 

opgenomen als bouwkosten. 

Brink Groep komt voor dit projectonderdeel uit op € 860.000,-- met onderbouwing. 

Conclusie 

Brink Groep acht dat het door de gemeente geraamde budget toereikend is.  

03.02.02 Verbouw 

Gemeente: 

Binnen het stichtingskostenbedrag van € 7,0 miljoen (€3,6 + € 3,4), zoals vermeld in het Raadsvoorstel 

daterend van 25-02-2009 zit de component bouwkosten. Het bouwkostenniveau voor de verbouwingen 

van gemeente Deventer sluit conform het rekenmodel van de gemeente op circa € 4,3 miljoen.  

Het gaat hierbij om een gebouw voorzien van vaste inrichtingscomponenten (binnenwanden en 

vloerbedekking). 

Het gaat om de volgende projectonderdelen: 

– panden Polstraat (1, 6a, 12, 14, 3-11); 

– bestuurscentrum. 

Brink Groep: 

Het door Brink Groep vastgestelde niveau bouwkosten van het sluit op circa € 4,4 miljoen. Daarin zijn 

eveneens kosten voor binnenwanden en vloerbedekking opgenomen.  

Conclusie 

Brink Groep acht dat het door de gemeente geraamde budget toereikend is.   

03.03 Honoraria 

Gemeente: 

Om de totale stichtingskosten van € 69,8 miljoen te ramen, zoals vermeld in het raadsvoorstel daterend 

van 25-02-2009, is een component honoraria opgenomen. Het door de gemeente geraamde 

kostenniveau honoraria bedraagt € 4,8 miljoen. Daartoe wordt in de berekening gebruik gemaakt van 

toeslagpercentages over de bouwkosten. 

Deze percentages zijn als volgt: 

Nieuwbouw koepelgebouw 17% 

Nieuwbouw parkeergarage 8% 

Nieuwbouw fietsenkelder 8%   de kelder onder de schouwburg-raadszaal 

Verbouw overig   14% (exclusief locatie Gibsonstraat/Steerne) 

Brink Groep: 

Brink Groep heeft, op basis van haar eigen analyse, een opzet voor honoraria bepaald. Gemiddeld komt 

Brink Groep uit op een percentage van 13 % over het totaal aan bouwkosten. De post voor 
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projectmanagement tijdens de ontwerpfase en realisatie bouw is hierin niet opgenomen, maar is   

opgenomen in de post ‘voorbereidingskosten’ omschreven in paragraaf 03.10. 

Omdat Brink Groep een hoger niveau bouwkosten heeft resulteert dit bedrag van € 5,2 miljoen. 

Conclusie 

Brink Groep acht dat de gehanteerde percentages in de budgetteringsfase, toereikend zijn. 

Omdat Brink Groep een hoger niveau bouwkosten heeft, resulteert dit in verhouding nagenoeg 

hetzelfde resultaat. 

03.04 Bijkomende kosten 

Gemeente: 

Om de totale stichtingskosten van € 69,8 miljoen te ramen, zoals vermeld in het raadsvoorstel daterend 

van 25-02-2009, is een component bijkomende kosten opgenomen. Het door de gemeente geraamde 

kostenniveau bijkomende kosten bedraagt circa € 640.000,--. 

Daarvoor wordt in de berekening gebruik gemaakt van toeslagpercentage van 2% over alle bouwkosten 

(exclusief locatie Gibsonstraat/Steerne). 

Brink Groep: 

Onder bijkomende kosten heeft Brink Groep rekening gehouden met leges kosten en aansluitkosten. 

Voor legeskosten is een percentage van 2,14% berekend conform gegevens van gemeente Deventer. 

Aansluitkosten zijn voorzien voor de nieuwbouw. Daarvoor is gerekend op een bedrag van € 350.000,--. 

In totaal resulteren de bijkomende kosten in een bedrag van € 1,12 miljoen. Daarmee valt de  

€ 480.000,-- hoger uit dan de voorziening die door de gemeente is getroffen.  

Conclusie 

Brink Groep acht dat de bijkomende kosten niet toereikend zijn gebudgetteerd.  

03.05 Inrichting (inclusief ICT) 

Algemeen: 

Om de totale stichtingskosten van € 69,8 miljoen te ramen, zoals vermeld in het raadsvoorstel daterend 

van 25-02-2009, is een component inrichting kosten opgenomen. Het door de gemeente geraamde 

kostenniveau inrichting bedraagt € 1,67 miljoen. 

De inrichtingskosten zijn opgebouwd uit een component inrichting (lees, vaste inrichting zijnde balies, 

naamsaanduidingen, pantry et cetera) en ICT.  

De inrichtingcomponent is door Brink Groep geraamd op basis van de totale ruimtebehoefte. 

Dit levert het volgende overzicht: 

 

Inrichting Gemeente Brink Groep

Inrichting € 1,21 mio € 4,17 mio

ICT € 0,46 mio € 0,76 mio
Totaal € 1,67 mio € 4,93 mio  
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03.05.01 Inrichting 

Gemeente: 

Voor de Inrichting wordt in de berekening gebruik gemaakt van toeslagpercentage over de bouwkosten. 

Voor de nieuwbouw wordt een percentage van 5% gehanteerd en voor de verbouwing 2% (exclusief 

locatie Gibsonstraat/Steerne). Het verschil van 3% zit in een voorziening bij de nieuwbouw voor de 

vloerbedekking en systeemwanden. Deze kosten zijn bij de verbouwpanden in de kengetallen voor 

bouwkosten reeds opgenomen door de gemeente. 

Brink Groep: 

Brink Groep komt uit op een bedrag van € 4,17 miljoen. Het verschil in inrichtingskosten wordt 

hieronder voor nieuwbouw en verbouw verklaard. 

Nieuwbouw 

Bij de nieuwbouw resulteert het percentage van 5% in een bedrag van circa € 104,-- per m² bvo. Dit is 

niet toereikend voor het aanbrengen van scheidingswanden, vloerbedekking, balies et cetera 

Brink Groep is van mening dat een bedrag van circa € 235,-- per m² bvo beter aansluit bij het ontwerp. 

Dit geeft een verschil in kosten van circa € 2,2 miljoen.  

Verbouw 

Bij verbouw is een percentage gehanteerd van 2%. Een deel van de vaste inrichting is reeds in het 

bouwkostenbudget verdisconteerd (zie paragraaf  03.02.02). Wat resteert zijn balies, bewegwijzering 

en dergelijke. Het resterend verschil voor de verbouw is circa € 200.000,--. 

Conclusie 

Brink Groep acht dat het gehanteerde percentage voor inrichting van 5% voor de inrichting van de 

nieuwbouw niet toereikend is. Dit percentage zou naar oordeel van Brink Groep circa 11 % moeten 

bedragen. 

Het percentage van 2% voor inrichting bij de verbouw locaties acht Brink Groep toereikend. 

03.05.02 ICT 

Gemeente: 

Voor ICT is een voorziening van € 1.213,-- per werkplek opgenomen. Uitgangspunt is dat voorzien 

wordt in 378 nieuwe werkplekvoorzieningen. Dit resulteert in een totaalbedrag van circa € 460.000,--. 

Locatie elders (176 werkplekken) is reeds voorzien van ICT voorzieningen. 

Brink Groep: 

Brink Groep heeft de kosten voor aanleg van ICT voorzieningen geraamd op een bedrag van € 2.080,-- 

per werkplek. Hierin zijn ook de aansluitingen voor balies en loketten opgenomen.  

In totaal levert dit een budget op van € 760.000,-- voor ICT. 

Conclusie 

Naar het oordeel van Brink Groep is het totaalbudget niet toereikend.  
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03.06 Meubilair 

Gemeente: 

Het door de gemeente geraamde kostenniveau voor meubilair bedraagt € 3,05 miljoen. Hiervoor is als 

uitgangspunt een bedrag van € 4.150,-- per werkplek geraamd. Ten behoeve van het meubilair van de 

raadzaal is een budget van € 750.000,-- geraamd. 

Brink Groep: 

Rekening houdend met het gekozen flexconcept en de daarbij behorende ARBO eisen raamt  

Brink Groep de kosten per werkplek op € 5.030,--  hetgeen resulteert in een totaalbedrag van  

€ 2,79 miljoen. Voor meubilair ten behoeve van de raadszaal is het budget van € 750.000,-- 

gehandhaafd. 

Per werkplek moet nog een voorziening worden opgenomen van circa € 1.000,-- per werkplek voor 

prijsstijgingen en een stuk coördinatie tot levering meubilair. 

Dit resulteert totaal in € 4,1 miljoen.  

Conclusie 

Brink Groep acht dat het door de gemeente gehanteerde bedrag per werkplek, niet toereikend is voor 

meubilair passend bij het gekozen kantoorconcept (100% nieuw).  

03.07 Prijsstijgingen 

Gemeente: 

Binnen het totaal stichtingskostenbedrag, zoals vermeld in het Raadsvoorstel daterend van 25-02-2009 

is een opslag geraamd ten behoeve van de prijsstijgingen. Hiertoe is een toeslagpercentage van 20% 

over alle bouwkosten gehanteerd, hetgeen resulteert in een bedrag van € 6,76 miljoen. 

Brink Groep: 

De bouwkosten van Brink Groep hebben prijspeil 1 januari 2008.  

Voor berekening van de prijsstijgingen maakt Brink Groep onderscheid in: 

– prijsstijgingen tot start bouw 2,46 % op jaarbasis; 

– prijsstijgingen tijdens bouw 3,0 % op jaarbasis. 

Op basis van bovenstaande percentages raamt Brink Groep het bedrag voor prijsstijgingen op € 3,8 

miljoen. Dit is als volgt opgebouwd: 

 

Prijssstijgingen Brink Groep

Bouwkosten 3.422.758   

Inrichting 316.242      
ICT 61.000       

Totaal 3.800.000    

 

Daarbij houdt Brink Groep rekening met dezelfde uitgangspunten als de gemeente, zijnde een 

voorbereidingsperiode van circa 25 maanden (vanaf 1 januari 2008) met vervolgens een bouwtijd van 

24 maanden voor het gehele project.  
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Conclusie 

Brink Groep acht dat de prijsstijgingen ruim zijn voorzien in de budgettering. Wij merken hierbij op dat 

wij rekening houden met de huidige marktsituatie die gunstiger is ten aanzien van prijsstijgingen. Een 

situatie die op het moment van budgetteren door de gemeente niet tot nauwelijks te voorzien was.  

We stellen dan ook dat de ruimte van € 3 miljoen die in deze voorziening zit voor een deel de eerder 

beschreven verschillen compenseren.  

03.08 Onvoorzien 

Gemeente: 

Binnen het totaal stichtingskostenbedrag, zoals vermeld in het Raadsvoorstel daterend van 25-02-2009, 

is een component onvoorzien van € 6,43 miljoen opgenomen. Daarvoor wordt in de raming een 

toeslagpercentage onvoorzien van 20% over alle bouwkosten gehanteerd. Met uitzondering van de 

bouwkosten van het kantoor Gibsonstraat/Steerne. 

Brink Groep: 

Voor berekening van de post onvoorzien maakt Brink Groep onderscheid in de volgende componenten: 

– Onvoorzien voorbereiding tot start bouw (5%); 

– Onvoorzien bouw tijdens realisatie (5%). 

Brink Groep komt in deze opbouw uit op een totale voorziening van ca. € 2,6 miljoen. Onvoorzien voor 

nadere planuitwerking ontwerpfase (5%), zijn door Brink Groep deels in de bouwkosten voorzien  

(€ 1,22 miljoen). In totaal heeft Brink Groep aan onvoorzien in het project circa € 3,82 miljoen 

voorzien. 

Dit is significant lager dan de door de gemeente gebudgetteerde € 6,43 miljoen. 

Conclusie 

Het verschil is grotendeels te verklaren door de wijze van budgetteren. Door te ramen op basis van 

kengetallen is de gemeente gekomen tot een totale bouwsom.  

Brink Groep heeft in haar analyse gebruik gemaakt van de onderbouwde kostenramingen van Basalt, 

die meer inzicht geven in de gebouwmassa die in de budgetfase ontbrak. 

Het ramen op grove kengetallen rechtvaardigt een hogere voorziening voor onvoorzien.  

Daarbij merkt Brink Groep op dat de ruimte die in deze voorziening zit, voor een deel de eerder 

beschreven verschillen compenseren.  

03.09 Afkoop parkeerplaatsen 

Voor de afkoop van parkeerplaatsen is door gemeente Deventer een bedrag per parkeerplaats 

vastgesteld dat moet worden gestort in een fonds.  
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03.10 Voorbereidingskosten 

Gemeente: 

De voorbereidingskosten zijn als volgt opgebouwd. 

Voorbereidingskosten

Oude plankosten (2008-eerder) 3.750.000     

Apparaatkosten (2009-2012) 2.500.000     

6.250.000     

 

Voorbereidingskosten zijn kosten die zijn voorzien voor de opdrachtgever. 

Onder oude plankosten wordt verstaan de reeds gemaakte kosten voor het ontwikkelen van het plan. 

Het gaat hierbij om kosten die reeds zijn gemaakt voor de totstandkoming van dit project en daarmee 

ten laste worden gebracht van dit project. 

Apparaatkosten (2009-2012) is een voorziening ter dekking van de komende periode tot en met de 

realisatiefase. Hierin zijn ook de directiekosten bouwmanagement voorzien. 

Brink Groep: 

Voor de analyse van de voorbereidingskosten is gebruik gemaakt van het document ‘Overzicht kosten 

2006-2009 project nieuwbouw stadskantoor en bibliotheek’ daterend van 18 februari 2009. 

De tot op heden gemaakte kosten vallen lager uit dan opgenomen in de voorziening voor oude 

plankosten. Dit verschil van circa € 500.000,-- is niet gecorrigeerd. 

Apparaatskosten bestaan uit projectmanagement, directievoering, aanbesteding-/selectieprocedure en 

interne projectoverleggen. De € 2,5 miljoen is voor dit project met kostenniveau toereikend. 

Conclusie 

Oude plankosten moeten worden opgenomen in de stichtingskosten en zijn correct. 

Brink Groep acht dat de geraamde apparaatskosten toereikend zijn. 

Brink Groep ziet geen aanleiding om de voorbereidingskosten bij te stellen 

03.11 Gibsonstraat/Steerne 

Gemeente: 

Deze post bevat de verbouwingskosten van het huurpand aan de Gibsonstraat/Steerne. 

Er is rekening gehouden met een verbouwingsbudget van € 500,--/m² bvo.  

Daarnaast is meubilair voor deze locatie voorzien (opgenomen in paragraaf 03.06). 

Brink Groep: 

Brink Groep heeft geen nadere analyse uitgevoerd op de oorsprong van de € 500,-- maar is van mening 

dat een dergelijke voorziening een interne ‘opfrisbeurt’ dekt. Daarbij valt te denken aan het vervangen 

van vloerbedekking, plafonds en nieuw schilderwerk. Binnen dit bedrag zijn echter ook enige 

aanpassingen aan elektrotechnische en of werktuigkundige installaties mogelijk. 
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Conclusie 

De locatie Gibsonstraat/Steerne krijgt een ‘opfrisbeurt’ en voldoet daarmee aan de eisen. Brink Groep 

acht het door de gemeente geraamde budget toereikend.   

03.12 Inrichting en meubilair gemeente 

Deze post is reeds behandeld in paragraaf 03.05 en 03.06. 

03.13  Inrichting Bibliotheek 

Als bijdrage aan de inrichting van de bibliotheek is, conform het raadsvoorstel, een bedrag opgenomen 

van € 1,9 miljoen. Brink Groep heeft dit bedrag niet nader geanalyseerd, aangezien dit een 

vastgestelde bijdrage is.  

03.14 Totaal Stichtingskosten 

De bouwstenen om te komen tot een totaal stichtingskostenoverzicht zijn hiervoor nader toegelicht. 

Daarbij is waar nodig een opdeling gemaakt tussen nieuwbouw of verbouw, om verklaring van de 

verschillen te verduidelijken. 

Dit alles resulteert in het onderstaand overzicht van de stichtingskosten. 

 

Opbouw Stichtingskosten Gemeente Deventer Brink Groep verschil

Grondkosten 2,4                              2,4                              -          

Bouwkosten 32,1                            36,3                            4,2           

Honoraria 4,8                              5,2                              0,4           

Bijkomende kosten 0,6                              1,1                              0,5           

Inrichting (incl. ICT) 1,7                              4,9                              3,2           

Meubilair 3,0                              4,1                              1,1           

Prijsstijgingen 6,8                              3,8                              3,0-           

Onvoorzien 6,4                              2,6                              3,8-           

Afkoop Parkeerplaatsen 1,7                              1,7                              -          

Voorbereidingskosten 6,3                              6,3                              -          

Gibsonstraat/Steerne 2,0                              2,0                              -          

Inrichting en meubilair gemeente zie hierboven zie hierboven -          

Inrichting Bibliotheek 1,9                              1,9                              -          

+ + + +

Totaal Stichtingskosten 69,8                            72,3                            2,5           
 

 

Om aansluiting te hebben met de raadsstukken is in het onderstaand totaaloverzicht de vertaalslag 

gemaakt van de hiervoor beschreven posten naar een kostenstructuur, zoals gecommuniceerd in de 
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raadsstukken. Brink Groep hanteert hiervoor dezelfde werkwijze als de gemeente, zodat een goede 

vergelijking mogelijk is. 

Vervolgens worden de verschillen op hoofdlijnen toegelicht. 

 
Stichtingskosten Nieuwbouw Scenario III

Nieuwbouw

Nieuwbouwkosten 48,8       47,9       0,9

Afkoop parkeerplaatsen 1,7         1,7         0,0

Voorbereidingskosten 6,3         6,3         0,0

Totaal nieuwbouw 56,8       55,9       0,9    

Verbouwingen

Polstraat 6a, 12, 14, 3-11 2,7         3,6         -0,9

Bestuurscentrum 4,9         3,4         1,5

Elders (Gibsonstraat/Steerne) 2,0         2,0         0,0

Totaal Verbouwingen 9,5         9,0         0,5

Inrichting en meubilair gemeente 4,1         3,0         1,1

Totaal Krediet 70,4      67,9      2,5

Inrichting Bibliotheek 1,9         1,9         0,0

Totaal kader 72,3      69,8      2,5

VerschilRaadsvoorstel 25-02-2009Brink Groep

 

 

Nieuwbouw 

Het verschil bij de nieuwbouw is circa € 900.000,--. Dit betekent 1,6% ten opzichte van het 

Raadsvoorstel.  

Verbouwingen 

Het totaal aan verbouwingskosten komt circa € 500.000,-- hoger uit in de raming van Brink Groep. 

Dit betekent 6 % ten opzichte van het Raadsvoorstel. 

Inrichtingen en meubilair 

Het totaal aan ‘inrichtingen en meubilair’ komt circa € 1,1 miljoen hoger uit in de raming van  

Brink Groep. Dit betekent circa 37 % verschil ten opzichte van het Raadsvoorstel. 

Inrichtingen zijnde vloerbedekking, systeemwanden en ICT voorzieningen zijn door de gemeente 

verwerkt in de nieuwbouw en verbouwkosten.  

Meubilair 

Brink Groep acht dat de voorziening voor het meubilair van € 3,0 miljoen niet strookt met het gekozen 

kantoorconcept (lees: flexconcept). Brink Groep heeft een raming opgesteld, op basis van het ruimtelijk 

programma, die circa € 1.1 miljoen hoger uitkomt. Dat is naar oordeel van Brink Groep de voorziening 
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die nodig is om te komen tot een volwaardige inrichting (100% nieuw), die aansluit op het 

ambitieniveau van het ontwerp. 

03.15 Planning 

Gemeente Deventer hanteert de volgende planning (vanaf 1-3-2009): 

1. voorbereiden contractstukken en aanbesteding 13 maanden 

2. realisatie en uitvoering    24 maanden 

3. oplevering en inrichting en verhuizen   6 maanden 

Deze planning heeft als uitgangspunt een aanbesteding op basis van een definitief ontwerp (DO). 

Brink Groep acht de planning van stap 1 (voorbereiden contractstukken en aanbesteding) ambitieus. 

Naar wij begrepen hebben is de gemeente voornemens de aanbesteding op basis van een definitief 

ontwerp (DO) te doen. Aandachtspunt hierbij is wel dat een aanbesteding op basis van een DO in plaats 

van een verder uitgewerkt plan in de vorm van bestek en bestekstekeningen, vanwege de complexiteit 

en omvang van het project een zeker risico met zich meebrengt en in de beschikbare tijd een 

behoorlijke inspanning zal vragen van de projectorganisatie. 

Naar het oordeel van Brink Groep is de planning voor de stap 2 (realisatie en uitvoering) en stap 3 

(oplevering en inrichting en verhuizen) realistisch. 

03.16 Risicoreservering 

Gemeente Deventer heeft een risicoreservering getroffen van € 2,5 miljoen om het risico van vertraging 

in met name de vergunningprocedure op te vangen.  

Indien vertraging optreedt, zal dit consequenties hebben voor de bouwkosten daar deze over het 

algemeen stijgen. Brink Groep schat in dat met 1 jaar vertraging het effect van deze prijsstijging circa  

€ 1 miljoen bedraagt. 

Tevens loopt de gemeente in het geval van vertraging renteverliezen over de reeds gedane 

investeringen. Het meest waarschijnlijke moment waar aanzienlijke vertraging zou kunnen optreden is 

tijdens de bouwvergunningsprocedure. Op dat moment zal de gemeente circa € 10 miljoen aan kosten 

gemaakt hebben bestaande uit hoofdzakelijk voorbereidingskosten en honoraria. In dit geval zal de 

renteschade als gevolg van deze vertraging circa € 450.000 per jaar bedragen. 

Brink Groep acht de risicoreservering toereikend om deze eventuele vertragingsschade te kunnen 

dekken. 

03.17 Referentiekader 

Brink Groep acht dat het integraal ontwerp van de architect voor zowel het stadskantoor als de 

bibliotheek een zeer hoog ambitieniveau heeft op het vlak van architectuur, kwaliteit, uitstraling en 

materialisatie. De hoogte van het investeringkostenniveau is ons inziens in verhouding met het 

ontwerp. Wanneer alleen de nieuwbouw van het stadskantoor en de bibliotheek van het ‘Huis van 

Deventer’ vergeleken wordt met cijfers van VNG (bron: ‘Bouwen van Gemeentehuizen’ uitgave van VNG 

(2004) (ISBN: 90 322 7794 4) voor een stadhuis met ‘hoge kwaliteit’ resulteert dat in het volgende 

overzicht: 
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Referentie onderdeel Nieuwbouw

bvo investeringskosten totaal 

m2 per m2 bvo (x 1 miljoen)

Brink Groep

Nieuwbouwkosten 16.878          2.868€                 48,4€                 

Voorbereidingskosten 16.878          263€                   4,4€                   

Inrichting en meubilair gemeente 16.878          145€                   2,4€                   

Totaal 16.878          3.276€                55,3€                 incl. parkeerkelder (80 pp)

Cijfers VNG* (geïndexeerd naar 1-1-08)

Nieuwbouw hoogwaardig 16.878          3.055€                 51,6€                 excl. parkeerkelder

Parkeerkelder (80 pp) 80                 35.000€               2,8€                   

Totaal 16.878          3.221€                54,4€                 incl. parkeerkelder (80 pp)

*Bron: "Bouwen van Gemeentehuizen" uitgave van VNG (2004) (ISBN:90 322 7794 4)  

 

In het bovenstaande overzicht zijn de voorbereidingskosten op basis van m² bvo toegekend en aan het 

bovenstaande investeringskostenoverzicht toegevoegd. 

Uit bovenstaande tabel concludeert Brink Groep dat de nieuwbouw op investeringskostenniveau van het 

project nagenoeg vergelijkbaar is met een stadhuis met ‘hoge kwaliteit’ zoals hiervoor weergegeven.  

Hieronder een impressie van een voorbeeldproject op basis waarvan onder andere de bovengenoemde 

referentiecijfers van VNG zijn opgesteld. 

 

 

Gemeentehuis Alphen aan den Rijn Bron: www.architectenwerk.nl 
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03.18 Conclusie 

Brink Groep heeft de stichtingskostenopbouw van gemeente Deventer geanalyseerd en beoordeeld op 

alle onderdelen. Brink Groep acht dat het gehanteerde rekenmodel goed in elkaar zit, correct rekent, en 

zich door de opbouw en structuur goed leent voor het analyseren van meerdere scenario’s.  

De budgettering van de gemeente is in de basis gestoeld op ramingen van de bouwkosten door BBN 

Adviseurs (prijspeil 1 januari 2008) en kengetallen. Het niveau van de Stichtingskosten zoals 

weergegeven in de Raadstukken sluit op € 69,8 miljoen. 

Brink Groep acht dat voor ‘het leveren van een gebruiksklaar gebouw’ (bron: Projectopdracht Nieuwbouw 

Stadskantoor versie 1.0 d.d. 10-12-2008) de stichtingskosten circa € 72,3 miljoen bedragen. 

Voor toetsing van het bouwkostenniveau heeft Brink Groep de bouwkostenbegrotingen van Basalt  

gedateerd 25 februari 2009 beoordeeld om grip te krijgen op het bouwkostenniveau. Daarvoor heeft 

Brink Groep een vertaalslag gemaakt naar hetzelfde prijspeil als gemeente Deventer. 

Deze bouwkostenbegrotingen zijn gebaseerd op het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten  

gedateerd 21 november 2008 (scenario 3).  

Hoewel Brink Groep uitkomt op een hoger stichtingskostenniveau acht Brink Groep de genoemde 

stichtingskosten van € 69,8 miljoen realistisch. 

Het verschil van € 2,5 miljoen. (3,6%) ten opzichte van het genoemde bedrag in het raadsbesluit 

bevindt zich in de normale marge van onzekerheid in de ramingen in dit stadium van het project.  

Daarbij is op te merken dat een groot deel van het verschil, zijnde € 1,1 miljoen aanwijsbaar het 

meubilair betreft van het gehele project. Het is niet ondenkbaar dat, in plaats van volledig 100% nieuw 

meubilair, hergebruik van het bestaande meubilair mogelijk is. 

 

04  HUISVESTINGSLASTEN 

De totale huisvestingslasten bestaan uit de som van de kapitaallasten en de exploitatielasten. Onder de 

kapitaallasten wordt verstaan de lasten die voortvloeien uit de stichtingskosten. Exploitatielasten zijn de 

lasten die verbonden zijn met het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw.  

Brink Groep heeft een second opinion uitgevoerd op de raming van gemeente Deventer van  

8 februari 2009. Hieronder worden de resultaten van de second opinion beschreven. 

04.01 Kapitaallasten 

In de raming van gemeente Deventer worden de totale stichtingskosten op annuïtaire basis 

afgeschreven. Nederlandse overheden mogen alleen op annuïtaire of lineaire basis dergelijke 

investeringen afschrijven. Voor de bepaling van de annuïtaire kapitaallasten worden twee 

afschrijftermijnen gehanteerd: 40 jaar voor gebouw en installaties en 10 jaar voor meubilair en  

ICT-voorzieningen.  

Naar het oordeel van Brink Groep zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen correct mits er een 

voorziening wordt getroffen voor het feit dat gebouwinstallaties eerder aan vervanging toe zijn dan het 

casco.  
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Gemeente Deventer komt zo tot kapitaallasten van circa € 4,22 miljoen per jaar in 2013.  

Brink Groep heeft op basis van haar second opinion van de stichtingskosten de kapitaallasten bepaald 

op € 4,25 miljoen.  

 

Bijdrage aan de bibliotheek 

De eenmalige bijdrage aan de inrichting van de bibliotheek is een keuze van de gemeente en is gedekt 

door middelen uit de reserve Huisvesting. Deze lasten worden in 2012 in een keer genomen en hebben 

daarom geen invloed op de jaarlijkse kapitaallasten van het project ‘Huis van Deventer’.  

Gemeente Deventer heeft deze kosten inzichtelijk gemaakt in de stichtingskosten.  

 

BTW 

Gemeenten kunnen in bepaalde gevallen compensatie aanvragen voor BTW betaald over ingekochte 

goederen en diensten.  

In de regel geldt dat stadskantoren niet voor 100% BTW-compensabel zijn, maar wel voor circa 90%. 

Om risico’s met betrekking tot BTW-compensatie uit te sluiten is het mogelijk op voorhand met de 

Belastingdienst een ruling overeen te komen. In een ruling wordt vooraf overeengekomen hoeveel BTW 

compensatie er plaats mag vinden, zodat achteraf geen discussie meer ontstaat met de belastingdienst. 

 

In het geval van het nieuwe stadskantoor Deventer heeft er een ruling plaatsgevonden met de 

Belastingdienst. Gemeente Deventer is in deze ruling overeengekomen dat in het geval van de 

nieuwbouw 8,6% van de te betalen BTW niet compensabel is (91,4% is dus wel compensabel).  

Dit resulteert in een gemiddelde BTW belastingdruk van 8,6% x 19% BTW = 1,634%. Deze niet 

compensabele BTW maakt onderdeel uit van de stichtingskosten.  

 

Conclusie 

Gemeente Deventer heeft de kapitaallasten op een juiste wijze bepaald. Het verschil in kapitaallasten 

tussen gemeente Deventer en Brink Groep is circa € 25.000,--.  Dit verschil wordt veroorzaakt doordat, 

naar het oordeel van Brink Groep, de stichtingskosten circa € 2,5 miljoen hoger zijn dan de raming van 

gemeente Deventer (zie paragraaf 03.14). 

Naar het oordeel van Brink Groep is het juist dat de bijdrage aan de bibliotheek niet wordt 

meegenomen in de kapitaallasten, omdat deze bijdrage in één keer als last wordt genomen en is gedekt 

vanuit de reserve Huisvesting. 

In een ruling met de belastingdienst is overeengekomen dat de niet compensabele BTW 1,634 % over 

de stichtingskosten bedraagt. De BTW over de stichtingskosten is in het rekenmodel op een juiste wijze 

verwerkt.  

04.02 Exploitatielasten 

Brink Groep heeft naar aanleiding van eigen kengetallen en ervaringscijfers een aantal opmerkingen bij 

de gehanteerde exploitatiekosten in de raming van gemeente Deventer van 8 februari 2009.  
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Deze opmerkingen worden per onderwerp behandeld. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij 

anders wordt vermeld. 

 

Huur elders 

Op basis van een ‘quickscan marktonderzoek’ acht Brink Groep een huurprijsniveau  

van € 130,-- per m² VVO een reële huurprijs voor kantoorruimte in Deventer. Voor deze prijs kan een 

ruimte gehuurd worden in het middensegment van de markt. In het geval dat de gemeente een ruimte 

aanhuurt, kunnen partijen niet opteren voor BTW belaste huur. Indien het te huren pand binnen de 

herzieningstermijn van de belastingdienst valt (jonger dan 10 jaar), zal de verhuurder BTW schade 

lopen en deze verleggen naar de gemeente. Het lijkt erop dat de gemeente bij de bepaling van het 

huurprijsniveau rekening mee heeft gehouden met aan te huren panden ouder dan 10 jaar.  

 

Belastingen en heffingen 

Naar het oordeel van Brink Groep geeft deze post een juist beeld van de te verwachten kosten met een 

prijspeil van 1 januari 2009. 

 

Verbruikskosten 

Naar het oordeel van Brink Groep geeft deze post een juist beeld van de te verwachten kosten met een 

prijspeil van 1 januari 2009. 

 

Onderhoud 

De kosten voor onderhoud zijn in de raming van gemeente Deventer uitgesplitst naar: 

– Vervangingsonderhoud gebouw (dotatie voorziening); 

– Vervangingsonderhoud inventaris en meubilair (dotatie voorziening); 

– Overig onderhoud; 

– Onderhoudscontracten; 

– Storing gebouwen; 

– Overige huisvestingskosten (lampen, bewegwijzering, et cetera). 

De posten geven over het algemeen een goed beeld van de te verwachten onderhoudskosten, met 

uitzondering van de volgende twee posten: 

 

– Onderhoudscontracten 

Gemeente Deventer heeft de kosten voor onderhoudscontracten geraamd op € 2,-- per m² BVO per 

jaar. Brink Groep schat de kosten voor onderhoudscontracten op basis van kengetallen en 

ervaringscijfers op circa € 7,-- per m² BVO per jaar.  

 

– Vervangingsonderhoud 

Het pand aan Polstraat 6a (830 m²) en het nog extra aan te huren pand (3.297 m²) zijn niet in 

eigendom van de gemeente. Daardoor is de gemeente niet verantwoordelijk voor het eigenaarsdeel 
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van het onderhoud aan deze panden. De gemeente gaat echter investeren in de panden om deze 

aan te passen aan haar gebruikerseisen. Er moet wel onderhoud gepleegd worden aan de 

investeringen ten behoeve van het inbouwpakket in deze panden. 

 

De totale onderhoudskosten per jaar schat Brink Groep, met de aanpassing van het contractonderhoud 

en het onderhoud aan het inbouwpakket van de aangehuurde panden op circa € 823.000,-- per jaar 

met prijspeil 1 januari 2009. Dit is circa € 171.000,-- hoger dan de raming van gemeente Deventer. 

 

De overige kosten 

Naar het oordeel van Brink Groep geeft deze post een juist beeld van de te verwachten kosten met 

prijspeil 1 januari 2009. 

 

Conclusie 

De exploitatielasten geven een correct beeld van de te verwachten kosten met prijspeil 1 januari 2009. 

Naar het oordeel van Brink Groep is de post onderhoud circa € 171.000,-- te laag ingeschat. 

04.03 Indexaties 

Alle bedragen in het rekenmodel worden niet geïndexeerd in de tijd. Dit is gedaan omdat zowel de 

exploitatiekosten als de gemeentebegroting jaarlijks ongeveer gelijk stijgen. De indexaties vallen zo 

ongeveer tegen elkaar weg. De raming is daarmee onafhankelijk van het tijdstip van oplevering.   

 

In werkelijkheid stijgt de gehele gemeentebegroting met ongeveer 2% per jaar. Van de 

huisvestingslasten stijgen alleen de exploitatielasten (onderhoud, energie, belasting, et cetera).  

De kapitaallasten worden annuïtair afgeschreven. Dit betekent dat de kapitaallasten voor de komende 

40 jaar constant zijn. De kapitaallasten bedragen een substantieel deel van de totale 

huisvestingslasten. Dit betekent dus dat de totale huisvestingslasten met minder dan 2% per jaar 

zullen toenemen.  
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Figuur  1 :  re lat ieve  u i tgaven  aan  hu isvest ings lasten  waarb i j  het  ee rste  exp lo i tat ie jaar  op  100% 

is  geste ld  

Conclusie 

De gemeente rekent conservatief door niet te indexeren. De voordelen van inflatie worden na enkele 

jaren merkbaar in de gemeentebegroting.  

04.04 Totale huisvestingslasten 

De totale huisvestingslasten zijn in de raming van gemeente Deventer van 8 februari 2009, bepaald op 

circa € 6,83 miljoen per jaar. De opbouw van deze lasten is in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Huisvestingslasten gemeente Deventer

Kapitaallasten 4.222.000€     

Huur elders 536.000€       

Belastingen 345.000€       

Verbruikskosten 381.000€       

Onderhoud 702.000€       

Overige kosten 646.000€       

Totale huisvestingslasten 6.833.000€      
 

De totale huisvestingslasten bedragen volgens Brink Groep € 7,03 miljoen en worden in onderstaande 

tabel weergegeven. 
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Huisvestingslasten Brink Groep

Kapitaallasten 4.247.000€     

Huur elders 536.000€       

Belastingen en heffingen 345.000€       

Verbruikskosten 381.000€       

Onderhoud 873.000€       

Overige kosten 646.000€       

Totale huisvestingslasten 7.029.000€      

 

Conclusie 

Het verschil tussen de raming van de huisvestingslasten van gemeente Deventer en Brink Groep 

bedraagt € 196.000. Dit is een verschil van circa 3%. Naar het oordeel van Brink Groep bevindt dit 

verschil zich in de normale marge van onzekerheid van ramingen gegeven het stadium van de 

ontwikkeling. 

04.05 Aandachtspunten 

Bouwrente 

In de raming van gemeente Deventer van 8 februari 2009, wordt de verwachte bouwrente geraamd op 

circa € 5 miljoen. In de voorjaarsnota 2007 is besloten de rentekosten over de boekwaarde ten laste te 

brengen van de egalisatiereserve Rente. De stand van de egalisatiereserve per 1 januari 2009 bedraagt  

€ 5,5 miljoen. De kosten zijn hiermee gedekt. Gemeente Deventer heeft besloten deze kosten daarom 

niet op te nemen in het stichtingskostenoverzicht.  

 

Indien gemeente Deventer huur- en eigendomsvarianten met elkaar wil vergelijken is het echter wel 

wenselijk deze bouwrente op te nemen in de overzichten.  

 

Huuropbrengst horeca ruimte 

Er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke huuropbrengst van de casco horecaruimte. 

 

04.06 Conclusie 

Het verschil tussen de raming van Brink Groep en gemeente Deventer is € 196.000,-- per jaar  

€ 25.000 voor kapitaallasten + € 171.000 voor exploitatielasten).  

Dit verschil bevindt zich voor het stadium van de ontwikkeling binnen de marges van onzekerheid. 

Gemeente Deventer heeft de huisvestingslasten juist ingeschat.  

Voor de vergelijking met eventuele huurscenario’s is het wenselijk om de bouwrente mee te nemen. 

 

05  BEOORDELING LEEUWENBRUG AANKOPEN 

In het document ‘Toelichting op de reactie op de bijdrage van de heer De Mol van Otterloo’ wordt een 

overzicht gepresenteerd van de jaarlasten van de Leeuwenbrug koopvariant.  
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05.01 Analyse Stichtingskostenopzet 

Op basis van het rekenmodel van De Mol van Otterloo is door de gemeente in haar antwoord een 

vertaalslag gemaakt naar een overzicht van de tweetal varianten voor de aankoop van het pand 

Leeuwenbrug. 

 
Stichtingskosten 

Nieuwbouw

Nieuwbouwkosten 57,8       66,4       
Afkoop parkeerplaatsen 0,3         0,3         
Voorbereidingskosten 6,3         6,3         

Totaal nieuwbouw 64,4       73,0       

Verbouwingen

Polstraat 6a, 12, 14, 3-11 3,6         3,6         
Bestuurscentrum 3,4         3,4         

Elders (Gibsonstraat/Steerne) -            -            

Totaal Verbouwingen 7,0         7,0         

Inrichting en meubilair gemeente 3,0         3,0         

Totaal Krediet 74,4      83,0      

Inrichting Bibliotheek 1,9         1,9         

Totaal kader 76,3      84,9      

Aankoop Leeuwenbrug (€ 21,25 mio)Aankoop Leeuwenbrug (€ 13,5 mio)

 

 

Conclusie stichtingskostenopzet 

Brink Groep concludeert dat de vertaling van de gegevens van De Mol van Otterloo naar de 

stichtingskostenopzet van de gemeente op een juiste manier heeft plaatsgevonden waarmee een juiste 

vergelijking is gemaakt. 

05.02 Aankoopkosten Leeuwenbrug 

Gemeente Deventer stelt dat de verwerving van het pand de Leeuwenbrug (9.400 m² BVO 

kantoorruimte) tussen € 13,5 miljoen en € 21,25 miljoen bedraagt. De heer De Mol van Otterloo stelt 

dat het aankoopbedrag circa € 13,5 miljoen bedraagt. 

 

Gemeente Deventer heeft het pand in februari 2009 laten taxeren door Ten Hag Makelaars.  

De getaxeerde waarde bedraagt € 17,15 miljoen kosten koper. 

 

De kantoorruimte in de Leeuwenbrug is circa 9.400 m² bruto vloeroppervlak kantoorruimte. Met een 

geschatte vormfactor van 0,9 is dit circa 8.460 m² verhuurbaar vloeroppervlak. Een marktconforme 
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huur voor een dergelijke pand wordt door Ten Hag geschat op € 130,-- per m² VVO per jaar exclusief 

BTW.  

 

Het pand is echter niet te koop. De eigenaar heeft dit ook te kennen gegeven. Indien de gemeente het 

pand toch wil aankopen zal zij een premie op de marktwaarde moeten betalen. De hoogte van de 

premie is sterk afhankelijk van de verkoopbereidheid van de eigenaar.  

 

Conclusie 

Brink Groep concludeert dat de bandbreedte in de koopsom van het pand Leeuwenbrug die door 

gemeente Deventer is aangehouden voor de vergelijking met scenario 3 juist is. 

05.03 Huisvestingslasten 

Op basis van de door haar geraamde stichtingskosten is door de gemeente een doorvertaling gemaakt 

naar huisvestingslasten. Deze doorvertaling is op een vergelijkbare wijze gedaan als bij variant 3 en 

resulteert in kapitaallasten tussen € 4,6 miljoen en € 5,1 miljoen. De exploitatielasten van het pand 

Leeuwenbrug liggen tussen de € 2,4 en € 2,5 miljoen voor respectievelijk een aankoopbedrag van  

€ 13,5 miljoen en € 21,25 miljoen.  

Ook bij deze variant worden de renteverliezen gedurende de verbouwing van de Leeuwenbrug en de 

nieuwbouw van de bibliotheek buiten beschouwing gelaten naar analogie van scenario 3 (zie paragraaf 

04.05). De bouwrente zal naar verwachting in dezelfde orde van grootte liggen als bij variant 3. 

De berekeningswijze van de Leeuwenbrug koopvariant wijkt rekenkundig niet af van de 

berekeningswijze van scenario 3.  

De bepaling van de belastingen beweegt op een correcte wijze mee met de gewijzigde WOZ waarde.  

 

Conclusie 

Brink Groep acht dat de huisvestingslasten van deze variant door de gemeente op een juiste en 

vergelijkbare wijze als scenario 3 zijn geraamd. 

 

06  WERKPLEKKEN  

06.01 Programma van Eisen ‘Huis van Deventer’ 

Het laatste formeel vastgestelde programma van eisen (pve) dateert van 27 september 2007 en 

beschrijft de ruimtebehoefte voor het project het ‘Huis van Deventer’. Het pve, met bijbehorende 

ruimtestaat, is gebaseerd op de huisvesting van 791 werknemers (688 fte’s) op basis van het 

flexwerkconcept, zoals dat in de ‘Toelichting op het Raadsvoorstel het ‘Huis van Deventer’’ nader is 

geformuleerd.  

 

In dit werkconcept wordt uitgegaan van het realiseren van werkplekken van 12 m² NVO (Nuttig Vloer 

Oppervlak), waarbij een flexfactor van 70% werkstation per medewerker wordt gehanteerd. Rekening 
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houdend met een parttime-factor van 1,15 (zoals die volgens opgave van gemeente Deventer in haar 

personeelbestand geldt) geeft dit een totaal benodigd aantal Arbo werkstations van 554 (688 fte’s maal 

1,15 maal 70%). 

Om te garanderen dat er altijd voor iedereen een werkplek aanwezig is, worden in aanvulling op de 

Arbo werkplekken nog circa 100 werkplekken voor kort gebruik (aanlandplekken) voorzien. Om hierin 

op verantwoorde wijze te kunnen voorzien, is voor de berekening van de ruimtebehoefte uitgegaan van 

een werkpleknorm van 12 m² NVO per Arbo werkplek. 

 

De ruimtestaat en bovengenoemde uitgangspunten leiden tot een totaal benodigde ruimtebehoefte voor 

de ambtelijke kantoren van 6.898 m² FVO. 

 

Opmerkingen over systematiek: 

Bij de berekening van het aantal Arbo werkplekken is ervoor gekozen eventuele correcties ‘naar 

boven’ voor stagiaires, externe projectmedewerkers en inhuur, te compenseren door correcties ‘naar 

beneden’, vanwege ziekte, verlof en niet ingevulde vacatures. Dit is een ongebruikelijke manier om het 

aantal benodigde werkstations vast te stellen. Deze twee grootheden zijn doorgaans niet gelijk aan 

elkaar en het tegen elkaar wegstrepen geeft een minder betrouwbare inschatting van de toekomstige 

werkplekbehoefte. Beter is beide grootheden apart te benoemen en deze dan ook apart in berekeningen 

mee te nemen. 

Naast deze nivellering wordt ook een flexfactor van 70% gehanteerd. De gemiddelde leegstand (door 

afwezigheid van medewerkers) wordt zo ten onrechte twee keer gebruikt: men deelt de leegstaande 

werkplekken eerst toe aan externen en inhuurkrachten, maar door de toepassing van een flexfactor van 

70% neemt men de leegstaande werkplekken weer weg.  

06.02 Toets Brink Groep 

Brink Groep heeft op basis van de verstrekte gegevens een quickscan van het huidige ruimtelijk 

programma van eisen voor het ‘Huis van Deventer’ uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

expertise van Brink Groep over het huisvesten van gelijksoortige gemeentelijke organisaties.  

 

In tegenstelling tot de generieke norm van 12 m² NVO per werkplek, splitst Brink Groep in haar 

methodiek de verschillende ruimtetypen uit om de berekening van de ruimtebehoefte specifieker te 

maken. Ook worden de grootheden ‘afwezigheid’ en ‘inhuur en externen’ apart benoemd en niet tegen 

elkaar weggestreept. 

 

Op basis van ervaringscijfers van de gemeente is een toeslagfactor van 13% gehanteerd op genoemde 

formatie voor bijkomende gebruikers zoals inhuur van externen en stagiaires.  

 

Samenvattend leidt dit tot onderstaande berekening van het totaal benodigd aantal Arbo werkstations:  
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Parameter Uitgangspunt 

Aantal FTE  688 

Parttime factor 1,15 

Aantal vaste medewerkers  791 

Toeslagfactor bijkomend personeel 13% 

Totaal aantal medewerkers 894 

Flexfactor 70% 

Aantal Arbo werkstations 626 

  

Benodigde ruimte  6.497 m² FVO 

 

Rekening houdend met decentrale vergadervoorzieningen en additioneel archief, komt de totale 

ruimtebehoefte voor de ambtelijke kantoren in het overzicht van Brink Groep op 6.497 m² FVO. 

06.03 Conclusie 

Volgens Brink Groep is de ruimte die wordt voorzien in het pve voor de ambtelijke kantoren, gegeven 

de geformuleerde uitgangspunten van gemeente Deventer, ruim voldoende. De ruimtebehoefte zou 

volgens het overzicht van Brink Groep kunnen worden verminderd met 401 m² FVO. Echter gegeven de 

ambitieuze flexfactor van 70% verdient het geen aanbeveling om de door gemeente Deventer bepaalde 

ruimtebehoefte aan te passen. 

Het verschil in beide benaderingen zit voornamelijk in de gehanteerde systematiek, het aantal 

benodigde primaire werkstations (554 versus 626 werkstations) en de toebedeelde ruimte voor 

secundaire voorzieningen.  

Brink Groep beveelt aan om bij de uitwerking van het werkconcept, de gehanteerde systematiek te 

heroverwegen. 


