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1 Inleiding 

Het afvalwater van kleine kernen in buitengebieden wordt over het algemeen via (lange) 

drukleidingen afgevoerd naar het hoofdrioolstelsel waarna het afvalwater wordt getransporteerd 

naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Er zijn kansen om het afvalwater ook lokaal te 

verwerken. Hiermee zou mogelijk een meer doelmatige en duurzamere waterketen kunnen 

worden verkregen. Dit sluit goed aan bij recente beleidsontwikkelingen in de waterketen waarbij 

doelmatigheid en verduurzaming een speerpunt is.  

 

De gemeente Lochem heeft Tauw gevraagd om een voorbeeldcase uit te werken voor een kern 

in het buitengebied van de gemeente Lochem. De gemeente Lochem heeft als voorbeeldcase de 

kern Exel geselecteerd om de financiële haalbaarheid van het lokaal zuiveren van afvalwater te 

verkennen. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat de financiële haalbaarheid ook 

vertaald moet kunnen worden naar soortgelijke kernen in het gebied van de gemeente Lochem. 

 

In dit rapport wordt allereerst in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de kern Exel en de 

verschillende varianten die in dit onderzoek uitgewerkt worden. De uitgangspunten volgen in 

hoofdstuk 3 waarna in hoofdstuk 4 de voorkeurstechniek voor waterzuivering vastgesteld wordt. 

Hoofdstuk 5 en 6 bevatten achtereenvolgens de technische en financiële uitwerking van de 

varianten. Hoofdstuk 7 bevat de discussie gevolgd door de conclusies, doorkijk en aanbevelingen 

in hoofdstuk 8.  
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2 Exel en varianten 

2.1 Beschrijving Exel 

Het dorp Exel bestaat uit circa 60 woningen. Exel ligt in een bosrijk buitengebied van de 

gemeente Lochem. In het noordwestelijke deel van het dorp zijn recent nieuwe huizen gebouwd. 

Figuur 2.1 presenteert een luchtfoto van de kern Exel. 

 

 

Figuur 2.1 De kern Exel 

 

Het afvalwater van Exel wordt met een drukleiding verpompt naar het hoofdriool ten zuiden van 

Exel. Vervolgens wordt het afvalwater naar rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zutphen 

getransporteerd. In bijlage 1 is een totaal overzicht opgenomen van het aanvoerstelsel van de 

zuivering Zutphen. Figuur 2.2 presenteert een overzicht van de kern Exel, de drukleiding en de 

hoofdleiding. 
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Figuur 2.2 Overzicht kern Exel, drukleiding en hoofdleiding 

 

In figuur 2.3 is een overzicht opgenomen van de riolering en de aansluitingen in Exel zelf.  

Het merendeel van de aansluitingen betreft huishoudens (61 stuks) waarvan er 32 op een 

gescheiden stelsel aangesloten zijn (nieuwbouw in het noordwestelijke deel van het dorp) en 23 

op een vrijverval gemengd stelsel (ofwel inclusief regenwater). In het noordwestelijke deel gaan 

nog 6 woningen gebouwd worden die aangesloten zullen worden op het gescheiden stelsel. 

Aanvullend op de huishoudens is er een oud schoolgebouw (momenteel bewoond), horeca (de 

Exelse Molen) en een loonwerker (Elweco). Op de lange termijn zijn er nog 26 woningen gepland 

aan de noordoost kant van Exel (nabij schoolgebouw). Deze 26 woningen zijn buiten 

beschouwing gelaten in dit onderzoek. In tabel 2.1 zijn de verschillende aansluitingen in Exel 

samengevat. 
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Figuur 2.3 Rioolaansluitingen in Exel 

 

 

Tabel 2.1 Aantal aansluitingen Exel 

 

Aansluitingen Aantal 

Woningen op gescheiden stelsel 32 

Woningen gepland op gescheiden stelsel 6 

Woningen op gemengd stelsel 23 

Horeca (De Exelse Molen) 1 

Schoolgebouw (bewoond) 1 

Elweco 1 

Totaal aansluitingen 64 
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2.2 Varianten 

Het doel van dit onderzoek is om de kosten van het opnieuw aanleggen van verbindend drukriool 

tussen de kern Exel en het hoofdriool en het centraal verwerken van het afvalwater op een rwzi te 

vergelijken met de kosten van lokale verwerking.  

 

Zoals in de vorige paragraaf is genoemd, is de oude kern van Exel aangesloten op een gemengd 

vrij verval stelsel. Bij de lokale verwerking van afvalwater is het echter belangrijk om geen 

regenwater af te voeren naar de lokale zuivering omdat de zuivering en de benodigde buffer 

hierdoor groter gedimensioneerd dienen te worden. Dit geldt uiteraard ook voor een centrale 

rioolwaterzuiveringsinstallatie, daar heb je liever ook geen regenwater op. Omdat in veel 

buitengebieden het regenwater wel afgekoppeld is en dit een voorbeeldcase is voor de 

buitengebieden in de gemeente Lochem is ook in deze studie als uitgangspunt gehanteerd dat 

regenwater reeds is afgekoppeld.  

Het nieuwe deel van Exel heeft al wel een gescheiden stelsel en zou dus theoretisch zo 

decentraal kunnen worden verwerkt. Om deze reden zijn twee varianten uitgewerkt. 

 

 Variant 1: Het lokaal verwerken van alleen het afvalwater van het nieuwe deel van Exel. Het 

oude deel blijft gewoon afvoeren zoals nu ook in de huidige situatie gebeurt, inclusief 

regenwater 

 Variant 2: Het lokaal verwerken van het afvalwater van de gehele kern Exel. Het gemengde 

stelsel in het oude deel van Exel wordt ‘omgebouwd’ naar een gescheiden stelsel zodat voor 

geheel Exel regenwater en afvalwater zijn gescheiden 

 

De kosten voor het afkoppelen van het regenwater bij variant 2 zijn in de basis niet meegenomen. 

Bij de financiële uitwerking (hoofdstuk 6) zijn de kosten van het afkoppelen wel als gevoeligheid 

meegenomen, om zodoende het effect te laten zien van het betrekken van het afkoppelen van 

regenwater op de financiële haalbaarheid. Zoals genoemd heeft het afkoppelen van regenwater 

ook een voordeel voor de centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie. Tevens zijn er nu ook al 

knelpunten met de afvoer van het regenwater in Exel (gemaal kan het niet altijd aan). Daardoor is 

deze gevoeligheid eigenlijk niet 1-op-1 te koppelen met de lokale zuivering (afkoppelen van 

regenwater doe je om meerdere/andere redenen). Ook in geval dat Exel in de toekomst zal 

blijven afvoeren naar de centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie is het maar de vraag of je ook 

regenwater zal/wilt blijven lozen. Naar verwachting zal regenwater in de toekomst sowieso 

(vergaand) worden afgekoppeld ongeacht of er centraal of lokaal gezuiverd zal gaan worden. 

Daarmee is het betrekken van de kosten van het afkoppelen bij de kosten van het lokaal zuiveren 

niet geheel terecht, maar het maakt wel inzichtelijk welke kosten hiermee gemoeid zijn en wat het 

effect is op de financiële haalbaarheid als deze kosten worden meegenomen binnen de afweging. 
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Noot: Bij de afronding van dit onderzoek, bleek dat niet al het regenwater van het nieuwe deel 

van Exel is afgekoppeld. Enkel de voorzieningen in de openbare ruimte (wegen) zijn afgekoppeld. 

Op de particuliere gronden wordt het regenwater van bijvoorbeeld de daken van de woningen 

afgevoerd op het vuilwaterriool. De kosten voor het afkoppelen van dit nieuwe deel van Exel zijn 

niet meegenomen in de gevoeligheid. 

 

De varianten 1 en 2 zijn weergegeven in figuur 2.4. Het rode kader (variant 1) betreft reeds 

afgekoppelde nieuwbouw die aangesloten is op een gescheiden vrij verval stelsel (rode pijlen). 

Het afvalwater van de nieuwbouw loopt onder vrij verval naar een pompput van waaruit het naar 

het gemengd stelsel verpompt wordt (paarse pijlen). Het blauwe kader (variant 2) betreft alle 

aansluitingen in Exel. De drukleidingen zijn weergegeven met oranje lijnen. 

 

 

Variant 1

Variant 2

 

Figuur 2.4 Varianten afkoppeling 

 

Om de financiële haalbaarheid van de varianten te bepalen dienen ze te worden afgewogen 

tegen een afwegingsvariant. 
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Afwegingsvariant voor variant 1:  

Bij variant 1 worden de investeringskosten + levensduurkosten voor lokale zuivering voor het 

nieuwe deel van Exel afgewogen tegen het blijven lozen van het afvalwater uit het nieuwe deel 

van Exel op rwzi Zutphen. 

 

Afwegingsvariant voor variant 2: 

Bij variant 2 is het uitgangspunt dat regenwater volledig is afgekoppeld voor de gehele kern Exel1. 

Bij variant 2 worden de investeringskosten + levensduurkosten van de lokale zuivering 

afgewogen tegen het blijven lozen van het afvalwater (excl. regenwater) van de kern Exel op rwzi 

Zutphen.  

 

  

 
1  Dit geldt voor zowel de variant waarbij lokaal wordt gezuiverd als voor de variant waar tegen variant 2 wordt 
 afgewogen namelijk het centraal zuiveren op rwzi Zutphen. Dit is gedaan om zodoende een eerlijk vergelijk te 
 krijgen in de (transport)kosten. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Drukleiding 

Het afvalwater van de huishoudens in Exel komt samen in een put. Een gemaal in het zuiden van 

Exel verpompt het afvalwater vanuit deze put via een drukleiding naar een grotere hoofdleiding 

van het waterschap (zie ook figuur 2.2 in het vorige hoofdstuk). De lengte van de drukleiding 

(tussen Exel en de hoofdleiding) is 1.672 meter en de diameter bedraagt 125 mm.  

 

3.2 Hoeveelheid en samenstelling huishoudelijk afvalwater  

Om de afvalwaterproductie vanuit de huishoudens te bepalen zijn in overleg met de projectgroep 

uitgangspunten opgesteld voor het aantal inwoners per huishouden en de dagelijkse hoeveelheid 

afvalwater per persoon. De afvalwaterproductie van de Exelse Molen is gebaseerd op aannames 

over het waterverbruik en de geloosde vuilvracht. Ook voor het bepalen van het afvalwater van 

de voormalige school zijn aannames gedaan. Alle uitgangspunten zijn opgenomen in tabel 3.1. 

 

 

Tabel 3.1 Uitgangspunten afvalwaterproductie 

 

Aspect Eenheid Waarde 

Aantal vervuilingseenheden (v.e.)/inwoners per huishouden Aantal 3 

Afvalwaterproductie per v.e. per dag Liters per persoon 

per dag 

120 

Aantal v.e. voormalig schoolgebouw Aantal 3 

Maximaal aantal bezoekers bij De Exelse Molen niet zijnde 

bewoners van Exel zelf bij een evenement 

Aantal 200 * 

Toiletspoelingen per bezoeker De Exelse Molen Aantal 4 ** 

Hoeveelheid spoelwater per toiletspoeling De Exelse Molen Liter 5 *** 

Vuillast per bezoeker De Exelse Molen v.e. per bezoeker 0,33 ** 

Vuillast sanitair afvalwater Elweco v.e. 3 **** 

* informatie gemeente Lochem (het betreft bezoekers van buiten Exel, dus extra afvalwaterproductie) 

** aanname Tauw ten behoeve van afvalwaterstroom Exelse Molen 

*** aanname Tauw ten behoeve van afvalwaterstroom Exelse Molen (gemiddelde van urinoirs en spoeltoiletten) 

**** aanname op basis van sanitaire vuillast van andere loonwerker in beheergebied van waterschap Rijn en IJssel 

(zie bijlage 3) 

 

De uitgangspunten voor de samenstelling van het huishoudelijk afvalwater zijn opgenomen in 

tabel 3.2. Het betreft de maximale waarden.  
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Tabel 3.2 Samenstelling huishoudelijk afvalwater (maximale concentraties) 

 

Samenstelling huishoudelijk afvalwater Eenheid Maximale waarde 

Chemisch zuurstof verbruik (BZV) mg/l 1.000 

Biologisch zuurstof verbruik (CZV) mg/l 400 

Zwevende stof (ZS) mg/l 450 

Totaal stikstof (N-totaal) mg/l 100 

Totaal fosfor (P-totaal) mg/l 16 

 

3.3 Bedrijfsafvalwater (loonwerker): 

Bij een loonwerker concentreren de activiteiten waarbij afvalwater kan vrijkomen zich rondom het 

onderhoud van machines en werktuigen. De loonwerker Elweco heeft een gevarieerd 

lozingspatroon gedurende het jaar. De pieklozingen vinden plaats in november en december. 

Dan wordt namelijk al het materieel grondig schoongespoten voor de winterstalling. Er wordt dan 

maximaal 15 m3 (afval)water per werkdag geloosd. Een groot deel van het schoonmaakwater 

betreft grondwater dat met een eigen pompinstallatie wordt opgepompt. Het fijnere 

schoonmaakwerk gebeurt vervolgens met hogedrukspuit (leidingwater). In maart en april vindt 

nog een deel van de grondbewerking plaats en het uitrijden van mest. In deze perioden wordt bij 

terugkomst van het land het materieel een beetje afgespoeld met alleen grondwater. Schatting is 

dat er dan 3 tot 5 m3 per werkdag wordt geloosd. In het zomerseizoen zijn de werkzaamheden op 

het land zeer beperkt en vinden dus ook weinig schoonmaakwerkzaamheden plaats. Er zijn geen 

specifieke concentraties bekend van het bedrijfsafvalwater van Elweco. 

 

Gezien het wisselende lozingspatroon van de loonwerker waarbij naar verwachting ook vooral 

dunwater (lage concentraties) wordt geloosd is het maar de vraag of je een dergelijke lozer op de 

riolering moet/wilt aansluiten of dat het niet beter is dat enkel een olie/vetafscheider met slibvang 

en een infiltratiemogelijkheid wordt voorzien2. Aangezien de samenstelling van het 

bedrijfsafvalwater niet bekend is (en mogelijk een grote invloed kan hebben), het maar de vraag 

is of je dergelijk bedrijfsafvalwater op het riool moet/wilt aansluiten en de case van Exel ook 

vertaalbaar moet kunnen zijn voor soortgelijke kernen in het gebied van gemeente Lochem is 

besloten om (vooralsnog) het bedrijfsafvalwater van Elweco niet te betrekken. 

Bij de financiële uitwerking (hoofdstuk 6) zijn de extra kosten van het ook lokaal zuiveren van het 

afvalwater van de loonwerker Elweco wel als gevoeligheid meegenomen, om zodoende het effect 

te laten zien op de financiële haalbaarheid. Hierbij is alleen rekening gehouden met de extra 

hydraulische aanvoer naar de lokale zuivering (de vracht kan niet worden bepaald omdat de 

samenstelling van het bedrijfsafvalwater niet bekend is). 

 

 

 
2 Naar verwachting zal de loonwerker al een olie/vetafscheider hebben. 
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3.4 Lozingseisen bodem/oppervlaktewater 

De uitgangspunten voor de lozing van gezuiverd afvalwater in bodem en oppervlaktewater zijn 

gebaseerd op het Activiteitenbesluit 3. De uitgangspunten zijn opgenomen in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Lozingsnormen voor bodem en (niet) aangewezen oppervlaktewater 

 

Parameter Bodem of aangewezen oppervlaktewater Niet aangewezen oppervlaktewater 

  

Representatief 

etmaalmonster 

 

Steekmonster 

 

Representatief 

etmaalmonster 

 

Steekmonster 

BZV 30 60 20 40 

CZV 150 300 100 200 

N-totaal   30 60 

Ammonium   2 4 

ZS 30 60 30 60 

P-totaal   3 6 

 

Lozing in de bodem is niet op iedere locatie mogelijk. Om deze reden is de bodemgesteldheid in 

Exel geïnventariseerd om de draagkracht en waterdoorlatendheid te kunnen beoordelen. Een 

dwarsdoorsnede van de bodem in Exel is weergegeven in figuur 3.1. 

 
3 Lozingsnormen Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3.5 
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Figuur 3.1 Bodemopbouw Exel (geel = zand, groen is klei) 

 

In figuur 3.1 is te zien dat de bodem voornamelijk bestaat uit zandgrond welke hier en daar 

doorsneden wordt door een dunne kleilaag. De gemiddelde grondwaterstand in Lochem ligt 1 tot 

1,5 m-mv en de verwachting is dat dit ook in Exel het geval is. Lozing in de bodem is in Exel dus 

mogelijk. Dit zou direct kunnen (direct in bodem), maar ook indirect via lozing op een sloot 

(oppervlaktewater). Ter verduidelijking: Het afvalwater dient uiteraard wel eerst te worden 

gezuiverd. 

 

3.5 Locaties lokale zuiveringen 

In figuur 3.2 zijn de beoogde locaties opgenomen van de zuiveringen van varianten 1 en 2. Deze 

locaties zijn geselecteerd omdat het onbebouwd oppervlak betreft wat zo dicht mogelijk bij het 

vrijkomende afvalwater in de buurt ligt. 
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Figuur 3.2 Uitgangspunt locaties (omcirkeld) voor lokale zuiveringen varianten 1 en 2 

 

 

3.6 Overzicht afvalwaterproductie varianten 

Op basis van het aantal aansluitingen en de aannames voor de afvalwatersamenstelling en 

productie is in tabel 3.4 de afvalwaterproductie van de verschillende varianten uitgewerkt.  

 

Tabel 3.4 Afvalwaterproductie van diverse varianten 

 

Aspect Eenheid Variant 1 

Nieuwe deel Exel 

Variant 2 

Gehele kern Exel 

 (excl. regenwater) 

Debiet m3/d 14 27 

v.e.’s aantal 114 256 

CZV kg/d 14 27 

BZV kg/d 5 11 

ZS kg/d 6 12 

N-totaal kg/d 1 2,7 

P-totaal kg/d 0,2 0,4 

Variant 1

Variant 2

Variant 1

V
ariant 2
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4 Verkenning en selectie zuiveringstechnieken 

Voor de lokale zuivering is een afweging gemaakt tussen de volgende zuiveringstechnieken. 

 Verbeterde septic tank + helofytenfilter (verticaal doorstroomt) 

 Verbeterde septic tank + wilgenfilter 

 Textile media filter 

 Biorotor 

 Mini actief slib systeem (IBA plus) 

 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de diverse systemen. Om inzicht te verkrijgen in de 

diverse systemen is een kwalitatieve beoordeling gemaakt van verschillende criteria. De 

beoordeling van de verschillende systemen is opgenomen in navolgende tabel.  

 

 

Tabel 4.1 Zuiveringstechnieken 

 

 Helofytenfilter 

(verticaal 

doorstroomt) 

Wilgenfilter Textile media 

filter 

Biorotor Mini-actief slib 

zuivering  

(IBA plus) 

Beheer en onderhoud ++ ++ + - - 

Kosten + 0 0 0 - 

Duurzaamheid ++ ++ ++ 0 - 

Verwachte acceptatie 

(draagvlak) 

+ + + + + 

Multifunctionaliteit + + - - + 

Zuiveringsrendement 0 0 0 0 + 

Ruimtebeslag - - - 0 ++ ++ 

Score +6 +4 +3 +1 +2 

 

Op basis van een overleg met de projectgroep (d.d. 10 november 2014) is besloten het verticaal 

doorstroomt helofytenfilter met eventueel een nageschakelde wilgenfilter uit te werken voor 

varianten 1 en 2.  

 

Verticaal doorstroomde helofytenfilters leveren een effluentkwaliteit met een gemiddelde BZV 

kleiner dan 10 mg/l, CZV kleiner dan 50 mg/l en zwevende stof kleiner dan 10 mg/l waardoor ze 

reeds voldoen aan de in tabel 3.3 opgenomen eisen voor infiltratie in de bodem of lozing op 
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aangewezen oppervlaktewater 4. Verticaal doorstroomde helofytenfilters leveren bovendien een 

belangrijke bijdrage aan de verwijdering van pathogenen. 

Een nageschakeld wilgenfilter is om zuiveringstechnische redenen dus niet nodig. Vanuit 

duurzaamheid zou wel overwogen kunnen worden om nageschakeld een wilgenfilter te plaatsen 

vanwege de biomassaproductie. Aangezien is gevraagd om een onderzoek naar de financiële 

haalbaarheid is er voor gekozen alleen een helofytenfilter verder te betrekken in de technische en 

financiële uitwerking5. Gezien het feit dat lozing in de bodem mogelijk is wordt uitgegaan van een 

infiltrerend helofytenfilter. Een nageschakelde infiltrerend maar ook grotendeels verdampend6 

wilgenfilter is niet meer nodig omdat het gezuiverde water reeds via het helofytenfilter in de 

bodem geïnfiltreerd wordt. Ter beeldvorming zijn in figuur 4.1 zowel een infiltrerend helofytenfilter 

als de combinatie van een helofytenfilter en een infiltrerend wilgenfilter weergegeven. De figuren 

dienen van rechts (aanvoer afvalwater) naar links (lozing behandeld afvalwater) te worden 

gelezen. 

 

Infiltratie naar bodem

Infiltratie naar bodem
 

Figuur 4.1  Helofytenfilter met nageschakeld infiltrerend wilgenfilter (boven) en infiltrerend helofytenfilter 

 (onder) 

 

 

 
4  Vlaamse milieumaatschappij en provincie Antwerpen, 2001, Monitoring kleinschalige waterzuivering door 
 plantensystemen 
5  In de praktijk is het natuurlijk altijd mogelijk om een nageschakelde wilgenfilter te plaatsen. Reden om dit wel te 
 doen zou mogelijk ter verbetering van de fauna kunnen zijn of om extra biomassa (hout) te produceren 
6  Wilgenfilters zijn in staat om in de zomer een groot deel van het afvalwater te verdampen. 
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5 Technische uitwerking 

5.1 Technische uitgangspunten 

 Voorafgaand aan het helofytenfilter wordt een verbeterde septic tank als 

voorbehandelingsstap geplaatst. Verder genoemd als voorbehandelingstank. In de 

voorbehandelingstank bezinken de vaste delen en vindt biologische afbraak/omzetting plaats. 

Tevens wordt vet/olie afgescheiden in de voorbehandelingstank 

 Voor de grootte van de voorbehandelingstank is 0,8 m3 per v.e. gehanteerd. Eenduidige 

richtlijnen voor voorbehandelingstanks zijn niet gevonden en voor grote 

voorbehandelingstanks - zoals benodigd binnen dit onderzoek - niet voorhanden. De 0,8 m3 

per v.e. is een inschatting, echter wel mede onderbouwd op literatuur (zie navolgend kader). 

Deze inschatting is eerder te ruim dan te krap 

 

 

Richtlijnen voor het ontwerp van een voorbehandelingstank zijn niet eenduidig en voor grote 

voorbehandelingstanks (> 10 v.e.) niet voorhanden. 

Bij het ontwerp van IBA systemen wordt rekening gehouden met een voorbehandelingstank van 6 

m3 voor maximaal 5 v.e. en een voorbehandelingstank van 12 m3 voor maximaal 10 v.e. Voor meer 

dan 10 v.e. is niets genoemd. Dit houdt in dat er 1,2 m3 per v.e. wordt gehanteerd. Voor het 

ontwerp van grotere voorbehandelingstanks - zoals binnen dit onderzoek - lijkt deze waarde een 

overschatting, aangezien fluctuaties in aanvoer worden uitgemiddeld over meerdere woningen. 

In een Amerikaans artikel (‘Design and performance of septic tanks’, T.R. Bounds) waarin goed op 

het ontwerp van een voorbehandelingstank wordt ingegaan, is gesteld dat ca. 1 m3 per v.e. nodig 

is. De voorbehandelingstank dient dan eens per 7 – 12 jaar geledigd te worden. Hierbij gaat men 

echter wel uit van een afvalwaterproductie van 189 liter per persoon per dag (Amerikanen 

gebruiken meer water). Omgerekend naar 150 liter per persoon per dag is dan sprake van circa 0,8 

m3 per v.e. 

De IBA helpdesk meldt op hun site dat in de Nederlandse omstandigheden de biologische 

omzetting moeizaam verloopt vanwege het koudere klimaat. In onze omstandigheden moeten 

voorbehandelingstanks regelmatig geleegd worden. 

Tevens zijn er verscheidene bronnen die alleen een minimale verblijftijd in dagen noemen. Echter 

loopt dit uiteen van 3 tot 10 dagen. Dit komt overeen met 0,45 tot 1,5 m3 per v.e. uitgaande van 150 

liter water per persoon per dag.  

Het Amerikaans artikel ziet er het meest gedegen uit. Hierin is met de verschillende zones in een 

voorbehandelingstank rekening gehouden, inclusief 1 dag reserve opslagcapaciteit. Omgerekend 

naar 150 liter per persoon per dag dient dan rekening te worden gehouden met 0,8 m3 per v.e. 

Aangezien de IBA helpdesk meldt dat voorbehandelingstanks in Nederlands regelmatiger moeten 

worden geledigd zal voor de lediging eens per 5 jaar worden aangehouden. 
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 De voorbehandelingstank is uitgevoerd als ronde hdpe tank (ondergronds) en heeft een 

diameter van 2 meter 

 Na de voorbehandelingstank wordt een pompput geplaatst ten behoeve van de aanvoer naar 

het helofytenfilter. De pompput heeft een buffercapaciteit van minimaal een halve dag 

aanvoer 

 Voor het oppervlakte van het helofytenfilter is 3 m2 per v.e. gehanteerd. 3 tot 5 m2 per v.e. is 

een richtlijn voor het ontwerp van een helofytenfilter. De oppervlakte per v.e. is afhankelijk 

van de schaalgrootte en de lozingseisen die behaald moeten worden. Bij een kleine 

schaalgrootte (bijvoorbeeld 1 huishouden) wordt doorgaans voor een groter oppervlakte per 

v.e. gekozen terwijl bij een grotere schaalgrootte een kleiner oppervlak per v.e. mogelijk is. 

Dit komt doordat aanvoerpieken (vrachten) bij grotere systemen meer worden afgevlakt. Bij 

strengere lozingseisen wordt doorgaans een groter oppervlakte per v.e. gehanteerd dan bij 

minder strenge lozingseisen. Aangezien in Exel sprake is van een relatief grote schaal en er 

geen strenge lozingseisen gelden is 3 m2 per v.e. een reëel uitgangspunt 

 Als uitgangspunt is gehanteerd dat het gezuiverde afvalwater direct in de bodem infiltreert 

 

Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten zijn de verschillende varianten 

technisch uitgewerkt. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de 

verschillende varianten.  

 

 

Tabel 5.1 Dimensionering hoofdonderdelen lokale behandeling 

 

Aspect Eenheid Variant 1 Variant 2 

Inhoud voorbehandelingstank m3 91 205 

Oppervlakte voorbehandelingstank m2 70 158 

Oppervlakte helofytenfilter m2 342 767 

Extra oppervlak 25 % m2 103 231 

Totaal oppervlak m2 515 1.156 

 

In figuur 5.1 is een impressie gegeven van het benodigde oppervlak van de 

voorbehandelingstank en het helofytenfilter. 
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Figuur 5.1 Impressie van benodigd oppervlak varianten 1 en 2 

 

 

 

Variant 1

Variant 2

Helofytenfilter

Voorbehandelingstank 
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6 Financiële uitwerking 

Voor de financiële uitwerking zijn zowel de investeringskosten alsmede de levensduurkosten 

bepaald.  

 

6.1 Uitgangspunten 

Voor het berekenen van de kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De kostenramingen zijn opgesteld met de methodiek van de Standaard Systematiek 

Kostenramingen (SSK2010). De SSK2010-systematiek is een uniforme ramingstechniek 

welke is ontwikkeld door het CROW 

 De totale projectkosten (investering + levensduurkosten) zijn bepaald over een periode van 60 

jaar, zijnde de langste afschrijvingstermijn namelijk die van de leidingen van het riool en de 

voorbehandelingstank 

 De kosten zijn gekapitaliseerd (contante waarde), waarbij rekening is gehouden met een 

discontovoet van 2,5 % (richtlijn ministerie van financiën voor maatschappelijk kosten-

batenanalyses). Noot: De gemeente Lochem hanteert doorgaans een relatief hoge 

discontovoet van 4,25 %. In overleg met gemeente (Baarte de Rooy) is besloten om de 

algemene richtlijn van ministerie van financiën te volgen 

 De afschrijvingstermijn voor de drukleiding is 60 jaar 

 De afschrijvingstermijn voor werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen is 15 jaar 

 De afschrijvingstermijn van de voorbehandelingstank is 60 jaar 

 De afschrijvingstermijn van het helofytenfilter is 30 jaar 

 Voor de aankoop van grond is rekening gehouden met eenmalige kosten van EUR 2.000,00 

(notaris- en kadasterkosten). Kosten voor de aankoop van grond zelf zijn niet meegenomen, 

aangezien je grond (normaliter) niet afschrijft 

 De jaarlijkse heffing van waterschap Rijn en IJssel bedraagt EUR 46,98 per verwijderde v.e. 

(bron: Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012). De kosten zijn inclusief BTW. Het is 

onduidelijk of ook alle opslagen zoals gehanteerd in de SSK-ramingen bij dit bedrag inzitten. 

Het is aangenomen dat bij bovenstaande bedragen ook alle opslagen zijn meegenomen. 

Hiervoor is gecorrigeerd in de kostenraming 

 De heffing wordt in varianten 1 en 2 niet meegenomen voor de huishoudens omdat geen 

gebruik meer wordt gemaakt van de zuiveringsdiensten van het waterschap 

 Er is geen rekening gehouden met aanpassingen aan de bestaande gemalen, omdat deze 

niet onderscheidend zijn bij de varianten. Bij variant 1 zal alleen het nieuwe deel van Exel 

lokaal worden behandeld. Hierbij kan het gemaal aan de noordkant gewoon gehandhaafd 

blijven. Het gemaal in het zuiden van Exel hoeft ook niet te worden aangepast. Deze zal enkel 

wat minder draaiuren gaan maken. Bij variant 2 waarbij al het regenwater wordt afgekoppeld, 

zal het in de praktijk wel nodig zijn om het gemaal in het zuiden van Exel aan te passen. 
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Echter aangezien deze variant ook wordt afgewogen tegen een afwegingsvariant waarbij ook 

geen regenwater wordt afgevoerd, zijn deze kosten niet onderscheidend (gemaal zal ook in de 

afwegingsvariant moeten worden aangepast) 

 Voor overige uitgangspunten van de kosten wordt verwezen naar bijlage 4. In bijlage 4 zijn de 

SSK-ramingen opgenomen 

 

6.2 Kostenramingen 

Op basis van de in paragraaf 6.1 opgestelde uitgangspunten zijn in deze paragraaf zowel de 

kosten van (het opnieuw aanleggen van) een drukrioolstelsel (afwegingsvarianten 1 en 2) 

alsmede het aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem (varianten 1 en 2) samengevat. Hierbij 

zijn zowel de investeringskosten alsmede de levensduurkosten bepaald om zodoende de totale 

projectkosten te verkrijgen (Life Cycle Cost-raming (LCC)). Op deze manier wordt een duurzame 

vergelijking van de varianten verkregen. De kosten zijn zowel exclusief als inclusief BTW 

weergegeven. Voor de vergelijking van de kosten zijn de kosten exclusief BTW gehanteerd, 

aangezien de gemeente geen BTW hoeft af te dragen.  

 

Tabel 6.1 presenteert de kosten van variant 1 (lokale zuivering voor het nieuwe deel van Exel) en 

afwegingsvariant 1 (blijven lozen van het afvalwater uit het nieuwe deel van Exel op rwzi 

Zutphen). De kosten zijn direct overgenomen uit de kostenramingen in bijlage 4 en daarom niet 

afgerond weergegeven. 
 
 

Tabel 6.1 Investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten (afwegings)variant 1 

 

 Investeringskosten Levensduurkosten Projectkosten 

 Looptijd 1 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Afwegingsvariant 1    

Kosten exclusief 

BTW 

- 168.474 168.474 

Kosten inclusief 

BTW 

 - 203.853 203.853 

    

Variant 1 (lokaal zuiveringssysteem) 

Kosten exclusief 

BTW 

167.787 92.861 260.649 

Kosten inclusief 

BTW 

202.529 112.362 314.891 
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In tabel 6.1 is te zien dat de projectkosten voor het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel 

lager uitvallen dan de kosten voor de realisatie van een lokaal zuiveringssysteem. Op basis van 

de totale projectkosten (exclusief BTW) is het opnieuw aanleggen van het drukrioolstelsel circa 

EUR 90.000 goedkoper over een periode van 60 jaar. 

 

Tabel 6.2 bevat de kosten van variant 2 (lokale zuivering van al het afgekoppelde afvalwater van 

Exel) en afwegingsvariant 2 (het blijven lozen van het afvalwater (exclusief regenwater) van de 

kern Exel op rwzi Zutphen).  
 
 

Tabel 6.2 Investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten (afwegings)variant 2 

 

 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 (lokaal zuiveringssysteem) 

Kosten exclusief 

BTW 

407.248 164.600 571.848 

Kosten inclusief 

BTW 

491.545 199.166 690.711 

 

In tabel 6.2 is te zien dat dat de projectkosten van het opnieuw aanleggen van het drukrioolstelsel 

en de kosten voor de realisatie van een lokaal zuiveringssysteem nagenoeg gelijk uitvallen. Op 

basis van de totale projectkosten is de realisatie van een lokaal zuiveringssysteem circa EUR 

17.000 exclusief BTW duurder over een periode van 60 jaar.  

 

6.3 Gevoeligheidsanalyse 

In de gevoeligheidsanalyse zijn de financiële gevolgen van twee verschillende gevoeligheden 

inzichtelijk gemaakt voor variant 2: 

 Gevoeligheid 1: kosten voor afkoppelen en RWA riolering wel meenemen  

 Gevoeligheid 2: effect van aankoppelen Elweco op investeringskosten en jaarlijkse kosten 

van de zuivering  
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Gevoeligheid 1 (kosten voor afkoppelen en RWA riolering wel meenemen) 

 

 

Tabel 6.3 bevat de kosten van afwegingsvariant 2 en gevoeligheid 1. 

 

 

Tabel 6.3 Investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten gevoeligheid 1 

 

 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 

    

Gevoeligheid 1 bij variant 2 (lokaal zuiveringssysteem) 

Kosten exclusief 

BTW 

934.512 164.600 1.099.112 

Kosten inclusief 

BTW 

1.127.958 199.166 1.327.124 

 

In tabel 6.3 is te zien dat de projectkosten voor het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel 

lager uitvallen dan de kosten voor een lokaal zuiveringssysteem. Op basis van de totale 

projectkosten is de realisatie van het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel EUR 550.000 

exclusief BTW goedkoper over een periode van 60 jaar. Deze gevoeligheid laat duidelijk zien dat 

de kosten voor het afkoppelen van regenwater – zoals verwacht - aanzienlijk zijn en niet worden 

gecompenseerd door de toepassing van een lokaal zuiveringssysteem. 

 

Gevoeligheid 2 (effect van aankoppelen Elweco) 

Indien er van uitgegaan wordt dat Elweco wel op de riolering loost moet er rekening gehouden 

worden met een maximale hoeveelheid spoelwater van 15 m3/d en een regelmatige lozing van 3-

5 m3/d. Dit betreft voornamelijk spoelwater waarin relatief hoge gehaltes aan zwevende stof en 

lage gehaltes aan nutriënten in opgelost zijn. Omdat de maximale aanvoer slechts enkele dagen 

per jaar plaatsvindt, is als uitgangspunt gehanteerd dat er rekening gehouden dient te worden 

met een extra aanvoer van 5 m3/d. Het dagdebiet van variant 2 loopt hierdoor op van 26 naar 

31 m3/d. Deze grotere hydraulische aanvoer heeft effect op het ontwerp van de 
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voorbehandelingstank. De inhoud van de voorbehandelingstank moet in dit geval 241 m3 

bedragen (in plaats van 202 m3). 

 

 

Tabel 6.4 bevat de kosten van afwegingsvariant 2 en variant afkoppelen afvalwater Elweco. 

 

 

Tabel 6.4 Investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten gevoeligheid 2 

 

 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 

    

Gevoeligheid 2 bij variant 2 (lokaal zuiveringssysteem) 

Kosten exclusief 

BTW 

501.421 203.918 705.338 

Kosten inclusief 

BTW 

605.207 246.740 851.948 

 

In tabel 6.4 is te zien dat de projectkosten voor het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel 

lager uitvallen dan de kosten voor een lokaal zuiveringssysteem (inclusief het afvalwater van 

Elweco). Op basis van de totale projectkosten is het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel 

circa EUR 150.000 exclusief BTW goedkoper over een periode van 60 jaar.  
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7 Discussie 

7.1 Basisvariant 

Bij de eindbespreking van de rapportage heeft de gemeente de vraag gesteld, wat de kosten zijn 

als we de riolering in Exel nu gewoon in standhouden en het regenwater gaan afkoppelen zodra 

de riolering in Exel moet worden vervangen. De riolering in Exel is in 2048 afgeschreven 

(persoonlijke communicatie Hans van den Berg). 

 

Deze variant kan niet zomaar worden vergeleken met de andere varianten, omdat het tijdspad 

verschillend is en niet alle kosten in de varianten zijn betrokken, maar alleen de onderscheidende 

kosten (zie ook paragraaf 6.1).  

 

Voor de eerder uitgevoerde varianten is aangenomen dat in 2015 alles is afgeschreven en je nu 

zou moeten investeren waarbij de levensduurkosten over een periode van 60 jaar (vanaf 2015 tot 

2075) in beeld zijn gebracht. 

 

Bij de basisvariant is het moment van investeren niet 2015, maar 2048. Rekening houdend met 

hetzelfde eindjaar als voor de hiervoor beschreven varianten wordt eigenlijk geen eerlijke 

vergelijking verkregen. Voor bijvoorbeeld onderdelen met een afschrijvingstermijn van 50 jaar, 

wordt de afschrijving slecht deels meegenomen (voor 2048 tot 2075 in plaats van 2048 tot 2098).  

 

In figuur 7.1 is schematisch weergegeven hoe het investeringsmoment van de basisvariant zich 

verhoudt tot de andere varianten. Let op: de genoemde kosten in figuur 7.1 zijn fictief.  

 

 

Figuur 7.1 Investeringsmoment basisvariant ten opzichte van eerdere kostenramingen 

 

Eerdere 
kostenramingen

Basisvariant

2015

2015

2075

20752048

Investering € 600.000

Investering € 600.000

Jaarlijkse energiekosten 
transport excl regenwater € 300

Jaarlijkse energiekosten 
transport incl regenwater €
500

Jaarlijkse energiekosten 
transport excl
regenwater € 300
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Dus ook al zal pas in 2048 de riolering in de Oude Lochemseweg vervangen gaan worden dan 

worden alleen de verdere levensduurkosten tot en met 2075 beschouwd en niet 60 jaar vooruit 

vanaf 2048. Ter referentie zijn ook de kosten van de basisvariant uitgewerkt indien de investering 

in 2015 plaatsvindt. De SSK-ramingen zijn in bijlage 4 opgenomen. 

 

In tabel 7.1 zijn de investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten van de 

basisvariant opgenomen indien het investeringsmoment in 2015 en in 2048 ligt. 

 

 

Tabel 7.1 Investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten basisvariant 

 

 Investeringskosten Levensduurkosten Projectkosten 

 Looptijd 1 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Basisvariant 2015    

Kosten excl. BTW 527.264 355.079 882.343 

Basisvariant 2048    

Kosten excl. BTW - 596.992 596.992 

 

Uit tabel 7.1 kan worden afgeleid dat projectkosten bijna EUR 300.000,00 lager uitvallen indien 

de investering in 2048 plaatsvindt. Dit is te verklaren doordat er pas vanaf 2048 sprake is van 

afschrijving op de investeringen. Het verschil in kosten is enigszins vertekend doordat er geen 

boekwaarde meegenomen is voor de reeds aanwezige riolering.  

Bovenstaande bevestigt eigenlijk dat het financieel het meest aantrekkelijk is om pas te 

investeren wanneer de riolering is afgeschreven.  

 

7.2 Niet-kapitaliseerde kosten versus gekapitaliseerde kosten 

Er is besloten om de kosten gekapitaliseerd weer te geven. Ter beeldvorming is het wel 

interessant om het effect van het kapitaliseren naast het niet –kapitaliseren te presenteren. 

 

In tabel 7.2 zijn de gekapitaliseerde en niet gekapitaliseerde kosten opgenomen van variant 2 en 

afwegingsvariant 2. 
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Tabel 7.2 Investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten (afwegings)variant 2 

 

 Investeringskosten Levensduurkosten Projectkosten 

 Looptijd 1 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Gekapitaliseerd (2,5 %) 

Variant 2 (excl. BTW) 407.248 164.600 571.848 

Afwegingsvariant 2 (excl. BTW) 199.858 355.112 554.970 

Niet gekapitaliseerd 

Variant 2 (excl. BTW)  407.248   319.390   726.638  

Afwegingsvariant 2 (excl. BTW)  199.858   672.532   872.390  

 

In tabel 7.2 is te zien (grijs gearceerd gedeelte) dat door het kapitaliseren van de projectkosten 

(uitgaande van 2,5 % discontovoet) de projectkosten van variant 2 (lokaal zuiveren) en 

afwegingsvariant 2 (centraal zuiveren) nagenoeg gelijk uitvallen. In het geval van het niet-

kapitaliseren vallen de kosten de projectkosten van variant 2 (lokaal zuiveren) fors lager uit dan 

de afwegingsvariant 2 (centraal zuiveren).  

De hogere initiële investering van variant 2 telt in het geval van het kapitaliseren van de kosten 

dus extra zwaar door terwijl dit bij de niet-gekapitaliseerde kosten niet het geval is. Zelfs de 

aanzienlijke lagere jaarlijkse kosten bij variant 2 maken dat verschil niet meer goed.  

 

Ter verdere beeldvorming, toepassing van een discontovoet van 4,25 % (zoals deze doorgaans 

door gemeente Lochem wordt gehanteerd), zorgt er juist voor dat de afwegingsvariant 2 (centraal 

zuiveren) goedkoper is dan variant 2 (lokaal zuiveren).  

 

De manier waarop de kosten berekend worden zegt dus veel over de financiële haalbaarheid van 

een variant.  
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8 Conclusies, doorkijk en aanbeveling 

8.1 Conclusies 

Binnen onderliggend onderzoek is gekeken naar de haalbaarheid van het lokaal behandelen van 

afvalwater van de kern Exel. Hierin zijn twee varianten meegenomen: 

 Variant 1 (lokale behandeling van een deel van de kern Exel) 

 Variant 2 (lokale behandeling van gehele kern Exel) 

 

Technisch gezien is het mogelijk om het afvalwater van Exel geheel of gedeeltelijk lokaal te 

behandelen. Financieel gezien is de haalbaarheid afhankelijk van de schaalgrootte. Uitgaande 

van gekapitaliseerde kosten liggen de projectkosten van variant 1 over een periode van 60 jaar 

EUR 90.000,00 hoger dan die van de afwegingsvariant waarbij het afvalwater wordt afgevoerd 

naar de rwzi. De projectkosten van variant 2 zijn over een periode van 60 jaar ongeveer gelijk aan 

die van de afwegingsvariant. Ofwel voor de kern Exel, die met een drukleiding van circa 1.700 m 

is verbonden aan de hoofdleiding kan worden geconcludeerd dat het voor een schaalgrootte van 

variant 1 (circa 114 v.e.) niet financieel haalbaar is om lokaal het afvalwater te gaan behandelen. 

De schaalgrootte van variant 2 (circa 256 v.e.) zorgt voor gelijke projectkosten en is daarmee 

financieel wel haalbaar. Hiervoor geldt dat er geen regenwater moet zijn aangesloten op het riool. 

Dit is in de huidige situatie voor de kern Exel wel het geval. 

 

8.2 Doorkijk 

Dit onderzoek laat zien dat er een toekomst potentieel is voor het lokaal behandelen van 

afvalwater in kernen in het buitengebied. De resultaten van dit onderzoek kunnen echter niet per 

definitie 1-op-1 worden overgenomen naar andere kernen in het buitengebied. Bij de vertaalslag 

voor andere kernen beïnvloeden de volgende aspecten bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid 

van een lokale behandeling: 

 De afstand van een kern tot het hoofdrioolstelsel (hoofdleiding): 

 Des te kleiner de afstand, des te minder voordeel voor een lokale behandeling 

 Het aantal pompgemalen die daar nog tussen zitten: 

 Des te meer pompgemalen, des te meer voordeel voor een lokale behandeling 

 Het aantal woningen: 

 Er is een bepaald minimum aantal woningen/personen nodig om een lokale behandeling 

financieel haalbaar te laten zijn. 

 

Bovengenoemde aspecten hebben invloed op elkaar. Voor de financiële haalbaarheid zal bij een 

grotere afstand tussen de kern en het hoofdleiding, het benodigde minimum aantal 

woningen/personen ook weer minder hoeven te zijn. In navolgende figuur is deze relatie 

schematisch weergegeven.  
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Kijkend naar de bovenstaande figuur geldt bijvoorbeeld voor de kern Exel dat als in de toekomst 

de 26 woningen aan de noordoost kant zullen worden gerealiseerd (zie ook paragraaf 2.1) het 

lokaal zuiveren financieel aantrekkelijker wordt. Het aantal woningen neemt namelijk toe, terwijl 

de afstand tot de kern en het aantal gemalen gelijk blijft. 

 

8.3 Aanbeveling 

In onderliggend onderzoek is alleen naar de technische en financiële aspecten gekeken. Voor 

bijvoorbeeld variant 2 (lokaal zuiveren) is nu geconcludeerd dat de gekapitaliseerde kosten 

vergelijkbaar zijn met de afwegingsvariant (centraal zuiveren). Feitelijk is hiermee de 

doelmatigheid gelijk. Ter (verdere) onderbouwing van een keuze is het raadzaam om ook naar de 

duurzaamheidsaspecten te kijken (uitvoeren duurzaamheidsanalyse). De uitvoering van een 

duurzaamheidsanalyse zal de keuze voor centraal zuiveren of lokaal zuiveren versterken. 
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 Bijlage 

1 Overzichtskaart aanvoerstelsel rwzi Zutphen 
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"J"

"J"

"J"

Gemaal Epse

Gemaal Almen

Gemaal Laren

Berkelgemaal

Gemaal Eefde Gemaal Lochem

Gemaal Vorden

Gemaal Barchem

Gemaal Bathmen

Gemaal Borculo

Gemaal Markelo

Gemaal HarfsenGemaal Gorssel

Gemaal Noordijk

Gemaal Wichmond

Gemaal Geesteren

Gemaal Looermark

Gemaal Aalsvoort

Gemaal Leusmanweg
Gemaal Loo-Bathmen

Gemaal Kanaalstraat

Gemaal Harperinkskamp

Gemaal Bedrijvenpark A1

Influentgemaal RWZI Borculo

RWZI Ruurlo

RWZI Holten

RWZI Zutphen

Legenda
"J" rioolwaterzuivering

!! rioolgemalen
Transportleiding in gebruik WRIJ
Ontwerptrace transportleiding WRIJ
Transportleiding derden -in beheer bij waterschap-
Ontwerptrace transportleiding derden -in beheer bij waterschap-
Transportleiding in gebruik TO
Transportleiding buiten gebruik WRIJ
Overgedragen leiding aan derden
Leiding derden
Transportleidingen

!!
Gemaal Aalsvoort



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Bijlage 

2 Zuiveringstechnieken 
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3 Achtergrond vuillast huishoudelijk afvalwater Elweco 
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4 SSK-ramingen 

 

 

 





4 maart 2016
Projectnr. 1222598

Kostenraming
Nieuwe sanitatie Exel
Afwegingsvariant voor variant 1

Opdrachtgever: Gemeente Lochem

Documentnummer: K000-1222598PBZ-jyh-V04

Tauw bv
Ruimtelijke Inrichting Deventer

Handelskade 11
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Colofon

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Colofon Versie 3.05 (17 maart 2013)

Project:
Project

Omschrijving / specificatie
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager

Raming:
Type raming
Datum opstelling raming
Opsteller raming

Versie raming
Status raming
Prijspeil raming
Valuta

Archivering:
Projectnummer
Documentnummer raming
Nummer kostenrapportage
Locatie (map) opgeslagen raming

Toetsing:
Raming intern getoetst door
Datum interne toetsing

Parafering:

Paraaf interne toetser

Paraaf projectleider

1222598
K000-1222598PBZ-jyh-V04
N.v.t.
P:\1222598\08 - Projectinput en werkdocumenten\Ramingen\LAATSTE VERSIE RAMINGEN\Ramingen met 2,5% discontovoet

Paraaf: ontbreekt i.v.m. digitale handtekening, dit document is aantoonbaar vrijgegeven.

Paraaf: ontbreekt i.v.m. digitale handtekening, dit document is aantoonbaar vrijgegeven.

J.W.A. van den Heuvel (Johnny)
04-03-16

04-03-16

V04
Definitief
01-01-15
Euro

P. Telkamp (Paul)

P. Buzing (Patrick)

Projectkosten (investeringskosten + levensduurkosten)), deterministisch

Planstudie
Gemeente Lochem

Nieuwe sanitatie Exel
Afwegingsvariant voor variant 1

Printdatum: 11-4-2016 13:42 Pagina 2 van 9 Bestand: K000-1222598PBZ-jyh-V04 (afwegingsvariant voor variant 1)



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Scope en uitgangspunten
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Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

 - 
 - 

 - 

 - 
Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

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

 - 
 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

 - 

 - 

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 
 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding  

Deterministisch

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

Ramingsparameters:

Raming is exclusief:
 Investeringskosten 

Nee

Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2015); Wijzigingen hierin, worden niet 
tot de scope van deze raming beschouwd.

De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015

Opbouw raming

Er is gerekend met een discontovoet van 2,5% 

Algemene uitgangspunten

 N.v.t. 

Engineering
 N.v.t. 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Vastgoed
 N.v.t. 

 N.v.t. 
Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkos ten
Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten 
als dekking voor de projectonzekerheden
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Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

1. Afwegingsvariant voor variant 1 Ja -€                                 290.059€                      290.059€                      -€                                 153.158€                      153.158€                      4.834€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja -€                                 29.006€                        29.006€                        -€                                 15.316€                        15.316€                        483€                [€/jaar]

BTW Ja -€                                 67.004€                        67.004€                        -€                                 35.380€                        35.380€                        1.117€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW -€                                 386.069€                      386.069€                      -€                                 203.853€                      203.853€                      6.434€             [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 6.434€             [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (6.43 4)€            [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Vastgoedkosten -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Engineeringskosten -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Overige bijkomende kosten -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Subtotaal investeringskosten -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Objectoverstijgende risico's -€                               -€                                  

Investeringskosten deterministisch -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Investeringskosten exclusief BTW -€                                  -€                               -€                                  

BTW -€                                  -€                               -€                                  

Investeringskosten inclusief BTW -€                                  -€                               -€                                  

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar -€                                  

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen -€                                        en -€                                        

Variatiecoëfficiënt 35%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 1. Afwegingsvariant voor variant 1 196.742€                   29.511€                     49.994€                     276.247€                       13.812€                     290.059€                       

Subtotaal levensduurkosten 196.742€                   29.511€                     49.994€                     276.247€                       13.812€                     290.059€                       

Objectoverstijgende risico's 29.006€                     29.006€                         

Levensduurkosten deterministisch 196.742€                   29.511€                     49.994€                     276.247€                       42.818€                     319.065€                       

Levensduurkosten exclusief BTW 276.247€                       42.819€                     319.065€                       

BTW 58.012€                         8.992€                       67.004€                         

Levensduurkosten inclusief BTW 334.259€                       51.810€                     386.069€                       

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), di scontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 203.853€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 250.945€                             en 521.193€                             

Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 334.259€                       51.810€                     386.069€                
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), disc ontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 203.853€                

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW -€                                  -€                               -€                                  

Organisatiegebonden kosten 0% -€                               -€                                  -€                                  

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                  
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                  

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten -€                                  -€                               -€                                  

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 334.259€                       51.810€                     386.069€                       

Organisatiegebonden kosten 0% 386.069€                   -€                                  -€                                  

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                  
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                  

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 334.259€                       51.810€                     386.069€                       

Kostencategorieën
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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: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                               -  €                            - 
0,00%

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

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    290.059  €                  29.006 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                  29.006 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en gekapitaliseerd  €                  15.316 

Code Omschrijving post Prijs

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid Eenheid
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
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1. Afwegingsvariant voor variant 1 Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Prijs

h * p 1 1
h * p 1 1  €                        - 
h * p 1 1  €                        - 
h * p 1 1
h * p 1 1
h * p 1 1  €                        - 
h * p 1 1
h * p 1 1
h * p 1 1  €                        - 
h * p 1 1
h * p 1 1
h * p 1 1  €                        - 
h * p 1 1  €                        - 
h * p 1 1  €                        - 
h * p 1 1
h * p 1 1
h * p 1 1  €                        - 

Bouwkosten 1. Afwegingsvariant voor variant 1 1 1  €                        - 

Vastgoedkosten 1. Afwegingsvariant voor variant 1 1 1  €                        - 

Engineeringskosten 1. Afwegingsvariant voor variant  1 1 1  €                        - 

Overige bijkomende kosten 1. Afwegingsvariant voor variant 1 1 1  €                        - 

Investeringskosten 1. Afwegingsvariant voor variant  1 1 1  €                        - 

Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

V.e. 1 keer per x jr 1 1 -                   keer  €                          -  €                        - 

Tarief 114 v.e. Waterschap Rijs en Ijsel 2015 (excl. btw en toeslagen)              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                   3.011                          114,00 euro  €                        26,41  €             180.662 
1 1

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh) 1 1

Gemaal in noorden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         3                              1,00 euro  €                         3,00  €                   180 

Gemaal in zuiden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                       78                              1,00 euro  €                        78,00  €                4.680 

Transport naar rwzi Zutphen              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                      187                              1,00 euro  €                      187,00  €               11.220 
1 1
1 1

Benoemde directe levensduurkosten  €             196.742 

Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €               196.742  €               29.511 

Directe levensduurkosten  €             226.253 

Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €               226.253  €                1.131 

Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €               226.253  €                6.788 

Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               234.172  €               16.392 

Winst & Risico (%)
% t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               250.564  €               12.528 

Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)
% t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €               263.092  €               13.155 

Indirecte levensduurkosten 22,10%  €               49.994 
Voorziene levensduurkosten  €             276.247 

Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €               276.247  €               13.812 
Risico's levensduurkosten 5,00%  €               13.812 
Levensduurkosten 1. Afwegingsvariant voor variant 1 1 60  €             290.059 
Levensduurkosten 1. Afwegingsvariant voor variant 1  (contante waarde)  €             153.158 

Investerings- & levensduurkosten 1. Afwegingsvarian t voor variant 1 1 60  €             290.059 
Investerings- & levensduurkosten 1. Afwegingsvarian t voor variant 1 (contante waarde)  €             153.158 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

Prijs per hoeveelheidPrijsHoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidCode Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar
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Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

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 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)
 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
 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.

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. 

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. 

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
 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. 

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. 

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

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

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)
 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. 

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden
 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. 

Scheefte

Reservering scopewijziging
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
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.

 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.

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

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). 

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).

Tijdgebonden kosten

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.

Voorziene kosten

Variatiecoëfficiënt

 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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Colofon Versie 3.05 (17 maart 2013)

Project:
Project

Omschrijving / specificatie
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager

Raming:
Type raming
Datum opstelling raming
Opsteller raming

Versie raming
Status raming
Prijspeil raming
Valuta

Archivering:
Projectnummer
Documentnummer raming
Nummer kostenrapportage
Locatie (map) opgeslagen raming

Toetsing:
Raming intern getoetst door
Datum interne toetsing

Parafering:

Paraaf interne toetser

Paraaf projectleider

Nieuwe sanitatie Exel
Afwegingsvariant voor variant 2: Bestaande persleiding langs Exelseweg vervangen.

P. Telkamp (Paul)

P. Buzing (Patrick)

Projectkosten (investeringskosten + levensduurkosten)), deterministisch

Planstudie
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04-03-16

V04
Definitief
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

 - 
 - 

 - 

 - 
Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

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

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

 - 

 - 
Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten

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

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

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Vastgoed
 Grondverwerving: niet van toepassing 

Engineering

 Archeologie 

De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015

 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.

 Lozingskosten bemalingen 
 Planschade 
 Mitigerende maatregelen 

 Bebouwing: niet van toepassing 
 Schadeloosstelling: niet van toepassing 
 Nadeelcompensaties: niet van toepassing 

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

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 

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

Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2015); Wijzigingen hierin, worden niet tot de 
scope van deze raming beschouwd.

Algemene uitgangspunten

 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding  

Deterministisch

 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

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

Nee

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

Ramingsparameters:

Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%.
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

1. Bestaande persleiding langs Exelseweg vervangen Ja 181.689€                      611.393€                      793.082€                      181.689€                      322.830€                      504.518€                      10.190€           [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 18.169€                        61.139€                        79.308€                        18.169€                        32.283€                        50.452€                        1.019€             [€/jaar]

BTW Ja 41.383€                        141.232€                      182.615€                      41.383€                        74.574€                        115.956€                      2.354€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 241.241€                      813.764€                      1.055.005€                   241.241€                      429.686€                      670.927€                      13.563€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 13.563€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (13.5 63)€          [€/jaar]

Niet gekapitaliseerd

Gemiddeld jaarlijkse

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Printdatum: 11-4-2016 13:38 Pagina 4 van 10 Bestand: K001-1222598PBZ-jyh-V04 (afwegingsvariant voor variant 2)



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 95.768€                        14.365€                        23.701€                        133.834€                         13.383€                        147.218€                         

Vastgoedkosten -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Engineeringskosten 20.075€                        -€                                  -€                                  20.075€                           -€                                  20.075€                           

Overige bijkomende kosten 14.396€                        -€                                  -€                                  14.396€                           -€                                  14.396€                           

Subtotaal investeringskosten 130.239€                      14.365€                        23.701€                        168.306€                         13.383€                        181.689€                         

Objectoverstijgende risico's 18.169€                        18.169€                           

Investeringskosten deterministisch 130.239€                      14.365€                        23.701€                        168.306€                         31.552€                        199.858€                         

Investeringskosten exclusief BTW 168.306€                         31.552€                        199.858€                         

BTW 34.810€                           6.573€                          41.383€                           

Investeringskosten inclusief BTW 203.116€                         38.125€                        241.241€                         

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde),  discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 241.241€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 156.806€                             en 325.675€                             

Variatiecoëfficiënt 35%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 1. Bestaande persleiding langs Exelseweg vervangen 414.697€                      62.205€                        105.378€                      582.279€                         29.114€                        611.393€                         

Subtotaal levensduurkosten 414.697€                      62.205€                        105.378€                      582.279€                         29.114€                        611.393€                         

Objectoverstijgende risico's 61.139€                        61.139€                           

Levensduurkosten deterministisch 414.697€                      62.205€                        105.378€                      582.279€                         90.253€                        672.532€                         

Levensduurkosten exclusief BTW 582.279€                         90.253€                        672.532€                         

BTW 122.279€                         18.953€                        141.232€                         

Levensduurkosten inclusief BTW 704.558€                         109.206€                      813.764€                         

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 429.686€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 528.947€                             en 1.098.582€                          

Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 907.673€                         147.331€                      1.055.005€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 670.927€                 

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 203.116€                         38.125€                        241.241€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 241.241€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 203.116€                         38.125€                        241.241€                         

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 704.558€                         109.206€                      813.764€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 813.764€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 704.558€                         109.206€                      813.764€                         

Kostencategorieën
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    181.689  €                  18.169 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                  18.169 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten gekapitaliseerd 18.169€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    611.393  €                  61.139 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                  61.139 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en gekapitaliseerd  €                  32.283 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Bestaande persleiding langs Exelseweg vervangen Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Prijs

Opruimingswerkzaamheden h * p 1 1
Verwijderen halfverharding fietspad (breedte ca. 0,5 m) h * p 1 1               836,00  m2  €                     2,00  €                1.672 
Opbreken persleiding ø 125 mm h * p 1 1            1.672,00  m  €                     3,00  €                5.016 

h * p 1 1

Bemaling h * p 1 1
Toepassen bronbemaling h * p 1 1            1.672,00  m  €                   12,50  €               20.900 

h * p 1 1

Grondwerk h * p 1 1
Grondwerk t.b.v. sleuf (1 m3/m1) h * p 1 1            1.672,00  m3  €                     8,00  €               13.376 

h * p 1 1

Leidingwerk h * p 1 1
Toepassen tankwagen (tijdelijke voorziening t.b.v. waterafvoer) h * p 1 1                 20,00  dag  €                 960,00  €               19.200 
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm h * p 1 1            1.672,00  m1  €                   13,00  €               21.736 
Persen stalen mantelbuis t.b.v. wegkruizing (6 m/st.) h * p 1 1                   3,00  st.  €              1.000,00  €                3.000 

h * p 1 1

Verhardingen h * p 1 1
Herstellen halfverharding (50% bijlevering materiaal) h * p 1 1               836,00  m2  €                   13,00  €               10.868 

Benoemde directe bouwkosten  €               95.768 
Nader te detailleren bouwkosten (%) % t.o.v. BDBK 15,00%  %  €                 95.768  €               14.365 

Directe bouwkosten  €             110.133 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DBK 2,00%  %  €               110.133  €                2.203 

Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                   2.203  €                        - 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DBK 6,00%  %  €               110.133  €                6.608 
Algemene kosten (%) % t.o.v.  DBK+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               118.944  €                8.326 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               127.270  €                6.363 
Bijdrage RAW (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,15%  %  €               133.834  €                   201 

Indirecte bouwkosten 21,52%  €               23.701 
Voorziene bouwkosten  €             133.834 

Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) % t.o.v. VBK 10,00%  %  €               133.834  €               13.383 

Risico's bouwkosten 10,00%  €               13.383 
Bouwkosten 1. Bestaande persleiding langs Exelseweg  vervangen 1 1  €             147.218 

Vastgoedkosten 1. Bestaande persleiding langs Exels eweg vervangen 1 1  €                        - 

Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) % t.o.v. VBK 1 1 15,00%  %  €               133.834  €               20.075 

Voorziene engineeringskosten  €               20.075 
Risico's engineeringskosten 0,00%  €                        - 

Engineeringskosten 1. Bestaande persleiding langs E xelseweg vervangen 1 1  €               20.075 

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,50%  %  €               133.834  €                2.008 
Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,40%  %  €               133.834  €                   535 
Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               133.834  €                1.338 
Onderzoek en keuringen % t.o.v. VBK 1 1 2,00%  %  €               133.834  €                2.677 
Fasering en afstemming % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               133.834  €                1.338 
Verkeersmaatregelen h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 
Maatregelen flora & fauna h * p 1 1                   1,00  euro  €                   5.000  €                5.000 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €               14.396 
Voorziene overige bijkomende kosten  €               14.396 
Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                        - 

Overige bijkomende kosten 1. Bestaande persleiding langs Exelseweg vervangen 1 1  €               14.396 

Investeringskosten 1. Bestaande persleiding langs E xelseweg vervangen 1 1  €             181.689 

Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

V.e. 1 keer per x jr 1 1 -                   keer  €                          -  €                        - 
Tarief 256 v.e. Waterschap Rijs en Ijsel 2015 (excl. btw en toeslagen)              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                   6.762                          256,00 euro  €                        26,41  €             405.697 

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

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidPrijs

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

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

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

Prijs per hoeveelheid
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Bestaande persleiding langs Exelseweg vervangen Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidPrijs Prijs per hoeveelheid

Transport naar rwzi Zutphen              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                      141                              1,00 euro  €                      141,00  €                8.460 
1 1 -                   
1 1 -                   

Benoemde directe levensduurkosten  €             414.697 
Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €               414.697  €               62.205 

Directe levensduurkosten  €             476.901 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €               476.901  €                2.385 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €               476.901  €               14.307 
Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               493.593  €               34.551 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               528.144  €               26.407 
Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €               554.552  €               27.728 

Indirecte levensduurkosten 22,10%  €             105.378 
Voorziene levensduurkosten  €             582.279 

Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €               582.279  €               29.114 

Risico's levensduurkosten 5,00%  €               29.114 
Levensduurkosten 1. Bestaande persleiding langs Exe lseweg vervangen 1 60  €             611.393 
Levensduurkosten 1. Bestaande persleiding langs Exe lseweg vervangen (contante waarde)  €             322.830 

Investerings- & levensduurkosten 1. Bestaande persl eiding langs Exelseweg vervangen 1 60  €             793.082 
Investerings- & levensduurkosten 1. Bestaande persl eiding langs Exelseweg vervangen (contante waarde)  €             504.518 

  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: 1-1-2015
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Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

Objectkosten

Levensduurkosten
 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. 

Kostenkengetal
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. 

Kostencategorie
 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.

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

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. 

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

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

Indirecte bouwkosten
 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

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

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.

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. 

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). 

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

Deterministische raming
 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.

Bouwkosten (kostencategorie)
 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. 

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 

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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 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 

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.

Voorziene kosten

Variatiecoëfficiënt

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). 

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).

Tijdgebonden kosten

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.

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

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

Reservering scopewijziging
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

Projectonzekerheden
 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. 

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

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)
 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. 

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

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).

 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  
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Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

 - 
 - 

 - 

 - 
Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

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

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

 - 

 - 

Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%.

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 
 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding  

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

Ramingsparameters:

Deterministisch
Nee

Algemene uitgangspunten
De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015
Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 20154); Wijzigingen hierin, worden niet 
tot de scope van deze raming beschouwd.

Vastgoed

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

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 
 Archeologie 
 Lozingskosten bemalingen 
 Planschade 
 Mitigerende maatregelen 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

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

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

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

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten

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

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

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

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkos ten
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld (342 m2) Ja 152.534€                      175.441€                      327.975€                      152.534€                      84.419€                        236.954€                      2.924€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 15.253€                        17.544€                        32.798€                        15.253€                        8.442€                         23.695€                        292€                [€/jaar]

BTW Ja 34.741€                        40.527€                        75.268€                        34.741€                        19.501€                        54.242€                        675€                [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 202.529€                      233.512€                      436.040€                      202.529€                      112.362€                      314.891€                      3.892€             [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 3.892€             [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (3.89 2)€            [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Printdatum: 11-4-2016 13:40 Pagina 4 van 10 Bestand: K002-1222598PBZ-jyh-V04 (variant 1)



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 80.651€                        12.098€                        19.960€                        112.708€                         11.271€                        123.978€                         

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

Engineeringskosten 16.906€                        -€                                  -€                                  16.906€                           -€                                  16.906€                           

Overige bijkomende kosten 9.650€                          -€                                  -€                                  9.650€                             -€                                  9.650€                             

Subtotaal investeringskosten 107.206€                      12.098€                        21.960€                        141.264€                         11.271€                        152.534€                         

Objectoverstijgende risico's 15.253€                        15.253€                           

Investeringskosten deterministisch 107.206€                      12.098€                        21.960€                        141.264€                         26.524€                        167.788€                         

Investeringskosten exclusief BTW 141.264€                         26.524€                        167.788€                         

BTW 29.216€                           5.525€                          34.741€                           

Investeringskosten inclusief BTW 170.479€                         32.049€                        202.529€                         

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde),  discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 202.529€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 131.644€                             en 273.414€                             

Variatiecoëfficiënt 35%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld (342 m2) 118.998€                      17.850€                        30.238€                        167.086€                         8.354€                          175.441€                         Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Subtotaal levensduurkosten 118.998€                      17.850€                        30.238€                        167.086€                         8.354€                          175.441€                         

Objectoverstijgende risico's 17.544€                        17.544€                           

Levensduurkosten deterministisch 118.998€                      17.850€                        30.238€                        167.086€                         25.898€                        192.985€                         

Levensduurkosten exclusief BTW 167.086€                         25.898€                        192.985€                         

BTW 35.088€                           5.439€                          40.527€                           

Levensduurkosten inclusief BTW 202.175€                         31.337€                        233.512€                         

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 112.362€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 151.783€                             en 315.241€                             

Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 372.654€                         63.386€                        436.040€                 
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 314.891€                 

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 170.479€                         32.049€                        202.529€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 202.529€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 170.479€                         32.049€                        202.529€                         

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 202.175€                         31.337€                        233.512€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 233.512€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 202.175€                         31.337€                        233.512€                         

Kostencategorieën
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    152.534  €                  15.253 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                  15.253 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten gekapitaliseerd 15.253€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    175.441  €                  17.544 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                  17.544 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en gekapitaliseerd  €                    8.442 

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: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld (342 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Prijs

Opruimingswerkzaamheden h * p 1 1
Afkoppelen bestaande persleiding ø 63 mm (afdoppen) h * p 1 1                   1,00  euro  €                 200,00  €                   200 

h * p 1 1

Bemaling h * p 1 1
Toepassen open bemalingen in watergang tussen afdammingen h * p 1 1                   1,00  euro  €                 250,00  €                   250 
Toepassen bronbemaling t.b.v. voorbehandelingstanks h * p 1 1                   1,00  euro  €              4.000,00  €                4.000 

h * p 1 1

Grondwerk h * p 1 1
Toepassen tijdelijke afdammingen in watergang (< 10 m3/st.) h * p 1 1                   2,00  st  €                 200,00  €                   400 
Grondwerk t.b.v. sleuf (0,5 m3/m1) h * p 1 1                 17,50  m3  €                     8,00  €                   140 
Grondwerk t.b.v. voorbehandelingstank (100 m3/st.) h * p 1 1               200,00  m3  €                     4,50  €                   900 
Grond ontgraven uit terrein (dik 1,0 m) en verwerken in terrein h * p 1 1               342,00  m3  €                     5,00  €                1.710 
Aanbrengen vulling (folie, grind 100 mm, zand 400 mm, ijzerzand 400 mm, grind 100 
mm en scheidingsdoeken)

h * p 1 1               342,00  m2  €                   52,00  €               17.784 

Aanplant helofyten (7 st./m2) h * p 1 1               342,00  m2  €                     4,50  €                1.539 
h * p 1 1

Leidingwerk h * p 1 1
Aanbrengen persleiding, pe ø 63 mm (naar voorbehandelingstank) h * p 1 1                 25,00  m1  €                     4,50  €                   113 
Aanbrengen persleiding, pe ø 63 mm (naar helofytenfilter) h * p 1 1                 10,00  m1  €                     4,50  €                     45 
Aanbrengen betonplaat op persleiding t.b.v. kruizing watergang h * p 1 1                   1,00  euro  €                 150,00  €                   150 
Aansluiten nieuwe persleiding op bestaand gemaal (uitwendig) h * p 1 1                   1,00  euro  €                 200,00  €                   200 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (45,5 m3, type 204) (91 m3) h * p 1 1                   2,00  st.  €            21.130,00  €               42.260 
Aanbrengen drains pvc ø 100 mm h * p 1 1               230,00  m  €                     7,00  €                1.610 
Aanbrengen kunststof controleput met gy deksel h * p 1 1                   1,00  st  €                 350,00  €                   350 
Aanbrengen prefab gemaal 5m3/uur (2x1 reservere) h * p 1 1                   1,00  st  €              7.500,00  €                7.500 
Aanbrengen uitstroombak h * p 1 1                   2,00  st  €                 750,00  €                1.500 

h * p 1 1

Benoemde directe bouwkosten  €               80.651 
Nader te detailleren bouwkosten (%) % t.o.v. BDBK 15,00%  %  €                 80.651  €               12.098 

Directe bouwkosten  €               92.748 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DBK 2,00%  %  €                 92.748  €                1.855 

Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                   1.855  €                        - 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DBK 6,00%  %  €                 92.748  €                5.565 
Algemene kosten (%) % t.o.v.  DBK+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               100.168  €                7.012 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               107.180  €                5.359 
Bijdrage RAW (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,15%  %  €               112.708  €                   169 

Indirecte bouwkosten 21,52%  €               19.960 
Voorziene bouwkosten  €             112.708 
Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) % t.o.v. VBK 10,00%  %  €               112.708  €               11.271 

Risico's bouwkosten 10,00%  €               11.271 
Bouwkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld (342 m2) 1 1  €             123.978 

h * p 1 1  €                        - 

Benoemde directe vastgoedkosten  €                        - 
Directe vastgoedkosten  €                        - 
Notaris- en kadasterkosten h * p 1 1                   1,00  dossier  €                   2.000  €                2.000 
Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) % t.o.v. DVK 6,00%  %  €                          -  €                        - 

Indirecte vastgoedkosten  €                2.000 
Voorziene vastgoedkosten  €                2.000 
Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                        - 
Vastgoedkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld ( 342 m2) 1 1  €                2.000 

Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) % t.o.v. VBK 1 1 15,00%  %  €               112.708  €               16.906 

Voorziene engineeringskosten  €               16.906 
Risico's engineeringskosten 0,00%  €                        - 
Engineeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Het Ve ld (342 m2) 1 1  €               16.906 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

Prijs

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid Prijs per hoeveelheid

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 1

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld (342 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Prijs Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid Prijs per hoeveelheidCode Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,50%  %  €               112.708  €                1.691 
Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,40%  %  €               112.708  €                   451 
Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               112.708  €                1.127 
Onderzoek en keuringen % t.o.v. VBK 1 1 2,00%  %  €               112.708  €                2.254 
Fasering en afstemming % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               112.708  €                1.127 
Verkeersmaatregelen h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 
Maatregelen flora & fauna h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                9.650 
Voorziene overige bijkomende kosten  €                9.650 
Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                        - 
Overige bijkomende kosten 1. Helofytenfilter t.p.v.  Het Veld (342 m2) 1 1  €                9.650 

Investeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Het Ve ld (342 m2) 1 1  €             152.534 
Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh) 1 1
Gemaal in noorden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         3                              1,00 euro  €                         3,00  €                   180 
Gemaal voor helofytenfilter              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         3                              1,00 euro  €                         3,00  €                   180 
Gemaal in zuiden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                       58                              1,00 euro  €                        58,00  €                3.480 
Transport naar rwzi Zutphen              1 1 keer per x jr 1 1 60                     keer  €                      141                              1,00 euro  €                      141,00  €                8.460 

1 1

Voorbehandelingstank 1 1
Controle en onderhoud pompen              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                      500                              1,00 st  €                      500,00  €               29.500 
Verwijderen vet (37,6 m2/st.)              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                   1.062                            75,20 m2  €                        14,12  €               11.680 
Verwijderen slib (37,6 m2/st.)              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                   3.122                            75,20 m2  €                        41,52  €               34.345 

1 1

Helofyten 1 1
Vervangen filterbed + helofyten            30 1 keer per x jr 30 59 1                      keer  €                 22.993                          342,00 m2                           67,23  €               22.993 
Maaien rietfilter              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                       48                          342,00 m2  €                         0,14  €                2.825 
Oprapen en afvoeren maaisel na indroging              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                       48                          342,00 m2  €                         0,14  €                2.825 
Doorspuiten drains              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                      230                          230,00 m  €                         1,00  €                2.530 

1 1

Benoemde directe levensduurkosten  €             118.998 
Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €               118.998  €               17.850 

Directe levensduurkosten  €             136.848 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €               136.848  €                   684 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €               136.848  €                4.105 
Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               141.638  €                9.915 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               151.552  €                7.578 
Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €               159.130  €                7.956 

Indirecte levensduurkosten 22,10%  €               30.238 
Voorziene levensduurkosten  €             167.086 
Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €               167.086  €                8.354 

Risico's levensduurkosten 5,00%  €                8.354 
Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld  (342 m2) 1 60  €             175.441 
Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Het Veld  (342 m2) (contante waarde)  €               84.419 

Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Het Veld (342 m2) 1 60  €             327.975 
Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Het Veld (342 m2) (contante waarde)  €             236.954 

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

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Begrippen

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 1-1-2015
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 4-3-2016

Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

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

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

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)

 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

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: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: M.R. Roelfs (Martin) Datum raming: 06-01-15

Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

 - 
 - 

 - 

 - 
Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

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

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

 - 

 - 
Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkos ten

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

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

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

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten

Vastgoed
 Grondverwerving: meegenomen 
 Bebouwing: niet meegenomen 
 Schadeloosstelling: niet meegenomen 
 Nadeelcompensaties: niet meegenomen 

Engineering

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

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 
 Archeologie 
 Lozingskosten bemalingen 
 Planschade 

 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 

 Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  

Uitgangspunten overige kostencategorieën

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

Ramingsparameters:

Deterministisch

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Algemene uitgangspunten

Nee

Opbouw raming

Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2015); Wijzigingen hierin, worden niet 
tot de scope van deze raming beschouwd.

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

Basisgegevens
 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 
 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding  

De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015

Er is gerekend met een discontovoet van 4,5% (Doorgegeven door gemeente Lochem, email d.d. 11-02-2016)
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Ja 370.225€                      290.355€                      660.580€                      370.225€                      149.636€                      519.862€                      4.839€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 37.023€                        29.035€                        66.058€                        37.023€                        14.964€                        51.986€                        484€                [€/jaar]

BTW Ja 84.297€                        67.072€                        151.369€                      84.297€                        34.566€                        118.863€                      1.118€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 491.545€                      386.462€                      878.008€                      491.545€                      199.166€                      690.711€                      6.441€             [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 6.441€             [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (6.44 1)€            [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 199.653€                      29.948€                        49.411€                        279.011€                         27.901€                        306.912€                         

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

Engineeringskosten 41.852€                        -€                                  -€                                  41.852€                           -€                                  41.852€                           

Overige bijkomende kosten 19.462€                        -€                                  -€                                  19.462€                           -€                                  19.462€                           

Subtotaal investeringskosten 260.966€                      29.948€                        51.411€                        342.324€                         27.901€                        370.225€                         

Objectoverstijgende risico's 37.023€                        37.023€                           

Investeringskosten deterministisch 260.966€                      29.948€                        51.411€                        342.324€                         64.924€                        407.248€                         

Investeringskosten exclusief BTW 342.324€                         64.924€                        407.248€                         

BTW 70.775€                           13.523€                        84.297€                           

Investeringskosten inclusief BTW 413.099€                         78.446€                        491.545€                         

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde),  discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 491.545€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen -€                                        en -€                                        

Variatiecoëfficiënt -

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 196.942€                      29.541€                        50.045€                        276.529€                         13.826€                        290.355€                         Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Subtotaal levensduurkosten 196.942€                      29.541€                        50.045€                        276.529€                         13.826€                        290.355€                         

Objectoverstijgende risico's 29.035€                        29.035€                           

Levensduurkosten deterministisch 196.942€                      29.541€                        50.045€                        276.529€                         42.862€                        319.390€                         

Levensduurkosten exclusief BTW 276.529€                         42.862€                        319.390€                         

BTW 58.071€                           9.001€                          67.072€                           

Levensduurkosten inclusief BTW 334.599€                         51.863€                        386.462€                         

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 199.166€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen -€                                        en -€                                        

Variatiecoëfficiënt -

Projectkosten inclusief BTW 747.699€                         130.309€                      878.008€                 
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 690.711€                 

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 413.099€                         78.446€                        491.545€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 491.545€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 413.099€                         78.446€                        491.545€                         

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 334.599€                         51.863€                        386.462€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 386.462€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 334.599€                         51.863€                        386.462€                         

Kostencategorieën
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    370.225  €                  37.023 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                  37.023 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten gekapitaliseerd 37.023€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    290.355  €                  29.035 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                  29.035 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en gekapitaliseerd  €                  14.964 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Prijs

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

h * p 1 1

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

h * p 1 1

Grondwerk h * p 1 1
Grondwerk t.b.v. sleuf (1 m3/m1) h * p 1 1            1.702,00  m3  €                     8,00  €               13.616 
Grondwerk t.b.v. voorbehandelingstank h * p 1 1               420,00  m3  €                     4,50  €                1.890 
Grond ontgraven uit terrein (dik 1,0 m) en verwerken in terrein h * p 1 1               767,00  m3  €                     5,00  €                3.835 
Aanbrengen vulling (folie, grind 100 mm, zand 400 mm, ijzerzand 400 mm, grind 100 
mm en scheidingsdoeken)

h * p 1 1               767,00  m2  €                   52,00  €               39.884 

Aanplant helofyten (7 st./m2) h * p 1 1               767,00  m2  €                     4,50  €                3.452 
h * p 1 1

Leidingwerk h * p 1 1
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar voorbehandelingstank) h * p 1 1                 20,00  m1  €                   13,00  €                   260 
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar helofytenfilter) h * p 1 1                 10,00  m1  €                   13,00  €                   130 
Persen stalen mantelbuis t.b.v. wegkruizing (6 m/st.) h * p 1 1                   1,00  st  €              1.000,00  €                1.000 
Aansluiten nieuwe persleiding op bestaand gemaal (uitwendig) h * p 1 1                   1,00  st  €                 300,00  €                   300 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (49 m3, type 204) (205 m3) h * p 1 1                   4,00  st.  €            22.950,00  €               91.800 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (8,5 m3, type 204) (205 m3) h * p 1 1                   1,00  st.  €              3.940,00  €                3.940 
Aanbrengen drains pvc ø 100 mm h * p 1 1               520,00  m  €                     7,00  €                3.640 
Aanbrengen kunststof controleput met gy deksel h * p 1 1                   2,00  st  €                 350,00  €                   700 
Aanbrengen prefab gemaal 10m3/uur (2x1 reservere) h * p 1 1                   1,00  st  €              9.000,00  €                9.000 
Aanbrengen uitstroombak h * p 1 1                   3,00  st  €                 750,00  €                2.250 

h * p 1 1

Verhardingen h * p 1 1
Herstellen halfverharding (50% bijlevering materiaal) h * p 1 1               836,00  m2  €                   13,00  €               10.868 

h * p 1 1

Benoemde directe bouwkosten  €             199.653 
Nader te detailleren bouwkosten (%) % t.o.v. BDBK 15,00%  %  €               199.653  €               29.948 

Directe bouwkosten  €             229.600 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DBK 2,00%  %  €               229.600  €                4.592 

Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                   4.592  €                        - 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DBK 6,00%  %  €               229.600  €               13.776 
Algemene kosten (%) % t.o.v.  DBK+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               247.968  €               17.358 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               265.326  €               13.266 
Bijdrage RAW (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,15%  %  €               279.011  €                   419 

Indirecte bouwkosten 21,52%  €               49.411 
Voorziene bouwkosten  €             279.011 
Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) % t.o.v. VBK 10,00%  %  €               279.011  €               27.901 

Risico's bouwkosten 10,00%  €               27.901 
Bouwkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767  m2) 1 1  €             306.912 

h * p 1 1  €                        - 

Benoemde directe vastgoedkosten  €                        - 
Directe vastgoedkosten  €                        - 
Notaris- en kadasterkosten h * p 1 1                   1,00  dossier  €                   2.000  €                2.000 
Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) % t.o.v. DVK 6,00%  %  €                          -  €                        - 

Indirecte vastgoedkosten  €                2.000 
Voorziene vastgoedkosten  €                2.000 
Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                        - 
Vastgoedkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 1 1  €                2.000 

Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) % t.o.v. VBK 1 1 15,00%  %  €               279.011  €               41.852 

Voorziene engineeringskosten  €               41.852 
Risico's engineeringskosten 0,00%  €                        - 
Engineeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelse weg (767 m2) 1 1  €               41.852 

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidPrijs

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

Prijs per hoeveelheid
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
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1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidPrijs Prijs per hoeveelheid

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,50%  %  €               279.011  €                4.185 
Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,40%  %  €               279.011  €                1.116 
Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               279.011  €                2.790 
Onderzoek en keuringen % t.o.v. VBK 1 1 2,00%  %  €               279.011  €                5.580 
Fasering en afstemming % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               279.011  €                2.790 
Verkeersmaatregelen h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 
Maatregelen flora & fauna h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €               19.462 
Voorziene overige bijkomende kosten  €               19.462 
Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                        - 
Overige bijkomende kosten 1. Helofytenfilter t.p.v.  Exelseweg (767 m2) 1 1  €               19.462 

Investeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelse weg (767 m2) 1 1  €             370.225 
Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

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

1 keer per x jr 1 1 -                   keer  €                          - 

Voorbehandelingstank 1 keer per x jr 1 1
Controle en onderhoud pompen              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                      500                              1,00 st  €                      500,00  €               29.500 
Verwijderen vet (7,5 en 37,6 m2/st.)              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                   2.230                          157,90 m2  €                        14,12  €               24.525 
Verwijderen slib (7,5 en 37,6 m2/st.)              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                   6.556                          157,90 m2  €                        41,52  €               72.116 

1 keer per x jr 1 1

Helofyten 1 keer per x jr 1 1
Vervangen filterbed + helofyten            30 1 keer per x jr 30 59 1                      keer  €                 51.511                          767,00 m2                           67,16  €               51.511 
Maaien rietfilter              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                      107                          767,00 m2  €                         0,14  €                6.335 
Oprapen en afvoeren maaisel na indroging              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                      107                          767,00 m2  €                         0,14  €                6.335 
Doorspuiten drains              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                      520                          520,00 m  €                         1,00  €                5.720 

Benoemde directe levensduurkosten  €             196.942 
Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €               196.942  €               29.541 

Directe levensduurkosten  €             226.484 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €               226.484  €                1.132 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €               226.484  €                6.795 
Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               234.411  €               16.409 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               250.820  €               12.541 
Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €               263.360  €               13.168 

Indirecte levensduurkosten 22,10%  €               50.045 
Voorziene levensduurkosten  €             276.529 
Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €               276.529  €               13.826 

Risico's levensduurkosten 5,00%  €               13.826 
Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelsewe g (767 m2) 1 60  €             290.355 
Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelsewe g (767 m2) (contante waarde)  €             149.636 

Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Exelseweg (767 m2) 1 60  €             660.580 
Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Exelseweg (767 m2) (contante waarde)  €             519.862 

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

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

Printdatum: 11-4-2016 13:41 Pagina 8 van 10 Bestand: K003-1222598PBZ-jyh-V04 (variant 2)



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Begrippen

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 1-1-2015
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 4-3-2016

Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

Objectkosten

Levensduurkosten
 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. 

Kostenkengetal
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. 

Kostencategorie
 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.

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

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. 

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

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

Indirecte bouwkosten
 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

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

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.

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. 

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). 

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

Deterministische raming
 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.

Bouwkosten (kostencategorie)
 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. 

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 

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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 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 

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.

Voorziene kosten

Variatiecoëfficiënt

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). 

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).

Tijdgebonden kosten

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.

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

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.

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

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.

Risico aannemer

Projectonzekerheden
 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

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

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)
 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. 

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

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).

 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  
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Scope en uitgangspunten2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

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

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

 - 

 - 

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

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

Basisgegevens

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015
Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2015); Wijzigingen hierin, worden niet tot 
de scope van deze raming beschouwd.

Opbouw raming

 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 
 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding  
 Kostenraming afkoppelen Exel, 1222598RFM-V01_jlo.jbz, d.d. 2014 

Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%.

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

Ramingsparameters:

Deterministisch
Nee

Algemene uitgangspunten

Vastgoed

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

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 
 Archeologie 
 Lozingskosten bemalingen 
 Planschade 
 Mitigerende maatregelen 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

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

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.

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

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

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkos ten
Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten 
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: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Ja 370.225€                      290.355€                      660.580€                      370.225€                      149.636€                      519.862€                      4.839€             [€/jaar]

2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Ja 479.331€                      -€                                 479.331€                      479.331€                      -€                                 479.331€                      -€                     [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 84.956€                        29.035€                        113.991€                      84.956€                        14.964€                        99.919€                        484€                [€/jaar]

BTW Ja 193.446€                      67.072€                        260.518€                      193.446€                      34.566€                        228.012€                      1.118€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 1.127.958€                   386.462€                      1.514.421€                   1.127.958€                   199.166€                      1.327.124€                   6.441€             [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 6.441€             [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (6.44 1)€            [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Printdatum: 11-4-2016 13:44 Pagina 4 van 12 Bestand: K004-1222598PBZ-jyh-V04 (variant 2, gevoeligheid 1)



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 199.653€                      29.948€                        49.411€                        279.011€                         27.901€                        306.912€                         
Bouwkosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 257.109€                      38.566€                        63.630€                        359.306€                         35.931€                        395.236€                         

Vastgoedkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) -€                                  -€                                  2.000€                          2.000€                             -€                                  2.000€                             
Vastgoedkosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Engineeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 41.852€                        -€                                  -€                                  41.852€                           -€                                  41.852€                           
Engineeringskosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 53.896€                        -€                                  -€                                  53.896€                           -€                                  53.896€                           

Overige bijkomende kosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 19.462€                        -€                                  -€                                  19.462€                           -€                                  19.462€                           
Overige bijkomende kosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 30.199€                        -€                                  -€                                  30.199€                           -€                                  30.199€                           

Subtotaal investeringskosten 602.170€                      68.514€                        115.041€                      785.725€                         63.832€                        849.557€                         

Objectoverstijgende risico's 84.956€                        84.956€                           

Investeringskosten deterministisch 602.170€                      68.514€                        115.041€                      785.725€                         148.787€                      934.512€                         

Investeringskosten exclusief BTW 785.725€                         148.787€                      934.512€                         

BTW 162.455€                         30.991€                        193.446€                         

Investeringskosten inclusief BTW 948.180€                         179.778€                      1.127.958€                      

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde),  discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 1.127.958€                      

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 733.173€                             en 1.522.744€                          

Variatiecoëfficiënt 35%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 196.942€                      29.541€                        50.045€                        276.529€                         13.826€                        290.355€                         Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Subtotaal levensduurkosten 196.942€                      29.541€                        50.045€                        276.529€                         13.826€                        290.355€                         

Objectoverstijgende risico's 29.035€                        29.035€                           

Levensduurkosten deterministisch 196.942€                      29.541€                        50.045€                        276.529€                         42.862€                        319.390€                         

Levensduurkosten exclusief BTW 276.529€                         42.862€                        319.390€                         

BTW 58.071€                           9.001€                          67.072€                           

Levensduurkosten inclusief BTW 334.599€                         51.863€                        386.462€                         

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 199.166€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 251.201€                             en 521.724€                             

Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 1.282.780€                      231.641€                      1.514.421€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 1.327.124€              

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 948.180€                         179.778€                      1.127.958€                      

Organisatiegebonden kosten 0% 1.127.958€                   -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 948.180€                         179.778€                      1.127.958€                      

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: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Kostencategorieën

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 334.599€                         51.863€                        386.462€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 386.462€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 334.599€                         51.863€                        386.462€                         
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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: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    849.557  €                  84.956 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                  84.956 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten gekapitaliseerd 84.956€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    290.355  €                  29.035 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                  29.035 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en gekapitaliseerd  €                  14.964 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs

Printdatum: 11-4-2016 13:44 Pagina 7 van 12 Bestand: K004-1222598PBZ-jyh-V04 (variant 2, gevoeligheid 1)



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 1

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Prijs

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

h * p 1 1
Bemaling h * p 1 1
Toepassen bronbemaling t.b.v. voorbehandelingstanks h * p 1 1                       1,00  euro  €                  6.000,00  €                     6.000 

h * p 1 1
Grondwerk h * p 1 1
Grondwerk t.b.v. sleuf (1 m3/m1) h * p 1 1                1.702,00  m3  €                         8,00  €                   13.616 
Grondwerk t.b.v. voorbehandelingstank h * p 1 1                   420,00  m3  €                         4,50  €                     1.890 
Grond ontgraven uit terrein (dik 1,0 m) en verwerken in terrein h * p 1 1                   767,00  m3  €                         5,00  €                     3.835 
Aanbrengen vulling (folie, grind 100 mm, zand 400 mm, ijzerzand 400 mm, grind 100 mm en 
scheidingsdoeken)

h * p 1 1                   767,00  m2  €                       52,00  €                   39.884 

Aanplant helofyten (7 st./m2) h * p 1 1                   767,00  m2  €                         4,50  €                     3.452 
h * p 1 1

Leidingwerk h * p 1 1
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar voorbehandelingstank) h * p 1 1                     20,00  m1  €                       13,00  €                        260 
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar helofytenfilter) h * p 1 1                     10,00  m1  €                       13,00  €                        130 
Persen stalen mantelbuis t.b.v. wegkruizing (6 m/st.) h * p 1 1                       1,00  st  €                  1.000,00  €                     1.000 
Aansluiten nieuwe persleiding op bestaand gemaal (uitwendig) h * p 1 1                       1,00  euro  €                     300,00  €                        300 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (49 m3, type 204) (205 m3) h * p 1 1                       4,00  st.  €                22.950,00  €                   91.800 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (8,5 m3, type 204) (205 m3) h * p 1 1                       1,00  st.  €                  3.940,00  €                     3.940 
Aanbrengen drains pvc ø 100 mm h * p 1 1                   520,00  m  €                         7,00  €                     3.640 
Aanbrengen kunststof controleput met gy deksel h * p 1 1                       2,00  st  €                     350,00  €                        700 
Aanbrengen prefab gemaal 10m3/uur (2x1 reservere) h * p 1 1                       1,00  st  €                  9.000,00  €                     9.000 
Aanbrengen uitstroombak h * p 1 1                       3,00  st  €                     750,00  €                     2.250 

h * p 1 1
Verhardingen h * p 1 1
Herstellen halfverharding (50% bijlevering materiaal) h * p 1 1                   836,00  m2  €                       13,00  €                   10.868 

h * p 1 1
Benoemde directe bouwkosten  €                 199.653 
Nader te detailleren bouwkosten (%) % t.o.v. BDBK 15,00%  %  €                   199.653  €                   29.948 
Directe bouwkosten  €                 229.600 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DBK 2,00%  %  €                   229.600  €                     4.592 
Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                       4.592  €                             - 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DBK 6,00%  %  €                   229.600  €                   13.776 
Algemene kosten (%) % t.o.v.  DBK+EK+ABK+UK 7,00%  %  €                   247.968  €                   17.358 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €                   265.326  €                   13.266 
Bijdrage RAW (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,15%  %  €                   279.011  €                        419 
Indirecte bouwkosten 21,52%  €                   49.411 
Voorziene bouwkosten  €                 279.011 
Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) % t.o.v. VBK 10,00%  %  €                   279.011  €                   27.901 
Risico's bouwkosten 10,00%  €                   27.901 
Bouwkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767  m2) 1 1  €                 306.912 

h * p 1 1  €                             - 
Benoemde directe vastgoedkosten  €                             - 
Directe vastgoedkosten  €                             - 
Notaris- en kadasterkosten h * p 1 1                       1,00  dossier  €                       2.000  €                     2.000 
Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) % t.o.v. DVK 6,00%  %  €                               -  €                             - 
Indirecte vastgoedkosten  €                     2.000 
Voorziene vastgoedkosten  €                     2.000 
Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                             - 

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Prijs per hoeveelheid

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid Prijs

 t.o.v. directe bouwkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 1

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Prijs per hoeveelheidHoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid Prijs

Vastgoedkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 1 1  €                     2.000 

Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) % t.o.v. VBK 1 1 15,00%  %  €                   279.011  €                   41.852 
Voorziene engineeringskosten  €                   41.852 
Risico's engineeringskosten 0,00%  €                             - 
Engineeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelse weg (767 m2) 1 1  €                   41.852 

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,50%  %  €                   279.011  €                     4.185 
Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,40%  %  €                   279.011  €                     1.116 
Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €                   279.011  €                     2.790 
Onderzoek en keuringen % t.o.v. VBK 1 1 2,00%  %  €                   279.011  €                     5.580 
Fasering en afstemming % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €                   279.011  €                     2.790 
Verkeersmaatregelen h * p 1 1                       1,00  euro  €                       1.500  €                     1.500 
Maatregelen flora & fauna h * p 1 1                       1,00  euro  €                       1.500  €                     1.500 
Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   19.462 
Voorziene overige bijkomende kosten  €                   19.462 
Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                             - 
Overige bijkomende kosten 1. Helofytenfilter t.p.v.  Exelseweg (767 m2) 1 1  €                   19.462 

Investeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelse weg (767 m2) 1 1  €                 370.225 

Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

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

1 keer per x jr 1 1 -                       keer  €                               -  €                             - 
Voorbehandelingstank 1 keer per x jr 1 1 -                       keer  €                               -  €                             - 
Controle en onderhoud pompen                 1 1 keer per x jr 2 60 59                         keer  €                          500                                   1,00 st  €                           500,00  €                   29.500 
Verwijderen vet (7,5 en 37,6 m2/st.)                 5 1 keer per x jr 5 59 11                         keer  €                       2.230                               157,90 m2  €                             14,12  €                   24.525 
Verwijderen slib (7,5 en 37,6 m2/st.)                 5 1 keer per x jr 5 59 11                         keer  €                       6.556                               157,90 m2  €                             41,52  €                   72.116 

1 1 -                       keer  €                               -  €                             - 
Helofyten 1 1 -                       keer  €                               -  €                             - 
Vervangen filterbed + helofyten               30 1 keer per x jr 30 59 1                           keer  €                     51.511                               767,00 m2                                 67,16  €                   51.511 
Maaien rietfilter                 1 1 keer per x jr 2 60 59                         keer  €                          107                               767,00 m2  €                               0,14  €                     6.335 
Oprapen en afvoeren maaisel na indroging                 1 1 keer per x jr 2 60 59                         keer  €                          107                               767,00 m2  €                               0,14  €                     6.335 
Doorspuiten drains                 5 1 keer per x jr 5 59 11                         keer  €                          520                               520,00 m  €                               1,00  €                     5.720 
Benoemde directe levensduurkosten  €                 196.942 
Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €                   196.942  €                   29.541 
Directe levensduurkosten  €                 226.484 
Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €                   226.484  €                     1.132 
Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €                   226.484  €                     6.795 
Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €                   234.411  €                   16.409 
Winst & Risico (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €                   250.820  €                   12.541 
Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €                   263.360  €                   13.168 
Indirecte levensduurkosten 22,10%  €                   50.045 
Voorziene levensduurkosten  €                 276.529 
Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €                   276.529  €                   13.826 
Risico's levensduurkosten 5,00%  €                   13.826 

Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelsewe g (767 m2) 1 60  €                 290.355 
Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelsewe g (767 m2)  (contante waarde)  €                 149.636 

Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Exelseweg (767 m2) 1 60  €                 660.580 
Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Exelseweg (767 m2)  (contante waarde)  €                 519.862 

 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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2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Tracélengte, asfalt                  385,00  m 
Opbreken asfaltverharding, TH, incl. fundering, br. 6 m               2.310,00  m2  €                      18,00  €                  41.580 
Openemen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan tot erfgrens                  150,00  m2  €                        5,00  €                       750 
Opbreken kolken (1/3 tracélengte)                    17,00  st  €                      45,00  €                       765 

Toepassen bronbemaling                  385,00  m  €                      20,00  €                    7.700 

Grondwerk t.b.v. sleuf (5 m3/m1)               1.925,00  m3  €                        8,00  €                  15.400 
Bijlevering zand (50%)                  962,50  m3  €                      11,00  €                  10.588 

Aanbrengen rwa buis ø 300 mm                  385,00  m  €                      27,00  €                  10.395 
Aanbrengen inspectieputten                    10,00  st  €                    900,00  €                    9.000 
Aanbrengen kolken, incl. aansluileiding                    17,00  st  €                    210,00  €                    3.570 
Aanbrengen uitleggers hwa (huisaansluiting)                    30,00  st  €                    150,00  €                    4.500 

Herstellen asfaltverharding, incl. fundering, br. 6 m               2.310,00  m2  €                      33,00  €                  76.230 
Herstellen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan                  150,00  m2  €                      10,00  €                    1.500 

Tracélengte, betonstraatstenen                  130,00  m 
Opbreken bssverharding, incl. fundering, br. 6 m                  780,00  m2  €                        3,50  €                    2.730 
Openemen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan tot erfgrens                    25,00  m2  €                        5,00  €                       125 

Toepassen bronbemaling                  130,00  m  €                      20,00  €                    2.600 

Grondwerk t.b.v. sleuf (5 m3/m1)                  650,00  m3  €                        8,00  €                    5.200 
Bijlevering zand (50%)                  325,00  m3  €                      11,00  €                    3.575 

Aanbrengen rwa buis ø 300 mm                  130,00  m  €                      27,00  €                    3.510 
Aanbrengen inspectieputten                      4,00  st  €                    900,00  €                    3.600 
Aanbrengen kolken, incl. aansluileiding
Aanbrengen uitleggers hwa (huisaansluiting)                      5,00  st  €                    150,00  €                       750 

Herstellen bssverharding, incl. fundering, br. 6 m (hergbr.)                  780,00  m2  €                      18,00  €                  14.040 
Herstellen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan                    25,00  m2  €                      10,00  €                       250 

Aantal huizen                    26,00  st 
Minigraafmachine (1 dag per woning)                  208,00  uur  €                      55,00  €                  11.440 
Grondwerker, (1 dag per woning)                  208,00  uur  €                      40,00  €                    8.320 

PVC buis, ø 125 mm (40 m per woning)               1.040,00  m  €                        4,90  €                    5.096 
Hulpstukken, ø 125 mm                    26,00  woning  €                      50,00  €                    1.300 
Bijlevering plant- en straatmateriaal, straatzand etc.                    35,00  woning  €                    150,00  €                    5.250 

Voorzieningen
Toepassen tankwagen (tijdelijke voorziening t.b.v. waterafvoer)                      5,00  dag  €                    960,00  €                    4.800 

Indexering 2014-2015 1,00%  pct  €             254.563,50  €                   2.546 
Benoemde directe bouwkosten  €                257.109 
Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  257.109  €                  38.566 
Directe bouwkosten  €                295.676 
Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  295.676  €                    5.914 
Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      5.914  €                            - 
Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  295.676  €                  17.741 
Algemene kosten (%) 7,00%  %  €                  319.330  €                  22.353 
Winst & Risico (%) 5,00%  %  €                  341.683  €                  17.084 
Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  359.306  €                       539 
Indirecte bouwkosten 21,52%  €                  63.630 
Voorziene bouwkosten  €                359.306 
Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  359.306  €                  35.931 
Risico's bouwkosten 10,00%  €                  35.931 
Bouwkosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelse l  €                395.236 

Vastgoedkosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA st elsel  €                            - 

Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  359.306  €                  53.896 
Voorziene engineeringskosten  €                  53.896 
Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
Engineeringskosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RW A stelsel  €                  53.896 

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,50%  %  €                  359.306  €                    5.390 
Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,40%  %  €                  359.306  €                    1.437 
Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 1,00%  %  €                  359.306  €                    3.593 
Onderzoek en keuringen 2,00%  %  €                  359.306  €                    7.186 
Fasering en afstemming 1,00%  %  €                  359.306  €                    3.593 
Verkeersmaatregelen                      1,00  euro  €                      7.500  €                    7.500 
Maatregelen flora & fauna                      1,00  euro  €                      1.500  €                    1.500 
Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  30.199 
Voorziene overige bijkomende kosten  €                  30.199 
Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
Overige bijkomende kosten 2. Afkoppelen huizen en n ieuw RWA stelsel  €                  30.199 

Investeringskosten 2. Afkoppelen huizen en nieuw RW A stelsel  €                479.331 

Code Omschrijving post

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Hoeveelheid Eenheid

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

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

Prijs

 t.o.v. directe bouwkosten 
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Begrippenlijst2. Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

Objectkosten

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
 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

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
 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

 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. 

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. 

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. 

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

 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.

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. 

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)
 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. 

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 

 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
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

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
 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

 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
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

 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. 

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

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

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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Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

 - 
 - 

 - 

 - 
Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

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

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

 - 

 - 

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

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

Basisgegevens

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015
Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2015); Wijzigingen hierin, worden niet 
tot de scope van deze raming beschouwd.

Opbouw raming

 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 
 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding  

Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%.

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

Ramingsparameters:

Deterministisch
Nee

Algemene uitgangspunten

Vastgoed

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

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 
 Archeologie 
 Lozingskosten bemalingen 
 Planschade 
 Mitigerende maatregelen 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

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

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.

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

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

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkos ten
Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten 
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: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Ja 455.837€                      358.211€                      814.048€                      455.837€                      185.380€                      641.217€                      5.970€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 45.584€                        35.821€                        81.405€                        45.584€                        18.538€                        64.122€                        597€                [€/jaar]

BTW Ja 103.787€                      82.747€                        186.533€                      103.787€                      42.823€                        146.609€                      1.379€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 605.207€                      476.779€                      1.081.986€                   605.207€                      246.740€                      851.948€                      7.946€             [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 7.946€             [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (7.94 6)€            [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Printdatum: 11-4-2016 13:45 Pagina 4 van 10 Bestand: K005-1222598PBZ-jyh-V04 (variant 2, gevoeligheid 2)



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 246.453€                      36.968€                        60.993€                        344.413€                         34.441€                        378.855€                         

Vastgoedkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) -€                                  -€                                  2.000€                          2.000€                             -€                                  2.000€                             

Engineeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 51.662€                        -€                                  -€                                  51.662€                           -€                                  51.662€                           

Overige bijkomende kosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 23.320€                        -€                                  -€                                  23.320€                           -€                                  23.320€                           

Subtotaal investeringskosten 321.435€                      36.968€                        62.993€                        421.396€                         34.441€                        455.837€                         

Objectoverstijgende risico's 45.584€                        45.584€                           

Investeringskosten deterministisch 321.435€                      36.968€                        62.993€                        421.396€                         80.025€                        501.421€                         

Investeringskosten exclusief BTW 421.396€                         80.025€                        501.421€                         

BTW 87.119€                           16.668€                        103.787€                         

Investeringskosten inclusief BTW 508.514€                         96.693€                        605.207€                         

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde),  discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 605.207€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen -€                                        en -€                                        

Variatiecoëfficiënt -

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 242.968€                      36.445€                        61.740€                        341.153€                         17.058€                        358.211€                         Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Subtotaal levensduurkosten 242.968€                      36.445€                        61.740€                        341.153€                         17.058€                        358.211€                         

Objectoverstijgende risico's 35.821€                        35.821€                           

Levensduurkosten deterministisch 242.968€                      36.445€                        61.740€                        341.153€                         52.879€                        394.032€                         

Levensduurkosten exclusief BTW 341.153€                         52.879€                        394.032€                         

BTW 71.642€                           11.105€                        82.747€                           

Levensduurkosten inclusief BTW 412.795€                         63.983€                        476.779€                         

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 246.740€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen -€                                        en -€                                        

Variatiecoëfficiënt -

Projectkosten inclusief BTW 921.310€                         160.676€                      1.081.986€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 851.948€                 

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 508.514€                         96.693€                        605.207€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 605.207€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 508.514€                         96.693€                        605.207€                         

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 412.795€                         63.983€                        476.779€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 476.779€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 412.795€                         63.983€                        476.779€                         

Kostencategorieën
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    455.837  €                  45.584 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                  45.584 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten gekapitaliseerd 45.584€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    358.211  €                  35.821 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                  35.821 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en gekapitaliseerd  €                  18.538 

 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: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Prijs

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

h * p 1 1

Bemaling h * p 1 1
Toepassen bronbemaling t.b.v. voorbehandelingstanks h * p 1 1                   1,00  euro  €              6.000,00  €                6.000 

h * p 1 1

Grondwerk h * p 1 1
Grondwerk t.b.v. sleuf (1 m3/m1) h * p 1 1            1.702,00  m3  €                     8,00  €               13.616 
Grondwerk t.b.v. voorbehandelingstank h * p 1 1               620,00  m3  €                     4,50  €                2.790 
Grond ontgraven uit terrein (dik 1,0 m) en verwerken in terrein h * p 1 1               767,00  m3  €                     5,00  €                3.835 
Aanbrengen vulling (folie, grind 100 mm, zand 400 mm, ijzerzand 400 mm, grind 100 
mm en scheidingsdoeken)

h * p 1 1               767,00  m2  €                   52,00  €               39.884 

Aanplant helofyten (7 st./m2) h * p 1 1               767,00  m2  €                     4,50  €                3.452 
h * p 1 1

Leidingwerk h * p 1 1
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar voorbehandelingstank) h * p 1 1                 20,00  m1  €                   13,00  €                   260 
Aanbrengen persleiding, pe ø 110 mm (naar helofytenfilter) h * p 1 1                 10,00  m1  €                   13,00  €                   130 
Persen stalen mantelbuis t.b.v. wegkruizing (6 m/st.) h * p 1 1                   1,00  st  €              1.000,00  €                1.000 
Aansluiten nieuwe persleiding op bestaand gemaal (uitwendig) h * p 1 1                   1,00  euro  €                 300,00  €                   300 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (49 m3, type 204) (302 m3) h * p 1 1                   6,00  st.  €            22.950,00  €             137.700 
Aanbrengen HDPE voorbehandelingstank (8,5 m3, type 204) (302 m3) h * p 1 1                   1,00  st.  €              3.940,00  €                3.940 
Aanbrengen drains pvc ø 100 mm h * p 1 1               520,00  m  €                     7,00  €                3.640 
Aanbrengen kunststof controleput met gy deksel h * p 1 1                   2,00  st  €                 350,00  €                   700 
Aanbrengen prefab gemaal 10m3/uur (2x1 reservere) h * p 1 1                   1,00  st  €              9.000,00  €                9.000 
Aanbrengen uitstroombak h * p 1 1                   3,00  st  €                 750,00  €                2.250 

h * p 1 1

Verhardingen h * p 1 1
Herstellen halfverharding (50% bijlevering materiaal) h * p 1 1               836,00  m2  €                   13,00  €               10.868 

h * p 1 1

Benoemde directe bouwkosten  €             246.453 

Nader te detailleren bouwkosten (%) % t.o.v. BDBK 15,00%  %  €               246.453  €               36.968 

Directe bouwkosten  €             283.420 

Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DBK 2,00%  %  €               283.420  €                5.668 

Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                   5.668  €                        - 

Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DBK 6,00%  %  €               283.420  €               17.005 

Algemene kosten (%) % t.o.v.  DBK+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               306.094  €               21.427 

Winst & Risico (%) % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               327.521  €               16.376 

Bijdrage RAW (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,15%  %  €               344.413  €                   517 
Indirecte bouwkosten 21,52%  €               60.993 
Voorziene bouwkosten  €             344.413 

Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) % t.o.v. VBK 10,00%  %  €               344.413  €               34.441 
Risico's bouwkosten 10,00%  €               34.441 
Bouwkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767  m2) 1 1  €             378.855 

h * p 1 1  €                        - 

Benoemde directe vastgoedkosten  €                        - 
Directe vastgoedkosten  €                        - 

Notaris- en kadasterkosten h * p 1 1                   1,00  dossier  €                   2.000  €                2.000 

Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) % t.o.v. DVK 6,00%  %  €                          -  €                        - 
Indirecte vastgoedkosten  €                2.000 
Voorziene vastgoedkosten  €                2.000 
Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                        - 
Vastgoedkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) 1 1  €                2.000 

Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) % t.o.v. VBK 1 1 15,00%  %  €               344.413  €               51.662 

Voorziene engineeringskosten  €               51.662 
Risico's engineeringskosten 0,00%  €                        - 
Engineeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelse weg (767 m2) 1 1  €               51.662 

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Prijs per hoeveelheid

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

Prijs

 t.o.v. directe bouwkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: 1

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

1. Helofytenfilter t.p.v. Exelseweg (767 m2) Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Prijs per hoeveelheidHoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid Prijs

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,50%  %  €               344.413  €                5.166 

Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,40%  %  €               344.413  €                1.378 

Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               344.413  €                3.444 

Onderzoek en keuringen % t.o.v. VBK 1 1 2,00%  %  €               344.413  €                6.888 

Fasering en afstemming % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               344.413  €                3.444 

Verkeersmaatregelen h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 

Maatregelen flora & fauna h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 
Benoemde directe overige bijkomende kosten  €               23.320 
Voorziene overige bijkomende kosten  €               23.320 
Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                        - 
Overige bijkomende kosten 1. Helofytenfilter t.p.v.  Exelseweg (767 m2) 1 1  €               23.320 

Investeringskosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelse weg (767 m2) 1 1  €             455.837 
Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh) 1 1

Gemaal in noorden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         3                              1,00 euro  €                         3,00  €                   180 

Gemaal voor helofytenfilter              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         6                              1,00 euro  €                         6,00  €                   360 

Gemaal in zuiden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         6                              1,00 euro  €                         6,00  €                   360 
1 keer per x jr 1 1 -                   keer  €                          -  €                        - 

Voorbehandelingstank 1 keer per x jr 1 1 -                   keer  €                          -  €                        - 

Controle en onderhoud pompen              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                      500                              1,00 st  €                      500,00  €               29.500 

Verwijderen vet (7,5 en 37,6 m2/st.)              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                   3.291                          233,10 m2  €                        14,12  €               36.205 

Verwijderen slib (7,5 en 37,6 m2/st.)              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                   9.678                          233,10 m2  €                        41,52  €             106.461 
1 1 -                   keer  €                          -  €                        - 

Helofyten 1 1 -                   keer  €                          -  €                        - 

Vervangen filterbed + helofyten            30 1 keer per x jr 30 59 1                      keer  €                 51.511                          767,00 m2                           67,16  €               51.511 

Maaien rietfilter              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                      107                          767,00 m2  €                         0,14  €                6.335 

Oprapen en afvoeren maaisel na indroging              1 1 keer per x jr 2 60 59                     keer  €                      107                          767,00 m2  €                         0,14  €                6.335 

Doorspuiten drains              5 1 keer per x jr 5 59 11                     keer  €                      520                          520,00 m  €                         1,00  €                5.720 

Benoemde directe levensduurkosten  €             242.968 

Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €               242.968  €               36.445 

Directe levensduurkosten  €             279.413 

Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €               279.413  €                1.397 

Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €               279.413  €                8.382 

Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               289.193  €               20.243 

Winst & Risico (%)
% t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               309.436  €               15.472 

Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)
% t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €               324.908  €               16.245 

Indirecte levensduurkosten 22,10%  €               61.740 
Voorziene levensduurkosten  €             341.153 

Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €               341.153  €               17.058 
Risico's levensduurkosten 5,00%  €               17.058 
Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelsewe g (767 m2) 1 60  €             358.211 
Levensduurkosten 1. Helofytenfilter t.p.v. Exelsewe g (767 m2)  (contante waarde)  €             185.380 

Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Exelseweg (767 m2) 1 60  €             814.048 
Investerings- & levensduurkosten 1. Helofytenfilter  t.p.v. Exelseweg (767 m2)  (contante waarde)  €             641.217 

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

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Begrippen

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 1-1-2015
Versie raming: V04    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 4-3-2016

Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

Objectkosten

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
 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

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
 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

 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. 

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. 

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. 

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

 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.

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. 

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)
 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. 

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 

 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
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

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
 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

 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
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

 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. 

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

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

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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Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

1.

 - 
 - 

2.2
 - 
 - 

Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Ramingsindeling:
Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
Trefzekerheid 70%
Onderwaarde 
bandbreedte:

-35%
Bovenwaarde 
bandbreedte:

35%

2.3
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

2.4
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

4.

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

5.
 - 

 Kosten die nodig zijn ten behoeve van afstemming met het bevoegde gezag, en eventuele bijkomende kosten door onvoorziene voorwaarden van het bevoegde 
gezag.  

Raming is exclusief:

 Nadeelcompensaties: niet meegenomen 

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

 Kosten ten behoeve van maatregelen voor Flora en fauna. 
 Sloopkosten 

 Grondverwerving: meegenomen 
 Bebouwing: niet meegenomen  
 Schadeloosstelling: niet meegenomen 

 Kosten die verband houden met archeologische begeleiding en vondsten) 
 Gefaseerde uitvoering en of afstemming met overige werken c.q. reguliere bedrijfsvoeringen. 
 Kosten die verband houden met Kabels & Leidingen 
 Aanvullende kosten die in verband staan met veranderende wet- en regelgeving 
 Kosten die verband houden met OCE 

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

 Het jaartal van investering is 2048 

Engineering

Vastgoed

Uitgangspunten overige kostencategorieën

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

 Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming. 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015
Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding 

 De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015 

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

Algemene uitgangspunten

 Ramingsparameters: 

Deterministisch
Indeling naar categorieën
Ja

 Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2015); Wijzigingen hierin, worden niet tot de scope van 
deze raming beschouwd.
 Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%. 
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 04-03-16

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

2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Ja -€                                 617.250€                      617.250€                      -€                                 326.851€                      326.851€                      10.288€           [€/jaar]

2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel (Investering in 2048) Ja -€                                 479.330€                      479.330€                      -€                                 215.869€                      215.869€                      8.127€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja -€                                 109.658€                      109.658€                      -€                                 54.272€                        54.272€                        1.841€             [€/jaar]

BTW Ja -€                                 416.818€                      416.818€                      -€                                 206.292€                      206.292€                      7.254€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW -€                                 1.623.057€                   1.623.057€                   -€                                 803.284€                      803.284€                      27.510€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 27.510€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (27.5 10)€          [€/jaar]

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Gemiddeld jaarlijkse

Printdatum: 11-4-2016 13:53 Pagina 4 van 9 Bestand: K006-1222598PBZ-jyh-V01 Basis 2048 juiste versie



Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 04-03-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 418.670€                   62.800€                     106.387€                   587.857€                       29.393€                     617.250€                       
Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel (Investering in 2048) 257.109€                   38.566€                     147.724€                   443.399€                       35.930€                     479.330€                       

Subtotaal levensduurkosten 675.779€                   101.367€                   254.111€                   1.031.257€                    65.323€                     1.096.580€                    

Objectoverstijgende risico's 109.658€                   109.658€                       

Levensduurkosten deterministisch 675.779€                   101.367€                   254.111€                   1.031.257€                    174.981€                   1.206.238€                    

Scheefte -€                               -€                                  

Levensduurkosten exclusief BTW 1.031.257€                    174.981€                   1.206.238€                    

BTW 365.219€                       51.599€                     416.818€                       

Levensduurkosten inclusief BTW 1.396.476€                    226.581€                   1.623.057€                    

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 803.284€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 1.054.987€                          en 2.191.126€                          

Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 1.396.476€                    226.581€                   1.623.057€            

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 1.396.476€                    226.581€                   1.623.057€                    

Organisatiegebonden kosten 0% 1.623.057€                -€                                  -€                                  

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                  
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                  

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 1.396.476€                    226.581€                   1.623.057€                    

Kostencategorieën
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 04-03-16

2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Looptijd Check Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

V.e.
Tarief 256 v.e. Waterschap Rijn en IJssel 2015 (excl. btw en toeslagen)              1 1 keer per x jr 1 60 60 60                     keer  €                   6.761                               256 ehd  €                        26,41  €             405.658 

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh)
Gemaal in noorden van Exel              1 1 keer per x jr 1 34 34 34                     keer  €                         3                                  1 post  €                         3,00  €                   102 
Gemaal voor helofytenfilter              1 1 keer per x jr 1 34 34 34                     keer  €                       78                                  1 post  €                        78,00  €                2.652 
Gemaal in zuiden van Exel              1 1 keer per x jr 1 34 34 34                     keer  €                      187                                  1 post  €                      187,00  €                6.358 

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh)
Gemaal in noorden van Exel              1 1 keer per x jr 35 60 26 26                     keer  €                         3                                  1 post  €                         3,00  €                     78 
Gemaal in zuiden van Exel              1 1 keer per x jr 35 60 26 26                     keer  €                         6                                  1 post  €                         6,00  €                   156 
Transport naar rwzi Zutphen              1 1 keer per x jr 35 60 26 26                     keer  €                      141                                  1 post  €                      141,00  €                3.666 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten    €             418.670 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €               418.670  €               62.800 

00-DLEV Directe levensduurkosten    €             481.470 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €               481.470  €                2.407 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €               481.470  €               14.444 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               498.321  €               34.883 
00-ILEVW Winst + risico (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               533.204  €               26.660 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €               559.864  €               27.993 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten   22,10%  €             106.387 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten    €             587.857 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €               587.857  €               29.393 

00-RLEV Risico's levensduurkosten   5,00%  €               29.393 
00-LEV Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA s telsel 1 60 60    €             617.250 

Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA s telsel (contante waarde)  €             326.851 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten 2.Afkoppelen huize n en nieuw RWA stelsel 1 60 60    €             617.250 
Investerings- & levensduurkosten 2.Afkoppelen huize n en nieuw RWA stelsel (contante waarde)  €             326.851 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijsT/m jaar Looptijd Check Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 04-03-16

2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel (Investering in 2048) Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Looptijd Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

Investering in jaar 2048
Benoemde directe bouwkosten "Afkoppelen huizen en aanleg nieuw rwa-stelsel"                 1 1 keer per x jr 34 34 1 1                           keer  €                   257.109                                   1,00 post  €                    257.109,00  €                 257.109 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                 257.109 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €                   257.109  €                   38.566 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                 295.675 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 2,00%  %  €                   295.675  €                     5.914 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) % t.o.v. DLEV 0,00%  %  €                   295.675  €                             - 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 6,00%  %  €                   295.675  €                   17.741 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €                   319.329  €                   22.353 
00-ILEVW Winst + risico (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €                   341.682  €                   17.084 
00-ILEV002 Bijdrage RAW (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 0,15%  %  €                   358.767  €                        538 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 15,00%  %  €                   359.305  €                   53.896 
00-ILEV005 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 1,50%  %  €                   359.305  €                     5.390 
00-ILEV005 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 0,40%  %  €                   359.305  €                     1.437 
00-ILEV005 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 1,00%  %  €                   359.305  €                     3.593 
00-ILEV005 Onderzoek en keuringen % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 2,00%  %  €                   359.305  €                     7.186 
00-ILEV005 Fasering en afstemming % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 1,00%  %  €                   359.305  €                     3.593 
00-ILEV005 Verkeersmaatregelen % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 1  post  €                       7.500  €                     7.500 
00-ILEV005 Maatregelen Flora & Fauna % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 1  post  €                       1.500  €                     1.500 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 49,96%  €                 147.724 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                 443.399 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 10,00%  %  €                   359.305  €                   35.930 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 8,10%  €                   35.930 

00-LEV Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA s telsel (Investering in 2048) 1 34 34  €                 479.330 
Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA s telsel (Investering in 2048) (contante waarde)  €                 215.869 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten 2.Afkoppelen huize n en nieuw RWA stelsel (Investering in 2048) 1 34 34  €                 479.330 
Investerings- & levensduurkosten 2.Afkoppelen huize n en nieuw RWA stelsel (Investering in 2048) (conta nte waarde)  €                 215.869 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheidPrijsT/m jaar Looptijd Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Prijzenboek

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 04-03-16

Prijzenboek Versie 3.05a (18 juni 2014)
WAAR

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs
1                       Langsdam, L = 150 m

101.010            Grond ontgraven t.b.v. inkassingen               3.000,00  m3  €                          1,09 
101.020            Zand verwerken in langsdam             20.513,00  m3  €                          0,44 
101.030            Samenstellen en slepen zinkstuk               6.900,00  m2  €                          8,75 
101.040            Afzinken zinkstukken met 200 kg stortsteen per m2               1.380,00  ton  €                          1,22 
101.050            Nabestorten zinkstukken met 600 kg stortsteen pm2               2.430,00  ton  €                          1,22 
101.060            Leveren stortsteen materiaal               3.240,00  ton  €                        25,00 
101.070            Leveren en aanbrengen zand t.b.v. langsdam             17.513,00  m3  €                        10,04 
101.080            Leveren en aanbrengen geleidingswerk                  300,00  m  €                      496,58 

2                       Damwand incl. groutankers t.b.v. waterkering, L = 230 m
201.010            Aanbrengen verankerde damwand AZ 46 (drukken of hoogfrequent)                  230,00  m  €                   4.827,79 
211.010            Aanbrengen verankerde damwand AZ17/700 (drukken of hoogfrequent)                  230,00  m  €                   1.541,37 
201.020            Aanbrengen groutankers, L=20 m                  200,00  st  €                   1.449,13 
211.020            Aanbrengen groutankers, L=15 m                  165,00  st  €                   1.440,00 
201.030            Aanbrengen prefab hangschort t.b.v. bekleding damwand               1.840,00  m2  €                      150,00 
211.040            Afbranden bovenkant bestaande damwandconstructie (onder water)                  215,00  m1  €                        50,00 
211.050            Aanbrengen verankerde damwand AZ 12-770, lengte 10,5m                    70,00  m1  €                   1.171,50 
211.060            Aanbrengen onverankerde damwand AZ 18-700, lengte 11m (drukken)                    75,00  m1  €                   1.580,50 

3                       Afmeerpaal en Geleidebalk, 12 stuks, L = 20 m
300.010            Leveren en aanbrengen meerpalen, rond 1066 mm  L=20m                    12,00  st  €                 24.805,59 

4                       Steiger, 1765 m2
401.010            Leveren en aanbrengen steiger               1.765,00  m2  €                   1.044,75 
401.020            Leveren en aanbrengen slijtlaag op steiger t.b.v. fietspad                  455,00  m2  €                          4,75 
401.030            Leveren en aanbrengen luxe banken op steiger                    11,00  st  €                   2.500,00 

5                       Natuurstenen trappen, 747 m2
501.010            Leveren en aanbrengen natuurstenen trap groot, h=30cm                  710,00  m2  €                      504,64 
501.020            Leveren en aanbrengen natuurstenen trap klein, h=10cm                    37,00  m2  €                      241,39 

6                       Constructie onder brug, L = 25 m
601.010            Leveren en aanbrengen damwand AZ46 (in delen drukken met silentpiler)                    25,00  m  €                   5.931,72 
611.010            Leveren en aanbrengen damwand AZ18/700 (in delen drukken met silentpiler)                    25,00  m  €                   1.400,00 
601.020            Leveren en aanbrengen groutankers, 2 ankers boven elkaar, L=10 m                    22,00  st  €                   1.431,13 
611.020            Leveren en aanbrengen groutankers door wand en landhoofd heen, L=10 m                      6,00  st  €                   1.431,13 
601.030            Leveren en aanbrengen permanente gording, HEA 400, 2 stuks                    50,00  m  €                      396,00 
601.040            Leveren en aanbrengen tijdelijke damwand tbv bouwkuip AZ 26 met dubbele gording en stempelraam                  336,00  m2  €                        76,94 
601.050            Onderwaterbeton, dikte 1 m                  200,00  m3  €                      162,00 
601.080            Gewapende betonvloer, dikte 1 meter, 300 kg wapening per m3                  200,00  m3  €                      563,38 
601.090            Drooghouden bouwkuip, hoogte 8 meter                      1,00  post  €                 50.000,00 
601.100            Toepassen stempeling landhoofd - pijler incl. injecteren grond onder pijler en landhoofd t.b.v. stabilisatie pijler en landhoofd                    23,00  m  €                 21.900,00 
601.110            Aanbrengen extra palen onder pijler + grondkering landhoofd, incl. sloop neus pijler en palen                    11,00  st  €                 14.450,00 
601.120            Aanbrengen constructiebeton vloer en wanden incl. verwijderen deel tubexpaal en overnemen belasting t.b.v. realisatie duiker                    11,00  st  €                 21.605,00 
601.130            Opstellen monitoringsplan incl. monitoren bestaande constructies                      1,00  post  €                 52.500,00 

7                       Te verwijderen
701.010            Verwijderen elementenverharding t.p.v. rijbaan en trottoir, incl. afvoeren en stortkn.               3.050,00  m2  €                          3,92 
701.020            Verwijderen bestaande beschoeiing, damwand                  210,00  m  €                        15,77 

8                       Grondwerk
8.010                Ontgraven

801.010            Ontgraven grond, verontreinigd, t.p.v. bestaande verharding (wel reinigbaar)               3.000,00  m3  €                          0,62 
801.015            Ontgraven grond, schoon, t.p.v. bestaande verharding               9.000,00  m3  €                          0,62 
801.020            Droog ontgraven grond (reinigbaar) tot 2 m - MV, t.b.v. bouwkuip onder spoorbrug                          -    m3  €                          4,49 
801.030            In den natte ontgraven (reinigbare grond), tot 7 m, t.b.v. bouwkuip onder spoorbrug                          -    m3  €                          5,87 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Prijzenboek

8.020                Afvoeren 
802.010            Toepasbare grond vervoeren naar erkend verwerker, incl. verwerkingskosten               2.000,00  m3  €                        15,00 
802.015            Toepasbare grond vervoeren naar gronddepot Gemeente Zutphen, incl. verwerkingskosten               9.000,00  m3  €                          8,00 
802.020            Vervuilde (reinigbare) grond vervoeren naar erkend verwerker, incl. stortkosten               1.000,00  m3  €                        55,00 

8.030                Verwerken 
803.010            Leveren en aanbrengen toplaag (0,5m) van klei (inclusief verdichten)                  450,00  m3  €                        18,00 

8.040                Fiets- en voetpad
804.010            Aanleg fiets- en voetpad, klinkers KF, 4m breed, inclusief grondwerk en aanbrengen fundering                  280,00  m2  €                        55,00 
804.020            Opnemen bestrating (incl. afvoer materiaal naar erkende verwerker)                  900,00  m2  €                          3,00 
804.030            Leveren en aanbrengen bestrating natuursteen                  900,00  m2  €                        60,00 

Code Post benoemde directe bouwkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe bouwkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe bouwkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe bouwkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe bouwkosten                          -    ehd  €                               - 

Investeringskosten bijzondere gebeurtenissen:
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico bouwkosten 0,00%  k*g  €                               - 

Levensduurkosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 
Code Post benoemde directe levensduurkosten                          -    ehd  €                               - 

Levensduurkosten bijzondere gebeurtenissen:
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
Code Benoemd objectrisico levensduurkosten 0,00%  k*g  €                               - 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Colofon

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Colofon Versie 3.05 (17 maart 2013)

Project:
Project

Omschrijving / specificatie
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager

Raming:
Type raming
Datum opstelling raming
Opsteller raming

Versie raming
Status raming
Prijspeil raming
Valuta

Archivering:
Projectnummer
Documentnummer raming
Nummer kostenrapportage
Locatie (map) opgeslagen raming

Toetsing:
Raming intern getoetst door
Datum interne toetsing

Parafering:

Paraaf interne toetser

Paraaf projectleider

Paraaf: ontbreekt i.v.m. digitale handtekening, dit document is aantoonbaar vrijgegeven.

Paraaf: ontbreekt i.v.m. digitale handtekening, dit document is aantoonbaar vrijgegeven.

J.W.A. van den Heuvel (Johnny)
04-03-16

K007-1222598PBZ-jyh-V01
N.v.t.
P:\1222598\08 - Projectinput en werkdocumenten\Ramingen\LAATSTE VERSIE RAMINGEN\Ramingen met 2,5% discontovoet

Euro

1222598

04-03-16

V01
Definitief
01-01-15

Basisvariant 2015

P. Telkamp (Paul)

P. Buzing (Patrick)

Projectkosten (investeringskosten + levensduurkosten)), deterministisch

Planstudie
Gemeente Lochem

Nieuwe sanitatie Exel
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Scope en uitgangspunten

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: M.R. Roelfs (Martin) Datum raming: 06-01-15

Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

 - 
 - 

 - 

 - 
Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Levensduur:

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

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

Overige bijkomende kosten
 - 

 - 

 - 
Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkos ten

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

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

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

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

Overige bijkomende kosten zijn meegenomen voor zover deze expliciet zijn vermeldt in deze raming.

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsk osten

Vastgoed

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

 Kosten t.g.v. aantreffen Niet Gesprongen Explosieven 
 Archeologie 
 Lozingskosten bemalingen 
 Planschade 
 Mitigerende maatregelen 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

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

Ramingsparameters:

Deterministisch
Nee

Algemene uitgangspunten
De raming is opgesteld in prijspeil 01-01-2015
Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2015); Wijzigingen hierin, worden niet 
tot de scope van deze raming beschouwd.

Opbouw raming

 Beschrijving varianten, intern document, aangeleverd 05-01-2015 
 Rioleringsgegevens bestaande riolering Exel en persleiding  

Er is gerekend met een discontovoet van 2,5%.

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

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

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

Basisgegevens
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Ja 479.331€                      611.335€                      1.090.666€                   479.331€                      322.799€                      802.130€                      10.189€           [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 47.933€                        61.134€                        109.067€                      47.933€                        32.280€                        80.213€                        1.019€             [€/jaar]

BTW Ja 109.149€                      141.218€                      250.367€                      109.149€                      74.567€                        183.715€                      2.354€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 636.413€                      813.687€                      1.450.100€                   636.413€                      429.646€                      1.066.058€                   13.561€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige s ituatie) over 60 jaar 13.561€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situa tie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (13.5 61)€          [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

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

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Printdatum: 11-4-2016 13:55 Pagina 4 van 10 Bestand: K007-1222598PBZ-jyh-V01 Basis 2015



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 257.109€                      38.566€                        63.630€                        359.306€                         35.931€                        395.236€                         

Vastgoedkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Engineeringskosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 53.896€                        -€                                  -€                                  53.896€                           -€                                  53.896€                           

Overige bijkomende kosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 30.199€                        -€                                  -€                                  30.199€                           -€                                  30.199€                           

Subtotaal investeringskosten 341.204€                      38.566€                        63.630€                        443.401€                         35.931€                        479.331€                         

Objectoverstijgende risico's 47.933€                        47.933€                           

Investeringskosten deterministisch 341.204€                      38.566€                        63.630€                        443.401€                         83.864€                        527.264€                         

Investeringskosten exclusief BTW 443.401€                         83.864€                        527.264€                         

BTW 91.680€                           17.468€                        109.149€                         

Investeringskosten inclusief BTW 535.081€                         101.332€                      636.413€                         

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde),  discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 636.413€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 413.668€                             en 859.157€                             

Variatiecoëfficiënt 35%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 414.658€                      62.199€                        105.368€                      582.224€                         29.111€                        611.335€                         Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                  -€                                  -€                                  -€                                     -€                                  -€                                     

Subtotaal levensduurkosten 414.658€                      62.199€                        105.368€                      582.224€                         29.111€                        611.335€                         

Objectoverstijgende risico's 61.134€                        61.134€                           

Levensduurkosten deterministisch 414.658€                      62.199€                        105.368€                      582.224€                         90.245€                        672.469€                         

Levensduurkosten exclusief BTW 582.224€                         90.245€                        672.469€                         

BTW 122.267€                         18.951€                        141.218€                         

Levensduurkosten inclusief BTW 704.491€                         109.196€                      813.687€                         

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), d iscontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 429.646€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 528.897€                             en 1.098.478€                          

Variatiecoëfficiënt 35%

Projectkosten inclusief BTW 1.239.572€                      210.528€                      1.450.100€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 1.066.058€              

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 535.081€                         101.332€                      636.413€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 636.413€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget in vesteringskosten 535.081€                         101.332€                      636.413€                         

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 704.491€                         109.196€                      813.687€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 813.687€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget le vensduurkosten 704.491€                         109.196€                      813.687€                         

Kostencategorieën

Printdatum: 11-4-2016 13:55 Pagina 5 van 10 Bestand: K007-1222598PBZ-jyh-V01 Basis 2015



Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    479.331  €                  47.933 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's invest eringskosten  €                  47.933 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringsko sten gekapitaliseerd 47.933€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    611.335  €                  61.134 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levens duurkosten  €                  61.134 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkost en gekapitaliseerd  €                  32.280 

Code Omschrijving post Prijs

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid Eenheid
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Hoeveelheid Eenheid Prijs

Tracélengte, asfalt h * p 1 1               385,00  m 
Opbreken asfaltverharding, TH, incl. fundering, br. 6 m h * p 1 1            2.310,00  m2  €                   18,00  €               41.580 
Openemen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan tot erfgrens h * p 1 1               150,00  m2  €                     5,00  €                   750 
Opbreken kolken (1/3 tracélengte) h * p 1 1                 17,00  st  €                   45,00  €                   765 

h * p 1 1
Toepassen bronbemaling h * p 1 1               385,00  m  €                   20,00  €                7.700 

h * p 1 1
Grondwerk t.b.v. sleuf (5 m3/m1) h * p 1 1            1.925,00  m3  €                     8,00  €               15.400 
Bijlevering zand (50%) h * p 1 1               962,50  m3  €                   11,00  €               10.588 

h * p 1 1

Aanbrengen rwa buis ø 300 mm h * p 1 1               385,00  m  €                   27,00  €               10.395 
Aanbrengen inspectieputten h * p 1 1                 10,00  st  €                 900,00  €                9.000 
Aanbrengen kolken, incl. aansluileiding h * p 1 1                 17,00  st  €                 210,00  €                3.570 
Aanbrengen uitleggers hwa (huisaansluiting) h * p 1 1                 30,00  st  €                 150,00  €                4.500 

h * p 1 1
Herstellen asfaltverharding, incl. fundering, br. 6 m h * p 1 1            2.310,00  m2  €                   33,00  €               76.230 
Herstellen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan h * p 1 1               150,00  m2  €                   10,00  €                1.500 

h * p 1 1

Tracélengte, betonstraatstenen h * p 1 1               130,00  m 
Opbreken bssverharding, incl. fundering, br. 6 m h * p 1 1               780,00  m2  €                     3,50  €                2.730 
Openemen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan tot erfgrens h * p 1 1                 25,00  m2  €                     5,00  €                   125 

h * p 1 1
Toepassen bronbemaling h * p 1 1               130,00  m  €                   20,00  €                2.600 

h * p 1 1
Grondwerk t.b.v. sleuf (5 m3/m1) h * p 1 1               650,00  m3  €                     8,00  €                5.200 
Bijlevering zand (50%) h * p 1 1               325,00  m3  €                   11,00  €                3.575 

h * p 1 1
Aanbrengen rwa buis ø 300 mm h * p 1 1               130,00  m  €                   27,00  €                3.510 
Aanbrengen inspectieputten h * p 1 1                   4,00  st  €                 900,00  €                3.600 
Aanbrengen kolken, incl. aansluileiding h * p 1 1

Aanbrengen uitleggers hwa (huisaansluiting) h * p 1 1                   5,00  st  €                 150,00  €                   750 
h * p 1 1

Herstellen bssverharding, incl. fundering, br. 6 m (hergbr.) h * p 1 1               780,00  m2  €                   18,00  €               14.040 
Herstellen sleufbedekking buiten hoofdrijbaan h * p 1 1                 25,00  m2  €                   10,00  €                   250 

h * p 1 1

Aantal huizen h * p 1 1                 26,00  st 
Minigraafmachine (1 dag per woning) h * p 1 1               208,00  uur  €                   55,00  €               11.440 
Grondwerker, (1 dag per woning) h * p 1 1               208,00  uur  €                   40,00  €                8.320 

h * p 1 1
PVC buis, ø 125 mm (40 m per woning) h * p 1 1            1.040,00  m  €                     4,90  €                5.096 
Hulpstukken, ø 125 mm h * p 1 1                 26,00  woning  €                   50,00  €                1.300 
Bijlevering plant- en straatmateriaal, straatzand etc. h * p 1 1                 35,00  woning  €                 150,00  €                5.250 

h * p 1 1

Voorzieningen h * p 1 1
Toepassen tankwagen (tijdelijke voorziening t.b.v. waterafvoer) h * p 1 1                   5,00  dag  €                 960,00  €                4.800 

h * p 1 1
Indexering 2014-2015 h * p 1 1 1,00%  pct  €         254.563,50  €                2.546 

h * p 1 1

Benoemde directe bouwkosten  €             257.109 

Nader te detailleren bouwkosten (%) % t.o.v. BDBK 15,00%  %  €               257.109  €               38.566 

Directe bouwkosten  €             295.676 

Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DBK 2,00%  %  €               295.676  €                5.914 

Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                   5.914  €                        - 

Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DBK 6,00%  %  €               295.676  €               17.741 

Algemene kosten (%) % t.o.v.  DBK+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               319.330  €               22.353 

Winst & Risico (%) % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               341.683  €               17.084 

Bijdrage RAW (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,15%  %  €               359.306  €                   539 
Indirecte bouwkosten 21,52%  €               63.630 
Voorziene bouwkosten  €             359.306 

Prijs

 t.o.v. directe bouwkosten 

Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid Prijs per hoeveelheidCode Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 01-01-15
Versie raming: V01    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 04-03-16

2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Prijs Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheidHoeveelheid Eenheid Prijs per hoeveelheidCode Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar

Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) % t.o.v. VBK 10,00%  %  €               359.306  €               35.931 
Risico's bouwkosten 10,00%  €               35.931 
Bouwkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA stelsel 1 1  €             395.236 
Vastgoedkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA ste lsel 1 1  €                        - 

Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) % t.o.v. VBK 1 1 15,00%  %  €               359.306  €               53.896 

Voorziene engineeringskosten  €               53.896 
Risico's engineeringskosten 0,00%  €                        - 
Engineeringskosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA  stelsel 1 1  €               53.896 

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,50%  %  €               359.306  €                5.390 

Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) % t.o.v. VBK 1 1 0,40%  %  €               359.306  €                1.437 

Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               359.306  €                3.593 

Onderzoek en keuringen % t.o.v. VBK 1 1 2,00%  %  €               359.306  €                7.186 

Fasering en afstemming % t.o.v. VBK 1 1 1,00%  %  €               359.306  €                3.593 

Verkeersmaatregelen h * p 1 1                   1,00  euro  €                   7.500  €                7.500 

Maatregelen flora & fauna h * p 1 1                   1,00  euro  €                   1.500  €                1.500 
Benoemde directe overige bijkomende kosten  €               30.199 
Voorziene overige bijkomende kosten  €               30.199 
Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                        - 
Overige bijkomende kosten 2.Afkoppelen huizen en ni euw RWA stelsel 1 1  €               30.199 

Investeringskosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA  stelsel 1 1  €             479.331 
Levensduurkosten: Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Aantal keren Eenheid Kosten per keer Hoeveelheid per keer Eenheid hoeveelheid Prijs per hoeveelheid Totaal levensduur

V.e. 1 1

Tarief 256 v.e. Waterschap Rijn en IJssel 2015 (excl. btw en toeslagen)              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                   6.761                               256 euro  €                        26,41  €             405.658 

Transportkosten energie (EUR 0,12/kWh) 1 1

Gemaal in noorden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         3                                  1 post  €                         3,00  €                   180 

Gemaal voor helofytenfilter              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                         6                                  1 post  €                         6,00  €                   360 

Gemaal in zuiden van Exel              1 1 keer per x jr 1 60 60                     keer  €                      141                                  1 post  €                      141,00  €                8.460 

Benoemde directe levensduurkosten  €             414.658 

Nader te detailleren levensduurkosten (%) % t.o.v. BDLEV 15,00%  %  €               414.658  €               62.199 

Directe levensduurkosten  €             476.856 

Eenmalige kosten (%) % t.o.v. DLEV 0,50%  %  €               476.856  €                2.384 

Uitvoeringskosten (%) % t.o.v. DLEV 3,00%  %  €               476.856  €               14.306 

Algemene kosten (%) % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK 7,00%  %  €               493.546  €               34.548 

Winst & Risico (%)
% t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK 5,00%  %  €               528.094  €               26.405 

Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)
% t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK+WR 5,00%  %  €               554.499  €               27.725 

Indirecte levensduurkosten 22,10%  €             105.368 
Voorziene levensduurkosten  €             582.224 

Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) % t.o.v. VLEV 5,00%  %  €               582.224  €               29.111 
Risico's levensduurkosten 5,00%  €               29.111 
Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA s telsel 1 60  €             611.335 
Levensduurkosten 2.Afkoppelen huizen en nieuw RWA s telsel (contante waarde)  €             322.799 

Investerings- & levensduurkosten 2.Afkoppelen huize n en nieuw RWA stelsel 1 60  €          1.090.666 
Investerings- & levensduurkosten 2.Afkoppelen huize n en nieuw RWA stelsel (contante waarde)  €             802.130 

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

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Nieuwe sanitatie Exel    -    Projectnr: 1222598    -    Opdr.gever: Gemeente Lochem Prijspeil raming: 1-1-2015
Versie raming: V01    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: P. Buzing (Patrick) Datum raming: 4-3-2016

Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

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

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

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

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)

 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

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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