
Voortgangsrapportage Gemeentelijke Huisvesting bouwfase 

   

Registratienummer: : 2014016714 

Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees 

Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet 

Budgetnummer : 210014 

Datum : 30 april 2014 

 

1. Periode en algemene voortgang 

 

April 2014 

 

Aanvullend op datgene dat in het destructieve onderzoek kon worden vastgesteld, is 

tijdens de sloopwerkzaamheden is op drie plaatsen asbest aangetroffen. Hierover 

bent u in voorgaande rapportages reeds geïnformeerd. Dit heeft geleid tot 

onvoorziene meerkosten. Met name het laatste asbest incident met betrekking tot 

het ketelhuis, waarbij het asbesthoudend materiaal deels verspreid raakte over het 

sloopterrein, geeft aanzienlijke onvoorziene meerkosten. Dit materiaal is grotendeels 

handmatig verwijderd door een aantal mensen, gedurende een aantal dagen. 

Daarnaast diende nog een hoeveelheid als asbest besmet puin te worden afgevoerd 

en verwerkt, wat ook extra kosten met zich meebrengt. 

 

De meerwerk opgave van de aannemer voor het verwijderen en afvoeren van dit 

laatste asbest bedraagt circa € 33.000, waardoor de totale meerkosten voor het 

verwijderen van het onvoorziene asbest komt op circa € 55.000.  

Wij onderzoeken de mogelijkheid om het adviesbureau dat vooronderzoek naar de 

aanwezigheid van asbest heeft uitgevoerd, aansprakelijk te stellen voor het ontstane 

meerwerk. 

 

Op 10 april 2014 is aan de voortgangsrapportage maart 2014 een addendum 

toegevoegd over de ontstane grondproblematiek. De door de aannemer gerealiseerde 

grondverdichting voldeed nog niet aan de gestelde eisen. Op advies van geotechnisch 

adviesbureau Geomet en onze hoofdconstructeur Pieters heeft de aannemer 

aanvullende grond verdichtingsmaatregelen met nieuw zand getroffen. De nu 

bereikte waarden van grondverdichting voldoen wel aan de gestelde eisen zodat 

verder gegaan kan worden met het aanbrengen van de fundering. De hierop 

betrekkende hebbende rapportage van Geomet (12674-8-HS-dt, dd. 23 april 2014) 

wordt bij deze rapportage gevoegd. Alle extra kosten die gemoeid zijn met de extra 

activiteiten voor de benodigde grondverdichting zijn voor rekening van de aannemer. 

Met de aannemer wordt nog gesproken over de kosten voor het extra zand. Deze 

kosten komen voor rekening van de gemeente, immers deze maatregel was sowieso 

ook als het eerder was ontdekt noodzakelijk.  

 

Op 23 april 2014 is de vierde bouwvergadering gehouden. Het verslag van deze 

bouwvergadering en de lijst van ingekomen stukken wordt u na vaststelling separaat 

toegezonden.  

 

Alle in het kader van het project gemeentelijke huisvesting genoemde bedragen zijn 

exclusief BTW. Binnen het totaal van alle gemeentelijke investeringen en aankopen is 

een klein deel van de BTW niet compensabel .  Hiervoor is een mengpercentage met 

de fiscus afgesproken. Van 21% btw wordt 96% terugontvangen. Consequentie 



hiervan is dat de genoemde bedragen ex BTW met circa 0,85% verhoogd dienen te 

worden. Hier is in de kostenopstelling en prognose bij 3) rekening mee gehouden. 

 

Meer- en minder werk 

 

Besproken maar nog niet opgedragen en afgeprijsd meerwerk. 

 3e keer in het werk aangetroffen asbest 

 Vergroting prefab balken i.v.m. voorspanning 

 Verzwaarde hulp/staalconstructie 

 

Opgedragen en afgeprijsd meer- en minderwerk. 

 Verwijderen en afvoeren olietank    €  3.574,-  
 Verwijderen asbest op basis van destructief onderzoek  € 14.824,- 
 1e keer in het werk aangetroffen asbest    €  4.590,- 
 2e keer in het werk aangetroffen asbest    €  3.863,- 
 1 boom niet verplaatsen     €     357,- -/- 

 Verzwaarde hoeklijnen (omissie bestek)   €     619,- 
TOTAAL  € 27.113 

 

Binnen het realisatie budget van € 7.655.945 is een budget ‘onvoorzien ‘ opgenomen 
van € 300.000. Het saldo van het meer- en minder werk wordt verrekend met dit 

budget. In tabel 1 sub a, Realisatiekosten is een extra regel toegevoegd om dit 

budget afzonderlijk zichtbaar te maken. 

 

Risicobeheersing 

 

Volgens plan. 

 

 

2. Planning  

 

De uitloop van circa 3 weken als gevolg van in het werk aangetroffen asbest heeft  

(nog) niet tot aanpassingen van de planning geleid. De geraamde uitloop als gevolg 

van de onjuiste grondverdichting van circa 4 weken zal waarschijnlijk wel gaan leiden 

tot aanpassing van de opleverdatum van 1 maart 2015.  

 

Of er daadwerkelijk vertraging wordt opgelopen ten opzichte van de contractuele 

opleverdatum van 1 maart 2015 is nog niet met zekerheid te zeggen, maar is wel 

aannemelijk. Met de aannemer zullen afspraken gemaakt worden over de 

consequenties van eventuele vertraging als gevolg van in het werk aangetroffen 

asbest en de grondverdichting. 



3. Financiën  

 

De huidige prognoses geven aan dat het project realiseerbaar is binnen het totaal 

door de Raad aan hun College beschikbaar gestelde budget van € 11.068.681. 
 

De prognose is het verwachte saldo bij afronding van het project, rekening houdend 

met de budgetten die de raad beschikbaar heeft gesteld. 

Het saldo is het verschil tussen verwachte kosten en gemaakte kosten en aangegane 

verplichtingen. 

  

Onder tabel 1 sub a ziet u het budget onvoorzien en de kosten meer/minderwerk. 

SALDO:  = RAMING -/- REALISATIE -/- VERPLICHTING 

PROGNOSE:  = BUDGET -/- RAMING 

 

Tabel 1 TOTALE KOSTEN 

 

BUDGET RAMING REALISATIE VERPLICHTING SALDO PROGNOSE

VOORBEREIDINGFASEN オヱくヴヴΓくヰヵヵ オヱくヴヴΓくヰヵヵ オヱくヴヰヲくヲΓヰ オヴヶくΑヶヵ オヰ オヰ

REALISATIEFASE オΑくヶヵヵくΓヴヵ オヶくΑンンくヶΑヶ オヶヰΓくヵヵΓ オヵくヵヵヱくヱヶΑ オヵΑヲくΓヵヰ オΓヲヲくヲヶΓ

OVERIGE KOSTEN オヱくΓヶンくヶΒヱ オヲくヵヲヵくヰヰヰ オヴンヱくヶΓヵ オヵヰヵくヰヰヰ オヱくヵΒΒくンヰヵ ふオヵヶヱくンヱΓぶ

totaal オヱヱくヰヶΒくヶΒヱ オヱヰくΑヰΑくΑンヱ オヲくヴヴンくヵヴヴ オヶくヱヰヲくΓンヲ オヲくヱヶヱくヲヵヵ オンヶヰくΓヵヰ  

 

 

Tabel 1 sub a, REALISATIEKOSTEN 

BUDGET RAMING REALISATIE VERPLICHTING SALDO PROGNOSE

BOUWKOSTEN オΑくヰンヰくΓヴヵ オヶくヰヰΒくヶΑヶ オヵΒヲくヵヰΓ オヵくヱヲヶくヱヶΑ オンヰヰくヰヰヰ オヱくヰヲヲくヲヶΓ

BUITENRUIMTE オヲヰヰくヰヰヰ オンヰヰくヰヰヰ オヱΑくヴヶヵ オヰ オヲΒヲくヵンヵ ふオヱヰヰくヰヰヰぶ

ADVIESKOSTEN オヴヲヵくヰヰヰ オヴヲヵくヰヰヰ オΓくヵΒヵ オヴヲヵくヰヰヰ ふオΓくヵΒヵぶ オヰ

totaal オΑくヶヵヵくΓヴヵ オヶくΑンンくヶΑヶ オヶヰΓくヵヵΓ オヵくヵヵヱくヱヶΑ オヵΑヲくΓヵヰ オΓヲヲくヲヶΓ
waarvan Meer/Minderwerk オンヰヰくヰヰヰ オヲΑくヱヱン  

 

 

Tabel 1 sub b, OVERIGE KOSTEN 

 

BUDGET RAMING REALISATIE VERPLICHTING SALDO PROGNOSE

TIJDELIJKE HUISVESTING オヵヰヰくヰヰヰ オヵヰヰくヰヰヰ オヴヱヰくΑヴヶ オΒヰくヰヰヰ オΓくヲヵヴ オヰ

RENTE/FINANCIERING オΑンΒくヶΒヱ オヶヰヰくヰヰヰ オヰ オヰ オヶヰヰくヰヰヰ オヱンΒくヶΒヱ

LOSSE INRICHTING オンヰヰくヰヰヰ オヱくヰヰヰくヰヰヰ オヲヰくΓヴΓ オΓΑΓくヰヵヱ ふオΑヰヰくヰヰヰぶ

BOEKWAARDEN オヴヲヵくヰヰヰ オヴヲヵくヰヰヰ オヰ オヴヲヵくヰヰヰ オヰ オヰ

totaal オヱくΓヶンくヶΒヱ オヲくヵヲヵくヰヰヰ オヴンヱくヶΓヵ オヵヰヵくヰヰヰ オヱくヵΒΒくンヰヵ ふオヵヶヱくンヱΓぶ  

 

Tabel 2 RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING 

 

RAMING REALISATIE SALDO

RES. GEM. HUISVESTING オΓくヰヲヵくΓΓヲ オ ヶくヱヲΓくヶΑン オ ヲくΒΓヶくンヱΓ

 

 


