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1. VOORAF
Het gebouw De Ruitenvelder in Froombosch bestaat momenteel uit drie onderdelen: een
dorpshuisdeel, een basisschool en een gymzaal. Daarmee is het een belangrijk centraal
punt in het verder voorzieningenloze dorp. Tegenover het pand liggen de sportvelden
die over een eigen kantine beschikken.
Vanaf circa 2016 is Froombosch bezig met de vraag ‘Hoe nu verder met De
Ruitenvelder’?
Daar zijn enkele concrete aanleidingen voor:
 Het gebouw behoeft versterking in het kader van de aardbevingen.
 De basisschool gaat na de zomer van 2019 dicht (leerlingentekort).
 Het gebouw is toe aan modernisering.
 De exploitatie vertoont jaarlijks een tekort (minder huurders/gebruikers, lagere
baromzetten).
 De situatie rond eigendom is vaag en vertoont lacunes: deels is de gemeente
eigenaar, deels de Stichting De Ruitenvelder, die voor het runnen van het pand
een beheerster in dienst heeft.
Bewoners dringen aan op modernisering en een aanpak die de ontmoetingsfunctie voor
het dorp veiligstelt. Ze benoemden in 2017 een zestal basisfuncties voor het pand:
buitenruimte, jeugdhonk, sport en spel, grand café/bar/gezelligheid/ontmoeting, eten
en drinken, zalen.
Omdat in het kader van bevingschades en verstevigingsoperaties de NAM en ook de
gemeente bijdragen voor dorpshuizen in petto hebben en er termijnen zijn verbonden
aan het verstrekken van deze bijdragen, heeft de gemeente de Stichting De Ruitenvelder
verzocht enige spoed te betrachten bij het maken van toekomstplannen voor het
dorpshuis. Daarnaast zorgen ook de sluiting van de school, de jaarlijkse tekorten en de
diffuse eigendomssituatie voor urgentie.
De Stichting en de Vereniging Dorpsbelangen Froombosch stelden een werkgroep
samen uit enkele bestuurders van beide organisaties en andere bij het dorpshuis
betrokken bewoners. De Werkgroep bestaat uit Anja van Beek, Michiel van Kerkvoorde,
Martijn Klok, Karen van Sloten, Klaasjan van Houten en Henk Gernaat. Froombosch en
de Werkgroep zetten nu vaart achter de plannenmakerij rond het dorpshuis en worden
daarbij – via de gemeente Midden-Groningen – ondersteund door architect Bert Pepping
(Detail10) en Jan van der Bij, adviseur van CMO STAMM.
In vele overleggen van de Werkgroep, met de Stichting en Dorpsbelangen, en in drie
bewonersbijeenkomsten kwam in minder dan een half jaar tijd dit plan tot stand.
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2. FROOMBOSCH
Froombosch: een klein dorp in de gemeente Midden-Groningen, onder de rook van
Hoogezand, Kolham – en Slochteren. Zozeer onder de rook van Slochteren dat circa de
helft van het dorp vroeger een buurt van Slochteren was. Eind 17e eeuw komt op een
provinciekaart de naam Fromabus voor. Toentertijd woonde een familie Froma op de
Ruitenborg die grensde aan een bos (borg is helaas afgebroken, resten zijn nog te vinden
in de huidige boerderij de Ruitenborg, die op de plek van de borg is gebouwd). Ergens
rond 1900 kwam zo de naam Froombosch in zwang voor de buurtschap waar vooral
veenarbeiders woonden. De status van Froombosch was inmiddels toegenomen omdat
het in 1893 een basisschool kreeg.
De pakweg 350 woningen zijn overzichtelijk gesitueerd in een structuur van een
hoofdweg en een handvol rechthoekig aftakkende zijstraten. De nabij gelegen N387 staat
garant voor een goede bereikbaarheid. Het overall beeld van het dorp is: relatief kleine,
veelal rode huizen met enkele grote boerderijen en een aantal grotere woningen.
Circa een derde van de 850 inwoners is kind (0-23), terwijl 17% 65+ is. Dat laat 56%
voor de werkende bevolking.
Froombosch telt verder nog een tweetal kleine musea: Boerderijmuseum Duurswold en
Molen De Ruiter. Wandelroute “Struunroute 3” (18 km) komt langs het
boerderijmuseum.
Het dorp moet het zonder levensmiddelenwinkel stellen en ook naar een huisarts zal je
in Froombosch tevergeefs zoeken. De basisschool sluit in de zomer van 2019 wegens
een sterk teruglopend aantal leerlingen.
Wel heeft het dorp een voetbalvereniging en een ijsbaan, beide met een eigen
accommodatie. De toneelspelers zitten in de Roet’n Speulers en de darters in de Roet’n
Pieltjes. En Froombosch is een Vereniging Dorpsbelangen rijk. Beweging is er dus wel in
het dorp.
De combinatie van actieve verenigingen en een minimaal voorzieningenniveau maakt
het dorpshuis De Ruitenvelder tot een belangrijk focuspunt in het dorp. Het dorpshuis
wordt gerund door Stichting De Ruitenvelder, die daarvoor een beheerster inzet.
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3. DORPSHUIS NU
Het dorpshuis, De Ruitenvelder, stamt uit 1978. Het is een multifunctioneel gebouw met
een dorpshuis, een gymzaal en een school. De Stichting De Ruitenvelder beheert/runt
het gebouw (bar/café) en heeft daartoe een beheerster in dienst. Een deel van het
gebouw is van de gemeente, een deel – de zalen – is van de stichting. Exacte
scheidslijnen zijn er niet of onvoldoende.
De gemeente verricht het groot onderhoud. In de ‘eigen’ ruimtes doet het dorpshuis het
klein onderhoud. De gymzaal wordt op verzoek van de gemeente geëxploiteerd en
schoongemaakt door het dorpshuis. De gemeente betaalt daarvoor een jaarlijkse
vergoeding. Inkomsten uit verhuur aan sportverenigingen mag het dorpshuis houden.
Energie/OZB worden volgens een bepaalde verdeelsleutel (gebaseerd op m2) verdeeld
tussen gemeente (gymzaal), school (school), dorpshuis (bar en zalen).
Het huidige gebouw is verouderd, is sterk gesloten naar de straat toe, is donker (weinig
ramen), ontbeert de nodige bergruimte en is hier en daar niet handig ingedeeld.
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4. WAT WIL FROOMBOSCH MET HAAR DORPSHUIS – WAT IS
DAARVOOR NODIG
Het dorpshuis annex gymzaal annex schoolgebouw is verouderd, gesloten en donker. De
exploitatie is niet sluitend. De school sluit per de zomer van 2019 en wordt afgebroken. In
een nieuwbouwscenario keert de gymzaal niet terug.
Ambitie van Froombosch
Froombosch gaat voor een sociaal, economisch en fysiek duurzaam dorpshuis dat
als vitaal en centraal ontmoetingspunt in het dorp weer minstens 50 jaar mee kan.
Van belang daarbij:
 De zes gewenste basisfuncties: buitenruimte, jeugdhonk, sport en spel, grand
café/bar/gezelligheid/ontmoeting, eten en drinken, zalen.
 Verbetering van de uitstraling van het gebouw, oriëntering: meer naar buiten
gericht, minder gesloten.
 Duurzaam gebouw, 0 op de meter.
 Jaarlijks verlies weer ombuigen naar een positief jaarsaldo.
 Duurzame beheersituatie, waarbij dorpsbewoners mee de mouwen opstropen.
 En vooral: een gebouw met warmte en betrokkenheid, met heel veel reuring, dat
een breed scala aan activiteiten, diensten en dorpse functies huisvest, dat het
thuis is voor de verenigingen, dat dag aan dag, avond aan avond vol zit, dat als
een magneet dorpsbewoners en passanten trekt.
Om dit te bereiken is een aanpak op drie fronten nodig:
 Een Programma van Eisen, een plan voor verbouw of nieuwbouw, een
investerings- en dekkingsplan.
 Een verdienmodel met onder meer nieuwe functies/diensten/activiteiten.
 Een heldere structuur, qua eigendom, rechtspersoonlijkheid en
beheer/werkwijze.
Aan deze drie items heeft de Werkgroep samen met Bert Pepping en Jan van der Bij
gewerkt.
Van verbouw naar nieuwbouw
De versterkingsopgave, de moderniseringsslag en het verbeteren van de exploitatie zijn
aanleiding voor een vernieuwing van het dorpshuis. Architectonische, bouwkundige en
installatietechnische ingrepen zijn het gevolg. De wens: een open, transparant,
toegankelijk en energiezuinig gebouw met een verbeterde indeling.
Vertrekpunt: de bestaande toestand, het huidige gebouw, met al zijn (on)mogelijkheden
en uitdagingen. Waarbij aanvankelijk met behoud van een tot woningen
getransformeerd schoolgedeelte en later met sloop van de school gestudeerd wordt op
een betere plattegrond en een nieuwe uitstraling.
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Op het moment dat de planvorming financieel nauwkeuriger doorgerekend zou kunnen
worden kwam het bericht (van de gemeente) dat een nieuwbouwscenario ook
onderzocht zou moeten worden. De aanleiding daarvoor was de beschikbaarheid van
een aanzienlijk groter bouwbudget voor nieuwbouw.
De voordelen van nieuwbouw ten opzichte van verbouw zijn talrijk. Bij nieuwbouw kan
geheel vrij vorm gegeven worden aan de gewenste nieuwe uitstraling. De plattegrond
kan zonder rekening te houden met bestaande belemmeringen naar wens ontwikkeld
worden. De installaties kunnen vele malen beter geïntegreerd worden. Onvoorziene
aspecten – die bij verbouw altijd op de loer liggen – kunnen veel beter vermeden
worden. Het realiseren van een energiezuinig gebouw is al op de ontwerptafel te sturen.
En de financiën zijn beter te bewaken.
Deze motivatie is niet in getallen uit te drukken. Wel zijn de verwachte investeringen
voor een (half uitgewerkt) verbouwscenario en een nieuwbouwscenario inzichtelijk
gemaakt.
In bijlage 2 is een vergelijking van de netto vloeroppervlakten voor bestaand en nieuw
opgenomen. Duidelijk wordt dat het totale netto vloeroppervlak nagenoeg gelijk blijft
terwijl de verdeling ervan gunstiger wordt voor het gebruik.
NVO verbouw:
497 m2.
NVO nieuwbouw:
505 m2.
In bijlage 3 is, op basis van de bouwkostenraming op VO-niveau voor nieuwbouw, een
bouwkostenraming op VO-niveau voor verbouw uitgewerkt.
Bouwkosten verbouw:
€ 1.251.108,00 (inclusief terrein, exclusief 21% BTW)
Bouwkosten nieuwbouw: € 1.170.540.00 (inclusief terrein, exclusief 21% BTW)
In bijlage 4 treft u een analyse aan die inzichtelijk maakt hoe verbouw en nieuwbouw
zich tot elkaar verhouden.
Bij verbouw zelf te financieren via fondsen en dergelijke:
€ 1.412.216,00
Bij nieuwbouw zelf te financieren via fondsen en dergelijke: € 392.000,00
Onder aan de streep is bij nieuwbouw het “door het dorp” zelf te financieren gedeelte
realistischer dan bij het verbouwscenario het geval is. Ook als bij het verbouwscenario
(voor zover dat mogelijk is bij het ambitieniveau voor energiezuinigheid) de
bouwkosten lager genomen worden blijft een nieuwbouwscenario, ook financieel
gezien, de beste keuze.
Zo zijn de Werkgroep en de dorpsbewoners tot de keuze voor nieuwbouw gekomen.
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Werkwijze/proces
De Werkgroep heeft zich vanaf mei 2018 een groot aantal malen gebogen over PvE,
verdienmodel en beheerconstructie/werkwijze/organisatie. Jan van der Bij begeleidde
het proces, terwijl Bert Pepping de lead nam rond het PvE.
Enkele malen sprak de Werkgroep met een kleine groep betrokken bewoners. Daarnaast
werden zowel via hun vertegenwoordigers in de Werkgroep als rechtstreeks de
Stichting De Ruitenvelder en de Vereniging Dorpsbelangen op de hoogte gehouden van
de vorderingen. Jan van der Bij en Bert Pepping waren ook de liaisons met de gemeente.
Een maal sprak de Werkgroep met de wethouder in aanwezigheid van Coen van Atten
van de gemeente.
De voorstellen van de Werkgroep passeerden drie bewonersbijeenkomsten: in de eerste,
24 september 2018, werd de laatste stand van zaken gemeld en besproken (met name
de overweging dat inmiddels nieuwbouw meer voor de hand lag dan verbouw), de
tweede, 17 oktober 2018, nam met een overtuigende meerderheid het besluit nieuw te
bouwen en de derde, 14 november 2018, besprak het totaalplan. Op 30 november 2018
bood de Werkgroep het plan aan de wethouder aan.

Het besluit van 17 oktober betekent dat hetgeen gepresenteerd is, ook de keuze van het
dorp is. Froombosch neemt hier de regie en staat voor dit plan. Met dit plan gaat
Froombosch voor een uiterst duurzaam gebouw, maximale isolatie, gasloos/0 op de
meter en uiteraard aardbevingsbestendigheid. Daarmee nemen de bewoners
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bestuur van Stichting De Ruitenvelder
omarmt het standpunt van de bewoners en deelt daarmee het ambitieniveau van het
dorp. Insteek is dat het gebouw in een nieuwe situatie (verbouwd/verstevigd of nieuw
gebouwd) in zijn geheel eigendom van de Stichting De Ruitenvelder wordt.
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5. PROGRAMMA VAN EISEN
In dit hoofdstuk is een beknopte samenvatting van het Programma van Eisen weergegeven.
Het volledige PvE is opgenomen als bijlage 1.
Het Programma van Eisen omvat in hoofdlijnen drie relevante onderdelen, te weten:
ruimtebehoefte, energiezuinigheid en onderhoud. Vanuit de bestaande situatie zijn de
wensen geformuleerd voor de verbeteringen op voornoemde drie items.

Ruimtelijk Programma van Eisen en Wensen
Gebaseerd op de wensen voor het gebruik is per functie/ruimte een
oppervlaktebehoefte in kaart gebracht. Tevens zijn enkele aandachtspunten beschreven.
Behalve een lijst met ruimten en gewenste oppervlakten zijn ook de functionele eisen en
wensen van de verschillende ruimten beschreven.
DORPSHUIS
ruimte
Entree

oppervlak
Pm (11 m2)

Meterkast

bezetting
n.v.t.

opmerkingen
Tochtportaal. Oppervlakte afhankelijk van het ontwerp.

Pm (1 m2)

n.v.t.

Nabij entree. Volgens voorschriften NUTS-bedrijven.

Verkeersruimte

Pm (23 m2)

n.v.t.

Zo logisch, efficiënt en minimaal mogelijk.

Grand Café

90 m2

45 personen

Kleine zaal

50 m2

35 personen

Grote zaal

130 m2

125 personen

Jeugdhonk

43 m2

25 personen

Keuken

20 m2

Relatie met bar en emballage/voorraad

Bar

18 m2

Relatie met keuken. Gepositioneerd in Grand Café.

Emballage/voorraad

17 m2

Relatie met keuken. Toegankelijk van buiten.

Berging – overig

16 + 23 m2

Logische positie ten opzichte van

Sanitaire ruimte dames

Pm (21 m2)

Sanitaire ruimte heren

Pm (21 m2)

Minder validen toilet

4 m2

Technische ruimte

Pm (12 m2)

BUITENRUIMTE
parkeerplaatsen

pm

Parkeren in overleg met de gemeente optimaliseren.

fietsenstalling

pm

Plaats voor 120 fietsen.

terras

pm

Zitruimte voor 30 tot 40 personen.

speeltuin

pm

Nader te bepalen inrichting ( eventueel “natuurlijk spelen”)

Dubbel gebruik onderzoeken.
Exclusief toneelruimte.

1 keer à 1,65 x 2,20 meter conform Bouwbesluit 2012.

(Schuin weergegeven oppervlakten komen uit het Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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Technisch Programma van Eisen en Wensen
Het ambitieniveau van het dorpshuis is om een dorpshuis te realiseren waarbij:
 de energiebehoefte zo minimaal mogelijk is;
 bij voorkeur zonder aandeel aan primair fossiel energiegebruik;
 maximaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (Nul-op-de-meter).
Daarom wordt gevraagd de BENG-methodiek te hanteren (tenzij aantoonbaar gemaakt
kan worden dat een ander energie-concept beter is) waarbij de volgende indicatoren
gelden:
BENG 1: 50 kWh/m2.jaar
BENG 2: 25 kWh/m2.jaar
BENG 3: 100 %
In de verdere bouwkundige en installatietechnische omschrijving van het PvE wordt op
afzonderlijke onderdelen een nadere toelichting gegeven opdat een energiezuinig
gebouw gerealiseerd wordt.

Onderhoud en Beheer
Door het hele PvE heen is de eis te lezen dat het gebouw eenvoudig te onderhouden en
beheren is. Bij materiaalkeuzes verdient een onderhoudsarm materiaal de voorkeur.
Ook installaties zullen op onderhoudsaspecten beoordeeld worden.

Overige
Onder de resterende hoofdstukken worden aanvullende voorwaarden omschreven
waaraan een bouwplan normaliter al moet voldoen. Samen met een
voorbereidingsplanning waarin ook het verwachte vergunningentraject is opgenomen
worden de verschillen stappen inzichtelijk die een project doorlopen. Tegelijkertijd
liggen hierin ook de overlegmomenten met de gemeente (Ruimtelijke Ordening en
Welstand) verankerd opdat het bouwplan stedenbouwkundig en architectonisch
beoordeeld wordt op inpassing en beeldkwaliteit.

Tot slot
Om een indicatie te hebben voor de realiseerbaarheid van het Programma van Eisen is
een voorontwerp (VO) vervaardigd op basis waarvan een bouwkostenraming en schema
investeringskosten op VO-niveau zijn gemaakt. Tevens is op basis van deze informatie
een raming van het onderhoud opgesteld. Het Voorontwerp is in het hiernavolgende
hoofdstuk in schetsen weergegeven. De financiële stukken zijn verzameld in bijlage 5:
bouwkostenraming op VO-niveau; bijlage 6: schema investeringskosten en bijlage 7:
onderhoudskosten.
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Een greep uit de activiteiten waar Froombosch mee aan de slag wil in het nieuwe dorpshuis

Het borrelt en het bruist in Froombosch
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6. ONTWERP/PLAN PAND EN TERREIN – IN SCHETSEN
Toelichting op het ontwerp
Onder de rook van Hoogezand, tussen Kolham en Slochteren, ligt Froombosch. Een
plaats die zich ontwikkeld heeft langs de Hoofdweg en de haaks daarop gelegen wegen
waarvan de Langewijk en Ruitenweg de belangrijkste zijn. Het centrum van het dorp ligt
rond het (bijna) kruispunt van deze drie genoemde wegen. In Noordoostelijke richting
loopt de N387. Hoewel historisch gezien de structuur van wegen haaks op de Hoofdweg
karakteristiek is krijgt het dorp door de N387 aan die zijde een vorm van beëindiging.
De bebouwing van Froombosch bestaat uit boerderijen met schuren, vrijstaande
woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjes. Grotere en kleinere volumes vullen
het ruimtelijk beeld van Froombosch. De nokrichting van boerderijen en vrijstaande
woningen zijn overwegend haaks op de straat. Twee-onder-een-kapwoningen en rijtjes
hebben de nokrichting voornamelijk parallel aan de straat. Hoewel niet overal even
duidelijk aanwijsbaar kan in het algemeen gesteld worden dat grotere gebouwen verder
van de straat zijn gesitueerd dan kleinere volumes.
Aan de Ruitenweg (op nummer 39) is de huidige multifunctionele accommodatie
(basisschool, gymzaal en dorpshuis) gesitueerd. Het gebouw ligt dicht tegen de N387
aan en lijkt daarmee zowel fysiek als maatschappelijk het dorp te beëindigen. De nabij
gelegen voetbalvelden en het afbuigen van het Hoofdlingenpad naar de Ruitenweg
versterken dat beeld. Het grote gebouw heeft wel voldoende afstand tot de Ruitenweg
en de rechts ernaast gelegen vrijstaande woningen. Aan de achterzijde ligt het gebouw,
met de hogere gymzaal, wel dicht op de daarachter gelegen rijwoningen aan het
Hoofdlingenpad.
De architectonische vormgeving van het bestaande gebouw is te analyseren als een
pragmatische optelsom van functies. Doelmatigheid en logica van de onder te brengen
functies – school, gymzaal – staan voorop en de architectonische uitwerking is
gemoedelijk en kleinschalig gemaakt door lage gootlijnen. De toevoeging van de zalen
van het dorpshuis is (logischerwijs) in dezelfde stijl doorgezet. Aldus is een autonoom
gebouw ontstaan. Op zich zelf staand en (met uitzondering aan de achterzijde)
voldoende afstand tot de omgeving om als zelfstandig gebouw te functioneren.
Vanuit bovenstaand perspectief is onderzocht hoe een nieuw gebouw op de bekende
plek gepositioneerd en vormgegeven kan worden. Naast stedenbouwkundige aspecten
is ook het programmatische deel van het dorpshuis een belangrijk en bepalend
ontwerpaspect. Zowel qua ruimtebehoefte als in technische ambities om een
energieneutraal gebouw te realiseren.
Een ruimtebehoefte van zaalruimten plus de daarvoor ondersteunende functies
(sanitair, berging, keuken en bar) brengen het bruto vloeroppervlak op ca. 545 m2. Dat
vloeroppervlak ligt op één niveau, de begane grond, en is daarmee ook het te bebouwen
terreinoppervlak. De logistiek van de plattegrond bepaalt de lay-out. Het positioneren
van de, in basis, rechthoekige plattegrond op de kavel is geschied met inachtneming van
de “spelregels” voor volume en afstand tot de straat en omliggende bebouwing.
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In de gekozen uitwerking blijft het dorpshuis de beëindiging van de bebouwing aan de
Ruitenweg. Bijkomend praktisch voordeel hierbij is dat de reeds aanwezige
parkeerplaatsen aan het Hoofdlingenpad, met een paar aanvullingen van
parkeerplekken, gebruikt kunnen worden en er geen extra (groene) ruimte opgeofferd
hoeft te worden. Door de strategische keuze van het gebouw op de kavel blijft rechts van
het gebouw voldoende ruimte gereserveerd aan de Ruitenweg, waardoor eventuele
toekomstige bebouwing tussen het nieuwe dorpshuis en de naastgelegen vrijstaande
woning aan de Ruitenweg ontwikkeld zou kunnen worden. Aan de andere zijde van het
dorpshuis blijft daardoor – ook in de toekomst – voldoende openbare ruimte over die als
speelruimte (natuurlijk spelen in het groen) ingericht kan worden. Vanuit het dorpshuis
is het zicht ook direct op die speelruimte.
Vanuit het bestaande gebouw beredeneerd, omdat de aspecten in de bestaande toestand
als negatief ervaren worden, zijn een aantal ontwerpopgaven geformuleerd die ook voor
de nieuwbouwsituatie blijven gelden. Het gaat dan om het ontwerpen van een open,
licht, transparant, toegankelijk gebouw. Waarbij de plattegrond logisch in elkaar steekt.
Het totaal moet doelmatig, onderhoudsarm, eenvoudig, gezellig en uitnodigend zijn.
Daarnaast dienen aspecten die de energiezuinigheid ten goede komen optimaal in het
ontwerp geïntegreerd te worden. Uiteraard moeten alle benodigde installaties /
technieken hun plek krijgen.
De uitwerking van het hierboven beknopt beschreven ruimtelijk programma van eisen
heeft geresulteerd in een eenvoudig volume met kap(pen). Onder de kap kunnen alle
functies een logische plek krijgen. De kap zelf is inzetbaar voor het plaatsen van PVpanelen. De overgang van buiten naar binnen is door kleinere kappen vorm gegeven. Het
hogere volume van de zaalruimten wordt omarmd door lagere volumes van
ondersteunende functies. In materiaalkeuze is het lagere deel (“huis”) denkbaar in
metselwerk en het hogere deel (“schuur”) in hout.
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SITUATIE - BESTAAND

N

SITUATIE - NIEUW

(situaties behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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23 m2
50 m2
130 m2
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35.300

bergruimte
jeugdhonk

entree

5.200

terras

m.k.

bar

Grand Café

keuken

techniek

mi.va.

zaalruimte

28.100

gang

dames

heren

toneel

entree
meterkast
jeugdhonk
grand café
bar
bergruimte
keuken
techniek
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heren
bergruimte
backstage
gang
toneel
zaalruimte

back stage

2.000

N

9.600

(plattegrond behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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+8.604

+5.833

+2.889

±0

DOORSNEDE A-A

+8.604

+2.889

±0

DOORSNEDE B-B

+8.604

+2.889

±0

DOORSNEDE C-C

(Doorsneden behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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+8.604

+5.833
+4.188
+2.889

±0

ZUID-WEST-GEVEL

+8.604

+5.833

+2.889

±0

ZUID-OOST-GEVEL

(Gevelaanzichten behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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+8.604

+5.833

+3.812
+2.889

±0

NOORD-OOST-GEVEL

+8.604

+5.833
+4.361
+2.889

±0

NOORD-WEST-GEVEL

(Gevelaanzichten behorende bij: Vooronwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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(Visualisatie – terreinoverzicht behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)

(Visualisatie - zuid-westzijde behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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(Visualisatie – westzijde behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)

(Visualisatie - noord-westzijde behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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(Visualisatie - zuid-westzijde behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)

(Visualisatie - voorgevel–Ruitenweg behorende bij: Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018)
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7. INVESTERINGS- EN (VOORLOPIG) DEKKINGSPLAN
In hoofdstuk 4 werd ook al verwezen naar de bijlage (6) met het investeringsoverzicht
voor een nieuwbouw-scenario. Voor de volledigheid herhalen we het hier nog eens.
Globaal kostenoverzicht bij nieuwbouw:
- geschatte bouwkosten
- geschatte inrichtingskosten
- geschatte terreininrichtingskosten
- geschatte bijkomende kosten
- BTW, 21%
- boekwaarde bestaand gebouw

€
€
€
€
€
€
+
SUBTOTAAL
€
- minus gemeentelijke bijdrage
€
- minus bijdrage fonds duurzaam(ver)bouwen €
+
TOTAAL
€
- teruggaaf BTW
€
+
Zelf te financieren via fondsen en dergelijke:
€

1.098.830,-66.110,-71.710,-115.350,-278.145,-0,-==========
1.630.145,-900.000,-60.000,-==========
670.145,-278.145,-==========
392.000,--

(afgerond)

Het dekken van dit bedrag lijkt goed haalbaar.
Zonder nog aanvragen gedaan te hebben, zijn er contacten geweest met:
 VSB-fonds, gesproken over een bijdrage van €40.000,-,
 Stichting DOEN, gesproken over een bijdrage van €40.000,-,
 Provincie Groningen, gesproken over een bijdrage van 1 à 2 ton,
 Gemeente Midden-Groningen, gesproken over een bijdrage in de inrichting van
een speelterrein, PM. Hiervoor wordt een – nog niet in dit document opgenomen
– plan/begroting gemaakt.
Verder is gesproken over dorpscampagnes en evenementen in het dorp, en over
bijdragen van Oranjefonds en RABObank.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat geen gebruik wordt gemaakt van de reserves van de
Stichting. Beschikbare middelen zijn naar verwachting hard nodig om het overgangsjaar
(waarin het dorp niet over een dorpshuis beschikt) door te komen en om de kosten te
dekken van de opzet van een nieuwe beheerconstructie.
Zodra het plan voor het nieuwe dorpshuis definitief is (30 november), kunnen met het
plan als onderlegger, aanvragen gedaan worden bij fondsen en de provincie, en kan
beoordeeld worden welke bijdrage het dorp zelf levert.
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Bewoners verdringen zich rond de schetsen voor het nieuwe dorpshuis

Oud en nieuw
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8. VERDIENMODEL
Een verdienmodel
Een verdienmodel, wat is dat? Veelal gebruikt men de term voor een situatie waarin je
letterlijk wat kunt gaan verdienen. Hier, voor het dorpshuis, is het een manier om na te
denken over het versterken van de exploitatie.
Dat heeft de Werkgroep gedaan, met gebruikmaking van de huidige jaarcijfers. De
nieuwe exploitatieopzet zoals we die hier schetsen, is een schatting. Weliswaar een
schatting die is gebaseerd op kengetallen, en op ervaringen in het dorp en van andere
dorpshuizen, maar niettemin een schatting. Of de gedachte besparingen op de uitgaven
en de nieuwe inkomsten echt gehaald worden, weten we pas als het nieuwe dorpshuis
geopend is en op een ondernemende manier wordt geëxploiteerd. Ondertussen is het zo
dat we geen alternatief hebben: we zullen op basis van deze schattingen – met dus de
nodige slagen om de arm – moeten werken. Wat ons derhalve te doen staat is het zo
goed mogelijk onderbouwen van de schattingen.
Eigenaarschap
Dat een dorpshuis alleen maar het ‘huis van het dorp’ kan zijn als het dorp het ook echt
omarmt mag duidelijk zijn. Maar ‘eigenaarschap’ gaat nog verder. Dan is er meer dan
een dorp dat blij is met zijn dorpshuis, dat erbij ‘betrokken’ is. Bij eigenaarschap willen
de dorpsbewoners de regie over wat er gebeurt in en om het dorpshuis, voelen ze zich
letterlijk eigenaar, zijn ze als ze meewerken geen vrijwilliger maar mede-ondernemer
van het dorpshuis. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het organiseren van reuring,
actie en nieuwe functies in het dorpshuis. Ze bedenken dorpsevenementen waarmee ze
de dorpsbewoners – ook degenen die normaal niet zo gauw komen – naar het dorpshuis
trommelen. Ze organiseren waar nodig geldcampagnes om het dorpshuis overeind te
houden of financieel te steunen.
De bijeenkomsten over het dorpshuis werden steeds bezocht door zo’n 60/70 mensen.
Een geanimeerde discussie werd op die bijeenkomsten gevoerd over verbouw of
nieuwbouw. Het eigenaarschap uitte zich vooralsnog vooral in weemoed om het teloor
gaan van het huidige dorpshuis. Hetgeen niet wegnam dat het besluit om nieuw te
bouwen genomen werd met slechts één stem tegen (en een handvol onthoudingen). Nu
eenmaal gekozen is voor nieuwbouw, is er ruimte voor het besef dat met een nieuw
gebouw ook nieuwe kansen ontstaan, dat er nieuw perspectief voor de toekomst gloort.
Het verdienmodel dat we hier schetsen is alleen haalbaar als dorpsbewoners
eigenaarschap tonen, als er groepen opstaan die de bar willen runnen, die de
buitenruimte willen onderhouden, die toneelvoorstellingen willen organiseren, etc. In
welke beheerconstructie dan ook zal altijd inzet vanuit het dorp – zal altijd
eigenaarschap – nodig zijn. Daarzonder heeft het dorpshuis als ‘huis van het dorp’ geen
bestaansrecht. De deur-aan-deur actie vanuit de Werkgroep om met bewoners in
gesprek te gaan over hun mogelijke inzet voor het dorpshuis is nog volop gaande. Over
de resultaten is derhalve nu nog onvoldoende te zeggen.
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Overdracht/eigendom
Waar het huidige dorpshuis nog een diffuse eigendomssituatie kent, zal dat met het
nieuwe dorpshuis anders zijn: het dorpshuis is dan volledig in eigendom van de stichting
en daarmee van het dorp.
Stichting (eigenaar zalen) en gemeente (eigenaar gymzaal, bar) rekenen naar elkaar toe
geen boekwaarde af.
De grond waarop het nieuwe dorpshuis verrijst (hetzelfde terrein waar het huidige
dorpshuis op staat) blijft eigendom van de gemeente, er rust een recht van opstal op, het
dorp mag er weer een dorpshuis op bouwen en er verder kosteloos gebruik van maken.
Er worden in dit verdienmodel dan ook aan de uitgavenkant geen kosten opgenomen
voor huur e.d. Uitgangspunt is verder dat een zodanige financiering van het nieuwe
gebouw wordt georganiseerd dat geen rekening hoeft te worden gehouden met aflossing
en/of financieringskosten. Wel moet op het nieuwe gebouw worden afgeschreven.
Huidige exploitatie
Al enkele jaren op rij draait De Ruitenvelder verlies. Er is daarmee alle aanleiding om –
nog los van ver- of nieuwbouw – kritisch naar de exploitatie te kijken.
Een vereenvoudigde weergave van de huidige exploitatie met afgeronde bedragen:

UITGAVEN
Huisvestingskosten sec
Energie
Afschrijving
Schoonmaak
Belasting/verz./bankkost.
Personeel
w.o. vrijwilligers 3.500
Kantoorkosten
w.o. kantoor 800,
accountant 2.500,
bestuurskosten 700
Verkoopkosten, PR
Onderhoud
Reserveringen/voorz.
Inkoop horeca
TOTAAL

€
0
5.000
5.000
1.500
2.500
30.000
4.000

1.500
2.500
5.000
12.000
69.000

INKOMSTEN
Bar/keuken
Biljart
Huur gymzaal
Huur vergaderzaal
Bijdrage gemeente
Overige bijdragen
Rente

TOTAAL
Tekort

€
45.000
500
3.000
2.500
6.000
1.500
1.500

60.000
9.000

De Werkgroep streeft naar het beter ‘bezet’ krijgen van het dorpshuis. Hoewel
momenteel een behoorlijk aantal verenigingen en andere gebruikers (zie bijlage 3) met
enige regelmaat in het dorpshuis te vinden is, leidt een ruwe schatting tot een
bezettingsgraad van niet meer dan 15%.
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Simpel gezegd is de uitdaging om de uitgaven naar beneden te brengen en de inkomsten
te verhogen. Aan de uitgavenkant zijn daar diverse mogelijkheden voor, mede als gevolg
van het besluit een nieuw gebouw neer te zetten: zo wordt bijvoorbeeld ingezet op ‘0 op
de meter’. En als het dorpshuis ondernemend gerund wordt zijn er legio mogelijkheden
de inkomsten fors te verhogen. Alleen al met de huidige gebruikers zouden de
bar/keuken-inkomsten flink omhoog kunnen. En ook de openingstijden bieden
mogelijkheden te over om ‘klanten’ binnen te halen.
Gedachte nieuwe exploitatie

UITGAVEN
Energie

Water
Afschrijving
Schoonmaakkosten
Bel./OZB/afval/verz./bankk.*
Personeel
Vrijwilligerskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten/PR
Onderhoud
Reserve/voorziening
Totaal
Positief saldo

€
0/PM

400
26.000
1.000
6.500
15.600
4.000
6.000
1.500
1.500
4.500
67.000
2.000

INKOMSTEN
Bar/keuken 90.000 –
minus inkoopkosten
30.000 =
Huur zalen
Film/toneel/exp/curs
Muziek/bluesnacht e.d.
Nieuwe activiteiten
OZB-compensatie

Totaal

€
60.000

1.000
4.000
2.000
PM
2.000

69.000

*belasting (gemeentelijk: riool/reiniging), OZB, afvalkosten, verzekeringen, bankkosten

Uitgaven omlaag in de nieuwe situatie – een toelichting
Over het algemeen is het buiten de gebaande paden treden en afstappen van ‘zo hebben
we het altijd gedaan’ de beste manier om de uitgaven omlaag te brengen. In dit
hoofdstuk de stand van zaken van dit moment. Hieraan doorwerken leidt ongetwijfeld
tot verdere verlaging van de uitgaven.
Kijken we naar de uitgavenkant van de nieuwe exploitatieopzet (en denk daarbij aan de
eerste alinea van dit hoofdstuk):



Er zijn geen kosten van huur of financiering.
Streven is de energielasten naar ‘0 op de meter’ te brengen. Maar de Werkgroep
denkt ook na over mogelijke verkoop van energie aan derden. Dan zou er zelfs
een inkomstenpost uit voort kunnen vloeien.
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De afschrijving is gebaseerd op een investering van 1,6 miljoen, een restwaarde
van 3 ton en een levensduur van 50 jaar. Dat leidt tot een jaarlijks bedrag aan
afschrijving van €26.000,-. Hierin is ook begrepen dat de inventaris over een
kortere periode wordt afgeschreven. Met het voor afschrijving opnemen van een
bedrag van €26.000,- hebben we het hier dus niet over een post waarop wordt
bespaard. De afschrijving was €5.000,-. Of dit bedrag daadwerkelijk ‘gespaard’
gaat worden of dat het alleen een boekhoudkundige afschrijving betreft is een
andere kwestie.
Schoonmaakkosten, €1.000,-: uitgangspunt is dat het schoonmaken door
vrijwilligers wordt gedaan, de €1.000,- betreft dan ook alleen
schoonmaakmateriaal, toiletpapier, e.d.
De combipost belasting, OZB, afval, verzekering, bankkosten stond op €2.500,-.
We gaan er bij het nieuwe bedrag van €6.500,- van uit dat er weliswaar een
bedrag van €2.000,- aan OZB in zit maar dat dit bedrag door de gemeente
gecompenseerd wordt. Aan bankkosten is €150,- opgenomen en aan
afvalverwerking €750,-. Resteert voor andere gemeentelijke heffingen en voor
verzekeringen €3.600,-. Verzekeringen moeten ook drastisch omhoog, mede
omdat de nieuwe eigenaar van het gebouw – de Stichting – nu ook voor de
opstalverzekering staat.
Personeel – uiteindelijke uitgaaf hangt helemaal af van de te kiezen
beheerconstructie. Ruwweg zijn er drie scenario’s, waarbij combinaties van de
drie veel voorkomen:
1.
2.

3.










Constructie met een beheerder in dienst van en betaald door de Stichting;
Pachtconstructie: een pachter (of pachtersechtpaar) is de ondernemer; pachter betaalt huur voor
het pachten van het dorpshuis (of alleen het horecadeel, hangt van de afspraken af) en alle
revenuen zijn voor de pachter; denkbaar: een omzetafhankelijke huur;
Een constructie met vrijwilligers + een voor enkele uren betaalde coördinator; de clusters werkzaamheden in/om het dorpshuis zijn uitbesteed aan werkgroepen/commissies van vrijwilligers.

Het bedrag aan personeelskosten in het nieuwe verdienmodel is gebaseerd op de
constructie met vrijwilligers (3). Aangezien over de beheerconstructie nog geen
besluit is genomen, is dit nog geen ‘hard’ bedrag.
De post vrijwilligerskosten betreft nadrukkelijk niet het uitbetalen van
vrijwilligers, maar een vergoeding van de kosten die vrijwilligers moeten maken,
uitbetalen van verreden kilometers, telefoonkosten, papier en printinkt, e.d.
Kantoorkosten lijkt met €6.000,- een relatief hoge kostenpost, echter in deze post
zijn ook de kosten voor de boekhouding/accountant meegenomen.
Het opnieuw positioneren van het dorpshuis, het bekend maken van de nieuwe
functies, de nieuwe reuring, vereist een zorgvuldige PR. De campagne moet nog
vorm krijgen maar vooralsnog is hier een bedrag van €1.500,- voor gereserveerd.
Voor onderhoud is een relatief klein bedrag opgenomen, €1.500,-. Het gaat hier
om klein onderhoud als peertjes vervangen, dakgoten schoonmaken,
zonnepanelen poetsen, klein ongemak waar een loodgieter voor moet komen etc.
Voor groot onderhoud wordt jaarlijks €4.500,- weggezet. Onder verwijzing naar
bijlage 2 zij hier alvast vermeld dat de gedachte reservering aan de hoge kant
lijkt. Vooralsnog is-ie echter voorzichtigheidshalve wel op deze hoogte
opgenomen. Hier zit ook bij in het over een periode van 25 jaar bijeen sparen van
de vervanging van de zonnepanelen.
Keuzes maken ten aanzien van aan te leggen voorzieningen/reserves.
NB De matige exploitatie van de gymzaal zal de uitgavenkant niet verder belasten
omdat we van deze zaal afscheid hebben genomen.
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Inkomsten omhoog in de nieuwe situatie – een toelichting
De Werkgroep koerst op het zowel overdag als ’s avonds bomvol vullen van het
dorpshuis. In de nieuwe situatie gaat het daarbij alleen om het dorpshuisgedeelte, de
gymzaal is er dan niet meer.
Dat kan op verschillende manieren. Een aantal opties:
 Welke inkomsten kunnen de huidige gebruikers op basis van de bezetting van nu
genereren? Denk daarbij ook aan het behoud van aerobics en kindergym (die ook
zonder gymzaal beoefend kunnen worden in het nieuwe dorpshuis).
 Geredeneerd vanuit de huidige bezetting kun je aftasten wat de verenigingen e.a.
eventueel nog meer zouden willen, welke diensten ze behoeven, of de frequentie
van hun gebruik omhoog kan, of ze andere dingen dan nu misschien ook in het
dorpshuis willen onderbrengen, etc. Overigens is het de bedoeling de dorpse
verenigingen gratis gebruik van ruimtes te laten maken, catering is daarbij niet
kosteloos.
 In een dorp waar veel voorzieningen en functies zijn verdwenen in de loop van de
tijd kun je het dorpshuis inzetten om een aantal functies terug te brengen. Je zou
onder meer kunnen denken aan dagactiviteiten voor senioren (te bekostigen uit
de WMO middels substitutie). Maar ook aan relatief kleine zaken, bv. oud papier.
 Specifieke doelgroepen bedienen. Want niet ‘het hele dorp’ vormt de doelgroep
van het dorpshuis. Dat willen we wel, maar is niet de praktijk. Wel kan middels
specifieke evenementen gewerkt worden aan het verhogen van de
bezoekfrequentie van de groepen die nu niet in het dorpshuis komen. Kijken we
naar de bevolkingssamenstelling van Froombosch dan is de werkende bevolking
met 56% veruit de grootste groep. Voor hen (met hen!) moeten er in de
avonduren activiteiten zijn. Nog steeds is een derde van de dorpsbevolking kind
(tot 23), ook zonder school blijft dit een belangrijke doelgroep van het dorpshuis.
En 17% is 65+. Een groep met zeer specifieke wensen en noden. Het dorpshuis is
een ‘thuis’ voor iedereen, maar niet iedereen komt en niet iedereen die komt of
zou willen komen heeft dezelfde behoefte. Doelgroepenbeleid is een must voor
het goed positioneren van het dorpshuis in het dorp.
 Er is een veelheid aan kansen voor nieuwe activiteiten of voor het intensiveren
van bestaande. Deels liggen de nieuwe voor de hand en vloeien ze voort uit wat
bewoners al eerder aangaven of waar al eerder behoefte aan bleek (zoals
bijvoorbeeld toneel en muziek), deels gaat het om dingen die je niet achter je
bureau kunt verzinnen, activiteiten waar dorpsbewoners mee aankomen als over
nieuwe kansen wordt nagedacht (zoals de arthouse films in het dorpshuis in
Ansen, bootcamp, survival, streetdance, fitness, spinning, looptraining), zaken
waar mensen zin in hebben, waar ze affiniteit mee hebben.
 Het goed opzetten, organiseren en runnen van een horecavoorziening, voor het
dorp, voor toeristen en andere passanten, als ontmoetingsfunctie, voor een
praatje met koffie en appelgebak, voor of na een bijeenkomst of activiteit, gezellig
op het terras buiten in de zomer, als pleisterplaats tijdens een wandeling of
fietstocht (denk ook aan: Duurswold, de molen en de Struunroute, verzin detours
en mogelijk nieuwe wandel- en fietsroutes waar het dorpshuis in voorkomt).
Koppel hier een maaltijdservice aan en (samen-)kookprojecten en -workshops.
 In zijn algemeenheid: ga vooral door met het verzinnen van nieuwe functies,
diensten, voorzieningen en activiteiten.
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Kijken we meer in detail naar de inkomstenkant van de nieuwe exploitatieopzet (en
denk daarbij aan de eerste alinea van dit hoofdstuk):
Horeca-omzet:
De post bar/keuken, zeg maar de ‘horeca’ van het dorpshuis, is op €90.000,- geschat.
We hebben de kosten van de horeca-inkoop, een bedrag van €30.000,-, aan de
inkomstenkant op de horeca-omzet in mindering gebracht. Vuistregel voor de inkoop
van materiaal voor bar en keuken is dat er niet meer dan een derde van de omzet mee
gemoeid mag zijn. Daar voldoet het dorpshuis ook in de huidige exploitatie al aan. Blijft
in de nieuwe situatie een aandachtspunt.
Hoe is de geschatte horeca-omzet van afgerond €90.000,- opgebouwd (NB aannames)?
inkomstenpost

toelichting

berekening

totaal €

Huidige bezetting

Organisaties/personen die nu
gebruik maken van het
dorpshuis (bijlage 3): 6400
personen per jaar.

Stel 6400 nemen elk 2x thee/koffie =
6400x2x1,75 = 22.400

22.400

Bruiloften/partijen

Uitgangspunt: 10 events per
jaar.

Vergaderlocatie

Nieuwe dorpshuis is perfecte
vergaderlocatie met
supercatering. Daarmee
halen we 10 vergaderingen
van elk 50 personen binnen.
Gemiddeld dorpscafé heeft
2500 potentiële klanten per
jaar die gemiddeld €8
besteden (= 20.000).

Dorpskroeg/grand café

Eetcafé/snackbar

Totaal

Geschat: 1000 passanten,
fietsers, wandelaars
(Duurswold, Struunroute, nw
routes) die elk €7 besteden (=
7.000).
Uitgangspunt: 300 dagen per
jaar klandizie, 2 klanten per
dag komen voor snacks, 3
klanten per dag komen eten
of halen maaltijd af.

Stel de helft (3200) neemt fris/
wijn/bier = 3200x2 = 6.400

6.400

Stel de helft (3200) neemt portie
bitterballen = 3200x3,50 = 11.200
Gemiddelde bruiloft/partij
(voorzichtig) op 900 gezet = 10x900 =
9.000
7 vergaderingen alleen 2 rondes
koffie/thee = 7x50x2x1,75 = 1.225

11.200

3 vergaderingen vragen koffietafel =
3x50x17 = 2.550
De 20.000 van potentiële klanten is
voorzichtigheidshalve op 12.000
gezet

2.550

9.000

1.225

12.000

1000 passanten à 7 = 7.000

7.000

Snacks: 300 dagen x 2 klanten x snack
van €10 = 300x2x10 = 6.000

6.000

Snacks: 300 dagen x 3 klanten x
maaltijd van €15 = 300x3x15 = 13.500

13.500

91.275

Overige omzet:
 De huur voor zalen mag wat omhoog: €50,- per dagdeel, 10 vergaderingen van
twee dagdelen = €1.000,-.
 Voor film en muziek evenementen is respectievelijk €4.000,- en €2.000,- geschat.
 De vele mogelijke nieuwe activiteiten zijn voorzichtigheidshalve alleen PM
opgenomen. Denk aan het verder opschroeven van het aantal vergaderingen, aan
een maaltijdservice, kookworkshops/samen koken, dagactiviteiten, oud papier.
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PR
Er is echt goede PR nodig – als het dorpshuis straks weer mooi en glanzend klaar staat
voor een herstart, is het van belang een enorme campagne ((social) media, free
publicity, radio en tv, flyers in de wijde omtrek, organisaties en bedrijven) op touw te
zetten om bekendheid te geven aan de nieuwe vibe die er heerst en om te laten zien wat
er allemaal kan. Misschien is €1.500,- (zie de uitgavenkant van het verdienmodel) dan
wel aan de karige kant, hoewel er veel kan zonder dat het iets kost.
Organisatievorm
De huidige stichting zal opdrachtgever zijn van de nieuwbouw. Op termijn is het goed
denkbaar dat de stichting blijft bestaan voor het beheer van het vastgoed van het dorp,
maar dat een dorpscoöperatie de overkoepelende dorpsorganisatie wordt waar de
dorpse verenigingen in opgaan.
Fiscaal regime
De stichting is BTW-plichtig en kan derhalve ook de BTW op de bouwkosten
terugontvangen. Tegelijkertijd betekent dit ook iets voor wat bijvoorbeeld het kopje
koffie kost. Zij het dat hierop maar 9% BTW hoeft te worden geheven.
Verder is de stichting ook verplicht vennootschapsbelasting over het positieve saldo te
betalen. Daarbij is van belang de ‘winst’ zo laag mogelijk te houden. Als stichting bestaat
sowieso de verplichting een positief saldo te besteden aan het doel van de stichting.
Daarnaast zijn er tal van zaken waar je als stichting die een dorpshuis runt een
reservering voor mag doen. Daarmee sluis je de winst weg. Overigens is de
vennootschapsbelasting niet van dien aard dat je daar als stichting veel last van hebt.
Tot en met €200.000,- is het tarief 20%, daarboven 25%.
Verzekeren
De stichting moet rekening houden met deze verzekeringen:
-wettelijke aansprakelijkheid
-opstalverzekering
-inboedelverzekering (diefstal en brand)
-bestuurdersaansprakelijkheid.
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Snijverlies
En denk aan deze vormen van ‘snijverlies’:
 Te volle glazen
 Tapverliezen
 Te grote hoeveelheden koffie/thee - dan veel weggooien
 Onrendabele inkoop
 Voorraadbederf
 Voorraadbeheer: halve flessen wijn weggooien, teveel kroketten ontdooien
 Doorleveren voor thuisgebruik of weggeven
 Eigen consumpties bestuur, vrijwilligers, beheer
 Weggeven van consumpties
 Luxe uitvoering koekjes etc.
 Betalingen uit de kas zonder gedegen registratie
 Diefstal.
Houd de inkomsten op peil door dit snijverlies te voorkomen!

Veel belangstelling voor het ontwerp
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9. TIJD EN GELD
Voorbereidingsplanning
Voor het vervolg van dit traject, om te komen tot realisatie van het plan, kunnen grofweg
onderstaande fasering en doorlooptijd worden aangehouden. Bij de start van het
vervolgtraject zal een voorbereidingsplanning opgesteld moeten worden. Hierin is dan
niet alleen de fasering op hoofdlijnen inzichtelijk, maar ook de volgorde, inbreng en
termijnen van alle ontwerpende partijen komen aan bod. Hiermee zijn ook vergader- en
beslismomenten vast te stellen. Onderstaand schema komt uit het PvE (bijlage 1).
fase:
Initiatief/Haalbaarheid, Projectdefinitie en Structuurontwerp
Voorontwerp
- vooroverleg gemeente (RO en Welstand)
Definitief Ontwerp
- aanvraag omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Technisch Ontwerp / Bestek
Prijs- en Contractvorming
Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp
Uitvoering – directievoering (vanaf moment start bouw)

doorlooptijd start
afgerond in 2018
afgerond in 2018
6 week
2019, week 14
8 week
2019, week 17
26 week
2019, week 26
12 week
2019, week 26
6 week
2019, week 38
8 week
2019, week 44
36 week
2020, week 2

eind
2019, week 20
2019, week 25
2019, week 52
2019, week 38
2019, week 44
2019, week 52
2020, week 38

Bovenstaande voorbereidingsplanning gaat er van uit dat de Stichting het Voorontwerp zoals opgenomen in
PLAN dorpshuis 2.0 waar dit Programma van Eisen een onderdeel van is doorontwikkelt als definitief ontwerp.

Bovenstaande voorbereidingsplanning gaat er van uit dat de Stichting na afronding van
de eerste genoemde fase met onderhavige documenten een architectenselectie houdt.
Die selectieprocedure dient zodanig plaats te vinden dat meteen in 2019 gestart kan
worden met het Voorontwerp.
Geschetste voorbereidingsplanning is onder voorbehoud van medewerking gemeente
(RO en Welstand), bezwaarprocedures. Tijdens het ontwerp- en bouwproces zal een
voorbereidingsplanning periodiek bewaakt en waar nodig geactualiseerd moeten
worden.
Tegelijkertijd met de voorbereidingen tijdens het ontwerpproces kan de procedure voor
de sloop van het bestaande gebouw gestart worden. Uitgaande van een slooptermijn van
4 week betekent dat de sloop moet starten in week 40. In week 45 (start bouw) is het
terrein dan bouwrijp. Als de vergunningaanvraag voor sloop in week 28 (de week voor
de zomervakantie) ingediend wordt en er geen bezwaren zijn zal de sloopvergunning
tijdig afgegeven kunnen worden. Met de sloop zal vermoedelijk ook eerder dan week 40
gestart kunnen worden. De definitieve procedure en uitvoering zal door de gemeente
opgepakt en uitgevoerd worden.
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Bouwkosten op VO-niveau
Van de tussenstand van het Voorontwerp d.d. 24 oktober 2018 is een VO-raming
opgesteld. Zie bijlage 5. Omdat in deze fase van het project nog diverse onderdelen
nader inzichtelijk gemaakt moeten worden zijn op verschillende onderdelen aannames
gedaan voor materiaalkeuzes. Naast de gecalculeerde keuzes zijn ook een aantal
alternatieven aangedragen waardoor de bouwkosten lager uitpakken.
Schema investeringskosten op VO-niveau
Met de bouwkostenraming op VO-niveau en diverse aangevraagde offertes van overige
bij het project benodigde adviseurs is een schema investeringskosten op VO-niveau
opgesteld. Zie bijlage 6. Dit schema biedt de opdrachtgever inzicht in de te verwachten
kosten. Omdat er na 24 oktober 2018 aan het ontwerp is doorgewerkt en
materiaalkeuzes afgestemd zijn op onderhoud, energiezuinigheid en financiële
haalbaarheid is in dit schema investeringskosten al een aantal alternatieven verrekend
ten opzichte van de hiervoor genoemde bouwkostenraming op VO-niveau. Zowel de
bouwkostenraming als het schema investeringskosten op VO-niveau geeft de Stichting
handvatten om te sturen op budget.

Geanimeerde gesprekken over het nieuwe dorpshuis
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10.

CONCLUSIE

De aanpak van de Werkgroep betrof een drietal kwesties. Deze drie zijn volgens plan
afgewerkt. Zo hebben we nu:
 Een Programma van Eisen, een nieuwbouwplan, een investeringsopzet en een
voorlopig dekkingsplan,
 Een verdienmodel, een beeld van een nieuwe beheersituatie in scenario’s,
 Stichting De Ruitenvelder, die het opdrachtgeverschap van de bouw op zich gaat
nemen – samen met de Werkgroep als bouwgroep – en die eigenaar van het
nieuwe gebouw zal zijn. Op termijn zijn uiteraard andere vormen denkbaar.
Bewoners stemden op 17 oktober 2018 voor het plan een nieuw dorpshuis te bouwen.
Er is daarmee niet alleen draagvlak voor wat er gaat gebeuren, bewoners nemen zo ook
de regie. Ze geven invulling en vervolg aan hun eerder geformuleerde wensen:
 Een opzet waarin de eerder benoemde zes functies van het dorpshuis een plek
krijgen: buitenruimte, jeugdhonk, sport en spel, grand café/bar/gezelligheid/
ontmoeting, eten en drinken, zaalruimte. Nu in het nieuwbouwscenario de
gymzaal verdwijnt moet aan ‘sport en spel’ buiten en zoveel mogelijk in de
nieuwe grote zaal vorm worden gegeven.
 Een open, uitnodigend en licht gebouw.
 Duurzaamheid: sociaal, qua beheer, energievoorziening en gebruikte materialen.
 Een exploitatie zonder een jaarlijks negatief saldo.
 En, last but not least, een plan voor een ‘warme’ plek “waar we met veel reuring
en allerlei nieuwe activiteiten met z’n allen een succes van gaan maken. Waar de
Roet’n Pieltjes terecht kunnen, maar waar je ook met de buurman kunt genieten
van koffie met taart. Waar je ook met je sores terecht kunt. Waar kindergym en
aerobics in passen. Waar je lekker kunt eten of een maaltijd kunt afhalen.”
Natuurlijk zijn we er nog niet. Er moet nog het nodige gebeuren:
 Keuzes rond het materiaal,
 Keuzes rond het energiesysteem,
 De keuze van een beheerconstructie, tezamen met de opzet van een
werkorganisatie nieuwe stijl,
 En de actie van de Werkgroep om met het dorp deur aan deur in gesprek te gaan
over (werkzaamheden in) het dorpshuis is nog in volle gang.
Het besluitvormingstraject zal daarnaast ook nog de nodige tijd vergen:
 Bij de gemeente moeten diverse gremia nog een akkoord geven,
 De NAM moet het plan omarmen,
 Opdrachtgever (Stichting) moet keuze maken voor architect en procesbegeleider.
Dat neemt niet weg dat als alles meezit er na de zomer van 2019 begonnen kan
worden en dat er – nog steeds als alles meezit – rond zomer/najaar van 2020 een
nieuw dorpshuis kan staan!
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BIJLAGE 1 – PROGRAMMA VAN EISEN

DORPSHUIS te FROOMBOSCH

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN
versie : 3
datum : 9 januari 2019
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1.0

INLEIDING

Het bestaande dorpshuis van Froombosch maakt onderdeel uit van het multifunctioneel centrum (MFC) De
Ruitenvelder en is gelegen aan de Ruitenvelder 39 te Froombosch. In het MFC zijn naast het dorpshuis een
basisschool en een gymzaal met kleedruimten ondergebracht. Het oorspronkelijke gebouw dateert van 1978. In
1993 zijn voor het dorpshuis twee zaalruimten aan het pand toegevoegd. Rondom het gebouw liggen het
schoolplein, een parkeerterrein en een groenzone waarin nog een vrijstaande buitenberging is geplaatst.
Het gebouw is in opdracht van de NAM door VIIA onderzocht op het risico op complexe schade met mogelijk
onveilige situaties en het in kaart brengen van versterkingsmaatregelen. De resultaten van dat onderzoek zijn te
lezen in “OBS De Ruitenvelder te Froombosch. Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken
schoolgebouwen”, versie 2, d.d. 24 maart 2017. (VIIA_S078_M01)
Naast de problematiek en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van de versterking geldt dat de openbare
basisschool op termijn niet langer in het gebouw gehuisvest blijft. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie voor het
dorpshuis. Tegelijkertijd ligt er bij het bestuur van het dorpshuis, vanuit economisch rendabele overwegingen, de
wens om het dorpshuis te vernieuwen, verbeteren, veranderen, moderniseren, … opdat een aantrekkelijk
dorpshuis meer inkomsten genereert en daardoor toekomstbestendiger is.
Dit programma van eisen en wensen (PvE) brengt ten eerste de ruimtelijke en technische aspecten van het
dorpshuis in kaart. Daarnaast wordt ingegaan op onderdelen die betrekking hebben op wet- en regelgeving,
beleving en uitstraling, projectproces, duurzaamheid en energie. Het geheel dient als onderlegger voor de
verdere uitwerking in een ontwerp- en bouwproces door partijen die in een later stadium bij de realisatie
betrokken moeten zijn.
Aanvankelijk werd ingestoken op een verbouwscenario. In een later stadium is overgestapt naar nieuwbouw.
De reden hiervoor zijn in het voorliggende document waarvan dit PvE een bijlage is reeds beargumenteerd.
Met het PvE in de hand kan het bestuur keuzes en voorstellen van derden gemotiveerd toetsen aan de zelf
opgestelde uitgangspunten voor het dorpshuis.

LEESWIJZER
Het project bevindt zich in de voorbereidende fase. Om te komen tot een zorgvuldig PvE is het huidige gebouw
(de huidige toestand) geanalyseerd. Vanuit die analyse worden eerste de ruimtelijke en daarna de technische
voorwaarden benoemd voor de nieuwe toestand. Naast het gebouw wordt ook het omringende terrein
meegenomen in de beschrijving.
Dit PvE is een dynamisch document. Dat wil zeggen dat gaandeweg het traject om te komen tot de definitieve
projectdefinitie en het daarbij horende definitieve PvE vanuit verschillende hoeken aanvullende informatie
binnenkomt die bijdraagt aan een op maat gemaakt PvE.
Het nu voorliggende exemplaar is de eindversie van het vooronderzoek en is gebruikt bij de ontwikkeling van het
voorontwerp d.d. 14 november 2018 van het nieuw te bouwen dorpshuis.
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2.0

BESTAANDE TOESTAND

2.1
Inleiding
Het bestaande gebouw bestaat uit een basisschool met vier leslokalen, een handvaardigheidslokaal, ruimten
voor directie, personeel en RT/IB. Deze zijn gelegen rond een centrale hal met diverse toiletgroepen. De school
kent twee entrees. Een hoofdentree naar de centrale hal en een nevenentree die toegang geeft tot een
klaslokaal. Via de kleed- en doucheruimten heeft de basisschool toegang tot de gymzaal. Een dubbel deur in de
centrale hal vormt de scheiding tussen de basisschool en het dorpshuis. De CV-ruimte (zowel voor de school als
voor het dorpshuisdeel) biedt ook nog een (sluiproute) verbinding tussen beide gebruikers.
De gymzaal is ook vanuit het dorpshuis te betreden. De kleed- en doucheruimtes zijn niet rechtstreeks vanuit het
dorpshuis benaderbaar. De gymzaal zelf heeft twee nevenruimten. Een bedoeld als toestelberging (met dubbele
deuren naar buiten) en een afsluitbare bergruimte. In de gymzaal bevindt zich ook nog een deur die toegang
geeft tot de zaalruimte van het dorpshuis.
In die betreffende zaalruimte (deelbaar door middel van een paneelwand) bevindt zich ter plaatse van de deur
naar de gymzaal een vast toneel. Voor het toneel ligt een kleine dansvloer. Als de zaalruimte in twee kleinere
zaalruimten is opgedeeld heeft alleen het kleinste deel een bergruimte. Vanuit beide zalen is de “foyer” van het
dorpshuis te bereiken.
Het dorpshuis heeft haar voordeur in een nis aan de voorzijde van het gebouw. Via een tochtportaal, waarin de
meterkasten zitten, komt men in een entreegebied met garderobe en toiletten. Het entreegebied staat (in
principe) in open verbinding met de foyer. Een kozijn biedt enige afscheiding. De foyer is ingericht met een bar en
vanachter de bar is een keuken en berging (emballage) bereikbaar.
Tot slot bevindt zich naast de gymzaal, boven de foyer, nog een verdiepingsvloer welke bereikbaar is via een trap
die in de foyer geplaatst is. Vanaf de verdiepingsvloer zijn via een balkonconstructie de activiteiten in de gymzaal
te aanschouwen. In de huidige staat mag dat niet zo gebruikt worden omdat er slechts een vluchtweg is. De
verdieping wordt dan ook slechts gebruikt als opslagplaats voor …. van alles en nog wat.
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2.2
Overzicht van en bevindingen over huidige ruimten
In de hierna volgende tabel is een overzicht opgenomen van de huidig aanwezige ruimten. Tevens is
aangegeven, op basis van de gesprekken en informatie over huidig en gewenst gebruik, in hoeverre de huidige
ruimten voorzien in de behoefte.
DORPSHUIS – BEGANE GROND
ruimtenummer omschrijving
0.01
Entree MFC

oppervlak bevindingen
6 m2 “Verstopt”. Geen uitstraling. Kleine ruimte.

0.02

Meterkast

Logische plek, nabij entree.

0.03

Meterkast

Logische plek, nabij entree.

0.04

Gaskast

Logische plek, nabij overige NUTS-voorzieningen. Niet
meer van toepassing in nieuwe situatie want de
gasaansluiting gaat er uit!

0.05

Hal

0.06

Foyer

0.07

Toiletgroep Dames

6 m2 Netjes. Verzorgde uitstraling. Cabines als
toiletafscheiding. Aantal voldoet niet aan de huidige
norm.

0.08

Toiletgroep Heren

6 m2 Netjes. Verzorgde uitstraling. Cabines als
toiletafscheiding. Aantal voldoet niet aan de huidige
norm.

0.09

Berging

7 m2 Rare, inpandige, kleine berging met opstelplaats voor
wasmachine en wasdroger.

0.10

Keuken

21 m2 Oppervlakte van voldoende afmeting. Inrichting en
afwerking verouderd. Keukenapparatuur, hoewel deels
verouderd, volstaat voor het huidige gebruik. Geen
daglichttoetreding aanwezig.

0.11

Berging

10 m2 Opslag voor frisdrank en lege kratten/flessen.
Aansluiting van biertap. Ruimte wordt gekoeld door een
airco.

0.12

Bar

18 m2 Oppervlakte, lengte, voorzieningen, etc. voldoet aan
gewenste gebruik.

0.13

Rookruimte

26 m2 Noodzakelijk verkeersgebied. Donker. Het is de
verbinding (via openbare ruimte van de school) met
kleed- en doucheruimte.
120 m2 Oppervlakte van voldoende afmeting. De inrichting kan
op verschillende manieren gekarakteriseerd worden:
traditioneel, sfeervol, gedateerd, oubollig, … De ruimte
is donker. Weinig daglichttoetreding wat als zeer
onplezierig wordt ervaren. Vraagstelling: bruin café of
grand café.

3 m2 Kleine, onplezierige ruimte. Niet meer van deze tijd.
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0.14

Grote zaal

130 m2 Oppervlakte van voldoende afmeting. Vast toneel wordt
niet als beperkend ervaren. Inrichting en uitstraling
gedateerd. Weinig daglichttoetreding.

0.15

Kleine zaal

65 m2 Oppervlakte van voldoende afmeting. Scheidingswand
met grote zaal verouderd. Inrichting en uitstraling
gedateerd. Weinig daglichttoetreding.

0.16

Berging

11 m2 In zijn algemeenheid is aangegeven dat het oppervlak
aan bergruimte onvoldoende is.

DORPSHUIS – VERDIEPING
ruimtenummer omschrijving
1.01
Portaal
1.02

Berging

oppervlak bevindingen
3 m2 Tevens opstelplaats voor omvormers voor de PVpanelen.
42 m2 Oppervlakte geschikt voor huidig gebruik als berging.
Gebruik als balkontribune voor gymzaal niet meer
mogelijk. Keuze in gebruik vaststellen.

Naast bovenstaande opmerkingen op de verschillende ruimten geldt voor veel ruimten dat de inrichting en
afwerkingen voor vloeren, wanden en plafonds te wensen over laat.
De ruimten van de gymzaal en de basisschool zijn niet meer in dit PvE opgenomen omdat deze bij nieuwbouw
niet terugkomen. Wel van belang zijn de gemeenschappelijke ruimten die bij nieuwbouw wel terug dienen te
komen.
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN
ruimtenummer omschrijving
0.26
CV-ruimte

oppervlak bevindingen
11 m2 Onderzoeken in verband met huidig dubbel gebruik en
toekomstig gewenst gebruik.

0.27

Portaal

3 m2 Onderzoeken in relatie tot Miva-toilet.

0.28

Miva-toilet

5 m2 Onderzoeken in het kader van aanwezigheid
toegankelijkheidssector.

0.29

Toilet

2 m2 Valt buiten de verdere uitwerking van dit PvE.

Wat in deze tabellen buiten beschouwing is gelaten is de vrijstaande berging op het terrein achter het dorpshuis
bevindt. Dit schuurtje achter het dorpshuis is niet geïsoleerd. Het is opgetrokken uit metalen damwand op een
gemetselde plint en heeft een dak van golfplaten. Bij nieuwbouw wordt er geen vrijstaande buitenberging
gerealiseerd.
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2.3
Huidig en toekomstig gebruik
Het dorpshuis kent verschillende gebruikers die zich thuis voelen in het dorpshuis.
“Gymzaal-gebruikers”
Een groep gebruikers van de gymzaal zal in een nieuw gebouw moeten uitwijken naar een andere locatie.
Andere gebruikers van de gymzaal dienen in het nieuwe gebouw een plek te krijgen waar de betreffende
activiteiten nog steeds uitgeoefend kunnen worden. In het kader van de exploitatie dient onderzocht te worden of
die “kleine” gymactiviteiten met andere “kleine” gymactiviteiten uitgebreid kunnen worden.
Culturele verenigingen en ontspanningsverenigingen
Onder andere dartclub Roet’n Pieltjes, Dorpsbelangen en de Kinderspelweek maken gebruik van de faciliteiten
van het dorpshuis.
Gemeente Midden-Groningen
Tot slot fungeert het dorpshuis al jaren als stembureau bij de verschillende verkiezingen.
In bijlage 8 is een overzicht opgenomen met het huidige gebruik van het dorpshuis.
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2.4

Knelpunten huidige toestand, verbeterpunten nieuwe toestand

Het gebouw, inclusief de omgeving, voldoet niet meer aan de wensen van het huidige bestuur en gebruikers.
Algemeen
De gebruiksruimten op zich worden als voldoende ruim ervaren. Echter de ruimten zijn donker en hebben zowel
visueel als fysiek geen verbinding met buiten. Het gebruik van het dorpshuis is daarmee in zichzelf gekeerd.
Terwijl het juist de wens is om een open, voor iedereen toegankelijk, gezellig, aantrekkelijk dorpshuis te zijn. Het
ontbreken van een duidelijke entree, een uitnodigde voorgevel en buitenruimte (terras en speelruimte) wekt de
indruk van een “gesloten” gebouw. Voor de uitwerking van de nieuwe toestand wordt dan ook nadrukkelijk
gewenst dat de entreegevel een open karakter krijgt. Grote raamopeningen die zowel van buiten naar binnen als
van binnen naar buiten openheid en toegankelijkheid uitstralen.
Jeugd
Behalve de uitstraling is ook het gebruik van de verschillende ruimten niet voor alle gebruikers weggelegd. Met
name voor jongeren is er geen aansprekend jeugdhonk. Het is of de foyer, die dan gedeeld wordt met andere
(oudere) gebruikers of een zaalruimte. En dat laatste is natuurlijk niet ingericht om te “chillen” maar eerder
bedoeld om vergaderingen of andere bijeenkomsten onder te brengen. In de nieuwe toestand dient derhalve een
ruimte te worden opgenomen die als jeugdruimte ingericht kan worden.
Logistiek
De route van entree naar emballage, keuken, bar en vanaf het uitgifte punt naar de verschillende ruimten is niet
de meest ideale weg. In de nieuwe situatie dient gezocht te worden naar de meest optimale verbinding tussen
ruimten. In een relatieschema is hiervoor een aanzet gegeven.

entree

meterkast

technische
ruimte
verkeersruimte

foyer

sanitaire ruimte
dames

bar

jeugdhonk

sanitaire ruimte
heren

keuken

grote zaal

toilet minder
validen

berging

kleine zaal

berging

RELATIESCHEMA
(voorlopig schema op basis van aanname ruimtebehoefte)
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3.0

FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

3.1
Inleiding
De functie van het gebouw is het bieden van onderdak en daarmee het beschikbaar hebben van ruimten
afgestemd op de behoefte van de gebruiker. Voor een goed functionerend dorpshuis zijn ruimten / zalen nodig
plus ondersteunende functies. Behalve het benoemen van de gewenste ruimten is het ook van belang om te
bepalen hoeveel personen van de betreffende ruimten gebruik maakt. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het bouwbesluit 2012 stelt echter geen eisen aan de bezettingsgraad van een gebouw of, zoals dat
in het Bouwbesluit 2012 heet: aan een gebruiksfunctie. Volgens het bouwbesluit is de gebruiksfunctie van
onderhavig gebouw een bijeenkomstfunctie. Het aantal personen dat in deze bijeenkomstfunctie aanwezig kan
zijn wordt voorlopig vastgesteld op 240.
Het dorpshuis dient derhalve de volgende ruimten (hoofdfuncties) te omvatten:
- Grote zaal
- Kleine zaal
- Grand Café (met bar)
- Jeugdhonk (multifunctioneel te gebruiken)
- Buitenruimte
Daarnaast dienen de volgende ondersteunden ruimten (nevenfuncties) aanwezig te zijn:
- toiletruimten (voor dames, heren en minder validen)
- kleed- en doucheruimten
- bergruimten (voor meubilair, emballage, etc.)
- werkkasten
- keuken
- technische ruimte
Al deze ruimten dienen logisch (via verkeersruimten) met elkaar te zijn verbonden.
3.2
Demarcatie
In de nieuwe situatie is het gehele gebouw aan te duiden als dorpshuis. Binnen het volume hoeft derhalve geen
juridische lijn getrokken te worden als demarcatie tussen twee partijen. (Een dergelijke demarcatie zou invloed
kunnen hebben op onderhoud- en beheerbudgetten, toegangscontrole, dubbel gebruik e.d.) Rondom het gebouw
liggen parkeerplaatsen, wordt een terras gewenst en een speelterrein (al dan niet met spel- en speel-attributen).
De eigendomssituatie van het omliggende terrein dient in overleg met de gemeente te worden bepaald. De
demarcatie heeft dan betrekking op onder andere: aansprakelijkheid, onderhoud en beheer. Het stichtingsbestuur
zal op basis van de te ontwerpen situatie in overleg met de gemeente tot een overeenkomst moeten komen.
3.3
Zaalruimten
De zaalruimten dienen flexibel inzetbaar te zijn. Door ruimten samen te voegen of te scheiden door middel van
verplaatsbare wanden dient het mogelijk te zijn een grote zaal te creëren. De grote zaal is samen te voegen met
het Grand Café tot één zaalruimte waarin ca. 180 personen moeten kunnen zitten in een rij-opstelling van tafels
met aan weerszijden stoelen. Op basis van de afmeting van de grote zaal in het huidige gebouw (130 m2
inclusief toneelruimte) wordt voor de nieuwe toestand een netto vloeroppervlakte van 130 m2 gewenst (exclusief
toneelruimte). De vrije hoogte van de grote zaal dient afgestemd te worden op de vormgeving. Niet te laag maar
ook niet te hoog.
De grote zaal dient gemakkelijk bereikbaar te zijn. Een logische verbinding/relatie met nevenruimtes (eventueel
via een centrale verkeersruimte) en met het grand café zijn van belang.
Het toneel kan als vast toneel worden uitgevoerd of als demontabel toneel. Het ontwerp en de motivatie ervan
dient voldoende inzichtelijk te maken waarom een bepaalde keuze is gemaakt. Het toneel dient minimaal 5 meter
diep te zijn. De breedte is afhankelijk van het ontwerp doch minimaal 8 meter.
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In de grote zaal dient (een zone van) de vloer geschikt te zijn als dansvloer en de grote zaal dient geschikt te
(maken te) zijn voor “kleine” gymactiviteiten.
Op basis van de afmeting van de kleine zaal in het huidige gebouw (65 m2) wordt voor de nieuwe toestand een
netto vloeroppervlakte van 50 m2 gewenst. De vrije hoogte van de kleine zaal dient minimaal 3 meter te zijn. De
kleine zaal dient toegankelijk te zijn vanuit een (centrale) verkeersruimte. Het gebruik van de kleine zaal is met
name gericht op vergaderingen en/of kleine (“zit/sta-”) bijeenkomsten.
Het Grand Café is de huiskamer van het dorpshuis. De foyer van het huidige gebouw is ca. 120 m2. Voor het
Grand Café in de nieuwe toestand wordt een ruimte van 95 m2 gewenst. De vrije hoogte dient minimaal 2,7
meter te zijn.
Het Grand Café is rechtstreeks toegankelijk vanuit de hoofdentree en biedt ruimte voor een bar, een biljart en
voldoende tafels en stoelen. Op basis van het bestaande gebouw wordt voor de bar een oppervlakte van 18 m2
toegevoegd aan de eerder genoemde 95 m2. Vanuit het Grand Café is een directe verbinding met het terras
buiten mogelijk.
In het bestaande dorpshuis is geen specifieke plek als jeugdhonk ingericht. In de nieuwe toestand wordt hiervoor
een ruimte gewenst van ca. 40 m2 met een vrije hoogte van minimaal 2,7 meter. De ruimte dient voor-als-eerst
geschikte te zijn om te “chillen”. Anderzijds dient ook een ander gebruik, zoals vergaderen, mogelijk te zijn. Het
jeugdhonk is bereikbaar via een (centrale) verkeersruimte en hoeft niet een directe verbinding te hebben met het
Grand Café, de grote of kleine zaal.
3.4
Keuken
De keuken vervult samen met de bar een belangrijke functie in de huishouding van het dorpshuis. Een directe
verbinding tussen bar en keuken is dan ook een vereiste. In het huidige gebouw heeft de keuken een oppervlak
van 21 m2. In de nieuwe toestand wordt aangenomen dat een ruimte van 20 m2 voldoende geschikt is. De vrije
hoogte dient minimaal 2,7 meter te zijn.
De keuken is op verschillende manieren te bereiken. Vanuit het Grand Café (vanachter de bar), vanuit een
(centrale) verkeersruimte en via een bergruimte (emballageruimte) vanaf buiten. Op deze manier kunnen alle
overige ruimten vanuit de keuken bereikt en bediend worden.
In de keuken dient opstelruimte te zijn voor de volgende onderdelen:
- aanrechtblad met dubbele spoelbak
- vaatwasmachine
- kooktoestel, 6-pits
- dubbele friteuse
- oven
- magnetron
- koelkast
- vrieskist (frituur voorraad)
- vrieskist (ijsjes)
- twee werktafels
- servicekasten
De keukeninrichting dient afgestemd te zijn op de voorschriften voor hygiëne voor wat betreft bereiding van
etenswaren en verwerking van vuile afwas.
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3.5
Bergruimten
In de bestaande situatie en ook in de nieuwe situatie zijn verschillende bergruimten gewenst. Elk met een eigen
invulling en daarmee een eigen positie in het gebouw.
Emballage/voorraadruimte
De voorraad eten en drinken die in een dorpshuis genuttigd worden dienen logisch, ordelijk en zorgvuldige
geborgen te worden. Gezien de logistiek tussen bevoorrading, verwerking en nuttigen is het gewenst dat de
berging (emballage) direct bereikbaar is vanaf buiten en eenvoudig toegankelijk is voor de keuken.
Wasruimte
In het huidige gebouw is een bergruimte van 7 m2 aanwezig waarin, naast een grote diversiteit aan spullen, een
wasmachine en wasdroger staan. In de nieuwe toestand kan deze ruimte met andere bergruimte samengevoegd
worden.
Bergruimte
In het huidige gebouw is een bergruimte (11 m2) voor onder andere tafels en stoelen aanwezig die alleen vanuit
de kleine zaal bereikbaar is. Een dergelijke bergruimte is ook in de nieuwe situatie wenselijk echter dient deze
dan vanuit een (centrale) verkeersruimte bereikbaar te zijn.
Het totaal gewenste oppervlak wordt op dit moment geschat op 56 m2.
3.6
Sanitaire ruimten
De sanitaire ruimten zijn onder te verdelen in een ruimte voor dames, een ruimte voor heren en een ruimte voor
minder validen. Deze ruimten zijn in het huidige gebouw aanwezig en dienen uiteraard ook in de nieuwe situatie
terug te komen. Het aantal en het oppervlak wordt bepaald door (vanuit het Bouwbesluit) de gekozen
gebruiksfunctie (bijeenkomstfunctie), inclusief de daaraan gekoppelde keuze voor het aantal personen,
aangevuld met de wensen van de gebruiker zelf.
Dit resulteert in het volgende overzicht aan sanitaire ruimten:
a) één minder validen toilet;
b) een sanitaire ruimte voor dames met één toiletruimte per 30 dames aangevuld met twee doucheruimtes
en kleedruimte;
c) een sanitaire ruimte voor heren met één toiletruimte per 30 heren aangevuld met twee doucheruimtes
en kleedruimte. Waarbij geldt dat in plaats van een toilet ook een urinoir gerealiseerd mag worden.
Alle ruimten dienen te voldoen aan de minimale maatvoeringen zoals deze in het bouwbesluit staan beschreven.
De sanitaire ruimten dienen bereikbaar te zijn via een (centrale) verkeersruimte en dienen op een logische,
gemotiveerde plek ten opzichte van de andere ruimten in het gebouw gesitueerd te zijn.
3.7
Technische ruimten
De technische ruimten van een gebouw zijn in te delen in “meterruimten” en opstelruimten voor technische
apparatuur. De meterruimten dienen te voldoen aan de voorschriften van de NUTS-bedrijven. Dat geldt voor de
positie in het gebouw alsook voor de uitvoering en afmetingen ervan. De ontwerper dient dit bij het uitwerken van
het bouwplan in acht te nemen.
De opstelruimte voor technische apparatuur voor: luchtbehandeling, verwarming, koeling, etc. is vooraf lastig te
definiëren voor wat betreft afmeting en positie in het gebouw. De keuze voor installaties bepaald namelijk voor
een belangrijk deel hoe groot een technische ruimte moet zijn en wat de meest logische plek is in een gebouw in
relatie tot leidinglengten, luchtdebiet, etc.
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In het huidige gebouw is een technische ruimte aanwezig van 11 m2. Aangenomen wordt dat in de nieuwe
situatie een ruimte van 12 m2 voldoende is. Afhankelijk van de installatiekeuze en de opstelling ervan dient een
optimale technische ruimte gerealiseerd te worden met zo weinig mogelijk oppervlak maar wel met voldoende
ruimte voor onderhoud en reparatie.
De technische ruimte dient bereikbaar te zijn vanuit een (centrale) verkeersruimte. Op basis van het
installatietechnische ontwerp dient de positie van de ruimte in het gebouw gemotiveerd te worden. Indien vereist
dient de technische ruimte ook van buitenaf bereikbaar te zijn.
3.8
Verkeersruimte
Een gebouw, dus ook een dorpshuis, wordt ontsloten door een entreeruimte al-dan-niet voorzien van een
tochtportaal. Verkeersruimten verbinden vervolgens de afzonderlijke ruimten in een gebouw. De organisatie van
een plattegrond, de situering van ruimten ten opzichte van elkaar en de gewenste onderlinge ruimtelijke relaties
bepalen de lengte en oppervlakte van verkeersruimten. In alle opzichten geldt dat een compact gebouw het
meest efficiënt is in realisatie, gebruik, energiezuinigheid, onderhoud en duurzaamheid. Het verdient dan ook de
aanbeveling om de verkeersruimten zo klein mogelijk te houden. In dit PvE worden geen voorwaarden gesteld
aan het oppervlak voor verkeersruimten. Volgens NEN 2580 wordt 20% van het netto vloeroppervlak van een
gebouw bepaald door technische installatie-ruimte en ruimte voor horizontaal en verticaal verkeer. Het
uitgewerkte ontwerp wordt op dit percentage getoetst en beoordeeld.
3.9
Buitenruimte
Behalve de ruimten binnen een gebouw is ook de buitenruimte van belang. In de bestaande situatie omvat de
buitenruimte enkel en alleen parkeerruimte en wegen. Het huidige dorpshuis zelf heeft verder geen ingerichte
gebruiksruimte buiten het gebouw. In de nieuwe situatie wordt hier een andere uitwerking voor gewenst.
Terras
Voor het Grand Café, de huiskamer van het dorpshuis, is de wens uitgesproken om deze te voorzien van een
aantrekkelijke buitenruimte. Een terras waar men bij gelegenheid gezellig buiten kan zitten. Genieten van de
voorzieningen van het Grand Café en de voordelen van de buitenlucht combineren in een zonnig terras. Qua
oppervlak zijn er geen specifieke voorwaarden. Een terras voor 30 tot 40 personen lijkt toereikend. Het ontwerp
en de motivatie ervan moet de uiteindelijke keuze verantwoorden.
Speeltuin
In de nieuwe situatie wordt een gebied gewenst waar, nader te bepalen, speelattributen geplaatst kunnen
worden. Beoogt wordt om een speeltuin te realiseren die geschikt is voor verschillende leeftijden. De invulling met
speelattributen is vooralsnog niet vastgesteld. Een uitwerking waarin “natuurlijk spelen” gestimuleerd wordt
behoort tot de mogelijkheden.
Parkeerplaatsen
In de bestaande situatie is een parkeervoorziening voor het dorpshuis aanwezig voor 17 auto’s. Langs de
openbare wegen (Ruitenweg en Hoofdlingenpad) zijn in totaal 9 + 6 + 28 + 19 = 62 parkeerplaatsen aanwezig.
In de nieuwe situatie wordt als uitgangspunt aangehouden dat de parkeerbehoefte niet wijzigt. Het nieuwe
gebouw wordt immers niet noemenswaardig groter dan het huidige. Tevens wordt aangenomen dat de
parkeerplaatsen langs de openbare wegen (62) ongewijzigd (in aantal) blijven. In overleg met de gemeente dient
de nieuwe situatie zo ingericht te worden dat er zo veel mogelijk van de verdwenen 17 parkeerplaatsen terug
komen. Uiteraard verdient het de aanbeveling om de parkeerplaatsen zo te ontwerpen dat de daarvoor
benodigde wegen tot een minimum beperkt blijven.
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Fietsenstalling
In de bestaande situatie is geen specifieke voorziening opgenomen voor het stallen van fietsen. Tegen het
bestaande gebouw is enige ruimte waar fietsen, op willekeurige plekken, geplaatst kunnen worden. In de nieuwe
situatie dient een zone aangewezen te worden waar fietsen (en brommers o.i.d.) gestald kunnen worden. In het
Bouwbesluit 2012 worden geen eisen meer gesteld aan een fietsenstalling. Bouwbesluit 2003 ging uit van een
aantal stallingen gebaseerd op de bezettingsgraad. Aangenomen wordt dat 50% van het aantal personen op de
fiets kan komen. Er dient derhalve voldoende vrije ruimte rond het gebouw aanwezig te zijn voor het stallen van
120 fietsen. Het ontwerp van de situatie dient hier voldoende inzicht in te geven.
Containers
In de bestaande situatie is geen specifieke locatie aangewezen voor het opstellen van containers. In de praktijk
wordt hiervoor een parkeerplaats gebruikt waar een grote rolcontainer, vrij in de ruimte, staat. In de nieuwe
situatie blijft het gebruik van de rolcontainer ongewijzigd. Echter de positie van de container op de locatie dient
afgestemd te worden op de logistiek van het gebouw. Tegelijkertijd dient de container eenvoudig bereikbaar te
zijn voor de reinigingsdienst.
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4.0
RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN EISEN
Het ruimtelijk programma van eisen benoemt het nuttig, netto vloeroppervlak (NVO) per ruimte. Op basis van
onderstaande tabel dient op tekening telbaar inzichtelijk gemaakt te worden hoeveel personen er bij, eventueel
verschillende indelingen, per ruimte aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan dienen alle overige voorzieningen
qua aantal en afmetingen afgestemd te worden.
DORPSHUIS
ruimte
Entree

oppervlak
bezetting
opmerkingen
Pm (11 m2)
n.v.t. Tochtportaal. Oppervlakte afhankelijk van het ontwerp.

Meterkast

Pm (1 m2)

n.v.t. Nabij entree. Volgens voorschriften NUTS-bedrijven.

Verkeersruimte

Pm (23 m2)

n.v.t. Zo logisch, efficiënt en minimaal mogelijk.

Grand Café

95 m2

45 personen

Kleine zaal

50 m2

35 personen Dubbel gebruik onderzoeken.

Grote zaal

130 m2

Jeugdhonk

43 m2

Keuken

20 m2

Relatie met bar en emballage/voorraad

Bar

18 m2

Relatie met keuken. Gepositioneerd in Grand Café.

Emballage/voorraad

17 m2

Relatie met keuken. Toegankelijk van buiten.

Berging – overig

16 + 23 m2

Logische positie ten opzichte van zaalruimten.

Sanitaire ruimte dames

Pm (21 m2)

Sanitaire ruimte heren

Pm (21 m2)

Minder validen toilet

4 m2

Technische ruimte

Pm (12 m2)

125 personen Exclusief toneelruimte.
25 personen

1 keer à 1,65 x 2,20 meter conform Bouwbesluit 2012.

BUITENRUIMTE
parkeerplaatsen

pm

Parkeren in overleg met de gemeente optimaliseren.

fietsenstalling

pm

Plaats voor 120 fietsen.

terras

pm

Zitruimte voor 30 tot 40 personen.

speeltuin

pm

Nader te bepalen inrichting ( eventueel “natuurlijk
spelen”)

(De oppervlakten hierboven aangegeven komen uit het Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018.)
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5.0

TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

5.1
Algemeen
Het gebouw moet voldoen aan alle geldende relevante voorschriften, normen en wetten, onder andere met
betrekking tot Arbo, beschikbare oppervlaktes en afmetingen, integrale toegankelijkheid (ook voor
gehandicapten), veiligheid, milieu, binnenklimaat (waaronder akoestiek) en leefomstandigheden. Voor het gehele
gebouw gelden de normen uit het Bouwbesluit 2012.
5.2
Installaties
Verwarming
Alle verblijfsruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten dienen te worden uitgevoerd als verwarmde ruimten.
De temperatuur in al die verschillende ruimten dienen afzonderlijk ingesteld te kunnen worden. Het
verwarmingssysteem dient integraal te worden ontworpen in relatie tot de totale energiezuinigheid van het
gebouwontwerp.
Luchtbehandeling
Alle ruimten dienen te zijn voorzien van passende een voorziening voor luchtverversing. Het systeem voor de
luchtverversing dient integraal te worden ontworpen in relatie tot de totale energiezuinigheid van het
gebouwontwerp.
Koeling
Het totale, integrale, energiezuinige gebouwontwerp dient op een dusdanige wijze te zijn vormgegeven dat
koeling door een technische installatie niet nodig is.
Verlichting
Alle ruimten dienen te worden voorzien van passende verlichting. Afhankelijk van de ruimte bestaat die verlichting
uit algemene verlichting, sfeerverlichting, specifieke functie-verlichting en noodverlichting. Sanitaire ruimten,
technische ruimten en bergruimten dienen te worden voorzien van bewegingsmelders. Alle overige ruimten
kunnen per ruimte en per zone of groep bediend worden. Daarnaast kan alle verlichting in het gehele gebouw
met een schakelaar uitgeschakeld worden.
Geluidsinstallatie
De grote zaal en het Grand Café dienen te zijn voorzien van een geluidsinstallatie. Enerzijds voor muziek
anderzijds om presentaties en toneelvoorstelling te kunnen houden.
Elektra
Alle ruimten dienen te worden voorzien van voldoende wandcontactdozen. Waar nodig schakelmateriaal
plaatsen.
Water
Het gebouw dient te worden voorzien van een voorziening voor warmtapwater. De voorziening dient integraal te
worden ontworpen in relatie tot de totale energiezuinigheid van het gebouwontwerp. Warmtapwater dient
aanwezig te zijn in: alle sanitaire ruimten, de keuken en achter de bar. Koudtapwater dient aanwezig te zijn in:
alle sanitaire ruimten, de keuken achter de bar en buiten (vorstvrije buitenkraan) op een nader te bepalen plaats.
Gas
Het gebouw wordt niet voorzien van een gasaansluiting.
Data
Het gebouw dient te worden voorzien van een installatie voor een telefoonaansluiting en centrale antenne
aansluiting. De uitwerking van telefonie, cai, coax, utp, glasvezel en wifi dient nader gespecificeerd te worden
vanuit het ontwerp.
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Energie-opwek-systemen
Voor elektra, warmte en warmtapwater bestaan verschillende installaties die op een duurzame manier voorzien in
de benodigde energie. PV-panelen, zonnecollectoren, warmtepompen, warmte-terug-win-systemen, etc. behoren
tot de mogelijkheid.
Dit PvE schrijft geen bepaalde installatie voor. De doelstelling van het gehele bouwkundige en
installatietechnische ontwerp dient erop gericht te zijn om te komen tot een energiezuinig gebouw. Het
installatietechnisch ontwerp dient integraal met het advies van de adviseur bouwfysica, de constructeur en de
architect uitgewerkt te worden.
Voor wat betreft de specifieke installaties als verlichting, geluid, beveiliging e.a. dient in het vervolgtraject per
onderdeel e.e.a. nader gedetailleerd gespecificeerd te worden.
5.3
Energie-concepten
Het ambitieniveau van het dorpshuis is om een dorpshuis te realiseren waarbij:
- de energiebehoefte zo minimaal mogelijk is;
- bij voorkeur zonder aandeel aan primaire fossiele energiegebruik;
- maximaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie.
Opdat de kosten voor energie (elektra) een Nul op de Meter situatie oplevert voor zolang de salderingsregeling
nog van toepassing is.
Daarom wordt gevraagd de BENG-methodiek te hanteren (tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat een
ander energie-concept beter is) waarbij de volgende indicatoren gelden:
BENG 1: 50 kWh/m2.jaar
BENG 2: 25 kWh/m2.jaar
BENG 3: 100 %
5.4
Bouwkundig
Isolatie
In directe relatie tot de energiezuinigheid en het energie-concept staat de isolatie van een gebouw. Het
Bouwbesluit 2012 stelt minimale eisen aan de isolatiewaarde voor vloeren, gevels, daken en kozijn, ramen,
deuren en daaraan gelijk te stellen onderdelen. De toe te passen isolatiewaarde is echter geen invuloefening van
minimale eisen. Het is een samenhangend, integraal, rekenkundig ontwerp tussen isolatiewaarden, toe te passen
installaties, de gewenste energiezuinigheid en de economische meest voordelige combinatie daarin die het
uiteindelijke te realiseren niveau bepaalt. In de ontwerpfase dienen de gemaakte keuzes gemotiveerd en
onderbouwd te worden.
Bouwmaterialen
Naast voornoemde isolatie zijn er nog veel meer bouwmaterialen nodig om een gebouw te realiseren. De keuze
is talrijk en komen veelal voort uit het ontwerp, de gewenste architectonische uitstraling en technische
eigenschappen dan wel prestaties. Belangrijk onderdeel voor de beoordeling van de toe te passen
bouwmaterialen wordt gevormd door het aspect onderhoud. Het bestuur wenst een gebouw te realiseren waar de
kosten voor onderhoud tot een minimum worden beperkt. Een goede materiaalkeuze is daarbij relevant. Bij het
ontwerp wordt dan ook een toelichting verwacht op aspect onderhoud.
Ander aspect bij bouwmaterialen is de vraag in welke mate bouwmaterialen als duurzaam zijn aan te merken.
Materialen bezitten in meer of mindere mate een bepaalde milieubelasting. De levenscyclusanalyse (LCA) is een
wetenschappelijke methode om de milieu-impact van (bouw)producten van winning tot de afdanking te
analyseren. Met gevalideerde milieugegevens kunnen vervolgens milieuprestatieberekeningen van gebouwen
worden uitgevoerd. Voor een bijeenkomstfunctie zijn in het Bouwbesluit 2012 geen eisen opgenomen voor een
milieuprestatieberekening. Voor onderhavig project wordt dit dan ook niet vereist.
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Flexibiliteit
Hoe ziet het dorpshuis van de toekomst er uit? Wat zijn de maatschappelijke wensen in 2040? Bestaan er dan
nog dorpshuizen? Het huidige gebouw is verdeeld in afgebakende ruimten. Met uitzondering van een mobiele
scheidingswand tussen de grote en kleine zaal zit er geen enkele flexibiliteit in het gebouw. Doelstelling van
flexibiliteit is niet dat om de haverklap wanden verplaatst worden om ruimten groter of kleiner te maken. Het
gebouw moet dusdanig ingedeeld worden dat samenvoeging van ruimten door middel van een verplaatsbare
wand slechts en paar keer per jaar noodzakelijk is.
Een andere vorm van flexibiliteit zit in de opzet van de hoofddraagconstructie. Waar mogelijk dient het gebouw
volgens het principe van “drager – inbouw” opgericht te worden. Hiermee biedt de hoofddraagconstructie
mogelijkheden voor andere indelingen. Bij een goede keuze van het inbouwpakket kan dit bij een gewijzigde
indeling (na sloop) hergebruikt worden.
Behalve bouwkundige zaken dient met betrekking tot het verwezenlijken van flexibiliteit ook nagedacht te worden
over hoe de infrastructuur van installaties hier flexibel in opgenomen moeten worden.
Tot slot geldt dat een ontwerp met een bepaalde filosofie opgezet wordt waardoor vaste elementen als
verkeersruimten, technische ruimten en sanitair een min of meer vaste plek krijgen. De overige ruimten dienen
hier vrij aan gekoppeld kunnen worden.
Minder validen
Het hele gebouw moet ook (zelfstandig) toegankelijk zijn voor minder validen. Vergeet hierbij niet de visueel
minder validen! Het Bouwbesluit regelt een aantal zaken in het kader van de toegankelijkheidssector en daarmee
voor mindervaliden. Ander onderdelen die in het ontwerp eenvoudig zijn te realiseren zijn:
- bedieningsknoppen, sluitwerk en apparatuur op een hoogte van 90 tot 120 cm;
- stem delen van uitgiftebalie, bar, garderobe af op mindervaliden;
- creëer extra manoeuvreerruimte bij de toegang tot het mindervalidentoilet.
Ruwbouw
In de ontwerpfase dient een adviseur voor de constructies aan te geven op welke wijze de ruwbouw uitgevoerd
kan worden. Economisch meest rendabele constructie in relatie tot flexibiliteit, uitbreidbaarheid, aanpasbaarheid,
aardbevingbestendigheid, etc. dienen dan specifiek voor het architectonisch ontwerp te worden uitgewerkt en
gemotiveerd.
Afbouw
Voor alle materiaaltoepassingen geldt dat ze onderhoudsarm, duurzaam en eenvoudig schoon te houden moeten
zijn.
Binnenafwerking
In de ontwerpfase rekening houden met de afwerking van het te realiseren gebouw. De afwerking is
onderhoudsarm, makkelijk reinigbaar en duurzaam. De kwaliteit van de wanden is dusdanig dat zonder extra
voorzieningen eenvoudig onderdelen bevestigd/opgehangen kunnen worden zoals: wandkasten, beugels,
toiletten, wastafels, schilderijen, tv-schermen, etc.
Aandachtspunten:
- ruime loop-schoon-zone;
- slipvrije vloeren, zonder niveauverschillen/drempels;
- markering van glazen wanden;
- veilige deuren (glazen deuren altijd op ooghoogte markeren, klapdeuren voorzien van een transparant
deel, automatisch openende en sluitende deuren mogen geen gevaar leveren, …)
- akoestiek in relatie tot gekozen vloer- en wandafwerkingen.
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Geluid
Ten behoeve van het verkrijgen van een prettig verblijfsklimaat en een goede spraakverstaanbaarheid dient een
akoestisch adviseur op basis van het ontwerp aan te geven welke nagalmtijden als uitgangspunt moeten worden
gehanteerd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de akoestische kwaliteit van de grote zaal, kleine
zaal, Grand Café, toneel en jeugdruimte.
Toiletten
Alle toiletten in het gebouw moeten hangend zijn.
Deuren, gangen en loopgebieden
Vooral de breedte van de deuren bepaalt hoe snel personen zich binnen een gebouw kunnen verplaatsen. Als
deuren te smal zijn kunnen gemakkelijk opstoppingen ontstaan. Voor een goede doorstroming gelden de
volgende aandachtspunten:
- een vrije doorgang van deuren en gangen volgens de minimale voorwaarden van het Bouwbesluit 2012;
- deuren draaien (zoveel mogelijk) in de vluchtrichting;
- deuren in gangen kunnen 180 graden open;
- probeer te voorkomen dat deuren te dicht bij elkaar liggen.
Vluchtmogelijkheden en vluchtwegen
Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan vluchtwegen en vluchtmogelijkheden. Hieraan dient te worden voldaan. Om
te voorkomen dat relatief dure voorzieningen opgenomen moeten worden in brand- en rookcompartimenterende
scheidingen dient het gebouw efficiënt ingedeeld te worden ten aanzien van eventueel vereiste
compartimenteringen. Aanbevolen wordt om in een vroeg stadium het ontwerp met de brandweer te bespreken.
Zonwering
Het toepassen van vaste of beweegbare zonwering is geheel afhankelijk van het ontwerp, de oriëntatie en het
gebruik. Toetsing van dit onderdeel geschiedt op basis van het ontwerp in relatie tot de energiezuinigheid ervan
en de kans op oververhitting.
5.5
Toegankelijkheid en beveiliging
De uitgangspunten voor toegankelijkheid en beveiliging kunnen worden onderverdeeld in een aantal
aandachtspunten.
Gebouw
Voor de toekomstige huisvesting zal een beveiligingsconcept gelden dat het gehele gebouw omvat. Het gebouw
is in principe alleen toegankelijk via de hoofdingang. Dit is echter niet de enige buitendeur. Terrasdeuren, de deur
naar de emballage/voorraadruimte en vluchtdeuren kunnen toegang bieden tot het gebouw. Omdat het zicht op al
die deuren ontbreekt wordt aanbevolen hier een signaleren aan te brengen die aangeeft wanneer deuren
ongeoorloofd geopend worden.
Ruimten en kasten
Binnen het gebouw verdient het de aanbeveling enkele ruimten (en wellicht kasten in bepaalde ruimten)
afsluitbaar te maken. In een nader op te stellen (hang- en) sluitplan dient nader vorm te worden gegeven aan
toegankelijke en afsluitbare ruimten.
Autorisatiestructuur
In een later stadium van het project zal exact bepaald moeten worden wie toegang moet/mag hebben tot welke
ruimte. Dit is een interne organisatorische kwestie die het bestuur zelf verder in moet vullen.
Beveiligingsinstallatie
Het gebouw dient te worden voorzien van een inbraakbeveiligingsinstallatie. Het ontwerp ervan dient door de
beveiligingsadviseur afgestemd te worden op het ontwerp van het gebouw.
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Brandveiligheidsconcept
In overleg met de brandweer dient een brandveiligheidsconcept te worden opgesteld. Onderdelen van het
brandveiligheidsconcept zijn:
- compartimentering;
- ontruiming;
- vluchtwegen;
- signalering;
- melding;
- blusmiddelen;
- etc.
6.0
ONDERHOUD EN BEHEER
De stichting is verantwoordelijk voor het schoon en veilig houden van het gebouw en voor het functioneren van
de aanwezige faciliteiten. In de hoofdstukken hiervoor zijn reeds enkele onderwerpen met betrekking tot beheer
en onderhoud van een toelichting voorzien.
6.1
Onderhoud
Het gebouw (en inventaris) zal onderhevig zijn aan (dagelijks) klein onderhoud. In een nader uit te werken model
dient vastgelegd te worden om welke werkzaamheden het gaat en welke kosten daarmee gepaard gaan. Op
basis van een nader op te stellen meer-jaren-onderhouds- en instandhoudingsraming en –planning worden
kosten, verwachtingen en beheer inzichtelijk gemaakt. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag dient de
stichting inzicht te hebben in de onderhoudsaspecten van het ontwerp.
6.2
Schoonmaak
De stichting is verantwoordelijk voor de schoonmaak van het gebouw (binnen en buiten), inclusief
afvalinzameling en glasbewassing.
6.3
Veiligheid
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de aanwezige veiligheidsinstallaties, zoals
brandmeld- en inbraakinstallaties, waterleidingen en bierleidingen. Personen die door de stichting worden ingezet
dienen in het bezit te zijn van een EHBO-diploma en de benodigde BHV-papieren alsmede een certificaat van
hygiëne.
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7.0
BEELDKWALITEIT
Het huidige dorpshuis heeft een eenvoudige, sobere uitstraling. Het is functioneel, voorziet in een behoefte, past
qua vormgeving bij de school maar heeft verder geen eigen karakteristieken. In de nieuwe situatie wordt
gestreefd naar een open, transparante en uitnodigende uitstraling. Het formuleren van een eigen beeld(kwaliteit)
staat echter niet los van de omgeving waarin het gebouw geplaatst wordt. Het te vervaardigen voorontwerp dient
gemotiveerd te worden ten aanzien van: stedenbouwkundige inpassing en architectonische vormgeving.
De uitwerking van het Voorontwerp op basis van dit PvE is als volgt gemotiveerd.
Onder de rook van Hoogezand, tussen Kolham en Slochteren ligt Froombosch. Een plaats die zich ontwikkeld
heeft langs de Hoofdweg en de haaks daarop gelegen wegen waarvan de Langewijk en Ruitenweg de
belangrijkste. Het centrum van het dorp ligt rond het (bijna) kruispunt van deze drie genoemde wegen. In
Noordoostelijke richting loopt de N387. Hoewel historisch gezien de structuur van wegen haaks op de Hoofdweg
karakteristiek is krijgt het dorp door de N387 aan die zijde een vorm van beëindiging.
De bebouwing van Froombosch is bestaat uit boerderijen met schuren, vrijstaande woningen, twee-onder-eenkapwoningen en rijtjes. Grotere en kleinere volumes vullen het ruimtelijk beeld van Froombosch. De nokrichting
van boerderijen en vrijstaande woningen zijn overwegend haaks op de straat. Twee-onder-een-kapwoningen en
rijtjes hebben de nokrichting voornamelijk parallel aan de straat. Hoewel niet overal even duidelijk aanwijsbaar
kan in het algemeen gesteld worden dat grotere gebouw verder van de straat zijn gesitueerd dan kleinere
volumes.
Aan de Ruitenweg (op nummer 39) is de huidige multifunctionele accommodatie (basisschool, gymzaal en
dorpshuis) gesitueerd. Het gebouw ligt dicht tegen de N387 aan en lijkt daarmee zowel fysiek als maatschappelijk
het dorp te beëindigen. De nabij gelegen voetbalvelden en het afbuigen van het Hoofdlingenpad naar de
Ruitenweg versterken dat beeld. Het grote gebouw heeft wel voldoende afstand tot de Ruitenweg en de rechts
naast gelegen vrijstaande woningen. Aan de achterzijde ligt het gebouw, met de hogere gymzaal, wel dicht op de
daarachter gelegen rijwoningen aan het Hoofdlingenpad.
De architectonische vormgeving van het bestaande gebouw is te analyseren als een pragmatische optelsom van
functies. Doelmatigheid en logica van de onder te brengen functies: school, gymzaal staan voorop en de
architectonische uitwerking is gemoedelijk en kleinschalig gemaakt door lage gootlijnen. De toevoeging van de
zalen van het dorpshuis zijn (logischerwijs) in dezelfde stijl doorgezet. Aldus is een autonoom gebouw ontstaan.
Op zich zelf staand en (met uitzondering aan de achterzijde) voldoende afstand tot de omgeving om als
zelfstandig gebouw te functioneren.
Vanuit bovenstaand perspectief is onderzocht hoe een nieuw gebouw op de bekende plek gepositioneerd en
vormgegeven kan worden. Naast stedenbouwkundige aspecten is ook het programmatische deel van het
dorpshuis een belangrijk en bepalend ontwerpaspect. Zowel qua ruimtebehoefte als in technische ambities om
een energieneutraal gebouw te realiseren.
Een ruimtebehoefte van zaalruimten plus de daarvoor ondersteunende functies (sanitair, berging, keuken en bar)
brengen het bruto vloeroppervlak op ca. 545 m2. Dat vloeroppervlak ligt op één niveau, de begane grond, en is
daarmee ook het te bebouwen terreinoppervlak. De logistiek van de plattegrond bepaald de lay-out. Het
positioneren van de, in basis, rechthoekige plattegrond op de kavel is geschiedt met inachtneming van de
“spelregels” voor volume en afstand tot de straat en omliggende bebouwing.
In de gekozen uitwerking blijft het dorpshuis de beëindiging van de bebouwing aan de Ruitenweg. Bijkomend
praktisch voordeel hierbij is dat de reeds aanwezige parkeerplaatsen aan het Hoofdlingenpad, met een paar
aanvullingen van parkeerplekken, gebruikt kunnen worden en er geen extra (groene) ruimte opgeofferd hoeft te
worden. Door de strategische keuze van het gebouw op de kavel blijft rechts van het gebouw voldoende ruimte
gereserveerd aan de Ruitenweg waardoor eventuele toekomstige bebouwing tussen het nieuwe dorpshuis en de
naastgelegen vrijstaande woning aan de Ruitenweg ontwikkeld zou kunnen worden. Aan de andere zijde van het
dorpshuis blijft daardoor – ook in de toekomst – voldoende openbare ruimte over welke als speelruimte (natuurlijk
spelen in het groen) ingericht kan worden. Vanuit het dorpshuis is het zicht ook direct op die speelruimte.
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Vanuit het bestaande gebouw beredeneert, omdat de aspecten in de bestaande toestand als negatief ervaren
worden, zijn een aantal ontwerpopgaven geformuleerd die ook voor de nieuwbouwsituatie blijven gelden. Het
gaat dan om het ontwerpen van een open, transparant, toegankelijk gebouw. Waarbij de plattegrond logisch in
elkaar steekt. Het totaal moet doelmatig, onderhoudsarm, eenvoudig, gezellig en uitnodigend zijn. Daarnaast
dienen aspecten die de energiezuinigheid ten goede komen optimaal in het ontwerp geïntegreerd te worden.
Uiteraard moeten alle benodigde installaties / technieken hun plek krijgen.
De uitwerking van het hierboven beknopt beschreven ruimtelijk programma van eisen heeft geresulteerd in een
eenvoudig volume met kap(pen). Onder de kap kunnen alle functies een logische plek krijgen. De kap zelf is
inzetbaar voor het plaatsen van PV-panelen. De overgang van buiten naar binnen is door kleinere kappen vorm
gegeven. Het hogere volume van de zaalruimten wordt omarmt door lagere volumes van ondersteunende
functies. In materiaalkeuze is het lagere deel (“huis”) denkbaar in metselwerk en het hogere deel (“schuur”) in
hout.
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8.0

AANVULLENDE VOORWAARDEN

8.1
Wet- en regelgeving
Van toepassing zijn alle eisen die voortkomen uit wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit, de Arbowet,
brandweereisen, etc. Ook technische voorwaarden zoals voorschriften van nutsbedrijven, toepassing van
veiligheidsglas, bouwstoffenbesluit, speeltoestellenbesluit, etc. behoren tot deze voorwaarden.
8.2
Bestemmingsplan en vergunning
Ten behoeve van de realisatie zal het bouwplan aan het bestemmingsplan getoetst moeten worden. Ook is een
beoordeling door Welstand noodzakelijk. Het gehele traject van vooroverleg tot afgifte omgevingsvergunning
dient in overleg met de gemeente vastgesteld te worden.
8.3
Ontwerp- en bouwproces
Voor de contractering van participanten voor het ontwerp- en bouwproces is de DNR, inclusief de bijbehorende
Standaard Taakbeschrijving (STB) een prima leidraad. Behalve dat hiermee juridisch alles afgedekt is wordt
hiermee tevens voor alle partijen inzichtelijk:
- welke stappen er in het ontwerp- en bouwproces genomen worden;
- hoe de verantwoordelijkheden liggen;
- welke “derden” ingschakeld moeten/kunnen worden;
- welke documenten vervaardigd worden per fase en thema waarop besluitvorming plaatsvindt om door te
gaan naar de volgende fase van het proces.
8.4
Dynamisch document
Het Programma van Eisen wordt op elk beslismoment in het ontwerp- en bouwproces gebruikt als toetsingskader.
Dat neemt niet weg dat ontwerp- en bouwuitgangspunten van invloed kunnen zijn op het PvE. Wanneer het
ontwerp of de bouw aanleiding geeft om steekhoudende wijzigingen door te voeren zal in gezamenlijk overleg de
voor- en nadelen van de wijziging worden besproken. En indien van toepassing wordt het PvE aangepast op de
nieuwe situatie of wordt de wijziging als aantekening meegenomen in de verslaglegging van het beslismoment.
8.5
Tegenstrijdigheden en samenhang
Wanneer in dit PvE en de bijbehorende figuren, tabellen en/of tekeningen tegenstrijdigheden worden ontdekt dan
dient dit terstond kenbaar te worden gemaakt. Naar aanleiding van de melding zal bepaald worden welk
uitgangspunt voor de verdere planontwikkeling moet worden aangehouden. Het realiseren van een
samenhangend gebouw is de belangrijkste doelstelling van dit PvE.
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9.0

TIJD EN GELD

9.1
Voorbereidingsplanning
Het vervolg van dit traject, om te komen tot realisatie van het plan kan grofweg onderstaande fasering en
doorlooptijd worden aangehouden. Bij de start van het vervolgtraject zal een voorbereidingsplanning opgesteld
moeten worden. Hierin is dan niet alleen de fasering op hoofdlijnen inzichtelijk is maar ook de volgorde, inbreng
en termijnen van alle ontwerpende partijen komen aan bod. Hiermee zijn ook vergader- en beslismomenten vast
te stellen.
fase:
Initiatief/Haalbaarheid, Projectdefinitie en Structuurontwerp

doorlooptijd start
afgerond in 2018

eind

Voorontwerp
- vooroverleg gemeente (RO en Welstand)

afgerond in 2018
6 week
2019, week 14

2019, week 20

Definitief Ontwerp
- aanvraag omgevingsvergunning – uitgebreide procedure

8 week
26 week

2019, week 17
2019, week 26

2019, week 25
2019, week 52

Technisch Ontwerp / Bestek

12 week

2019, week 26

2019, week 38

Prijs- en Contractvorming

6 week

2019, week 38

2019, week 44

Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

8 week

2019, week 44

2019, week 52

Uitvoering – directievoering (vanaf moment start bouw)

36 week

2020, week 2

2020, week 38

Bovenstaande voorbereidingsplanning gaat er van uit dat de Stichting het Voorontwerp (VO) d.d. 14-11-2018
zoals opgenomen in het “PLAN dorpshuis 2.0 “ waar dit Programma van Eisen een onderdeel van is
doorontwikkelt als definitief ontwerp.
Geschetste voorbereidingsplanning is onder voorbehoud van medewerking gemeente (RO en Welstand),
bezwaarprocedures. Tijdens het ontwerp- en bouwproces zal een voorbereidingsplanning periodiek bewaakt en
waar nodig geactualiseerd moeten worden.
9.2
Bouwkosten op VO-niveau
Van het Voorontwerp d.d. 14 november 2018 is een VO-raming opgesteld. Zie bijlage 5.
9.3
Schema investeringskosten op VO-niveau
Met de bouwkostenraming op VO-niveau en diverse aangevraagde offertes van overige bij het project benodigde
adviseurs is een schema investeringskosten op VO-niveau opgesteld. Zie bijage64. Dit schema biedt de
opdrachtgever inzicht in de te verwachten kosten.
Zowel de bouwkostenraming als het schema investeringskosten op VO-niveau geeft de Stichting handvatten om
te sturen op budget.
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BIJLAGE 2 – OPPERVLAKTEN BESTAAND VERSUS NIEUW
OVERZICHT RUIMTEBEHOEFTE BESTAAND VERSUS NIEUW
functiegroep
ruimte
BEGANE GROND
verkeersruimten
entree
verkeersruimte

overzicht van netto vloeroppervlakten
bestaand gebouw
nieuw gebouw

6
26

m2
m2

11
23

m2
m2

zaalruimten
foyer (grand café)
grote zaal
kleine zaal
rookruimte
jeugdhonk

120
130
65
3
-

m2
m2
m2
m2

95
130
50
43

m2
m2
m2

horeca
bar
keuken
berging/bijkeuken

18
21
10

m2
m2
m2

18
20
17

m2
m2
m2

sanitaire voorzieningen
toiletgroep dames
toiletgroep heren
portaal
mi-va-toilet
toiletruimte

6
6
3
5
2

m2
m2
m2
m2
m2

21
21

m2
m2

4

m2

techniek
technische ruimte
meterkast
gaskast

11
1
1

m2
m2
m2

bergruimten
berging
berging

7
11

m2
m2

VERDIEPING
voorportaal
berging

3
42

m2
m2

-

497

m2

505

TOTAAL

m2

-

opmerkingen

Incl. vast toneel (30m2) bij bestaand
Bij nieuwbouw tevens het toneel
Vervallen bij nieuwbouw
Nieuw, multifunctioneel te gebruiken

Groter i.v.m. toevoeging doucheruimte
Groter i.v.m. toevoeging doucheruimte
Vervallen bij nieuwbouw
Vervallen bij nieuwbouw

12
1

m2
m2

-

Vervallen bij nieuwbouw
16
23

m2
m2

Bij nieuwbouw als back stage

vervallen bij nieuwbouw
vervallen bij nieuwbouw
m2

Iets groter dan bestaand
Analyse:
- iets meer oppervlak aan zaalruimte
- iets meer oppervlak voor sanitair
- minder oppervlak voor bergruimte
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BIJLAGE 3 – BOUWKOSTENRAMING OP VO-NIVEAU
VERGELIJKING TUSSEN VERBOUW EN NIEUWBOUW
BOUWKOSTENRAMINGEN OP VO-NIVEAU
Opmerkingen/uitgangspunten:
- eenheidsprijzen en totalen naar boven afgerond op helen
- geen kosten voor losse inrichting en stoffering opgenomen
- geen kosten inzake eventueel verontreinigde grond opgenomen
- geen kosten inzake voorzieningen vervuild grondwater opgenomen
- geen kosten opgenomen t.b.v. voorzieningen belendingen
- geen kosten opgenomen inzake asbest en/of gevaarlijke stoffen
De kosten voor het terrein (parkeren, groenvoorziening en spelen) maakt onderdeel uit van onderstaande
bouwkostenramingen. In de investeringskostenraming wordt deze post onder een ander hoofdstuk weergegeven.

SAMENVATTING BOUWKOSTENRAMING OP VO-NIVEAU
sloopwerken
onderbouw
bovenbouw
gevel
dak
inbouw
vaste inrichting
installaties - werktuigbouw
installaties - elektrotechniek
installaties - transport
terrein
algemene uitvoeringskosten
opslagen, planuitwerking, stelposten

hoeveelheid
150
220
220
432
220
555
555
1084
1084
1084
2770
555
555

eenheid
m2 BVO
m2 BBO
m2 BVO
m2 BGO
m2 BDO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BTO
m2 BVO
m2 BVO

VERBOUWVARIANT 3
eenheidsprijs
€
115,00
€
157,00
€
114,00
€
350,00
€
112,00
€
308,00
€
88,00
€
255,00
€
198,00
€
€
22,00
€
160,00
€
252,00

totale bouwkosten, inclusief terrein, exclusief 21% BTW
totale bouwkosten, exclusief terrein, exclusief 21% BTW

sloopwerken
onderbouw
bovenbouw
gevel
dak
inbouw
vaste inrichting
installaties - werktuigbouw
installaties - elektrotechniek
installaties - transport
terrein
algemene uitvoeringskosten
opslagen, planuitwerking, stelposten

totale bouwkosten, inclusief terrein, exclusief 21% BTW
totale bouwkosten, exclusief terrein, exclusief 21% BTW

totaal
17.250,00
34.411,00
25.080,00
151.138,00
24.695,00
170.668,00
49.082,00
276.263,00
214.048,00
60.376,00
88.564,00
139.533,00

€ 1.251.108,00
€ 1.190.732,00

SAMENVATTING BOUWKOSTENRAMING OP VO-NIVEAU
hoeveelheid
0
564
564
423
785
564
564
564
564
564
3290
564
564

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

eenheid
m2 BVO
m2 BBO
m2 BVO
m2 BGO
m2 BDO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BVO
m2 BTO
m2 BVO
m2 BVO

NIEUWBOUW
eenheidsprijs
€
€
157,00
€
114,00
€
350,00
€
112,00
€
308,00
€
88,00
€
255,00
€
198,00
€
€
22,00
€
160,00
€
252,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

totaal
88.217,00
64.296,00
147.989,00
88.115,00
173.435,00
49.877,00
143.738,00
111.368,00
71.710,00
90.000,00
141.795,00

€ 1.170.540,00
€ 1.098.830,00
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BIJLAGE 4 – FINANCIËLE ANALYSE VERBOUW - NIEUWBOUW

FINANCIËLE ANALYSE VERBOUW - NIEUWBOUW
Opmerkingen/uitgangspunten:
- bouwkosten overgenomen uit de tabel met bouwkostenramingen op VO-niveau minus terrein
- terreinkosten afzonderlijk weergegeven
- inrichtingskosten (losse inrichting) bij verbouw en nieuwbouw gelijk
- bijkomende kosten bij nieuwbouw op basis van offerte en als uitgerekend percentage t.o.v. de bouwkosten
meegenomen bij verbouw
- boekwaarde bestaande gebouw niet van toepassing bij nieuwbouw
- bijdrage fonds duurzaam(ver)bouwen bij verbouw € 20.000,-- meer dan bij nieuwbouw
- gemeentelijke bijdrage bij nieuwbouw € 800.000,-- meer dan bij verbouw

FINANCIEEL OVERZICHT
geschatte bouwkosten
geschatte inrichtingskosten
geschatte terreininrichtingskosten
geschatte bijkomende kosten
BTW, 21%
boekwaarde bestaand gebouw
subtotaal
minus gemeentelijke bijdrage
minus fonds duurzaam(ver)bouwen

VERBOUWVARIANT 3
€ 1.190.732,00
€
66.110,00
€
60.376,00
€ 124.998,00
€ 302.866,00
€ 150.000,00
+ =========
€ 1.895.082,00

totaal
teruggaaf BTW
zelf te financieren via fondsen en dergelijke

ca. 10,5% van de bouwkosten
afgerond

€ 100.000,00
€
80.000,00
+ =========
€ 1.715.082,00
€ 302.866,00
+ =========
€ 1.412.216,00

FINANCEEL OVERZICHT
geschatte bouwkosten
geschatte inrichtingskosten
geschatte terreininrichtingskosten
geschatte bijkomende kosten
BTW, 21%
boekwaarde bestaand gebouw
subtotaal
minus gemeentelijke bijdrage
minus fonds duurzaam(ver)bouwen

NIEUWBOUW
€ 1.098.830,00
€
66.110,00
€
71.710,00
€ 115.350,00
€ 278.145,00
€
+ =========
€ 1.630.145,00

totaal
teruggaaf BTW
zelf te financieren via fondsen en dergelijke

ca. 10,5% van de bouwkosten
afgerond

€
€
+
€
€
+
€

900.000,00
60.000,00
=========
670.145,00
278.145,00
=========
392.000,00 1 miljoen minder dan bij verbouw
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BIJLAGE 5 – BOUWKOSTENRAMING OP VO-NIVEAU, NIEUWBOUW

Project:

MFA Froombosch

Onderwerp:

VO-raming

Opgesteld:

Brand, A

Versie:

Gecontroleerd:

Posthumus, E

Versie datum:

9-jan-19

File:

C:\Users\ABr\Desktop\[20190109_Calc_MFA Froombosch.xlsx]Calc_2699

Status:

Definitief

Projectnummer:

18.1410

1.0

ALGEMENE PROJECT INFO:

ALGEMENE VORMINFORMATIE
Bruto gebouw inhoud (BI)
Functionele inhoud (FI)
Bruto vloeroppervlak (BVO)
Bebouwd oppervlak (BBO)
Bruto geveloppervlak (BGO)
Oppervlak gevelopeningen (OG)
Bruto dakoppervlak (BDO)
Oppervlak dakopeningen (OD)
Omsloten oppervlak (OO)
Bruto binnenwandoppervlak (BBWO)
Oppervlak binnenwandopeningen (OBW)
Bruto terreinoppervlak (BTO)

4.876 m³
564
564
423
120
785
1.772
487
158
3.290

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

BI / BVO (m¹)
BVO / FI (m²)
BVO / BBO
BBO / BTO
BGO / BVO
OG / BGO
BDO / BBO
OD / BDO
OO / BVO
BBWO / BVO
OBW / BBWO
BTO / BVO

(gem. hoogte)

8,65

(bouwlagen)
(beb.perc.)

1,00
0,17
0,75
0,28
1,39
3,14
0,86
0,32
5,84

UITGANGSPUNTEN
Peildatum
Valuta

1-11-2018
€

Gehanteerde bescheiden / tekeningen
- 1816-2-VO-2018-10-24 pdf tussenstand.pdf

Uitsluitingen
- kosten verontreinigde grond
- voorzieningen vervuild grondwater
- voorzieningen belendingen
- voorzieningen asbest en gevaarlijke stoffen
- losse inrichting en stoffering
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Code

Omschrijving

B1

BOUWKUNDIGE WERKEN

hoeveel- eenheid
heid

Eenheidsprijs

Subtotaal

557.542

B1A Fundering

564 M²

11

Bodemvoorzieningen

564 M²

26,38

11.1

Peilen en maten

564 M²

2,00

11.1

Maatvoering

564 m²

2,00

88.217
14.868

1.127

11.3

Grondverzet

564 M²

20,72

11.3

Grondwerk, ontgraven

540 m³

5,00

2.700

11.3

Grondwerk, opslag in depot

450 m³

2,00

900

11.3

Grondwerk, aanvullen grond

90 m³

4,00

360

11.3

Grondwerk, spreiden over terrein

450 m³

4,00

1.800

11.3

Grondwerk, aanvullen zand

282 m³

17,00

4.791

11.3

Grondwerk, egaliseren zand

564 m²

2,00

1.127

3,66

11.5

Waterbeheersing

564 M²

11.5

Drainage tijdelijk

564 m²

2,00

1.127

11.5

Buitenriolering VWA / HWA incl. hulpstukken

31 m¹

30,00

935

13

Vloeren op gro ndslag

564 M²

76,00

13.1

Vloeren op gro ndslag constructief

564 M²

76,00

13.1

Beton ter plaatse gestort, geïsoleerd

564 m²

76,00

16

Funderingsconstruc ties

564 M²

54,13

16.3

Fundering balken

197 M¹

144,89

16.3

Funderingsbalk beton i.h.w.g.

0,5 m¹ x 0,6 m¹ ,120 kg/m³ wapening

106 m¹

131,00

13.886

16.3

Funderingsbalk beton i.h.w.g.

0,6 m¹ x 0,6 m¹ ,150 kg/m³ wapening

91 m¹

161,00

14.715

16.9

Fundering adhoc

564 M²

3,38

16.9

Na isoleren balken

127 m²

15,00

0,2 m¹ dik ,120 kg/m³ wapening

B1B Skelet

564 M²

27

Daken (skelet)

785 M²

28

Hoofddraagcons tructies

28.1

Staalconstr. kolommen e.d. compleet

40 kg/m² BVO

42.840

42.840

30.509

1.908

64.296
-

564 BVO

114,06

564 bvo

114,00

-

64.296
64.296

B1C Dakafbouw/dakafwerking

785 M²

27

Dakafbouwconstructies

785 M²

22,27

27.9

Dakranden

140 m¹

83,00

11.587

27.9

Dakgoten, geïntrigeerd in dakrand

71 m¹

74,00

5.224

27.9

Zakgoten

6 m¹

111,00

666

47

Dakafwerkingen

785 M²

90,00

47.5

Geïsoleerde stalen sandwichpanelen

785 m²

90,00

88.115
17.477

70.637
70.637

B1D Gevelafbouw/gevelafwerking

423 M²

21

Buitenwandafbouwconstructies

303 M²

271,46

21.1

Spouwmuur, bu. blad baksteen wf halfst.

160 m²

110,00

21.3

Kantplank

106 m¹

56,00

5.925

21.3

Niet dragend houten binnenspouwblad Rc=4,5

303 m²

139,00

42.100

21.3

Toeslag isolatie Rc=6,0 i.p.v. Rc=4,5

303 m²

25,00

7.572

21.9

Steigerwerk

423 m²

18,00

7.614

21.9

Geveldragers

8 m¹

176,00

1.408
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Totaal

147.989
82.219
17.600
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72

Code

Omschrijving

31

Buitenwandopeningen

31.1

Kunststof buitenkozijnen, standaard systeem

31.1

Kunststof buitenkozijnen, stelkozijnen

31.1

Kunststof buitenkozijnen, toeslag deuren

31.1

Kunststof buitenkozijnen, toeslag triple beglazing

31.9

hoeveel- eenheid
heid

Eenheidsprijs

Subtotaal

120 M²

423,82

120 m²

260,00

31.232

120 m²

20,00

2.402

13 st

713,00

9.269

120 m²

35,00

4.204

Dagkantafwerking

76 m¹

23,00

1.742

31.9

Dorpelaansluiting, lekdorpel

16 m¹

35,00

560

31.9

Vensterbank, uitvoering n.t.b.

16 m¹

42,00

672

31.9

Lateien buiten metselwerk

4 m¹

45,00

169

31.9

Drangers

5 st

132,00

660

41

Buitenwandafwerkingen

41.1

Beschietingen, lariks verticaal onbehandeld fijnbezaagd

2-zijdig gelaagd i.v.m. aardbeving bestendig

incl. achterconstructie

303 M²

49,06

143 m²

104,00

50.911

14.859
14.859

B1E Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking

487 M²

22

Binnenwandafbouwconstructies

329 M²

60,00

22.3

MS-wanden, standaard

197 m²

48,00

9.480

22.3

MS-wanden, geluids isolerende wand

132 m²

78,00

10.270

114.050

158 M²

415,85

17 st

575,00

9.775

19.750

32

Binnenwandopeningen

32.2

Stalen kozijn + enkele deur in dichte uitvoering

32.2

Stalen kozijn + enkele deur met glasopening

5 st

675,00

3.375

32.2

Stalen kozijn + dubbele deur in dichte uitvoering

1 st

2.050,00

2.050

32.2

Stalen kozijn + dubbele deur met glasopening

2 st

2.250,00

4.500

32.4

Panelenwand, uitvoering n.t.b.

91 m²

500,00

45.500

32.9

Algemeen, drangers

2 st

198,00

396

42

Binnenwandafwerkingen

42.1

Onafgewerkt

42.4
42.6
42.9

Bi. wandafw. lambrisering

42.9

Bi. wandafw. alg. plinten en aftimmeringen

incl. ophangconstructie

65.596

961 M²

29,86

96 m²

-

-

Keramisch, tegelwerk

218 m²

56,00

12.230

Slap-baanv. scan+sauswerk

647 m²

16,00

10.347

23 m¹

125,00

2.875

325 m¹

10,00

3.252

28.705

B1F Vloerafbouw/vloerafwerking

512 M²

23

Vloerafbouwconstructies

512 M²

13,00

23.1

Dekvloer

512 m²

13,00

512 M²

36,82

3 m²

9,00

30

233 m²

30,00

6.975

38 m²

82,00

3.149

225 m²

35,00

7.875

13 m²

65,00

813

43

Vloerafwerkingen

43.2

Nabewerking, stofbinder techn.ruimte

43.5

PVC vloerafwerking met houtlook

43.6

Keramisch, sanitaire ruimten

43.6

PVC vloerafwerking

43.7

Schoonloopmat, Coral o.g.

o.a. grote zaal

verkeersruimten

B1H Plafonds binnen/buiten

565 M²

45

Plafondafwerkingen

565 M²

45.1

Onafgewerkt

45.4

Beschietingen, lariks verticaal onbehandeld fijnbezaagd

45.5

Systeemplafond

45.5

Systeemplafond
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incl. achterconstructie

toeslag plafondeilanden

Totaal

25.495
6.653
6.653

18.842

29.380
51,97

3 m²

-

29.380
-

54 m²

112,00

6.003

508 m²

33,00

16.777

132 m²

50,00

6.600

Calc_2699
9-1-2019 | 09:23
Pagina 3 | 5

73

Code

Omschrijving

B2

Installaties

hoeveel- eenheid
heid

Eenheidsprijs

Subtotaal

259.616

B2A Werktuigbouw

564 BVO

50

Werktuigbouw algemeen

564 M²

255,00

Werktuigbouw algemeen

564 m²

255,00

143.738
143.738
143.738

B2B Electrotechniek

564 BVO

60

Electrotechniek algem een

564 M²

197,57

Electrotechniek algemeen

564 m²

100,00

56.368

200 st

275,00

55.000

Electrotechniek algemeen, zonnestroominstallatie

panelen 270 Wp

111.368
111.368

B2D Voorzieningen

564 M²

69

Bouwkundige voorzieningen t.b.v. installaties

564 M²

8,00

1

B2A Werktuigbouw

564 m²

5,00

2.818

2

B2B Electrotechniek

564 m²

3,00

1.691

B3

4.509

Vaste inrichtingen en voorzieningen

4.509

49.877

B3A Vaste inrichtingen en voorzieningen

564 BVO

71

Vaste verkeersvoorzieningen

564 M²

2,44

71.1

Bewegwijzering

564 m²

2,00

1.127

71.1

Brievenbus

250,00

250

1 st

49.877
1.377

72

Vaste gebruikersvoorzieningen

564 M²

39,03

72.1

Bar / uitgifte incl. apparatuur

1 pst

14.000,00

14.000

72.1

Podium

1 pst

7.500,00

7.500

72.1

Meterkasten

1 pst

500,00

500

73

Vaste keukenvoorzieningen

73.1

Centrale keuken

76

Vaste opslagvoorzieningen

76.1

Stellingen

B4

Terrein

564 M²
1 st

564 M²
schappen / legplanken

1 st

44,35
25.000,00

3.290

3.290 M²

1,00

90.1

Grondvoorzieningen, opruimwerkzaamheden

3.290 m²

1,00

B4B Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)

3.290 M²

B4C Omheining en afwerking

3.290 M²

90.4

Verharding, terras / looppaden

90.4

Verharding, parkeren

90.4

Groen, gras

90.4

Meerprijs natuurlijk spelen

B4D Installaties in het terrein

betontegel
betonklinker

3.290
3.290

50.670

3.290 M²

15,40

240 m²

15,00

3.600

50.670

5.625

125 m²

45,00

2.361 m²

4,00

9.445

400 m²

80,00

32.000

3.290 M²

90.5

Werktuigbouwkundig

90.5

HWA, verzamelriool incl. inspectieputten

90.5

HWA, kolken t.b.v. verhardingen

2 st

90.5

HWA, infiltratiekratten

1 pst

90.6

Elektrotechnisch

90.6

Aanbrengen verlichting
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1.500
1.500

3.290 M²

Grondvoorzieningen

Afwerking (verharding, beplanting, w ater)

25.000
25.000

2,66
1.500,00

90.1

90.4

22.000

71.710

B4A Grondvoorzieningen

B4E Terreininrichting

Totaal

17.750

3.290 M²

3,05

30 m¹

50,00

3.290 M²
7 st

10.050
1.500

275,00

550

8.000,00

8.000

2,34
1.100,00

7.700
7.700

3.290 M²

-
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Code

Omschrijving

B5

Algemene uitvoeringskosten/diversen

hoeveel- eenheid
heid

Eenheidsprijs

Subtotaal

231.795

B5A Planuitwerking

33.355

2

B1 Bouwkundige werken

3%

557.542

16.726

3

B2 Installaties

5%

259.616

12.981

4

B3 Vaste inrichtingen en voorzieningen

3%

49.877

1.496

5

B4 Terrein

3%

71.710

2.151

972.100

90.000

7%

1.062.100

74.347

B5B Algemene uitvoeringskosten (project)
01

90.000

Algemene uitvoeringskosten (AUK)

36 wkn

B5D Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf)
01

Totaal

74.347

Opslag algemene bedrijfskosten

B5E Winst en risico (bouwbedrijf)

34.093

01

Opslag winst

2%

1.136.447

22.729

02

Opslag risico

1%

1.136.447

11.364

B

BOUWKOSTEN

B0

Sloopwerken

564 m² BVO

-

B1

Bouwkundige werken

564 m² BVO

989

557.542

B2

Installaties

564 m² BVO

461

259.616

B3

Vaste inrichtingen en voorzieningen

564 m² BVO

88

49.877

B4

Terrein

564 m² BVO

127

71.710

Algemene uitvoeringskosten/diversen

564 m² BVO

411

231.795

TOTAAL BOUWKOSTEN

564 M² BVO

2.077

1.170.540

1.170.540

ANALYSE BOUWKOSTEN NIVEAU 2 (NEN 2699)

B5

-

ANALYSE BOUWKOSTEN (GASP)
Sloopwerken

(B0)

564 m² BVO

-

(B1A)

564 m² BBO

157

Bovenbouw

(B1B)

564 m² BVO

114

64.296

Gevel

(B1D)

423 m² BGO

350

147.989

Onderbouw

Dak

88.217

(B1C)

785 m² BDO

112

88.115

(B1E, B1F, B1G, B1H, B2D)

564 m² BVO

308

173.435

Vaste inrichting

(B3A)

564 m² BVO

88

49.877

Installaties - Werktuigbouw -

(B2A)

564 m² BVO

255

143.738

Installaties - Electrotechniek -

(B2B)

564 m² BVO

198

111.368

Installaties - Transport -

(B2C)

564 m² BVO

-

(B4)

3.290 m² BTO

22

(B5B)

564 m² BVO

160

90.000

(B5A, B5C, B5D, B5E, B5F)

564 m² BVO

252

141.795

564 M² BVO

2.077

1.170.540

Inbouw

Terrein
Algemene uitvoerings kosten
Opslagen, planuitwerking, stelposten
TOTAAL BOUWKOSTEN
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: Initiatief / Haalbaarheid / Projectdefinitie / Structuurontwerp

: 9 januari 2019

fase

datum

1816 schema investeringskosten.xls

realisering van een bouwproject

AK/winst/risico
Totalen

Terrein

Bouwkundige werken
Installaties
Vaste inrichtingen
Bouwkundige werken
Installaties
Vaste inrichtingen
Totaal project
Totaal excl. BTW
Totaal incl. BTW

Gebouw of gebouwen

aangegane verplichting t.b.v. de

subkosten

kosten

Bouwkosten

Werken binnen het terrein
Werken buiten het terrein
Totaal excl. BTW
Totaal incl. BTW

subkosten

Kosten die voortvloeien uit

Totalen

Verwervingskosten
Infrastructurele voorzieningen
Bouwrijp maken

de gebouwen behorende terrein

kosten

Grondkosten

Kosten van het bij het gebouw of

Resumé

1/3

-

€
562.052,00
€
255.106,00
€
49.877,00
pm
pm
pm
€
231.795,00

subbedrag

€
€
€
€

subbedrag

-

€ 1.098.830,00
€ 1.329.584,30

bedrag

€
€

bedrag

€ 1.630.145,00
+ ==========
€
-

incl. BTW

Totalen
Baten

€
€ 1.329.584,30
€
166.762,20
€
133.798,50
+ ==========
€ 1.630.145,00

Totaal investeringskosten

bedrag

Grondkosten
Bouwkosten
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten

BTW
BTW
BTW
BTW

incl.
incl.
incl.
incl.

kosten

VO-raming 2019-01-09

Zie inrichtingskosten

Zie inrichtingskosten

Niet van toepassing

VO-raming 2019-01-09

VO-raming 2019-01-09

VO-raming 2019-01-09

opmerkingen

opmerkingen

opmerkingen

Investeringskosten

: Stichting Ruitenvelder

opdrachtgever

Programma van eisen, d.d. 9 januari 2019 | Voorontwerp d.d. 14-11-2018 | VO-raming Adviesburo Smeets d.d. 09-01-2019

: 1816

werknummer

Uitgangspunten

: dorpshuis Froombosch

projectomschrijving

Schema Investeringskosten

011V01
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1816 schema investeringskosten.xls

en inrichtingskosten

op de grondkosten, bouwkosten

Totalen

Risicoverrekeningen
Onvoorziene uitgaven
Onderhoudskosten van het
verworven terrein
Omzetbelasting

2/3

Advieskosten PvE-fase
€
Advieskosten architect
€
Advieskosten constructeur
€
Advieskosten geotechniek
€
Advieskosten bouwfysica en akoestiek €
Advieskosten installaties
€
Advieskosten brandveiligheid
€
Advieskosten interieur
€
Advieskosten landschap
€
Leges bouwaanvraag
€
Precario
€
Aansluitkosten nutsbedrijven
€
Overige heffingen
CAR-verzekering
€
Overige verzekeringen
Verhuis- en overige aanloopkosten
Afsluitkosten
Rentelasten tijdens de bouw
Overige renteverliezen
Prijsstijgingen bouwkosten

Voorbereidings- en
begeleidingskosten

Grondkosten
Bouwkosten
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten
Totaal excl. BTW
Totaal incl. BTW

subkosten

kosten

Bijkomende kosten

Totalen

Terrein

€
€
137.820,00
166.762,20

€
€
€
€
€

18.448,50

-

10.450,00
37.500,00
12.400,00
1.000,00
2.580,00
11.520,00
4.900,00
27.500,00
7.500,00

subbedrag

€
€

115.350,00
133.798,50

bedrag

Niet van toepassing

-

Geen BTW over leges bouwaanvraag gerekend

Bij Inrichtingskosten reeds meegenomen

Bij Bouwkosten reeds meegenomen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Opgenomen in AK/winst/risico bij Bouwkosten

Aanname: stelpost

Niet van toepassing

Voorlopige aanname. Definitief vast te stellen door gemeente

Verkennende offerte BTL

Niet van toepassing

Specifieke vuurlastberekeningen e.a. niet van toepassing geacht.

Offerte Advies- en technisch buro Schrik, 12 november 2018

Offerte Fysi-k, 2 november 2018

Voorlopige aanname van de constructeur

Verkennende offerte Goudstikker - de Vries

Offerte DETAIL10 (fase DO, TOB, P&C, UUO en UD)

PvE, VO en bouwkostenraming VO-niveau

opmerkingen

VO-raming 2019-01-09

Niet van toepassing

Niet van toepassing

€

Niet van toepassing

Aanname: € 80.000,- incl. BTW

opmerkingen

Bij Losse inrichtingen inbegrepen

71.710,00

66.110,00

bedrag

€
€
€
€
pm

€

Kosten die betrekking hebben

bestemming te kunnen gebruiken

overeenkomstig zijn of hun

het gebouw of de gebouwen

Bedrijfsinstallaties
Losse inrichtingen
Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en losse inrichtingen
Bedrijfsinstallaties
Losse inrichtingen
Bestrating
Beplanting
Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en losse inrichtingen
Totaal excl. BTW
Totaal incl. BTW

Gebouw of gebouwen

subbedrag

subkosten

kosten

Inrichtingskosten

Kosten die worden gemaakt om

011V01
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Totaal

Bijdragen

Subsidies

Premies

Teruggaaf BTW

over Bouwkosten
over Inrichtingskosten
over Bijkomende kosten
Energiepremie
Overige premies
Fondswervingen
Subsidies vanuit de overheid
Gemeentelijke bijdrage
Bijdrage fonds duurzaam (ver)bouwen
392.000,00
900.000,00
60.000,00

€
€

1816 schema investeringskosten.xls

i: Toezicht

h: Projectmanagement

g: Interieurarchitect

f: Bouwkostendeskundige

e: Adviseur installaties

d: Adviseur bouwfysica

c: Funderingsadvies verplicht van overheidswege

b: Grondonderzoek verplicht van overheidswege

a: Opmeten van het terrein

Mogelijke overige advieskosten:

3/3

f: Vergoedingen en schadeloosstellingen aan derden, ter verkrijging van de vrije beschikking over het terrein

230.754,30
28.942,20
18.448,50

€

€
€
€

e: Kosten van kadastrale inschrijvingen, doorhalingen, splitsing en andere werkzaamheden i.v.m. de eigendomsverkrijging

d: Verschuldigde belastingen m.b.t. het verwerven van eigendom en/of beheersrecht over het terrein

c: Kosten voor tussenpersonen

b: Notariskosten

a: Aankoopsom terrein

Verwervingskosten:

Baten

€ 1.630.145,00

In samenwerking met CMOSTAMM

011V01
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Ruwbouw

Gevel

Daken

Inbouw

W installaties

E installaties

T installaties

Vaste inrichting

Terrein

Indirect

Losse inrichting

Bedrijfsinstallaties

2.B

2.C

2.D

2.E

3.A

3.B

3.C

4.A

5.A

6.U

7.A

7.B

-

€

-

-

€

€

€

€

€

€

-

-

-

273,00

€

€

€

€

€

-

-

-

-

282,00

-

1.043,00

1.550,00

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

273,00

282,00

-

1.184,00

2.114,00

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

136,50

282,00

-

1.043,00

1.550,00

908,50

1.570,00

1.945,00

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
-

-

-

-

-

136,50

282,00

-

1.043,00

1.550,00

908,50

1.570,00

1.945,00

2046

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

273,00

282,00

-

1.184,00

1.973,00

2047

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282,00

-

1.043,00

1.550,00

2048

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

273,00

282,00

-

1.184,00

2.114,00

2049

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

282,00

-

1.043,00

1.500,00

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

1.365,00

2.820,00

-

10.994,00

17.424,00

1.817,00

3.140,00

3.890,00

-

-

2.875,00

€

3.712,00

€
2.875,00

€
3.853,00

€

7.435,00

€

7.435,00

€

3.712,00

€

2.875,00

€

3.853,00

€

2.825,00

41.450,00

€

-

€

282,00

€

€

€

€

€

€

€

€

2025

€

-

€

€

-

1.184,00

1.973,00

-

-

-

-

-

2023

+ ========

282,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2023

+ ======= + ======= + ======= + ======= + ======= + ======= + ======= + ======= + ======= + =======

-

€

1.043,00

-

€

1.550,00

-

€

€

-

€

€

-

€

2022

De cyclus herhaalt zich elke 5 jaar. Gerekend is over een periode van 30 jaar. Teruggerekend op basis van het overzicht (gemiddelde van 10 jaar) jaarlijkse reservering van € 4.145,00

Onderbouw

2.A

2021

Specifieke uitwerkingen van installaties vragen andere onderhoudscycli en -kosten.

De getallen zijn gebaseerd op kengetallen / normeringen van vergelijkbare projecten en op basis van een VO-niveau.

- Alleen de PV-panelen zijn op vervanging ingezet. Dit bedrag wordt elders gereserveerd.

- Halveren: terrein totaal. Is gemeentegrond. Door de kosten te halveren wordt de gemeente tegemoet gekomen in het (mogelijke) onderhoud er van.

- Halveren: vloerafwerking. Naar aanleiding van de VO-raming is al besloten om over te stappen op een PVC-vloer. Deze vraagt ook minder onderhoud.

- Vervallen: ontruimingsinstallatie. (Deze is niet van toepassing.)

2050

Er is in de raming geen rekening gehouden met zelfwerkzaamheden. Onderstaande onderdelen vallen daardoor lager uit of komen zelfs te vervallen.

III

IV

6.U vervalt. De coördinatie van het onderhoud wordt niet door derden gedaan maar door de Stichting zelf.

II

- Vervallen: schoonmaken PV-panelen (Het ontwerps is dusdanig dat dit eenvoudig door zelfwerkzaamheid uitgevoerd kan worden.)

Het bouwkundige deel van het gebouw is als onderhoudsarm te betitelen. De installaties vragen naast reparaties voornamelijk periodiek verplichte onderhoudsbeurten.

I

ANALYSE en OPMERKINGEN

SAMENVATTING - NA ANALYSE EN BEOORDELING MJOB-RAMING ADVIESBURO SMEETS D.D. 13 NOVEMBER 2018

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

periode

136,50

282,00

1.099,40

1.742,40

181,70

314,00

389,00

€

4.145,00

+ =======

€

€

€

€

€

€

€

BIJLAGE 7 – MEER JAREN ONDERHOUDSBEGROTING
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BIJLAGE 8 – GEBRUIK DORPSHUIS NU (2018)
Fromazaal/Ruitenzaal
-vergaderingen van 5 tot 100 personen
-verjaarspartijen circa 5x per jaar
-bridge 1x per 2 week 20 personen
-sociëteit 1x per 2 week 18 personen ‘s middags
-bef. socs? 1x per week 16 personen ‘s middags
-bingo avond 2x per jaar circa 35 personen
-vrouwen van nu 1x per maand circa 65 personen
-landbouw 5x per jaar circa 20 personen
-darttoernooien 4x per jaar circa 40 personen
-toneelavond 4x per jaar 100 personen
-fietsclub bingo avond, gourmet ‘s middags
-shanty avond 1x per jaar 100 personen
-kunstavonden 6x per jaar circa 40 personen
-zonnebloem 8x per jaar 20 personen
-zonnebloem 2x per jaar 85 personen
-avebe 1x per jaar circa 50 personen
-vereniging dorpsbelangen 10x per jaar 8 personen
-federatie van landbouw 1x per jaar 12 personen
-stichting ruitenvelder 10x per jaar 5 personen
-woningbouwvereniging 2x per jaar circa 30 personen
-bijenhouders 2x per jaar 20 personen
-begrafenisvereniging 3x per jaar circa 15 personen
-politieke partijen 5x per jaar circa 25 personen
-reanimatie 2x per jaar circa 20 personen
-visclub kaart/sjoelavond 7x per jaar 35 personen
-visclub viswedstrijd 3x per jaar ‘s middags
-stembureau
Bar/foyer
-darten 1x per week circa 15 personen
-damesbiljart 1x per week 8 personen
-pubquiz 2x per jaar circa 65 personen
-historische vereniging 2x per jaar circa 70 personen
-‘t nut 4x per jaar circa 50 personen
-sinterklaas 1x per jaar circa 75 personen overdag
Gymzaal
activiteiten 1x per week?
-basketbal circa 8 personen
-volleybal circa 25 personen
-kindergym 12 personen
-aerobic 12 personen
-volleybaltoernooi 1x per jaar circa 80 personen
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