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0 VOORWOORD PROJEKT-ALGEMEEN

---------------------------------------------------

Dit verslag,
Financiele
haalbaarheidsanalyse,
is
een
onderdeel van het afstudeerprojekt, herbestemming van de
voormalige Philipsbedrijfsschool in Eindhoven. Het gehele
projekt is bij aanvang (in september 1985) opgezet als
"integraal ontwerpprojekt". Dat wil zeggen dat een aantal
mensen samen proberen te komen tot een ontwerp, terwijl elke
deelnemer vanuit zijn eigen
discipline
informatie
en
variantoplossingen inbrengt en die met de anderen samen
evalueert.
De deelnemers aan het projekt met hun disipline ZlJn;
- Paul Janssen (GOM}
psychologische gebruiksaspekten
- Jos van Tuyn (GOM)
fysieke gebruiksaspekten
- Mari van Wanroij (BTO} bouwtechnische gebruiksaspekten
(konstruktie, kosten-uitvoering
en bouwfysica)
Gezamelijk hebben we ons steeds af gevraagd of de ideeen die
wij hadden uitvoerbaar waren (vervaardigingsaspekten) In de
praktijk bleek het heel moeilijk om
wat
betreft
de
taakverdeling de verschillende gebruiksaspekten van elkaar te
scheiden.
Het gehele projekt is uitgewerkt d.m.v. een aantal te
onderscheiden verslagen en een
serie
tekeningen.
Het
algemene ontwerpproces is samengevat in deel A en bevat
tekeningen en opmerkingen van elk van de drie deelnemers.
Verder is specifiek per onderwerp of discipline een apart
verslag en/of tekening gemaakt, die steeds voortkomen uit het
ontwerpproces en waar de ideeen en het ontwerp nader worden
uitgewerkt.
De verschillende onderdelen met de daarvoor
verantwoordelijke persoon of personen zijn:
Deel A. Ontwerpproces (Paul Janssen, Jos v.Tuyn,
Mari v. Wanroij)
Deel B. Financiele analyse
(Mari v. Wanroij)
Deel C. Tekeningen voorlopig ontwerp (Paul Janssen,
Jos v. Tuyn)
Deel D. Konstruktie-ontwerp (Mari v. Wanroij)
Deel E. Patronen van het ontwerp (Paul Janssen, Jos v.Tuyn)
Deel F. Versterking betonbalken (Mari v. Wanroij)
De delen A t/m D zijn uitgewerkt van de aanvang sept.85 tot
en met dec 86, en gepresenteerd op het tussencolloquium op 18
dec., door de drie deelnemers tesamen. Daarna zijn de
onderdelen
E
en
F
gescheiden
uitgewerkt
en apart
gepresenteerd op twee eindcolloquia, te weten ;
Deel E op
juli 1987 door Paul Janssen
Jos van Tuyn
Deel Fop
december 1987 door Mari van Wanroij.
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VOORWOORD VERSLAG DEEL B.
In dit deelverslag B wordt de financiele haalbaarheid
bekeken. Daarbij wordt een bestemming genomen van kantoren
gecombineerd met woningen, dit naar aanleiding van een
voorstudie hieromtrent. Er is bij het opstellen van deze
f inanciele haalbaarheidsanalyse gebruik gemaakt van het
SBR-rapport nr.103:
"Afweging van gebruikskosten
bij
investeringen in gebouwen". Dit bleek een waardevolle
handleiding waar veelvuldig gebruik van
gemaakt
is.
Begeleider Ir. van der Ploeg wordt speciaal hiervoor
bedankt voor ziijn kritische kanttekeningen en voor zijn
positieve
bijdrage bij het totstandkomen van dit deelverslag.
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1 INLEIDING

In dit rapport wordt voor een bestaand gebouw, waarvan de
oorspronkelijke bestemming is vervallen, bekeken in hoeverre
het financieel rendabel is om het te behouden. Dat wordt
gedaan met een financiele haalbaarheids-analyse.De keuze
voor het gebouw is hierbij: slopen en op dezelfde plaats een
soort gelijk gebouw neerzetten; of het gebouw zodanig
verbouwen dat het weer kan konkureren met een gelijkwaardige
nieuwbouw.
Deze twee alternatieven worden met
elkaar
vergeleken voor wat betreft de exploitatiekosten.
Het
gebouw waar het om gaat is een voormalige bedrijfsschool van
Philips in Eindhoven (zie fig.
1). Het grootste deel van
dit gebouw is net na de oorlog gebouwd nl.
in 1946, terwijl
het is 1956 is uitgebreid met enkele verdiepingen op de
lange vleugel en een geheel nieuwe vleugel, de gebogen
vleugel.
Dit
gebouw
heeft
al
geruime
tijd
zijn
oorspronkelijke funktie, het onderwijs, verloren en is
sindsdien in gebruik als kantoorgebouw. De laatste twee
jaren
zijn er toch weer enkele interne cursussen en
opleidingen voor Philips in ondergebracht. De gebruiker
(Philips) is echter niet meer tevreden over zijn gebouw.
Het is verouderd en het is eigenlijk voor een kantoorfunktie
nooit goed uitgerust geweest. Dit laatste omdat er geen
goede indeling te maken is en omdat de ruimten te diep en te
hoog zijn. Hierdoor kan het kantoorwerk niet optimaal
funktioneren. Dit optimaal funktioneren is de laatste jaren
nog belangrijker geworden door het toenemend gebruik van
computersystemen
bij
kantoorwerkzaamheden;
kantoorautomatisering genaamd. Voor wat het gebruik betreft
is het gebouw dus aan zijn einde. Maar bouwtechnisch is het
gebouw nog lang niet aan zijn einde. Het draagskelet is nog
prima in orde. Dit bestaat uit kolommen en balken van
gewapend beton met gevels van traditioneel metselwerk.
Hierdoor is het tevens kostbaar als het gebouw gesloopt zou
moeten worden.
Voor het bestaande gebouw wordt nu een nieuw ontwerp gemaakt
met als uitgangspunt dat het voldoet aan dezelfde eisen als
voor een nieuw gebouw. Na een voorstudie is gekozen voor
twee nieuwe funkties voor het gebouw.
In de lange vleugel
zouden kantoren moeten worden gehuisvest en in de gebogen
vleugel woningen. Dit laatste om het gebied rond het gebouw
leefbaar te houden en omdat het aansluit op een woongebied.
In feite zijn kleine woningen in het gebouw ontworpen, te
weten, twee-kamer woningen of appartementen; er wordt in dit
verslag
verder voor de eenvoud steeds gesproken over
woningen. Bij het maken van dit ontwerp is een bepaalde
geleding naar vakdisciplines gehanteerd nl:
- vormgeving van het gebouw,
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----------------------------------------------------------------------- funktie van het gebouw,
- bouwtechnische aspekten van het gebouw, zoals met
name de konstruktie en bouwfysica.
Voordat verder werd gegaan met nadere uitwerkingen zoals het
definitief ontwerp, berekeningen en detaillering, was het
zinvol om te weten of het geheel wel financieel haalbaar zou
z1Jn.
Vandaar dat na een voorstudie,
waarbij enkele
alternatieven
ontworpen
z1Jn,
voor
een
alternatief
(gecombineerde bestemming van kantoren met woningen) een
financiele haalbaarheids-analyse is gemaakt.

FIGUUR 1
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2 OPZET REKENMODEL

-----------------

We vertalen de vraag over het al of niet behouden van het
bestaande gebouw in de vraag: nieuwbouw of verbouw. Daarbij
gaan we er van uit dat als van het bestaande gebouw
belangrijke bouw- en installatiedelen aan vernieuwing toe
zijn en dit exploitatie-technisch dubieus wordt, er op
hetzelfde terrein een soortgelijk gebouw moet komen of een
ingrijpende verbouwing van het bestaande
gebouw
moet
plaatsvinden.
We
verplaatsen
onszelf
daarbij in de
gedachtengang van een projekt-ontwikkelaar die commercieel
te werk gaat. Stel daarbij dat hij een nieuw gebouw wil
gaan beheren en dat hij daarvoor een gunstig gelegen terrein
op het oog heeft met een bestaand gebouw daarop. Hij moet
vervolgens
een keuze maken uit de twee bovengenoemde
mogelijkheden.
Het belangrijkste criterium is nu welk alternatief het meest
economisch is.
Hiertoe moet
een
kosten-baten-analyse
gemaakt worden. Uitgaande van een reeel mogelijk geachte
exploitatie-opzet met een raming van de kosten en van de
baten wordt nagegaan, welke waarden aan het gebouw in zijn
huidige staat toegekend kan worden.
In de navolgende
kostenbeschouwingen wordt dit bedrag de sluitpost van de
berekeningen gesteld en bedrag X genoemd. Het alternatief
waarvoor dit bedrag het laagst is, is dan de voordeligste.
In geval van nieuwbouw moeten dan nog wel de sloopkosten in
rekening gebracht worden. Dan kan worden gekeken naar de
werkelijke vraagprijs van het aan te kopen bestaande gebouw
met terrein. Het zou natuurlijk mooi zijn als hiertussen
nog een flinke positieve marge overblijft, zodat er ook nog
wat winst gemaakt kan worden. Dit kan dus nog steeds gelden
voor beide gevallen zowel de nieuwbouw als de verbouw. Voor
schema zie fig. 2.
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FIGUUR 2
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Bij de keuze voor een gebouw over het wel of niet behouden
spelen ook niet-financiele aspekten een rol. Soms zelfs een
bepalende
en doorslaggevende rol van betekenis.
Deze
aspekten kunnen betrekking hebben op het gebouw zelf:
- kultuur-historisch,
- esthetisch,
of op de relatie van het gebouw met zijn naaste omgeving:
- sociaal,
- kenmerkend voor de omgeving.
Alhoewel deze aspekten van groot belang kunnen zijn behoren
zij niet tot het onderwerp van dit rapport. Het is vrij
moeilijk om deze niet-f inanciele aspekten mee te nemen met
een financiele beschouwing.
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2.1 GEBRUIKSPERIODE

---------------

Voor elk van de twee alternatieven, nieuwbouw en verbouw
wordt een kosten-baten analyse gemaakt over een bepaalde
periode. Hiervoor wordt de eerste gebruiksperiode genomen.
Deze gaat in zodra het gebouw in gebruik genomen wordt na
gereedkomen
van
de
nieuwbouw of de verbouw.
Zo n
gebruiksperiode is een periode van ongewijzigd gebruik
zonder dat er wijzigingen in die periode aan het gebouw zelf
zijn. Deze duur is hoogstens gelijk aan de technische of
economische levensduur.
In het algemeen is echter de
gebruiksperiode
veel
korter,
omdat
verandering
of
modernisering in hoofdzaak door funktionele of sociale
factoren wordt bepaald. Voor dit gebouw wordt in beide
gevallen, nieuwbouw als verbouw deze periode gesteld op 15
jaar. Dit is redelijk omdat de verbouw gelijkwaardig wordt
gemaakt aan een eventuele nieuwbouw.
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2.2 KOSTEN-BATEN ANALYSE

--------------------

Voor die gebruiksperiode wordt nu een kosten-baten analyse
opgesteld. De baten vloeien voort uit de huuropbrengsten van
de kantoren en woningen. De hoogte van deze huurprijzen is
weer afhankelijk van verschillende faktoren, grofweg te
onderscheiden in twee groepen:
- factoren op omgevingsnivo;
zoals
de
ligging tov het centrum of andere kantoren
de bereikbaarheid, parkeersituaties etc.,
- faktoren op gebouwnivo; zoals toonbaarheid,
indeling, aanwezige installaties of de interne
bereikbaarheid van het gebouw.
Aan de hand van deze faktoren wordt nu in dit rapport
gbvoelsmatig een huurprijs vastgesteld. Deze huurprijzen
zijn verder natuurlijk ook nog afhankelijk van de heersende
marktsituatie,
maar
daar wordt nu geen rekening mee
gehouden.
1

De kosten zijn exakter te bepalen. Hier de gebruiksperiodekosten genoemd. Bij de bepaling hiervan wordt een methode
gehanteert
die enigszins afwijkt van de gebruikelijke
gescheiden behandeling van gebruiks- en stichtingskosten.
Deze kosten worden nu geintegreerd. Dit wordt zo gedaan
omdat de gebruikskosten meer bepalend
zijn
voor
de
rentabiliteit
dan
de
stichtingskosten.
De
gebruiksperiodekosten of exploitatiekosten bestaan uit de
volgende onderdelen:
- vaste kosten:
* rente en afschrijving stichtingskosten,
* verzekeringen,
* belastingen,
- energiekosten:
* verwarming,
* ventilatie,
* verlichting,
* water,
- schoonmaakkosten:
* schoonhouden kantoren en openbare ruimten van het
woninggedeelte,
* huishoudelijke dienst,
- kosten technisch onderhoud:
* bouwkundig onderhoud,
* onderhoud installaties en liften,
- overige kosten:
* aandeel interne diensten,
* leegstand tijdens verbouwing.
De manier waarop de integratie van de
gebruiksen
stichtingskosten zal gebeuren wordt tegelijk uitgelegd met
het bespreken van de uitgangspunten voor de bepaling van de
kosten. Eerst wordt nu in een volgend hoofdstuk wat meer
over het nieuwe ontwerp voor het gebouw verteld.
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3 NIEUW ONTWERP VOOR HET BESTAANDE GEBOUW

---------------------------------------

Tamelijk arbitrair is na een voorstudie over alternatieve
funkties besloten om een ontwerp te maken voor woningen
gecombineerd met kantoorruimten. In die voorstudie is voor
verschillende funkties bekeken hoe ze het beste zouden
passen in dit bestaande gebouw. Bij het maken van een nieuw
ontwerp moest vooral gekeken worden naar enkele probleempunten
van
het
gebouw.
Deze ziJn:
- de grote verdiepingshoogte van 4.62 m,
- de grote diepte van een ruimten nl 17 m,
- een grote gemiddelde loopafstand naar trap, lift en
toiletten,
- slechte warmte- en geluidisolatie.
Hierdoor on·tstonden erg hoge
vertrekken,
met
weinig
daglicht-toetreding waarin het niet bepaald plezierig is om
in te werken of te verblijven. Ook krijg je door zo n grote
verdiepingshoogte een relatief on-eff icient gebruik van de
ruimte.
Door enkele ingrepen is met het nieuwe ontwerp een poging
gedaan om deze bezwaren op te heffen en om er zo een gebouw
te maken waarin prettig gewerkt en geleefd kan worden. In
het kort komen deze ingrepen hierop neer:
- het "openbreken" van het gebouw; dit is oa gedaan
door het maken van grote gaten in het dak waardoor daglicht
tot 2 a 3 verdiepingen lager toe kan treden; en door het
wegnemen van enkele vloervelden,
het vergroten van het vloeroppervlak om de ruimte
meer eff icient te benutten; dit is gedaan door het toevoegen
van tussenvloeren,
- een extra trappenhuis met lift in de lange vleugel,
- bouwtechnische verbeteringen op het gebied van de
warmte- en geluidisolatie en de klimatiseringsinstallaties.
De verhoging van het vloeroppervlak is tevens voordelig voor
de grootte van de inkomsten. Er is nu een groter verhuurbaar
vloeroppervlak.
In
figuur
3
is weergegeven wat de
verandering is van het bruto vloeroppervlak per verdieping
voor wonen en de kantoren. In deze figuur is tevens te zien
wat de nieuwe indeling is van het
gebouw
voor
de
hoofdfunkties: kantoren in de lange en woningen in de
gebogen vleugel. De ruimte tussen de lange en de gebogen
vleugel dient als een centrale opgang met eventueel ruimte
voor bijzondere bestemmingen zoals kleine bedrijf jes of voor
dienstverlening. Het is ook mogelijk dat deze ruimte pas
later ingevuld wordt. Dit geldt ook voor de beeindiging van
het gebouw aan de andere kant. Dit gebouwdeel wordt echter
niet meegenomen bij deze kosten-beschouwing omdat
het
moeilijk zal zijn om hier een nieuwe bestemming aan toe te
kennen.
Het gebouwdeel bevat vrij kleine ruimten met
tussenvloeren en balken waardoor de vrije hoogte nog geen
2,0 meter is. Toch wordt dit deel niet gesloopt omdat dat
veel te duur zou zijn. Het wordt nu als extra toevoeging
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voor het nieuwe ontwerp gezien, maar waar in feite geen
rekening mee wordt gehouden bij de vergelijking met de
nieuwbouw. Zie fig 3.
FIGUUR 3

woningen: 9 verdiepingen
kantoren: 8 verdiepingen
9*9=81 woningen
8*1775=14200 m bruto vloeropp
9*660=5940 m bruto vloeropp
9940 m excl trap/lift/toiletten
9*495=4455 m netto vloeropp
verhoging vloeropp door
tussenvloeren 15% dus:
gem. 55 m per woning excl.
galerij/balkon/trap/lift
9940*1,15=11431 m
totaal nieuw bruto vloeropp
verhoging vloeropp door
tussenvloeren 15% dus:
(14200-9940)+11431=15700 rn
incl. bijzondere kantoortjes
55*1,15=63 m
15700+8*225=17500 m
totaal 91*63=5733 m netto
totaal nieuw bruto vloeropp
(5940-4455)+5733=7218 m
(per verdieping 800 m )
Opmerking: de verhoging van het vloeropp mag alleen over het
netto oppervlak gerekend worden.
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Om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken moet
de nieuwbouw zo veel mogelijk lijken op het nieuwe ontwerp
voor de verbouwing van het bestaande gebouw. Van belang is
daarbij de verschillende verdiepingshoogten en de vergroting
van het bruto vloeroppervlak voor het verbouw-alternatief .De
verdiepingshoogte wordt daarbij als volgt verrekend. Het
bestaande
gebouw
krijgt
na
de
verhoging
van het
vloeroppervlak een gemiddelde verdiepingshoogte in relatie
met de nieuwe hoogten voor de nieuwe ruimten, die als
berekend kan worden:
voor het bestaande gebouw krijgt een bepaald deel van het
bruto vloeroppervlak een bepaalde verdiepingshoogte:
85% behoud de verdiepingshoogte van 4,62 m

-

9% krijgt een verdiepingshoogte van 3,0 m
(door een vloer te slopen en er twee
voor in de plaats te brengen)

-

~D

:l,O
J,o

-

6% krijgt een verdiepingshoogte van 2,2 m

Het totale verhoogde vloeroppervlak is dus 6+9*1/2=10,5%.
Voor het veranderde gebouw gelden dus nu andere aandelen van
het bruto vloeroppervlak voor de bepaalde verdiepingshoogten.
Deze zijn nu als volgt:
aandeel met h=4,62 m is 85/110,5=77%
aandeel met h=3,0 m is 3*4,5/110,5=12%
aandeel met h=2,2 m is 2*6/110,5=11%
Het gemiddelde vloeroppervlak voor het nieuwe ontwerp is nu:
h= 0,77*4,62 + 0,12*3,0 + 0,11*2,2 = 4,16 m
Deze gemiddelde hoogte wordt nu ook aangehouden voor het
nieuwe gebouw. Hierdoor zal de totale bouwvolume gelijk
blijven. Alleen zal het nieuwe gebouw een groter aantal
verdiepingen
krijgen
nl:
(4,62/4,16)*8=1,11*8=8,9
verdiepingen, bij de dezelfde breedte- en lengteafmetingen
van het gebouw. Dit getal is verder niet zo van belang
omdat toch gerekend wordt met een totaal aantal m bruto
vloeroppervlak en de bruto-inhoud van het gebouw.
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METHODE VAN GEBRUIKSPERIODEKOSTEN-BEREKENING

-------------------------------------------Met enkele uitgangspunten.

De
stichtingskosten
en
de gebruikskosten hebben een
verschillend karakter. De stichtingskosten zijn eenmalig;
bij verbouw zowel als bij nieuwbouw. De gebruikskosten
komen telkens terug: maandelijks, jaarlijks of met grotere
tussen-pozen. Hierdoor kunnen niet alle kosten van een
gebouw over een bepaalde gebruiksperiode zomaar worden
opgeteld tot een zinvol getal. Zij moeten eerst op dezelfde
noemer gebracht worden. Hiervoor ziJn twee methoden in
gebruik: de jaarkosten- en de kontante- waardemethode. De
eerstgenoemde methode wordt hier toegepast en nu kort
toegelicht. Deze jaarkosten- of annuiteitenmethode rekent
de eenmalige kosten, zoals stichtingskosten, om tot gelijke
jaarlijkse bedragen. De terugkerende kosten worden bij deze
methode eveneens herleid tot jaarlijkse bedragen. Al deze
bedragen kunnen dan wel tot een zinvol jaarbedrag worden
opgeteld: de jaarkosten. De jaarkosten van een ontworpen
gebouw zijn een prognose van de gemiddeld jaarlijks te
verwachten kosten. Voor een bestaand gebouw opgesteld, kan
een analyse van de opgetreden jaarkosten aanleiding geven
tot een mogelijke verbetering. De methode van jaarkosterr
wordt bij voorkeur gebruikt voor gehele gebouwen. Zij sluit
dan
beter
aan bij de rentabiliteits-berekeningen van
gebouwontwerpen en bij de beheersadministratie
van
bestaande gebouwen.

4.1

GEBRUIKSDUUR EN AFSCHRIJVING

----------------------------

Van groot belang bij deze methode is de keuze van de duur
van de gebruiksperiode. Dit hangt nauw samen met bepaalde
grootte van een afschrijving voor een bepaald bouwdeel van
het gebouw. Voor de woningen wordt de gebruiksperiode gelijkgesteld met de levensduur nl. 50 jaar. De kosten worden
over deze periode lineair afgeschreven. Voor de kantoren
nemen we evenseens een bouwkundige levensduur van 50 jaar
maar doordat kantoren tijdig aangepast dienen te worden aan
nieuwe eisen wordt de gebruiksperiode gesteld op 15 jaar.
Dit is een periode die door de exploitant nog net overzien
kan worden. Deze getallen worden zowel voor nieuwbouw als
voor de verbouw hetzelfde gehouden. Het belangrijke uitgangspunt hierbij is dat beide gebouwen kwalitatief even
goed ziJn. Bij het afschrijven van de kosten wordt bij de
kantoren 50% over de eerste gebruiksperiode afgeschreven, 15
jaar,
en de rest over de resterende
35
jaar.
De
annuiteitsfactor
is
afhankelijk van de tijdsduur van
afschrijven, hier 15 jaar, en van het rentepercentage. Dit
is dan af te lezen in een annuiteiten-tabel, zie tab.1. Deze
waarde is voor de kantoren 0,12 en voor de woningen 0,088.
Het rentepercentage wordt hier gesteld op 8,5%. Hierbij is
enigszins gelet op de economische situatie waarin we nu
verkeren.

HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL
DEEL B :

Blz. 1't

FINANCIELE HAALBAARHEIDSANALYSE

TABEL 1

Tijdsduur
n jaar

Annuïteit bij

5% ~5"),

15%

10%

1

1,050

1, 100

1, 150

2

0,538

0,576

0,615

3

0,367

0,402

0,438

4

0,282

0,315

0,350

5

0,231

0,264

0,298

10

o, 130

0, 163

0,199

15
20

0,096 0/2 0,131
0,117
0,080

0, 160

25

0,071

0, 110

0, 155

0,171

4.2 VOORBEELD
Een voorbeeld van zo n afschrijving is als volgt. Stel het
geinvesteerde bedrag is f 100.000 1=
totaal af te schrijven na 15 jaar 50%*100.000= f 50.000 1=
over rest 50%*100.000= f 50.000,=
afschrijving per jaar in de eerste gebruiksperiode:
af te schrijven bedrag * annuiteitenfaktor
50.000*0,12= f 6.000,=
rente per jaar over de rest van de levensduur:
rest bedrag * rentef aktor
50.000*01085= f 4.250,=
TOTAAL

------------ +

f 10.250 1=

per jaar
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5 UITEINDELIJKE BEREKENING

------------------------

5.1 BEREKENING VAN DE VASTE KOSTEN

------------------------------

De vaste kosten worden voor het gehele gebouw bepaald, dus
de beide bestemmingen woningen en kantoren tesamen genomen.
Voor de beide alternatieven herbestemming ( of verbouw) en
nieuwbouw wordt hierin het aankoopbedrag voor het bestaande
pand inclusief het terrein als sluitpost van de kosten-baten
berekening genomen. Voorgesteld door de onbekende "X".
Ingeval van nieuwbouw komen hier nog wel de sloopkosten bij.
Hiervoor wordt een kental van f 175,= per m genomen. Totaal
voor een bruto vloeroppervlak van 23.000 m dus 175*23.000=
f 4,0 mln.
In het kort wordt nu aangegeven wat van belang is voor het
bepalen van deze kosten en welke uitgangspunten gehanteerd
zijn:
- technische gegevens over: * konstruktie
* detaillering
* installaties
- verbouwingskosten begroot per bouwdeel of een bepaalde
installatie; deze worden voor de verschillende
bestemmingen afzonderlijk berekend. Deze kosten zijn berekend door een begroting op te stellen voor een travee
van de kantoren en voor een woning. Dit aan de hand van
een lijst waarop vermeld staat in hoeverre elk element
of bouwdeel aangepast of eventueel vervangen dient te
worden.
- de terreinkosten: * voor nieuwbouw 15% vd direkte kosten
* voor verbouw
5% vd direkte kosten
deze kosten zijn voor de verbouw lager omdat het terrein al
de nodige voorzieningen bevat.
- de indirekte kosten worden voor beide gevallen gesteld op
20% vd direkte kosten + terreinkosten.
- de rente tijdens de bouw:
* voor nieuwbouw 10% vd totale kosten
* voor verbouw 5% vd totale kosten
dit verschil is vanwege de.kortere bouwtijd.
- extra kosten: * belastingen 0,3% vd totale kosten
* verzekeringen 0,1% vd totale kosten
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5.2 TECHNISCHE GEGEVENS

-------------------

De technische gegevens ziJn voor ver- en nieuwbouw hetzelfde.
Deze zijn nodig voor het bepalen van de vaste kosten en de
energiekosten.
Gespecificeerd naar kantoren en woningen zijn de gegevens
als volgt weer onderverdeeld:

KANTOREN

WONINGEN

Konstruktie:
- bruto vloeropp.
17.500 m
7218 m
(inclusief tussenvloertjes bij de verbouw)
- nuttige vloerbelasting
4,0 KN/m
2,0 KN/m
- aantal bouwlagen verbouw
8
9
9
10
nieuwbouw
- vloeroverspanningen
1,8 en 3,6 m
tot 4,0 m
Bouwkundig werk:
- oppervlakte gevel
- percentage glas
- opp. dak cq beg. grond
Technische installatie:
- gem. warmtedoorgangscoeff.
ventilatievoud
percentage glas
waarvan te openen
binnenklimaat
weekendverlaging
elek. aansluitvermogen
capaciteit liften
vermogen liften

8600
32 %

m

1775 m

4000 m
25 %
660 m

k=1,21W/m K met It=14
1* per uur
2* per uur
22%
32%
30%
10%
20 c
20 c
ja tot 15 C
nee
15 W/m
30 W/m
1 m/sec
1 m/sec
4 pers/min
6 pers/min

Vaste inrichting:
omdat dit in dit vroeg stadium nog niet bekend is,
hiervoor een stelpost opnemen.
Terrein:
- oppervlakte
- verdeling

Energiekosten:
- gas
- elektriciteit
- water

totaal +- 13.000 m
bebouwd
2.340 m
8.600 m
verhard
groen
2.000 m
f 0,60/m
f 0,25/Kwh
f 1,50/m
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5.3 NIEUWBOUWKOSTEN

---------------

KANTOREN

bruto opp. vloer 15.700 m + 8*225 = 17.500 rn
kental perm f1600,= incl. terreink'osten
totaal 17.500 * 1600 = f28.000.000,=

WONINGEN

bruto woningopp. 82 m
kostprijs per woning f70.000,=
totaal 81 * 70.000 = f5.670.000,=

AFSCHRIJVING EN RENTE
KANTOREN

afschrijving over 15 jaar:
50% * 28.000.000 = 14.000.000
hiervan af te schrijven 0,12*14.000.000=1.680.000
hiervan aan rente
0,085*14.000.000=1.190.000
rente tijdens bouw 0,12*10%*28.000.000= 336.000
belastingen
3% *28.000.000=
84.000
verzekeringen
1% *28.000.000=
28.000
totaal per jaar f 3.318.000

WONINGEN

afschrijving over 50 jaar:
100% * 5.670.000 = 5.670.000
hiervan af te schrijven
0,088*5.670.000=500.000
hiervan aan rente
0,085*5.670.000=482.000
rente tijdens bouw
0,088*10%*5.670.000= 50.000
belastingen
3% *5.670.000= 17.000
verzekeringen
1% *5.670.000= 6.000
totaal per jaar f 1.055.000
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5.4 VERBOUWKOSTEN

-------------

De verbouwkosten worden wat nader berekend. Dit wordt voor
de kantoren als voor de woningen gedaan door een elementengroting op te stellen voor een repeterend deel van elk
gebouwdeel. Voor het kantoorgedeelte wordt hiervoor een
travee genomen en voor het woninggedeelte een woning. Deze
bedragen zijn dan inclusief de kosten voor gangruimte, trappen,
liften en toiletten. Verder wordt voor elke elementengroep
een korte omschrijving gegeven van de verandering of
vervanging.

5.4.1 KANTOREN
Voor plattegrond en doorsnede travee zie figuur Sa
FIGUUR 5a
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Elementengroep
1. fundering
2. konstr. + trappen

Blz.

omschrijving

f!J

begroot bedrag

- tussenvloertjes incl.
versterkingen hiervoor
f 7.000
- trap naar tussenvloertje
3.000
3. dakkonstruktie
- plaatselijke doorbreking
tbv extra lichttoetreding
1. 500
4. gevel :konstruktie - isolatie met nieuwe
gevelbekleding
12.000
5. gevel: glas
- nieuwe dubbele beglazing
15.000
6. dakbed. + isolatie - geheel nieuw
2.000
7. binnenwanden
- gedeeltelijk nieuw
6.000
8. vloerafwerking
- alleen verbetering
3.000
- plaatselijk verlaagd
9. plafondafwerking
plafond
4.000
10. loodgieterswerk
- gedeeltelijk nieuw
2.000
11. verwarming
bijna geheel nieuw
7.000
12. luchtbehandeling
en ventilatie
- geheel nieuw
13.000
- geheel nieuw
6.000
13. verlichting
14. elek. install.
gedeeltelijk nieuw
5.000
5.000
- aanvulling bestaande
15. liften
16. vaste inrichting
- bijna geheel nieuw(stelpost) 7.000
subtotaal
17. post onvoorzien

10% van het subtotaal

totaal

f

98.500
10.000

f 108.500

Het aantal kantoor-traveeen per verdieping is 13, hier wordt
het uiteinde van de lange vleugel (zie fig. 5b) bij opgeteld
voor twee traveeen; totaal zijn er dus 15 traveeen waarmee
gerekend wordt.
FIGUUR 5b
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De totale direkte kosten zijn 8*15*108.500= 13.000.000
terreinkosten
5%*13.000.000=
650.000
indirekte kosten 20%*13.650.000= 2.730.000
totale verbouwkosten

16.380.000

Dit komt neer op een bedrag van 16.300.000/17.500=930 perm
en dat is 60% van het nieuwbouw-kental, 1600 per m .

5.4.2 WONINGEN
Voor een globaal ontwerp van de woningen zie figuur 6.

FIGUUR 6
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Elementengroep
omschrijving
begroot bedrag
1. fundering
2. konstr. + trappen - tussenvloertjes incl.
versterkingen hiervoor
f 2.000
- trap naar tussenvloertje
1.000
3. dakkonstruktie
- lichtkoepels
1.000
4. gevel:konstruktie - nieuwe gevel
6.000
5. gevel: glas
- dubbele beglazing
5.000
6. dakbed.+ isolatie - geheel nieuw
2.000
7 . binnenwanden
6.000
- bijna geheel nieuw
8. vloerafwerking
- alleen verbetering
1.000
2.000
9. plafondafwerking - plaatselijk vernieuwen
10. loodgieterswerk
gedeeltelijk nieuw
1.000
4.000
11. verwarming
geheel nieuw
12. ventilatie
- geheel nieuw
1.000
13. verlichting
)
14. elek. install.)
- geheel nieuw
3.000
1.000
- aanvulling
15. liften
16. vaste inrichting - geheel nieuw (stelpost)
1.500
subtotaal
17. post onvoorzien 10% van het subtotaal

38.500
4.000

42.500

De totale direkte kosten zijn
81*42.500= 3.400.000
terreinkosten
5%*3.400.000=
200.000
indirekte kosten 20%*3.600.000=
700.000
totale verbouwkosten

4.300.000

Dit komt neer op een bedrag van 4.300.000/81= 53.000 per
woning en dat is 75% van de nieuwbouw-prijs.

5.4.3 OPMERKINGEN

Bij de berekeningen in de paragrafen 5.4.1 en 5.4.2 kunnen
de volgende opmerkingen geplaatst worden:
- de terreinkosten voor de nieuwbouw zijn beduidend hoger
dan bij verbouw,
- uit de percentages voor het aandeel van de verbouwkosten
van de nieuwbouwkosten (voor kantoren 60% en voor de
woningen 75%) blijkt dat de kosten voor de woningen
relatief hoger zijn dan voor de kantoren.
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5.4.4 AFSCHRIJVING EN RENTE

KANTOREN

afschrijving over 15 jaar:
50% * 16.380.000

= 8.200.000

hiervan af te schrijven 0,12*8.200.000=984.000
hiervan aan rente
0,085*8.200.000=697.000
rente tijdens bouw 0,12*10%*16.380.000=197.000
belastingen
3% *16.380.000= 49.000
verzekeringen
1% *16.380.000= 16.000
totaal per jaar

WONINGEN

afschrijving over 50 jaar:
100% * 4.300.000

f 1.943.000

= 4.300.000

hiervan af te schrijven 0,088*4.300.000=378.000
hiervan aan rente
0,085*4.300.000=365.000
rente tijdens bouw 0,088*10%*4.300.000= 38.000
belastingen
3% *4.300.000= 13.000
verzekeringen
1% *4.300.000= 4.000
totaal per jaar

f

798.000
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5.5 ENERGIEKOSTEN KANTOREN

----------------------

Deze zijn hetzelfde voor de nieuw- en verbouw.
AARDGAS.
- Transmissieverlies

k=l 121 W/m K
Ao=8600+1775+0 13*1775=11.000m
gevel dak
vloer
Ao*k=ll.000*1 121=13.200 W/K
Graaduren G=71.400 Kh/j
Qt= Ao*k*G/1000=942.000 KWh/j
1

- Ventilatieverlies

V=A*h*v=17.500*4*2=140.000 m /h
Graaduren G=25.000 Kh/j
Qv=V*G*l 12/3600=1.170.000 KWh/j
Totaal m gas rendement n=0185
bovenwaarde 9 185
Qtot=(Qt+Qv)/(9 185*0 185)=252.000
ONKOSTEN:

ELEKTRA.
- Ventilatie

~

/jaar

252.000*f 0,56=f 141.000 per jaar

2400 bedrijfsuren per jaar
kental 0 17 KWh/j perm /h lucht
V=140.000 m /h
Qv=140.000*0,7=98.000 KWh/j

- Koeling lucht

bij 30 W/m elek. aansluitvermogen 1
30% afzuiging via de armaturen,
ZTA-factor=0,7 (dubbelglas) 1
is koellast 27 KWh/m vloeropp.
Qk=17.500*27=472.500 KWh/j

- Warm water

verbruik 25 ltr. p.p.p.d.
er zijn 750 personen en dan over
240 dgn aanwezig in het kantoor,
opwarming water 35 C, s.w.=4 12 KJ/Kltr.
Qw=25*750*240*35*4 12/3600=184.000 KWh/j

- Verlichting en toestellen
vermogen 30 W per m netto vloeropp.
aantal bedrijfsuren 2400 per jaar,
netto vloeropp. 0,85*17.500=15.000 m
Ql=30*15.000*2400/1000=1.100.000 KWh/j
- Terreinverlichting vermogen 3 W per m terreinopp.
terreinopp.=8000 m
aantal branduren 5000 per jaar,
Qtv=3*8.000*5.000/1000=120.000 KWh/j
Qtot=Qv+Qk+Qw+Ql+Qtv=
98.000+472.500+184.000+1.100.000+120.000=1.974.500 KWh/j
ONKOSTEN: 1.974.500*f 0125=f 493.500 per jaar
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verbruik 100 ltr. p.p.p.d.

750 personen en 240 dagen,
V=100*750*240=18.000 m
ONKOSTEN: 18.000*f 1,50=f 27.000 per jaar
TOTALE ONKOSTEN

aardgas
elektra
water

141.000
493.500
f 27.000

f
f

f 661.000 per jaar
Dit komt neer op een verbruik van f 661.000/15.000= f 44
per m netto vloeroppervlak per jaar.
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----------------------------------------------------------------------5.6 ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN KANTOREN

-----------------------------------------------------------------

Deze kosten zijn berekend in relatie met de gegevens uit het
SBR-rapport nr. 103. Ook nu wordt weer geen onderscheid
gemaakt tussen nieuwbouw en verbouw.
Schoonmaakkosten
f 500.000 per jaar
Technisch onderhoud
f 800.000 per jaar
Overige kosten ( beheers- en bedrijfskosten zoals administratie, bewakingi telefoon en vuilafvoer )
f 400.000 per jaar
5.7 ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN WONINGEN

---------------------------------

Naast de vaste kosten zijn dat alleen de onderhouds- en de
beheerskosten.
Technisch onderhoud
Beheerskosten

f
f

20.000 per jaar
10.000 per jaar

5.8 TOTALE EXPLOITATIEKOSTEN

------------------------

Bedragen in duizenden guldens.
KANTOREN
Vaste kosten
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Technisch onderhoud
Overige kosten

WONINGEN
Vaste kosten
Technisch onderhoud
Overige kosten

NIEUWBOUW
3.318
661
700
800
400

56%
11%
12%
14%
7%

5.879

100%

------

NIEUWBOUW
1.185
20
10

97,5%
1,5%
0,5%

VERBOUW
1.943
661
700
800
400

43,0%
14,5%
15,5%
18,0%
910%

4.504

100%

------

-----

VERBOUW
798
20
10

96,5%
2,5%
1,5%

------

------

------

------

1. 215

100,0%

828

100,0%
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5.9 HUURINKOMSTEN

-------------

De huurinkomsten voor dit voorbeeld worden berekend op basis
van gekozen kentallen. Deze kentallen komen voort uit
praktijk-resultaten en zijn enigszins marktgericht.

KANTOREN
Bij de uitgangspunten is gesteld dat de verbouw volledig zou
moeten kunnen concurereIT met de nieuwbouw. Dat wil dus
zeggen dat de totale huurinkomsten en dus ook de huurprijzen
voor beide gevallen gelijk moeten zijn. De huurprijs is
voor dit geval uitgedrukt in guldens per m bruto vloeroppervlak en dan inclusief alle verdere kosten. Dus naast de
vaste kosten ook schoonmaak-, energie-, onderhouds- en
beheerskosten.
Die huurprijs wordt hier gesteld op:
f 350,= per m bruto vloeroppervlak.
De totale huurinkomsten zijn dan:
17.500*f 350 = f 6.125.000
WONINGEN
De huurinkomsten voor de woningen worden per woning bekeken.
Hiervoor wordt de economische huur genomen.
Een veel
gebruikte methode voor het bepalen van de economische huur
per jaar is, door dit gelijk te stellen aan 10% van de
stichtingskosten. Hierbij wordt nu wel onderscheid gemaakt
tussen ver- en nieuwbouw. Dit omdat hierbij andere dan
economische redenen een rol spelen, zoals subsidies voor een
renovatie, ( hier verbouw genoemd). Deze huurprijs is
alleen inclusief het buiten onderhoud van de woningen. De
huurprijs voor de nieuwbouw wordt dan:
10%*70.000/12= f 600,= per maand
Voor de verbouw is dat dan:
10%*53.000/12= f 450,= per maand
De totale inkomsten voor de woningen voor nieuw- en verbouw
zijn dan respectievelijk 81*600*12= f 583.200,=
en 81*450*12= f 437.400,=
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5.10 UITKOMST KOSTEN-BATEN ANALYSE

-----------------------------

De bepaling van onbekende X. De kosten worden nu afgetrokken
van de baten en dat over te beschouwen periode van 15 jaar.
Alle bedragen zijn in miljoenen guldens.

VERBOUW
Kosten Kv=15*(4,50+0,83)= 80,0
Baten Bv=15*(6,13+0,44)= 98,6

zie par. 5.8
zie par. 5.9

Xv=Bv-Kv=98.6-80,0=18,6

NIEUWBOUW
Kosten Kn=15*(5,88+1,22)= 106,5
Baten Bn=15*(6,13+0,58)= 100,7

zie par. 5.8
zie par. 5.9

Xn=Bn-Kn-4=100,7-106,5-4=-9,8
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6 BESPREKING UITKOMST KOSTEN-BATEN ANALYSE

----------------------------------------

Uit de verkregen uitkomsten van paragraaf 5.10 blijkt vr1J
duidelijk dat verbouw (dus herbestemming) voordeliger is dan
nieuwbouw. Toch is het reegl om nog wat vraagtekens bij deze
uitkomsten te zetten, het is tenslotte een rekenmodel en
veel uitgangspunten ZlJn gekozen waarden. Op de eerste
plaats valt het al op dat het verschil tussen verbouw en
nieuwbouw erg groot is. Tevens is het opmerkelijk dat de
zogenaamde aankoopwaarde Xn voor het gebouw bij nieuwbouw
zelfs negatief uitvalt. Enkele oorzaken met verklaringen
hiervoor kunnen als volgt zijn: (er vanuit gaande dat het
rekenmodel juist is)
voor het woninggedeelte wordt in beide gevallen, nieuwbouw zowel als verbouw, verlies geleden. De kosten zijn
hier groter dan de baten. Bij verbouw z1Jn de baten
44/83=53% van de kosten en bij nieuwbouw is dat zelfs maar
47%.
Dit
terwijl
da huurprijzen toch redelijk in
verhouding met de woninggrootte en marktsituatie zijn.
Een mogelijke verklaring hiervoor is wellicht dat er hier
geen rekening gehouden wordt met de subsidie-regelingen
die voor woningen gelden. Hierdoor wordt de situatie
tegen-over de
werkelijke
woningmarkt
te
ongunstig
voorgesteld.
- dit verlies bij de woningen wordt geheel bij de verbouw en
gedeeltelijk bij de nieuwbouw te niet gedaan.
- het verschil tussen Xv en Xn komt vooral van het kantoorgedeelte; het verschil tussen ver- en nieuwbouw is daar
wel erg groot. Dat kan liggen aan de volgende faktoren:
= de verbouwkosten zijn te laag ingeschat,
= de nieuwbouwkosten zijn te hoog,
= er zou, ondanks de gelijke waardering van de
beide alternatieven toch een verschillende
huurprijs kunnen zijn voor ver- en nieuwbouw.
6.1

Gevoeligheidsanalyse.
Wat zouden nu de uitkomsten zijn als we bovengenoemde
mogelijke verklaringen zouden meenemen in de berekeningen?
Dit doen we vervolgens door per voorstel een andere waarde
in te vullen voor een bepaalde post,
een zogenaamde
gevoeligheidsanalyse.
Hiermee kunnen eventueel ook nog
combinaties mee gemaakt worden. De uit-komsten hiervan
worden in een tabel verwerkt zonder verder de gehele
berekening opnieuw te laten zien. (zie tabel 2)
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Voorstel 1 Hogere huurprijzen voor de woningen, nl in plaats
van 600 en 450 nu 900 en 675 voor respectivelijk

nieuw- en verbouw, (50% hoger)
Voorstel 2 Hogere verbouwkosten voor de kantoren, nl in
plaats van 60% nu 80% van de nieuwbouw: dat is
dus 0,8*1600/m =1280/m ,
Voorstel 3 Nieuwbouwkosten van de kantoren 1400/m in plaats
van 1600/m
Voorstel 4 Verschil in de huurprijzen voor de kantoren nl
voor nieuwbouw 380/m en voor verbouw 320/m .
Gecombineerde voorstellen: 1+4, 2+4, 3+4, 1+2+4 en 1+3+4.
De voorstellen 2 en 3 kunnen niet samen omdat de verhouding
ongeveer hetzelfde zou blijven, alleen de hoogte van de
bedragen zijn anders.
TABEL 2
voorbeeld
huur won.
600
nieuwbouw
verbouw
450
(per woning
per jaar)
verbouw
930
kantoren
(kosten
per m )
nieuwbouw
1600
kantoren
(kosten
per m )
huur kant.
nieuwbouw
350
verbouw
350
(per m .jaar)
Xv
Xn
Xv-Xn

18,6
-9,8

----28,4

1

2

3

voorstellen
1+4
4

2+4

3+4

900
675

900
675

1+3+4

900
675

900
675

1280

1280

1280

1+2+4

1400

1400

1400

380
320

380
320

6,7
10,6 14,0 15,3 14,0
4,3
2,3
-2,0 2,4 -2,0
----- ----- --------- ----- ----- ----4,4
5,5
9,7
27,5 17,7 22,1 12,6 11,6

17,4
8,6
----8,8

380
320
22,0
-5,5

7,9
-9,8

18,6
-3,5

380
320

380
320

alle bedragen in miljoenen guldens
Voor al deze gevallen geldt nog steeds dat Xv groter is dan
Xn, dus de verbouw financieel voordeliger dan nieuwbouw.
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6.2 Conclusie
Door de verschillende aannamen kritischer in te schatten,
is
de
uitkomst
van
het
totale
plaatje
meer
geloofwaardiger.
Maar desondanks is de uikomst dat
herbestemming voordeliger is dan nieuwbouw.
Deze zgn. gevoeligheidsanalyse is zeer bruikbaar omdat in
het model van de verglijking nieuwbouw en verbouw of
herbestemming, verschillende finaciele aspekten, niet
eenduidig in te schatten zijn. Door aan het eind va~ de
berekening enkel aspekten te laten varieren is snel te
zien wat de gevolgen hiervan zijn voor de total uitkomst.
Daarbij is het tevens mogelijk om kombinaties te maken.
Bij
het vaarieren van bepaalde financiele aspekten
blijken vaak, aspekten die moeilijk in geld uit te
drukken zijn een rol te spelen. In eerste instantie zijn
deze ~spekten in het begin bij de opzet van
het
rekenmodel (hfst.2) daarom niet meegenomen. Er is toen al
wel gekonstateerd dat niet direkt f inanciele aspekten wel
van groot belang kunnen zijn. Dat is nu inderdaad
gebleken.
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----------------------------------------------------------------------7. Slotbeschouwing.
Uit het gehanteerde rekenmodel, de berekening van de
kosten
en
de
gevoeligheidsanalyse blijkt dat een
herbestemming van Philipsbedrijfsschool volgens het i~
hoofdstuk 3 beschreven nieuwe ontwerp 1 goed mogelijk is.
Het ontworpen rekenmodel,

waarbij een vergelijking wo~dt

gemaakt tussen herbestemming en nieuwbouw, blijk zeer
werkzaam te zijn en een 3oed inzicht te geven rond de
gehele probleemstelling: herbestemming ja of nee.
In
werkelijkheid hoeft er niet altijd sprake te zijn van
nieuwbouw, maar het is een goede vergelijking als een oud
gebouw niet geheel meer voldoet.
Bij de berekening van de kosten is zo goed moeglijk
getracht alle kosten mee te nemen. Vaak worden alleen de
bouwkosten vergeleken. Maar het blijkt dat deze bij
kantoorgebouwen slechts de helft zijn van de totale
exploitatie-kosten. Voor de hele berekening is dezelfde
tijdsduur genomen voor nieuwbouw als voor herbestemming.
Dit omdat na zo'n periode bij kantoren, het gebouw in
beide gevallen niet meer aan zijn bestemming voldoet.
Alle kosten worden daarbij teruggerekend naar jaarkosten
dmv een annuiteiten-berekening.
De inkomsten uit huur zijn moeilijk exact te bepalen.
Daarom is in de gevoeligheidsanalyse bekeken wat voor
effekt het heeft op de totale uitkomst, indien deze wat
anders benaderd worden. Bijvoorbeeld, hogere inkomsten
bij
nieuwbouw
en lagere inkomsten bij verbouw of
herbestemming. Het blijkt dat vooral hierdoor een wat
reelere uitkomst ontstaat voor de kosten-baten-analyses
voor verbouw en nieuwbouw.
Bij de gegeven voorbeelden in de gevoeligheidsanalyse zou
herbestemming toch nog steeds f inacieel haalbaar moeten
ziJn. Echter, gezien de gevoeligheid van de huurprijzen
kan dat weer geheel anders zijn indien er weer een andere
marktsituatie ontstaat. Met deze afhankelijkheid dient
dus steeds terdege rekening gehouden te worden.

