
Bijlage 3 bij college voorstel  D2022-07-004464

VERGELIJKING KOSTEN RENOVATIE VERSUS NIEUWBOUW MILL HILL COLLEGE

1  RENOVATIEKOSTEN MILL HILL COLLEGE 
volgens memo van Vitruvius d.d. 2 mei 2017 resulteert in de de volgende kapitaallasten 
bouwkosten renovatie 15.689.000€              afschrijving 20 jaar 784.450€         
inclusief aanname indexering jaarlijks 3% rente 1,0% 156.890€         
van prijspeil 2017 geindexeerd naar 2020 kapitaallast 1e jaar 941.340€             

Noot:

2  BOUWKOSTEN  VOLLEDIGE NIEUWBOUW MILL HILL COLLEGE
Volgens Rapport Mill-Hill College van ICS d.d. 10 januari 2019 resulteert in de de volgende kapitaallasten 
bouwkosten scenario 1: nieuwbouw op locatie Boschkens 4B 
inclusief indexering naar prijspeil 2020 26.430.000€              afschrijving 40 jaar 660.750€         

rente 1,0% 264.300€         
kapitaallast 1e jaar 925.050€             

3  BOUWKOSTEN  GEDEELTELIJKE NIEUWBOUW EN RENOVATIE MILL HILL COLLEGE
Volgens Rapport Mill-Hill College van ICS d.d. 10 januari 2019 resulteert in de de volgende kapitaallasten 
bouwkosten scenario 2; gedeeltelijke nieuwbouw op het sportveld i.c.m. renovatie gebouw 1996 en de gymzalen 
nieuwbouw component 15.646.850€              afschrijving 40 jaar 391.171€         

rente 1,0% 156.469€         
renovatie component 6.066.090€                afschrijving 20 jaar 303.305€         
beide zijn geïndexeerd naar prijspeil 2020 rente 1,0% 60.661€           

kapitaallast 1e jaar 850.944€             

Noot: 

4  VERGELIJKING BOUWKOSTEN NIEUWBOUW 2020 versus 2022
Bouwkosten volledige prijspeil 2020 volgens het rapport van ICS d.d. 10 januari 2019 26.430.000€   
indexering* indexcijfer mei 2020 156,1

indexcijfer mei 2022 180,1
resultaat 1,15

bouwkosten naar prijspeil 2022 geindexeerd 30.493.549€   
bouw van een extra gymzaal 1.700.000€     
aangescherpte regelgeving, bouw en sloop, aanname 2.000.000€     

34.193.549€   
in vergelijking met het huidige prijspeil in de financiele doorrekening bij het IHP 35.363.410€   

* geindexeerd aan de hand van de inputprijsindex bouwkosten van het CBS, van mei 2020 naar mei 2022
OPMERKINGEN

Om de kapitaallast op de begroting te drukken wordt overwogen om bij nieuwbouw af te schrijven op 50 jaar
De rentekosten zijn inmiddels gestegen richting 2,5% 
 De resterende kapitaallasten ten gevolge van eerdere investeringen zijn buiten beschouwing gelaten
 alle bedragen zijn inclusief btw

in de berekening, onderdeel van de memo van Vitruvius, is een totaalbedrag opgenomen van € 861.500 voor de indexering van 
2017 naar 2020 . Hoewel niet duidelijk is wat de basis is voor dit bedrag lijkt dit redelijk overeen te komen met de werkelijk 
inputprijsindex bouwkosten van het CBS over deze periode. 

Er zit een verschil tussen de bouwkosten zoals die in rapportage van ICS uit 2019 zijn opgenomen en de kosten die nu in de doorrekening van 
het IHP staan. Dit verschil is grotendeels verklaarbaar door indexering en verandering van de bouwwetgeving. Het restant verschil ligt binnen 
een acceptabele marge van ongeveer 3%.

Bij deze variant is het aannemelijk dat over ongeveer 15 jaar de gymzalen uit 1974 en het gebouw uit 1996 alsnog vervangende 
nieuwbouw nodig hebben. De kapitaallast gaat daardoor weer richting de € 900.000, (voor de vergelijking is prijspeil 2020! 
aangehouden. De waarschijnlijk benodige tijdelijke huisvesting is buiten beschouwing gelaten). De kapitaallast voor de variant 
volledige nieuwbouw is dan inmiddels afgenomen tot ongeveer € 800.000 

Daaronder, bij punt 4  is de vergelijking gemaakt tussen de kosten voor nieuwbouw zoals geraamd in 2019 (prijspeil 2020) en de kosten voor 
nieuwbouw zoals geraamd in het huidige IHP. 

Deze vergelijking is opgesteld om duidelijk te maken hoe we van een vraagstuk over renovatie van het bestaande gebouw op de huidige 
locatie zijn uitgekomen op een nieuwbouw op de locatie Boschkens 4B. Daartoe zijn onder punten 1, 2 en 3de uitkomsten van de uitgevoerde 
studies onder elkaar gezet, te weten de geraamde kosten van renovatie, van volledige nieuwbouw en van de gedeeltelijke nieuwbouw  en 
renovatie. 


