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1 AANLEIDING
Na de start van de uitvoering van de Voorzieningenkaart in november 2016 is met verschillende
werkgroepen gewerkt aan de thema’s Ontmoeten, Sport en Cultuur & Toerisme.
Vanaf februari 2017 tot augustus 2017 is uitwerking van het proces door omstandigheden gestagneerd.
Eind juli 2017 is in overleg met de dorpsraad medegedeeld dat de gemeente de regie deels zou terug
pakken. Dit leidde tot het besluit dat alle aangeleverde locaties en scenario’s door werkgroepen en
andere initiatiefnemers door de gemeente zouden worden afgezet tegen beleidskaders, betaalbaarheid,
haalbaarheid op wet- en regelgeving en leefbaarheid. Na bespreking in het college van B&W is de
uitkomst gepresenteerd tijdens openbare dorpsraadvergadering op 25 oktober 2017. In dit document zijn
de locaties ieder op zich beoordeeld aan de hand van de hierboven genoemde aspecten.

1.1 Voorwoord
Op basis van dit rapport wordt door het bestuur van de gemeente Oss geen beslissing genomen. Het is
de uitgebreide beoordeling van alle locaties en scenario’s die in het voorzieningenkaartproces (advies- en
uitwerkingsfase) zijn opgehaald. Alle scenario’s en locaties zijn langs ‘dezelfde lat’ gelegd. Een verkorte
versie van de uitkomsten van deze studie is op …. besproken in het college. Dit heeft geleid tot het besluit om met een aantal scenario’s en locaties niet verder te onderzoeken

1.2 Opbouwnotitie
Hoofstuk 2 gaan over de ‘spelregels’ en randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 over de woningbouwbehoefte. In
hoofdstuk 4 worden de locaties gewogen op basis van de hierboven genoemde criteria. In hoofdstuk 5
worden alle scenario’s beschreven en deze worden in hoofdstuk 6, net als de locaties beschreven en
gewogen.
De weging van de locaties is breed. In deze hoofdstukken ligt de focus op lokaal beleid en wet- en
regelgeving, historie en fysieke kenmerken van locaties en wordt de omvang van de locatie afgezet tegen
verschillende scenario’s. Past met andere woorden een bepaald scenario op een locatie.
Het hoofdstuk over de scenario’s is korter. Uit de financiële ramingen blijkt, dat de gereserveerde
middelen voldoende mogelijkheden bieden om verschillende scenario’s te realiseren. De keuze voor
locaties en de daarmee samenhangende kosten, zoals verwerving, infra, aanlegsportvelden etc. maken
een groter verschil in het benodigde budget. Gebouwen kunnen m.a.w. op verschillende locaties
gerealiseerd worden binnen het budget. De locatiekeuze maakt dat scenario’s door aanvullende kosten
goedkoper of duurder uitvallen.

2 BELEID EN RANDVOORWAARDEN
Bij de uitwerking van de verschillende locaties is gekeken naar zaken die volgen uit wet- en regelgeving,
vastgesteld beleid en algemene kaders die wij als gemeente hanteren. Hieronder een opsomming van
een aantal aspecten waarop dit document is gebaseerd.
Algemeen:

Vastgestelde Voorzieningenkaart Ravenstein e.o. 2030

Regels m.b.t. paracommercie zoals opgenomen in Drank- en Horecawet en Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).

Het huidige Vidi Reo voorziet in de lokale behoefte voor bruiloften, partijen, koffietafels en dergelijke.
Dit zijn zelfstandige vormen van horeca die op basis van beleid niet zonder nadere afspraken binnen
een gemeenschapshuis passen omdat deze in strijd is met regels rondom paracommercie en de APV
van de gemeente Oss. De wijze waarop de toekomstige horeca geëxploiteerd gaat worden is daarom
een aandachtspunt.
Vastgoed:

Integraal Voorzieningenbeleid (IVB) vastgesteld december 2009 en jaarlijks geactualiseerd in de
programmabegroting;
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Voor de exploitatieduur van het vastgoed wordt gerekend met een termijn van 40 jaar na realisatie
nieuwbouw en/of 25jaar na de laatste levensduur verlengende ingreep;
In het geval dat een locatie van functie wijzigt moet rekening worden gehouden met een eventuele
boekwaarde zoals deze is opgenomen in de gemeentelijke boekhouding;
Voor Ravenstein is een gebiedsbudget beschikbaar voor ontmoeten en sport van € 2.430.000.

Sport:

Visie sportstimulering: Ondersteunen van sterke vitale verenigingen die bijdragen aan de gezondheid
(van inwoners) en leefbaarheid (van gemeenschappen).
Ruimtelijke Ordening:







Provinciaal beleid
Locatiestudie woningbouw 2013
Waterfrontplan
Dorpsplan Ravenstein 2006(?)
PFM, woningprognoses
Structuurvisie buitengebied 2015 (bebouwingconcentraties Deursen zuid, Huisseling,…)

Onderwijs:

De leerlingenprognose die bepaald hoeveel vierkante meters onderwijshuisvesting de gemeente moet
realiseren in samenhang met het vastgoedbeleid (zie investeringen).

3 WONINGBOUW
De woningbouw in Ravenstein blijft al langere tijd achter, met name in de kern zelf. Het gebruiken van
vrijkomende locaties ten behoeve van woningbouw voorziet zeker in een behoefte en draagt bij aan de
leefbaarheid. Volgens de prognosemodellen is er in de periode 2016 t/m 2024 behoefte aan zo’n 130 –
159 woningen. Als daar de bestaande harde capaciteit (concrete plannen) van af wordt gehaald blijft er
nog een behoefte van 60 – 90 woningen over. Bij nieuwe woningbouwplannen moet de gemeente
onderbouwen hoe deze binnen de prognoses passen. In de voorzieningenkaart worden een aantal locaties
genoemd. Hieronder staat hoeveel woningen bij benadering op deze locaties kunnen worden
gerealiseerd.
Inbreiding locaties en aantal huizen:

Vidi Reo
(+/- 6)

Hooghuis
(+/- 18-20)

Hoge Graaf
(+/- 20)

D’n Ong
(+/- 60-100)
Op geen van de locaties is rechtstreeks woningbouw mogelijk. In alle gevallen zal dus eerst het
bestemmingsplan moeten worden aangepast. Maar alle locaties liggen wel binnen het bestaand stedelijk
gebied van Ravenstein. Wonen is op alle locaties in beginsel voorstelbaar. Voor de locatie Vidi Reo en de
Bleek/Hoornwerk is archeologie een extra aandachtspunt, omdat daar mogelijk nog waardevolle resten
van de vestingwerken in de ondergrond aanwezig zijn.
Op basis van de capaciteit van de genoemde locaties kan binnen Ravenstein voldaan worden aan de
noodzakelijke woningbehoefte. De exacte invulling voor woningbouw is afhankelijk van keuzes die
gemaakt worden voor de voorzieningen voor Sport en Ontmoeten. Indien hierdoor onvoldoende ruimte
beschikbaar komt voor woningbouw, zullen (uitbreidings)locaties gezocht moeten worden om aan te
sluiten bij de woningbehoefte.
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4 LOCATIES UITWERKING VZK RAVENSTEIN
In de uitwerking van de voorzieningenkaart Ravenstein spelen een veel locaties een rol zoals:
Vidi Reo
De Bleek/Hoornwerk
Hooghuis
Klooster JMJ
NH Kerk
Oude Raadhuis
Hoge Graaf
Onder d’n Plag/SDDL
D’n Ong
Kempke
Pastorie Ravenstein
‘Omnipark’ (exacte locatie n.t.b.)
Al deze
-

locaties worden in dit document kort beschreven aan de hand van de volgende punten:
Huidig gebruik / eigendom
In beeld voor
Andere mogelijkheden
Leefbaarheid
Ruimtelijke ordening
Vastgoed

In het voorzieningenkaart advies heeft de gemeenschap Ravenstein het woord ‘reuring’ geïntroduceerd.
Hiermee wordt bedoeld dat een maatschappelijke voorziening kan bijdrage aan de levendigheid van het
centrum van Ravenstein en daarmee kan bijdragen aan de leefbaarheid. Dit kan zijn doordat er meer
beweging op straat is, de aanwezige faciliteiten zoals horeca, winkels etc worden gebruikt, gezelligheid
etc. In het geval van ontmoeten zal een gemeenschapshuis in het centrum een betere bijdrage aan de
‘reuring’ hebben, dan een voorziening buiten het centrum.

4.1 Vidi Reo
Huidig gebruik eigendom
Vidi Reo is het huidige gemeenschapshuis van Ravenstein. Het wordt door verschillende partijen gebruikt
voor uiteenlopende activiteiten. Verder vinden er horeca-activiteiten plaats in Vidi Reo. De locatie is in
eigendom van de gemeente Oss. Uit het voorzieningenkaart proces zijn drie opties voor deze locatie naar
voren gekomen:
Behoud als gemeenschapshuis door grootschalige renovatie;
Behoud als gemeenschapshuis door sloop en nieuwbouw;
Herontwikkeling als woningbouwlocatie.
Andere mogelijkheden
Vidi Reo ligt op restanten van het Hollands vestingstelsel. In de ondergrond zijn mogelijk ook nog
restanten van het oudere Italiaanse vestingstelsel aanwezig. Als dat het geval is, zou dat ook als
cultuurhistorie ontsloten kunnen worden. Dat Italiaanse stelsel is als erfgoed van zeer hoge waarde.
Leefbaarheid
Door de ligging in het historische centrum draagt een gemeenschapshuis op deze locatie bij aan de
gewenste reuring in het stadje. De ligging is ook gunstig voor gebruik als uitvalsbasis bij verschillende
evenementen. Met name als deze plaatsvinden in het stadshart. Voor een combinatie met binnensport is
de locatie te klein. Woningbouw op deze locatie voorziet ook in een behoefte.
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Ruimtelijke ordening
Vidi Reo heeft een maatschappelijke bestemming, met functieaanduiding voor horeca. Renovatie en
nieuwbouw kunnen rechtstreeks binnen het bestemmingplan passen. Als er qua maatvoering of plaatsing
dingen veranderen, kan daarvoor een ruimtelijke procedure nodig zijn. Voor woningbouw is zo’n
procedure altijd nodig.
Zowel een gemeenschapshuis als woningen zijn op deze locatie voorstelbaar. In de locatiestudie
woningbouw Ravenstein is Vidi Reo ook al opgenomen. Er kunnen ongeveer 6 woningen gerealiseerd
worden afhankelijk van het woningtype en wat er in de ondergrond (archeologisch) gevonden wordt.
De locatie ligt binnen het beschermd stadsgezicht op voormalig Bastion Holland. Bovendien is er een
hoge archeologische verwachtingswaarde, onder andere voor het eerder genoemde stelsel. Bij
herontwikkeling moet met deze aspecten rekening worden gehouden. Het ligt ruimtelijk voor de hand de
locatie extensief te bebouwen in een compacte bouwmassa. Eventuele nieuwe bebouwing moet
aansluiten en eventueel refereren aan de historische karakteristieken van de locatie. Parkeren is binnen
de vesting altijd een aandachtspunt. Mogelijk kan er voorzien worden in parkeerplaatsen op eigen terrein.
Parkeren is binnen de vesting altijd een aandachtspunt. Mogelijk kan er voorzien worden in
parkeerplaatsen op eigen terrein. Of anders een goede verbinding richting de Bleek.
Vastgoed
Het pand voldoet niet meer aan de eisen van nu en is aan het einde van zijn technische levensduur. Ook
de interne indeling is problematisch. Daarmee is er urgentie om tot een investeringsbesluit te komen. Het
gehele complex is ongeveer 1.000 m2 groot en ligt in de historische vesting van Ravenstein aan de Van
Kesselplaats. Renovatie van het bestaande pand lost de problemen met de indeling van het pand niet
volledig op. Het leidt dus niet tot een optimaal functionerend gemeenschapshuis. Vervangende
nieuwbouw heeft, voor deze locatie, dan ook de voorkeur boven grootschalige renovatie.

4.2 De Bleek
Huidig gebruik en eigendom
De locatie de Bleek beslaat eigenlijk drie gebieden bij elkaar. De hoge Bleek is in gebruik als
parkeervoorziening voor vergunninghouders. De lage Bleek als parkeervoorziening voor bezoekers en ook
een aanzienlijk deel voor bewoners van het stadje. Bij de lage Bleek lag ook ooit het Ravelijn Oranje. Ten
oosten van de lage Bleek ligt het voormalige Bovenste Hoornwerk, wat nu in gebruik als is camping.
Tussen de camping en de parkeerplaats ligt een speelvoorziening voor oudere jeugd. De locatie is
eigendom van de gemeente. De campingeigenaar pacht de grond van de gemeente.
Voor deze locatie zijn de volgende opties naar voren gekomen:
Behoud zoals het nu is;
Bouw van een gemeenschapshuis – eventueel in combinatie met een binnensportvoorziening- ter
hoogte van Ravelijn Oranje;
Ontwikkeling van Bovenste Hoornwerk als woningbouwlocatie.
Andere mogelijkheden
De ontwikkeling van het Bovenste Hoornwerk is ook te combineren met een nieuw gemeenschapshuis en
de combinatie met horeca en binnensport. Het is dan wel noodzakelijk het huidige campingterrein bij de
planvorming te betrekken. Dit terrein is nodig om het dan gewenste programma te realiseren.
Leefbaarheid
De huidige parkeervoorziening is van groot belang voor het stadje. Zowel inwoners als bezoekers maken
er veel gebruik van. De bezettingsgraad is hoog. In het verleden had De Bleek in de gemeenschap een
grote voorkeur als locatie voor gemeenschapshuis. De locatie ligt in het stadje en kan zo bijdragen aan
de gewenste reuring. Doordat nieuwbouw nodig is, kan specifiek gericht worden op toekomstig gebruik.
Ook woningbouw voorziet op deze locatie in een behoefte. Maar in het verleden is ook veel weerstand
geweest tegen een mogelijke woningbouw ontwikkeling van De Bleek. Er werd veel waarde gehecht aan
het open houden van het voormalige hoornwerk vanuit cultuurhistorie. Een eventuele combinatie met
binnensport kan bijdragen aan de leefbaarheid.
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Ruimtelijke ordening
De Bleek heeft een groenbestemming en een verkeersbestemming. Binnen de groenbestemming is ook
de camping mogelijk gemaakt. Voor alle vormen van ander gebruik is een ruimtelijke procedure nodig.
De hele locatie ligt binnen beschermd stadsgezicht. De parkeervoorziening is hier cruciaal. Als er een
mogelijke ontwikkeling ter plaatse van de parkeerplaatsen komt, moet er een geschikt alternatief
gevonden worden. Zo’n alternatief hebben wij nu nog niet op het oog en zal ook niet makkelijk te vinden
zijn.
De ontwikkeling van een gemeenschapshuis op het voormalige Ravelijn Oranje is voorstelbaar, maar niet
eenvoudig te realiseren. Het vraagt aandacht voor de aanwezige parkeerplaats. Bovendien ligt de locatie
tegen de dijk, wat extra eisen en beperkingen vanuit de bescherming met zich meebrengt. Tenslotte zijn
ook hier de archeologische verwachtingswaarden hoog.
De ontwikkeling van het Bovenste Hoornwerk als woningbouwlocatie is ook voorstelbaar, eventueel in
combinatie met een nieuw gemeenschapshuis. Het parkeerterrein kan in dit model blijven functioneren.
De locatie is opgenomen in de Locatiestudie woningbouw Ravenstein, met een geschatte capaciteit van
zo’n 20 woningen. Maar ook op deze locatie zijn de archeologische verwachtingswaarden, het beschermd
stadsgezicht en deels ook de beschermingszone van de dijk aandachtspunten voor de ontwikkeling.
Het maatschappelijk draagvlak voor woningbouw lijkt groter, maar is zeker nog niet unaniem. Het is
stedenbouwkundig goed mogelijk woningen te ontwikkelen op het Hoornwerk met respect voor de
cultuurhistorische waarden. Door de contouren van het voormalig verdedigingswerk te herstellen en het
midden open te houden is het als geheel weer leefbaar te maken. Bij het ontwikkelen van deze locatie
liggen er kansen de verbinding van de stad met de Maas en jachthaven ter versterken. Een functiemix
van wonen, parkeren, gemeenschapshuis, en horeca is hier ruimtelijk goed voorstelbaar. Het kan deze
locatie een kwalitatieve impuls geven en de levendigheid versterken. De locatie verwordt dan een
verlengstuk van de binnenstad. Het integreren van een sportzaal in de plannen zal met het oog op de
gebouwelijke massa en de historisch stedelijke locatie heel moeilijk worden.
Vastgoed
Er zijn geen (gemeentelijke) opstallen op deze locatie.

4.3 Hooghuis Lyceum
Huidig gebruik en eigendom
Dit schoolgebouw is na vertrek van het Hooghuis Lyceum leeg komen te staan. De locatie wordt
momenteel gebruikt door verschillende verenigingen en clubs en incidenteel voor vergaderingen. De
locatie is sinds oktober 2017 onttrokken aan het onderwijs en weer eigendom van de gemeente Oss en
wordt beheerd door de afdeling vastgoed.
Voor deze locatie zijn de volgende opties naar voren gekomen:
Ontwikkeling van gemeenschapshuis, ook in combinatie met;
Ontwikkeling van gymzaal;
Ontwikkeling als woningbouwlocatie.
Andere mogelijkheden
Er zijn nu geen andere mogelijkheden voor deze locatie bekend.
Leefbaarheid
Deze locatie werd in de werkgroep ontmoeten genoemd als mogelijke locatie voor een
gemeenschapshuis. Binnen de maatschappelijke bestemming die de locatie heeft, zou dit al op korte
termijn gerealiseerd kunnen worden. Door de omvang van de locatie is een koppeling met binnensport te
maken, door de realisatie van een sportzaal. Dit scenario is alleen realiseerbaar door het bestaande pand
te slopen en voor nieuwbouw te kiezen.
De locatie ligt iets buiten het stadje, dus draagt niet bij aan de gewenste reuring in het centrum. Het is
nog de vraag in hoeverre de locatie zich leent om een echte huiskamerfunctie te vervullen.
De ontwikkeling als woningbouwlocatie voorziet duidelijk in een behoefte. Door de omvang kunnen hier
ongeveer 20 woningen worden gerealiseerd.
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Ruimtelijke ordening
De locatie heeft een maatschappelijke bestemming. Realisatie van een gemeenschapshuis kan hier
binnen passen. Als er qua maatvoering of plaatsing dingen veranderen, kan daarvoor een ruimtelijke
procedure nodig zijn. Voor woningbouw is zo’n procedure altijd nodig. Voor een sportzaal waarschijnlijk
ook.
De locatie leent zich meer voor woningbouwontwikkeling dan voor een gemeenschapshuis. Voor een
gemeenschapshuis met een dubbele gymzaal (sportzaal) leent zich het bestaande pand nauwelijks. De
locatie ligt in een woonwijk, tegen de Dorpenweg en de Veersingel aan. Per auto is de locatie momenteel
alleen door de woonwijk bereikbaar. Per fiets te voet is hij ook vanaf de Veersingel bereikbaar. Een
rechtstreekse ontsluiting (voor auto’s) op de Dorpenweg zou wenselijk zijn. Woningbouw zou wel goed
aansluiten bij het woonkarakter van de wijk. Bovendien kan hier ook een redelijk aantal woningen
gerealiseerd worden. Een eerste verkenning komt uit op zo’n 16-20 woningen.
Vastgoed
Het Hooghuis is door het Carmel College overgedragen aan de gemeente en daarmee is de
onderwijsfunctie vervallen. Het pand is uitermate geschikt te maken om voor de korte- of lange termijn
te fungeren als gemeenschapshuis, maar niet voor een gemeenschapshuis met sportzaal. Het biedt
goede mogelijkheden om nieuwe voorzieningen/activiteiten onder te brengen. Een ander alternatief kan
zijn om naast een gemeenschapshuis een gedeelte van het pand te slopen en daar kleinschalig
woningbouw of een sportzaal te realiseren.

4.4 Klooster JMJ
Huidig gebruik en eigendom
Het voormalige klooster JMJ staat al geruime tijd leeg. Het karakteristieke pand is lang in gebruik
geweest als zusterklooster. De orde heeft het complex verkocht aan Mooiland met een kettingbeding, dat
gericht is op huisvesting van ouderen. Dit beperkt de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk. Mooiland wil het
pand van de hand doen. Er zijn al meerdere plannen geweest, vooral gericht op wonen en zorg
combinaties. Maar tot nu toe is er nog geen voorstel haalbaar gebleken. De leegstand doet het pand geen
goed.
In beeld voor
Gedurende het proces van de voorzieningenkaart is eigenlijk nauwelijks gesproken over het klooster. Het
proces heeft tot nu toe geen nieuwe mogelijke invullingen opgeleverd.
Leefbaarheid
De huidige staat van het klooster draagt niet bij aan de leefbaarheid van het stadje. Een invulling als
gemeenschapshuis zou dat wel doen en zou bovendien bijdragen aan de wens van meer reuring in het
stadje. Maar ook de realisatie van woningen of een vorm van woonzorgvoorziening zou het stadje ten
goede komen. De realisatie van een gemeenschapshuis in het klooster maakt woningbouw op andere
locaties mogelijk en draagt bij aan het behoud van het complex. Het lijkt niet mogelijk om hier een
combinatie met binnensport te maken.
Ruimtelijke ordening
Het pand heeft een gemengde bestemming, waarbinnen verschillende functies mogelijk zijn waaronder
wonen, kantoren en maatschappelijke doeleinden. Als er ontwikkelingen buiten de mogelijkheden van het
bestemmingsplan plaatsvinden, is een ruimtelijke procedure nodig. Het complex ligt midden in het
historische centrum en binnen het beschermd stadsgezicht. Behoud van het cultuurhistorisch waardevolle
pand is zeer gewenst. De realisatie van ‘gewone’ woningen is erg lastig doordat er nauwelijks plaats is
om de parkeerbehoefte goed in te vullen. Bovendien staat het kettingbeding veel invullingen in de weg.
Een invulling als gemeenschapshuis zal zeker ook overleg met de zusters vragen.
Vastgoed
De opstallen op de locatie zijn geen gemeentelijk eigendom.
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4.5 Oude Raadhuis
Huidig gebruik en eigendom
Het voormalige raadhuis van Ravenstein wordt nu op verschillende manier gebruikt. Het rijksmonument
is een vergaderlocatie voor onder andere de gemeente en de dorpsraad. Het Toeristisch Informatiepunt
Ravenstein is er gevestigd. Verder wordt het gebruikt als expositieruimte en als trouwlocatie. Het pand is
eigendom van de gemeente, maar wil het graag van de hand doen.
Voor deze locatie zijn de volgende opties naar voren gekomen:
Een horecafunctie als hotel/vergaderlocatie;
Ruimte voor ontmoeten;
Commerciële ruimte/winkel/postkantoor;
Wonen;
Een combinatie van deze opties.
Andere mogelijkheden
De genoemde opties dekken de mogelijkheden die we kunnen bedenken.
Leefbaarheid
De gemeenschap hecht sterk aan het behoud van een (semi-)openbare functie van het oude raadhuis en
dit is vastgelegd in het voorzieningenkaart advies. Het volledig omzetten naar wonen heeft vrijwel geen
draagvlak. Het pand is echter te klein om dienst te doen als volwaardig gemeenschapshuis. Een functie
ten behoeve van ontmoeten moet dus nog altijd op een andere plaats verder aangevuld worden. Uit de
gemeenschap Ravenstein kwam een initiatief/idee voor een gemengde invulling met vergaderen,
kleinschalig ontmoeten, winkelruimte en wonen. Zo’n invulling zou bijdragen aan de gewenste reuring in
het stadje en sluit aan bij de voorzieningenkaart vastgestelde advies.
Ruimtelijke ordening
Het pand heeft een gemengde bestemming waarbinnen verschillende functies mogelijk zijn, waaronder
detailhandel, horeca, cultuur en ontspanning, kantoren, dienstverlening, wonen (1 woning),
maatschappelijke functies. Als er ontwikkelingen buiten de mogelijkheden van het bestemmingsplan
plaatsvinden, is een ruimtelijke procedure nodig. Het pand is een rijksmonument en ligt binnen het
beschermd stadsgezicht.
Het initiatief uit de gemeenschap zou een passende invulling van het raadhuis kunnen zijn. Wellicht kan
het volledig binnen het bestemmingsplan gerealiseerd worden. Maar ook de andere genoemde opties zijn
ruimtelijk voorstelbaar. Wonen draagt van de genoemde opties het minst bij aan de reuring in het stadje,
maar is zeker ook een passende invulling van het pand. Dat verkleuren naar wonen zien we al op
meerdere plekken in het historische centrum gebeuren. Op plaatsen waar een winkel verdwijnt, wordt
deze ingevuld met wonen. Het voorziet duidelijk in behoefte. Voor behoud van het monumentale pand
kunnen alle genoemde opties waardevol zijn.
Vastgoed
In de VZK is opgenomen om het Raadhuis te herbestemmen met, bij voorkeur, een semi-openbare
functie (horeca) mogelijk in combinatie met cultuur. Er heeft zich in Ravenstein een groep aangediend,
die het Raadhuis wil exploiteren. Deze groep bestaat uit: TIR, postkantoor, een horecaondernemer en
stichting cultuur. Andere initiatieven zijn ook mogelijk.
Aangeraden wordt dit scenario verder uit te werken en in samenhang te zien met het gebruik van de NHJ
kerk. Mogelijk kunnen hier in samenhang met het Raadhuis exposities en andere culturele evenementen
worden georganiseerd. Voor de leefbaarheid (reuring) in het centrum is dit een goede ontwikkeling. Of dit
scenario kostendekkend kan worden uitgevoerd, kan nu nog niet worden aangegeven. Het
bestemmingsplan laat in het Oude Raadhuis al rechtstreeks veel verschillende functies toe.
Mocht het initiatief voor het Raadhuis niet haalbaar zijn, dan moet verder worden gekeken naar een
andere invulling. De wens voor een (semi-)openbare functie is helder, maar uiteindelijk moet ook naar
het vastgoedbelang worden gekeken. Als er geen haalbare passende (semi-)openbare functies te vinden
zijn, dan is het realiseren van een of meerdere woningen in het pand ruimtelijk ook voorstelbaar.
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4.6 Hoge Graaf (binnensport)
Huidig gebruik en eigendom
De Hoge Graaf is een sporthal in het zuidwesten van Ravenstein. De sporthal wordt ook nog
daadwerkelijk gebruikt als binnensportlocatie, door zowel scholen als verenigingen. De huidige sporthal is
gedateerd en is in 2023 aan een vervangingsinvestering toe. Bovendien kent de sporthal een grote
overcapaciteit, m.n. na sluiting van de Hooghuislocatie in Ravenstein. De Hoge Graaf is in eigendom van
de gemeente.
Voor deze locatie zijn de volgende opties naar voren gekomen:
Een kleinere binnensportaccommodatie;
Een combinatie van binnensport met ontmoeten;
Wonen.
Andere mogelijkheden
In de locatiestudie woningbouw Ravenstein is ook een mogelijkheid opgenomen om een nieuwe
binnensportvoorziening bij sportpark D’n Ong te realiseren. Mogelijk is ook een voorziening bij het
Kempke voorstelbaar.
Leefbaarheid
De Hoge Graaf heeft een grote overcapaciteit. Bij MFA de Morgenster is ook een gymzaal aanwezig. Bij
vervanging van de sporthal is voor het gebied Ravenstein een voorziening met de omvang van een
gymzaal nodig. Voor de binnensport is grotere voorziening wenselijk, namelijk een sportzaal (dubbele
gymzaal). Die zou op de locatie van Hoge Graaf gerealiseerd kunnen worden eventueel in combinatie met
ontmoeten.
Ruimtelijke ordening
De locatie Hooge Graaf heeft een sportbestemming. Voor een andere invulling is dus een ruimtelijke
procedure nodig. Een invulling met woningbouw is op deze locatie voorstelbaar. In de locatiestudie
woningbouw Ravenstein is de Hoge Graaf ook al opgenomen met een capaciteit van ongeveer 20
woningen. Er zal nog wel een nieuwe locatie voor de sportzaal gevonden moeten worden, maar daarvoor
bestaan verschillende ideeën. Een invulling met binnensport en ontmoeten is ruimtelijk ook voorstelbaar.
Voor ontmoeten ligt de locatie echter wel excentrisch en sluit daarmee niet aan op de wens van reuring in
het centrum. Bij dit scenario is een ruimtelijke procedure nodig.
Vastgoed
Het gebied Ravenstein heeft met sporthal De Hoge Graaf en de gymzaal bij MFA De Morgenster een grote
overcapaciteit. Bij vervanging van de sporthal is voor het gebied Ravenstein feitelijk een gymzaal
voldoende. Met een sportzaal blijven mogelijkheden voor binnensport in Ravenstein aanwezig.

4.7 Onder d’n Plag / SDDL
Huidig gebruik en eigendom
Onder d’n Plag is een recente multifunctionele accommodatie voor sport en ontmoeten. Het complex is in
2012 geopend. Naast voetbal en korfbal functioneert de locatie ook als ontmoetingsruimte voor diverse
verenigingen uit Demen, Dieden, Deursen en Dennenburg. De locatie is in eigendom van de gemeente.
De locatie functioneert goed voor de diverse clubs en verenigingen. De locatie is niet in beeld voor andere
functies behalve uitbreiding van de functie die de locatie nu heeft.
Andere mogelijkheden
Er is geen andere invulling voorzien voor Onder d’n Plag.
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Leefbaarheid
Onder d’n Plag vervult een belangrijke rol in de leefbaarheid van de 4 dorpen ‘over d’n dam’. De locatie
ligt redelijk centraal in de polder. Het moderne gebouw is ontworpen met flexibele ruimtes, waardoor
deze afgestemd kunnen worden op de vraag van dat moment. Door de mix van verschillende functies en
de inzet van vrijwilligers en de samenwerking met de lokale horeca, is een aantrekkelijke plek ontstaan.
Ruimtelijke ordening
De locatie heeft de bestemming sport en maatschappelijk. Voor een ander gebruik dan het huidige is een
ruimtelijke procedure nodig. De gronden zouden na enkele ingrepen weer agrarisch ingezet kunnen
worden, maar voor het gebouw is het lastig een andere functie te vinden. Binnen het provinciale beleid
wordt uitbreiding van een bestaande functie anders bezien dan nieuwvestiging van een functie. Deze
optie is niet uitgesloten binnen het provinciale beleid.
Vastgoed
Onder d’n Plag is een multifunctionele accommodatie met een goede bezetting op het gebied van sport
en ontmoeten. Het gebouw stamt uit 2012 en verkeert in goede staat. Door recente aanpassingen is de
accommodatie energieneutraal. Voor de omliggende kernen voorziet het duidelijk in een behoefte. De
verwachting is dat dit voor ontmoeten voorlopig zo blijft.
Door ontgroening en vergrijzing van de bevolking is de prognose dat de sportbezetting (voetbal en
korfbal) bij ongewijzigd beleid op termijn minder wordt. Een mogelijke fusie met voetbalvereniging
Ravenstein op deze locatie betekent een forse groei van activiteiten en is een impuls voor de continuïteit.
De bestaande accommodatie moet daarvoor worden uitgebreid, inclusief aankoop van gronden. Het
gebouw is relatief eenvoudig aan te passen.

4.8 D’n Ong
Huidig gebruik en eigendom
Sportpark D’n Ong ligt in het zuidwesten van Ravenstein. Het sportpark biedt ruimte aan de voetbalclub
van Ravenstein. Er liggen 3 voetbalvelden. Het clubgebouw is eigendom van de voetbalclub, de locatie is
eigendom van de gemeente.
Voor deze locatie zijn de volgende opties naar voren gekomen:
Het huidige sportpark handhaven zoals het nu is;
Een clustering van sportvoorzieningen;
Wonen;
Ontmoeten (via Dorpsraad);
Een combinatie van wonen en sport.
Leefbaarheid
Het sportpark levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. De locatie functioneert als buffer
tussen spoorlijn en de woonwijk. De nabijheid van het station, woningen en de ligging (indirect) aan een
ontsluitingsweg de Schaafdries, dragen bij aan het goed functioneren van het huidige sportpark. Gezien
de beschikbare ruimte op deze locatie is het goed mogelijk meerdere sportvoorzieningen te huisvesten
waaronder een accommodatie voor binnensport.
Bij het verhuizen van de voetbalclub is het ontwikkelen van de locatie met woningbouw goed mogelijk. Er
kan dan op een vrij eenvoudige manier worden voorzien in de woningbehoefte voor Ravenstein. De
locatie dicht bij het station maakt het nieuwe woongebied extra aantrekkelijk voor forensen die met de
trein willen reizen. De optie om buitensport te klusteren met ontmoeten is interessant om te
onderzoeken. Hierbij opgemerkt dat ontmoeten op deze locatie dan niet bijdraagt aan reuring in het
stadje.
Ruimtelijke ordening
De locatie sportpark D’n Ong heeft een sportbestemming. Voor een andere invulling is een ruimtelijke
procedure nodig. Een invulling met woningbouw is op deze locatie zeer voorstelbaar. In de locatiestudie
woningbouw Ravenstein is sportpark D’n Ong ook al opgenomen met een capaciteit van ongeveer 60
woningen. Aangrenzend aan het huidige sportpark is meer gemeentegrond in eigendom waardoor er
11

ruimtelijk enige flexibiliteit ontstaat voor het invullen van de locatie. Zo is er de mogelijkheid het aantal
woningen te vergroten.
Bij ontwikkeling van de locatie ontstaat er de kans om de ontsluiting van het terrein rechtstreeks op de
Schaafdries aan te sluiten. Een omweg via de woonwijk is dan niet meer nodig. Er zal wel een nieuwe
locatie voor de voetbalclub gevonden moeten worden, wanneer woningbouw op deze locatie de voorkeur
heeft, maar daarvoor bestaan verschillende ideeën. Langs de Schaafdries staan nu vaak auto’s
geparkeerd van personen die met de trein reizen. Dat leidt tot ongewenste verkeerssituaties. Met de
ontwikkeling van D’n Ong is dit parkeerprobleem mogelijk op te lossen.
Vastgoed
Sportpark D’n Ong wordt gebruikt door voetbalvereniging Ravenstein. Het gebouw stamt uit 1990 en
verkeert in redelijke staat, maar scoort laag op duurzaamheid. Het sportpark heeft een grote
overcapaciteit. Door ontgroening en vergrijzing van de bevolking is de prognose, dat de sportbezetting bij
ongewijzigd beleid op termijn minder wordt en de overcapaciteit toeneemt.

4.9 Kempke
Huidig gebruik en eigendom
Het Kempke is de groene ruimte tussen de vestinggracht, de Stationssingel en de spoorlijn. In de
parkachtige ruimte liggen de tennisbanen en het clubgebouw van tennisvereniging de Witte Raven, het
clubgebouw van de scouting Ravenstein en een kunstgras voetbalveldje. De tennisvereniging heeft een
overcapaciteit aan banen op dit moment. De ondergrond is volledig van de gemeente.
Het tennispaviljoen en de tennisbanen zijn eigendom van tennisvereniging De Witte Raven. Het
scoutingebouw is eigendom van de scouting.
In het
-

proces van de voorzieningenkaart is deze locatie in beeld gekomen voor:
De functie ontmoeten, als locatie van een gemeenschapshuis;
De functie ontmoeten in combinatie met een sportzaal;
Mogelijk met een tunnel onder het spoor door om aan de westzijde de sportvelden te
concentreren.

Andere
Andere
-

mogelijkheden
mogelijkheden voor deze locatie zijn:
Locatie voor alleen een sportzaal;
Invulling als woningbouwlocatie (locatiestudie woningbouw Ravenstein).

Leefbaarheid
Het Kempke levert in zijn huidige vorm al een bijdrage aan de leefbaarheid in Ravenstein. Het maakt
onderdeel uit van de groene zone rond de vesting en heeft daarin een functie als klein parkje. Deze
relatief open groene ruimte draagt in belangrijke mate bij aan de beleving van de vesting. Bovendien zijn
in het gebied al de scouting en de tennisvereniging gevestigd. Zij zitten daar goed en hebben zelf geen
plannen om te verhuizen.
De locatie ligt net buiten het historisch centrum. Via het Pollekspad is de vesting te bereiken. Een
gemeenschapshuis op deze locatie draagt niet optimaal bij aan de gewenste reuring in het centrum. Maar
de directe nabijheid maakt een (combinatie)bezoek aan het centrum wel erg laagdrempelig. Maar met de
bouw van een gemeenschapshuis op deze plek verdwijnt wel een aanzienlijk deel van het parkje.
De mogelijke combinatie met binnensport en buitensport zijn vanuit leefbaarheid positief. Het kan
daarmee een plek worden waar veel mensen elkaar ontmoeten en samen sporten. Alleen een sportzaal
op deze locatie kan voor de leefbaarheid ook positief zijn. Vanuit de basisscholen zijn goede routes
mogelijk.
Ruimtelijke ordening
De locatie ligt net buiten het beschermd stadsgezicht.
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Een gemeenschapshuis op deze locatie versterkt niet direct de structuur van Ravenstein. Het is nu een
open ruimte tussen een (rustige) woonwijk, het historische centrum en de spoorlijn. Het vult een groene
ruimte in die in zijn huidige vorm ook waarde heeft. Maar aan de andere kant is de locatie wel
interessant. Via het Pollekespad zit je zo in het historische centrum en de bereikbaarheid via de
Stationssingel is ook goed. De huidige bestemming laat de bouw van een gemeenschapshuis niet toe.
Dus er zal een ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden. De locatie ligt wel in het stedelijk gebied.
De realisatie van de sportvelden aan de andere kant van de spoorlijn past ook niet binnen de
bestemming. Deze gronden hebben nu een agrarische bestemming, zonder bouwmogelijkheid.
Planologisch gaat het dan om nieuwvestiging in het buitengebied. Binnen het provinciaal beleid ligt die
locatie niet in het zoekgebied verstedelijking. Dat maakt dat stedelijke functies daar in beginsel niet
thuishoren. Gezien er betere alternatieven zijn, is het de vraag of voldoende onderbouwd kan worden
waarom hier sportvelden gerealiseerd moeten worden. Ruimtelijk zijn ze hier ongewenst.
De sportzaal/ kan wel binnen het stedelijk gebied gerealiseerd worden. Maar ook deze past niet
rechtstreeks binnen de bestemming, qua bebouwingsmogelijkheid. De combinatie van een sportzaal en
gemeenschapshuis is functioneel wel een interessante en positieve. In totaal kan hiermee ruimte mee
worden bespaard en de locatie beter benut. Verder geldt voor deze bestemming hetzelfde als is
opgemerkt voor de bestemming gemeenschapshuis.
Alleen een sportzaal op deze locatie is nog niet eerder besproken. Ruimtelijk sluit een sportzaal ook niet
aan op de bestaande structuur. Maar de locatie is interessant, omdat deze zeer dicht bij de Morgenster
ligt en ook vanuit de Vierheemskinderen in Deursen-Dennenburg goed bereikbaar is. Zeker per fiets. Het
ruimtebeslag van alleen een sportzaal is ook een stuk beperkter dan een gemeenschapshuis. Maar het is
nog wel een ontwerpopgave om te kijken of/hoe de functie goed ingepast kan worden op de locatie.
Vastgoed
De gemeente heeft op deze locatie geen gebouwen in eigendom.

4.10 Pastorie Ravenstein
Huidig gebruik en eigendom
Pand is eigendom van de kerk.
In beeld voor, nog niet, geen eigendom gemeente. Wel interessante locatie voor ontwikkeling in relatie
met klooster JMJ en wellicht als dorpshuis.
In beeld voor
Gedurende het proces van de voorzieningenkaart is eigenlijk nauwelijks gesproken over de pastorie. Het
proces heeft, naast mogelijke locatie voor het vlakglasmuseum, tot nu toe geen nieuwe mogelijke
invullingen opgeleverd.
Leefbaarheid
Een invulling waarbij het gebouw intensiever gebruikt wordt kan bijdragen aan de wens van meer reuring
in het stadje.
Vastgoed
De opstallen op de locatie zijn geen gemeentelijk eigendom.

4.11 Omnipark
Inleiding
Het idee voor een Omnipark is al in de adviesfase van de Voorzieningenkaart ontstaan. Dit idee is verder
uitgewerkt in de werkgroep Sport. Een groep bezorgde burgers heeft dit verder uitgewerkt in het
totaalplan. Deze groep heeft gedurende de uitwerkingsfase met werkgroepen een complete visie
aangeleverd. Deze visie is met een beperkt aantal mensen gemaakt, en de inwoners van Ravenstein zijn
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er tot aan de presentatie op een openbare dorpsraadvergadering niet bij betrokken. Na presentatie is
besloten deze visie mee te name als ware de groep één van de werkgroepen die in Ravenstein het
voorzieningenkaart advies heeft uitgewerkt.
Locatie, huidig gebruik en eigendom
In het Totaalplan is geen concrete locatie genoemd voor het Omnipark, wel een richting: aan de
westzijde van het spoor tussen Ravenstein en Deursen-Dennenburg. Nadat overleg heeft plaatsgevonden
met de opstellers van het advies, bleek dat er twee globale locaties in beeld zijn. De eerste is bij de
rotonde op de Dorpenweg ter hoogte klooster Soeterbeeck gewezen: in de oksel van de Dorpenweg en de
Langelsestraat. De andere is ten zuiden van de Dorpenweg tussen het spoor en klooster Soeterbeeck.
Beide locaties zijn als agrarische gronden in gebruik en in eigendom bij particulieren.

Het Totaalplan wordt over de hierboven vermelde locaties het volgende gezegd : “In het centraal gelegen
Omnipark is plaats voor sport en ‘ontmoeten’, voor jong en oud.” Het moet een multifunctioneel centrum
zijn voor “alle grootschalige activiteiten, inclusief de functie van ‘groot gemeenschapshuis’ en
evenementenlocatie. Uiteraard betreft het voetbal en korfbal alsook de binnensporten zoals volleybal en,
(op de langere termijn) tennis.”
De kern wordt gevormd door:
 de voetbalvelden
 korfbalvelden
 gymzaal
 multifunctionele
accommodatie
(MFA)
met
kleedruimtes,
kantine/horeca
en
een
ontmoetingsfunctie voor grotere bijeenkomsten.
De MFA moet naast de sportfunctie ook geschikt zijn voor activiteiten op het gebied van muziek, cultuur,
bijeenkomsten, ouderen en recepties, bruiloften, koffietafels enz. De werkgroep noemt dit ‘grootschalig
ontmoeten’. Op termijn zou ook het basisonderwijs aan kunnen sluiten, maar dat is op korte en
middellange termijn nog niet voorzien.
De locaties die met het Omnipark vrijkomen kunnen worden ingezet voor woningbouw, met uitzondering
van de locatie sportvelden SDDL.
Leefbaarheid
Het idee achter het Omnipark is een concentratie op termijn van alle voorzieningen op gebied van sport,
ontmoeten en onderwijs. Hierdoor ontstaat een plek waar mensen, jong en oud, elkaar kunnen
ontmoeten. Het biedt gelegenheid voor allerlei activiteiten en kruisverbanden tussen verschillende
gebruikersgroepen.
14

Met een MFA/Omnipark zullen aanzienlijk meer activiteiten voor ontmoeten buiten het stadje Ravenstein
plaatsvinden. Dat staat haaks op de wens om juist meer reuring in het historische centrum te krijgen. De
MFA ligt minder gunstig voor gebruik als kleedruimte/opslag/rustplaats tijdens evenementen, die plaats
vinden in het stadje (bijv. Sinterklaasintocht).
Het is de vraag in hoeverre een MFA/Omnipark een functie als huiskamer voor Ravenstein kan vervullen.
Een ‘huiskamer’ is in de beleving van velen juist het hart van de stad en hoort in die zin op een centrale
plek in de stad thuis. De afstand tot het centrum is weliswaar beperkt, maar dit kan door de gebruikers
door de ligging ‘over d’n dam’ anders ervaren worden.
Onder d’n Plag is een voorbeeld dat het kan werken. Voor de kernen Neerlangel, Demen, Dieden en
Deursen-Dennenburg functioneert de combinatie van sport en ontmoeten zeer goed, vooral dankzij de
inzet van veel vrijwilligers. Maar voor de hierboven genoemde kernen, geldt dat er vroeger geen
gemeenschapshuis was en gebruikers gewend waren dit buiten hun kern te organiseren. Voor Ravenstein
geldt dat er genoeg alternatieven en mogelijkheden in de kern zijn.
Uitvoering van dit plan in de periode 2025-2030 betekent, dat Onder d’n Plag gesloten moet worden
voordat de gestelde vastgoedtermijn van 40 jaar verstreken is. Gezien de jonge leeftijd van Onder d’n
Plag is er dan sprake van kapitaalvernietiging. Het opgebouwde werk heeft dan niet lang kunnen
renderen.
Met de realisatie van een Omnipark ontstaat voldoende capaciteit voor woningbouw.
Ruimtelijke ordening
De locaties die op het oog zijn voor het Omnipark tussen het spoor en DDDD hebben een agrarische
bestemming. Binnen die bestemming is de ontwikkeling van een Omnipark niet mogelijk. Er zal dus een
ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden. Bij de onderbouwing die daarbij nodig is, moet ook een
afweging van het gemeentelijk en provinciaal ruimtelijke beleid worden meegenomen.
Het gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid gaat uit van zorgvuldig ruimtegebruik. Stedelijke
functies horen in beginsel in het stedelijk gebied. Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van ruimtes
in het stedelijk gebied, voordat ruimte in het buitengebied wordt gezocht. Er wordt terughoudend
omgegaan met het ‘aansnijden’ van nieuwe ruimte. Als dat noodzakelijk is, wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij het stedelijk gebied en de structuur van het gebied. Die structuur wordt bepaald door de
al voorkomende bebouwing (stedenbouw), functies (planologisch) en het landschap.
Functies als sportvelden en gemeenschapshuizen zijn stedelijke functies. Het Omnipark vormt zodoende
een nieuwe stedelijke functie in het buitengebied. Op de locaties die beoogd zijn, is nog geen bebouwing
aanwezig. Er is dus echt sprake van nieuwvestiging. Qua ruimtegebruik zou het Omnipark ook op
sportpark D’n Ong gehuisvest kunnen worden. Het geplande Omnipark voldoet niet aan het uitgangspunt
van zorgvuldig ruimtegebruik.
In het provinciaal ruimtelijk beleid (verordening ruimte) worden gebieden aangewezen waar stedelijke
ontwikkelingen (uitbreiding) kunnen plaatsvinden. Het gebied tussen Ravenstein en Deursen-Dennenburg
is niet aangewezen als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Dat betekent dat de ontwikkeling van het
Omnipark niet binnen het provinciaal ruimtelijk beleid past. De verordening ruimte kent wel een
mogelijkheid om de provincie te verzoeken om het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling aan te
passen. Zo’n verzoek moet wel een stevige onderbouwing hebben, waarin ook ingegaan wordt op
aspecten als zorgvuldig ruimtegebruik en landschappelijke waarden.
Van oudsher wordt op hogere gronden gebouwd. Zo ligt Ravenstein op de hogere zandgronden van de
oeverwal van de Maas en Deursen-Dennenburg op een rivierduin (ook hogere zandgrond). Tussen
Ravenstein en Deursen-Dennenburg ligt ook deels het lagere open komgebied. De overgang van
oeverwal naar komgrond naar rivierduin gaat niet abrupt maar geleidelijk. De bouw van een Omnipark in
het open komgebied is ongewenst. De locatie aan de noordoostzijde van de rotonde ligt (deels) in het
komgebied. De locatie ten zuiden van de Dorpenweg, tegen het spoor, ligt al meer op de oeverwal.
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Sportvelden liggen door hun ruimtevraag vaak aan de rand van een kern. Gemeenschapshuizen liggen
vanuit ruimtelijke ordening bij voorkeur in centrum- of gemengde gebieden van een kern. Daar sluiten ze
aan bij de andere centrumfuncties en dragen gezamenlijk en in samenhang bij aan de stedelijke structuur
en leefbaarheid. Zo komt hun functie als ‘huiskamer’ vaak het best tot hun recht. En kunnen ze bij
evenementen
die
buiten
plaatsvinden
een
belangrijke
rol
als
uitvalsbasis
voor
de
organisatoren/vrijwilligers vervullen.
Een veldsportcomplex heeft een relatief hoge milieucategorie, namelijk 3.1. Dat betekent dat er in een
rustige (woon)omgeving een richtafstand tot woningen is van 50 meter. Als de omgeving meer gemengd
kan 20 meter aangehouden worden. Bij nieuwe situaties moet onderbouwd worden hoe hiermee wordt
omgegaan. Voor de locatie aan de zuidzijde van de Dorpenweg is dat zeker een aandachtspunt, omdat
daar meer woningen aanwezig zijn. Deze locatie grenst ook direct aan klooster Soeterbeek. Het klooster
is nu een vergader- en conferentiecentrum van de Radboud Universiteit waar ook veel trainingen,
retraites en heidagen gehouden worden.
Vastgoed
De gronden van de voorgenomen locaties voor het Omnipark zijn niet in eigendom van de gemeente. De
percelen zijn in privaat eigendom en zullen dus eerst verworven moeten worden. Onduidelijk is of de
eigenaren bereid zijn te verkopen en tegen welke prijs.

5 WEGING VAN DE LOCATIES

toelichting

commercieel

wonen

cultuur&toerisme

buitensport

binnensport

locaties

ontmoeten

Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven locaties komen we tot onderstaand overzicht. Per locatie is
aangegeven, afhankelijk van het scenario, waarvoor een locatie in te zetten is. In een aantal gevallen is
dit een of-of keuze. Bij groen achten wij de locatie geschikt voor de functie. Bij oranje is de functie
mogelijk maar zal nog nader onderzocht moeten worden. Locaties gemerkt met rood worden niet
haalbaar geacht.

Vidi Reo

archeologische waarde

De Bleek

hoge cultuurhistorischwe waarde, parkeren voor stadje!

Hooghuis

bereikbaar via woonwijk

Klooster JMJ

geen eigendom gemeente, kettingbeding

Oude Raadhuis

onderzoek culturele/commerciele invulling, semi-openbaar

Hoge Graaf (binnensport)
Onder d’n Plag/SDDL

ongewijzigd gebruik

Den Ong
Kempke

waardevol groen, tegen beschermd stadsgezicht, buitensport = tennis

Pastorie Ravenstein

geen eigendom gemeente

‘Omnipark’ (locatie n.t.b.)

realisatie 2025-2030

goed mogelijk
vraagt om extra uitwerking
niet/slecht mogelijk
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6 DE BOUWSCENARIO’S
Op basis van de locaties kunnen scenario’s samengesteld worden die terug zijn te brengen tot twee
oplossingsrichtingen:
Spreiden: versterken van het netwerk van meerdere voorzieningen
Concentreren en realiseren van één of meerdere multifunctionele voorzieningen
Binnen de oplossingsrichting ‘concentreren’ spitst de discussie zich nu toe op drie multifunctionele
oplossingen:
 Concentreren met meerdere multifunctionele oplossingen
 Concentreren tot één multifunctionele oplossing (Onder d’n Plag)
 Concentreren tot één multifunctionele oplossing (Omnipark plan Groot Ravenstein)
Verder uitgewerkt zien deze oplossingsrichtingen er als volgt uit:
Spreiden en versterken van een netwerk van voorzieningen

Vidi Reo in centrum op de huidige plek of op een andere plek buiten het oude centrum

Buitensport op de huidige locaties: D’n Ong en Onder d’n Plag

Binnensport op huidige locatie Hoge Graaf

Cultuur & Toerisme, horeca en postkantoor in het Oude Raadhuis
Concentreren met meerdere multifunctionele oplossingen

Ontmoeten en buitensport in Onder d’n Plag

Ontmoeten en binnen- en buitensport op D’n Ong. Onder d’n Plag blijft bestaan.

Ontmoeten en binnensport op de locatie van de Hoge graaf mogelijk met behoud van beperkte
veldcapaciteit op D’n Ong. Onder d’n Plag blijft bestaan.

Cultuur en toerisme, horeca en het postkantoor in het Oude Raadhuis
Concentreren tot één multifunctionele oplossing (Onder d’n Plag)

Ontmoeten (DDDD en Vidi Reo) en buitensport (groot Ravenstein) in/op Onder d’n Plag

Cultuur en toerisme, horeca en het postkantoor in het Oude Raadhuis
Concentreren tot één multifunctionele oplossing (Omnipark plan Groot Ravenstein)

Ontmoeten, buiten en binnensport voor het hele gebied in het buitengebied

Cultuur en toerisme, horeca en het postkantoor in het Oude Raadhuis

6.1 Weging Scenario’s
De voorzieningenkaart adviezen hebben een doel. Namelijk samen met inwoners een advies opstellen
hoe vervangingsinvesteringen in maatschappelijk vastgoed zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden
met behoud van leefbaarheid. Dit doel kwam voort uit onderzoeken waaruit bleek dat een behoorlijk deel
van het maatschappelijk vastgoed in Oss een laag gebruikspercentage kent. Alles vervangen wat we nu
hebben, was de conclusie, vergt miljoenen en sluit met het licht op ontgroening en vergrijzing niet aan bij
de maatschappelijke behoefte.
We streven met nieuwe investeringen in maatschappelijk vastgoed daarom naar goede bezettingen en
gezonde exploitaties. Of de scenario’s leiden tot een goede bezetting en gezonde exploitaties, kan pas
worden onderzocht nadat de gebruikers bekend zijn, er een programma van eisen bekend is en een
vlekkenplan gemaakt. Op basis van deze gegevens kunnen exploitatie- en bezetting berekeningen
worden gemaakt.
Voor de weging zijn dezelfde criteria gebruikt als voor de locaties. De scenario’s zijn afgezet tegen de
beleidskaders, betaalbaarheid, doorlooptijd tot realisatie, haalbaarheid op wet- en regelgeving en
leefbaarheid.

17

Scenario’s met buitensport
Voor de scenario’s waar buitensport bij betrokken is, is cijfermatig uitgegaan van de totale veldcapaciteit
die één gefuseerde voetbalclub nodig heeft. In deze bandbreedte zitten ook verwervingskosten. Deze
raming is gebaseerd op nadere financiële verkenning van de kosten voor een gefuseerde voetbalclub bij
Onder d’n Plag. Deze raming kan niet één op één worden gebruikt in andere scenario’s waar buitensport
aan de orde is. Vandaar dat in de kosten voor buitensport alleen bij het scenario fusieclub bij Onder d’n
Ong worden vermeld en niet bij de overige scenario’s met buitensport.
Wat is in de ramingen opgenomen
In deze studie is alleen gekeken naar investeringskosten van de gebouwen met uitzondering van het
scenario fusieclub bij Onder d’n Plag. Bij alle overige scenario’s zijn kosten voor verwerving van gronden,
infrastructurele voorzieningen, parkeerplaatsen, bestemmingsplanwijzigingen als PM post opgenomen.
Verder is er gerekend met investeringen voor solitaire gebouwen. Bij het samenvoegen van gebouwen en
multifunctioneel gebruik kan een voordeel op de investering ontstaan. Het zogenaamde synergievoordeel
wordt pas duidelijk zichtbaar als de planvorming van een locatie verder uitgewerkt is.
Het gebiedsbudget voor de komende 4 begrotingsjaren is:

Voor ontmoeten € 1.930.000

Voor sport € 500.000.

Totaal beschikbaar budget € 2.430.000

6.2 Spreiden en versterken van een netwerk van voorzieningen
Bij de volgende scenario’s wordt uitgegaan dat D’n Ong in gebruik blijft voor buitensport. Voor een
sportzaal kan gebruik gemaakt worden van de huidige of nader te bepalen locatie.

6.2.1 Vidi Reo op de huidige locatie nieuwbouw of renovatie = positief
Dit scenario verhoudt zich goed tot leefbaarheid (reuring in het centrum), tot betaalbaarheid (past binnen
het gebiedsbudget), sluit aan bij het ruimtelijk beleid en kan afhankelijk van bouwplan op korte termijn
worden gerealiseerd. Nieuwbouw heeft qua gebruik de voorkeur boven renovatie. Renovatie lost de
praktische problemen van het pand niet op.

6.2.2 Vidi Reo op een nieuwe locatie in het centrum = gematigd positief afhankelijk van de locatie
Dit scenario heeft een positief effect op de leefbaarheid (reuring in het centrum) en past binnen
ruimtelijke beleid. Maar de verschillende locaties in het oude centrum scoren wel verschillend.

Oude Raadhuis: is te klein om ontmoeten zoals in Vidi Reo te realiseren.

De Bleek: is een moeilijke locatie i.v.m. de parkeerdruk in het oude centrum, historisch karakter, dijk
etc. Omdat hier een bestemmingsplan doorlopen moet worden en er geen unaniem draagvlak is voor
realisatie van een gemeenschapshuis op deze locatie, zal de doorlooptijd tot realisatie naar
verwachting lang zijn.

Klooster JMJ. Deze locatie is eigendom van Mooiland. Het kettingbeding van de Zusters is een
knelpunt bij herbestemmen tot gemeenschapshuis. De kosten van renovatie van dit pand, vormen
daarnaast een risico voor het beschikbare budget. Er is ook een risico op de doorlooptijd tot
realisatie. Zowel i.v.m. de verwerving als met het kettingbeding en de bestemmingsplanprocedure.

6.2.3 Vidi Reo op een locatie in de bebouwde kom
Voor dit scenario komen verschillende locaties in beeld. Deze verhouden zich in meerdere en mindere
mate tot de leefbaarheid, als daarbij de definitie wordt gehanteerd van ‘reuring’ in de kern van
Ravenstein.

Hooghuis: dit pand is in eigendom van de gemeente en heeft al een maatschappelijke bestemming.
De doorlooptijd tot realisatie kan daarom kort zijn. Verbouwen van dit past binnen het budget. Deze
locatie sluit echter minder goed aan op de stedelijke structuur van Ravenstein en leidt niet tot
synergie met andere stedelijke voorzieningen. Daarnaast is de bereikbaarheid is minder.
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Kempke: de grond is in eigendom van de gemeente en de tennisvelden in eigendom van de
Tennisvereniging. Op deze locatie is een combinatie van ontmoeten met binnensport te realiseren.
Het historische centrum is via het Pollekespad dichtbij. Dit scenario past voor het gebouw in het
budget, maar de werving en verplaatsing van de tennisvelden is niet voorzien in het gebiedsbudget.
Daarnaast is voor deze locatie een RO-procedure noodzakelijk, waardoor een lange doorlooptijd tot
realisatie niet uit te sluiten valt. Realisatie van een MFA sport-ontmoeten op deze locatie sluit niet
aan op een huidige stedelijke structuur. De locatie grenst direct aan beschermd stadsgezicht en heeft
hierop een forse impact. Daarnaast verdwijnt een aanzienlijk deel van de groene open ruimte, die nu
in Ravenstein functioneert als een parkje.
Het realiseren van het gemeenschapshuis op D’n Ong of Hoge Graaf is ook denkbaar. Al zal in dat
geval sprake zijn van clustering van voorzieningen.

Vastgoedinvesteringen
Alle hierboven genoemde scenario’s kunnen bijdragen aan het verminderen van het gemeentelijk
vastgoed. Zowel bij vernieuwbouw als bij nieuwbouw kunnen de scenario’s worden afgestemd op het
toekomstige gebruik en kunnen gezonde exploitaties worden gerealiseerd.
De Hoge Graaf komt voor vervanging/renovatie in aanmerking rond 2023. Dit is nog niet opgenomen in
de komende 4 begrotingsjaren. De raming hieronder gaat uit van een sportzaal (2 gymvelden) i.p.v.
sporthal (3 gymvelden). Hiermee blijven de mogelijkheden voor binnensport (volleybal etc.) aanwezig.
De raming van het hierboven genoemde scenario ziet er als volgt uit:
Spreiden
investeringen

Ontmoeten
Duurzaamheid
Sportzaal (na 2023)
verwerving/boekwaarde

€
€
€
€

dekking

1.890.000
210.000
1.980.000
p.m.
4.080.000

Aan te vragen budget

€
€
€

1.930.000
130.000
n.v.t.
€
2.060.000
€ (2.020.000)

Voor ontmoeten is gerekend met een gebouw van gelijke omvang als het huidige Vidi Reo.
De clubgebouwen van de voetbalclubs zijn eigendom van de vereniging. Vervanging kleedkamers en
velden zijn voor rekening van de gemeente. Als VV Ravenstein en SDDL op de huidige locaties blijven
voetballen, is voor sport geen investering nodig.
Voor de sportzaal is gerekend met een solitaire voorziening (zaal). Met het eventueel combineren met
ontmoeten en/of buitensport kan wel een ruimtevoordeel ontstaan.
Per saldo vallen de voorzieningen voor ontmoeten en sport binnen de beschikbare budgetten. Het budget
voor de sportzaal zit nog niet in de vastgestelde programmabegroting en zou bij de volgende moeten
worden aangevraagd.

6.3 Concentreren met meerdere multifunctionele oplossingen
6.3.1 Omnipark binnen/buitensport en ontmoeten op D’n Ong = gematigd positief
Dit scenario is nieuw en is in het najaar van 2017 ingebracht door de Dorpsraad Ravenstein. De
combinatie van sport (buiten en binnen) en ontmoeten kan zeker synergie opleveren en bijdragen aan de
leefbaarheid. De combinatie op deze locatie versterkt echter niet de gewenste reuring in het historisch
centrum. Ook is het gebruik als uitvalsbasis voor evenementen in het centrum niet voor de hand liggend
op deze locatie. De ligging is wat excentrisch in Ravenstein, maar met een ontsluiting vanaf de
Schaafdries kan wel een interessante plek bij het station gerealiseerd worden.
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D’n Ong is volledig in eigendom van de gemeente en biedt voldoende ruimte voor ontmoeten en
binnen/buitensport. Er is een ruimtelijke procedure nodig. Daarnaast zijn voor dit scenario afspraken
tussen SDDL en VV Ravenstein nodig, omdat de veldencapaciteit voor het hele gebied Ravenstein moet
worden verdeeld over twee locaties. Indien gebouwd wordt op Den Ong is er mogelijk een investering
nodig voor de buitensport. Velden moeten mogelijk verplaats of vervangen worden. Deze kosten zijn nog
niet geraamd. Een investering bij Onder d’n Plag zou in dit scenario niet nodig zijn.
Indien gekozen wordt voor deze locatie, vervalt een aantrekkelijke inbreidingslocatie voor woningenbouw
voor 60 tot 90 woningen. Als alternatief kan onderzocht worden of een combinatie van Ontmoeten en
binnensport op de locatie Hoge Graaf te realiseren is. In dat geval kan D’n Ong (op termijn) gebruikt
worden voor woningbouw in combinatie met kleinschalig buitensport. Dit scenario kan binnen het
beschikbare budget worden gerealiseerd, behoudens wat hierboven is opgemerkt over de Hoge Graaf. Bij
de doorlooptijd tot realisatie moet rekening gehouden worden met de bestemmingsplanprocedure

Vastgoedinvesteringen
Het hierboven genoemde scenario kan bijdragen aan het verminderen van het gemeentelijk vastgoed en
afgestemd worden op een goede bezetting en een gezonde exploitatie.
De raming van het hierboven genoemde scenario ziet er als volgt uit:

MFA bebouwde kom
investeringen

Ontmoeten
Sport
Duurzaamheid
Sportzaal (na 2023)

€
€
€
€

dekking

1.890.000
p.m.
210.000
1.980.000
4.080.000

Aan te vragen budget

€
1.930.000
€
500.000
€
130.000
€
€
2.560.000
€ (1.520.000)

Voor ontmoeten is gerekend met een gebouw van gelijke omvang als het huidige Vidi Reo.
Niet opgenomen investeringen:

Kosten voor buitensport

Plan- en voorbereidingskosten

Grondwerk, verhardingen, terreininrichting

Parkeervoorzieningen
Per saldo vallen de voorzieningen voor ontmoeten en sport binnen de beschikbare budgetten.
Per saldo vallen de voorzieningen voor ontmoeten en binnensport binnen de beschikbare budgetten. Het
budget voor de sportzaal zit nog niet in de vastgestelde programmabegroting en zou bij de volgende
moeten worden aangevraagd. Eventuele kosten voor buitensport zijn nog niet geraamd.

6.3.2 MFA binnen/buitensport en ontmoeten op Onder d’n Plag = positief
Dit scenario is al genoemd tijdens het opstellen van de Voorzieningenkaart. Uitgangspunt is dat de
voetbalclubs SDDL en VV Ravenstein fuseren en gaan voetballen bij Onder d’n Plag. De kosten die met dit
scenario samenhangen zijn nader verkend op basis van een programma. Voor dit scenario kan een deel
van het frictiebudget worden ingezet, omdat dit scenario bijdraagt tot sportconcentratie. Indien gekozen
wordt voor dit scenario komt binnen Ravenstein een geschikte inbreidingslocatie beschikbaar voor
woningenbouw van 60 tot 90 woningen. Daarnaast is er budget om een ontmoetenfunctie in in
Ravenstein te realiseren.
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Vastgoedinvesteringen
Het hierboven genoemde scenario kan bijdragen aan het verminderen van het gemeentelijk vastgoed en
afgestemd worden op een goede bezetting en een gezonde exploitatie. Ze kunnen wel/niet gerealiseerd
worden binnen het budget.
De raming van het hierboven genoemde scenario ziet er als volgt uit:
MFA Onder d'n Plag
Ontmoeten binnen bebouwde kom
investeringen

Ontmoeten
Sport
Duurzaamheid
Sportzaal (na 2023)
Bijdrage uit frictiebudget
Verwervings- en overige kosten

€
€
€
€

1.890.000
762.825
210.000
1.980.000

€

p.m.
4.842.825

Aan te vragen budget

dekking

€
€
€
€
€
€

1.930.000
500.000
130.000
650.000
p.m.
3.210.000

€ (1.632.825)

Voor ontmoeten is gerekend met een gebouw van gelijke omvang als het huidige Vidi Reo.
Bij een




fusieclub op Onder d’n Plag zijn de kosten geraamd op basis van het onderstaande programma:
Trainingsveld
Kunstgras korfbalveld
Aanpassing kleedkamers

Onderstaande kosten zijn als p.m. post opgenomen:

Plan- en voorbereidingskosten

Grondverwerving

Grondwerk, verhardingen, terreininrichting

Parkeervoorzieningen
Per saldo vallen de voorzieningen voor ontmoeten en binnensport binnen de beschikbare budgetten. Het
budget voor de sportzaal zit nog niet in de vastgestelde programmabegroting en zou bij de volgende
moeten worden aangevraagd. Eventuele kosten voor buitensport zijn nog niet geraamd. Voor de
concentratie van buitensport is in het gebiedsbudget € 500.000 opgenomen. Op basis van nadere
verkenningen blijkt dit onvoldoende, maar aanvullend budget zou in geval van sportconcentratie uit het
frictiebudget voor sportconcentratie kunnen komen.

6.3.3 Omnipark sport en ontmoeten buiten het stadje = negatief
Dit scenario is nieuw en geïntroduceerd met het Totaalplan van de adviesgroep ‘Groot Ravenstein’. Er zijn
nu twee locaties over het spoor in beeld:

Ten noorden van de Dorpenweg, bij de rotonde met de Langelsestraat.

Ten zuiden van de Dorpenweg, tussen klooster Soeterbeek en de spoorlijn.
De combinatie van sport en ontmoeten kan synergie opleveren en kan bijdragen aan de leefbaarheid.
Maar binnen het bestaande beleid wordt uitgegaan dat een gemeenschapshuis is stedelijke functie is,
beter past in het stedelijk gebied. Het is de vraag of een gemeenschapshuis de functie van huiskamer
van Ravenstein kan vervullen, als deze buiten de bebouwde kom ligt.
Realisatie kan niet binnen het huidige bestemmingsplan. De nieuwvestiging in het buitengebied van dit
complex past niet in het gemeentelijke en provinciale ruimtelijke beleid. De locatie aan de noordzijde is
goed bereikbaar. De locatie aan de zuidzijde vraagt aandacht, omdat ontsluiting in de binnenbocht van
de Dorpenweg niet wenselijk is.
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Beide locaties zijn in eigendom bij verschillende particulieren en moet verworven worden. Onduidelijk is
of de eigenaren willen verkopen. Dit scenario speelt wel veel locaties vrij in de kern Ravenstein (Hoge
Graaf, d’n Ong, Vide Reo, Hooghuis), die ingezet kunnen worden voor woningbouw. De doorlooptijd van
dit scenario is naar verwachting lang en risicovol i.v.m. verwerving, procedures en aanvullend kosten op
infrastructuur.
In dit scenario wordt uitgegaan van verplaatsen van alle buitensport naar het Omnipark. Belangrijke
kostenposten die in dit scenario nog niet zijn meegenomen, zijn de verwervingskosten, kosten voor
infrastructuur (riool, water, toe- en afvoerwegen, parkeerplaatsen enz) en de afschrijvingskosten van de
boekwaarde van Onder d’n Plag.
Vastgoedinvesteringen
Het hierboven genoemde scenario kan bijdragen aan het verminderen van het gemeentelijk vastgoed en
afgestemd worden op een goede bezetting en een gezonde exploitatie. Het scenario kan niet worden
gerealiseerd met het beschikbare budget.
De raming van het hierboven genoemde scenario ziet er als volgt uit:
MFA buiten bebouwde kom
investeringen

Ontmoeten
Sport
Duurzaamheid
Sportzaal (na 2023)
Bijdrage uit frictiebuget
Verwerving- en overige kosten
Boekwaarde Onder d’n Plag

€
€
€
€

1.890.000
1.315.600
210.000
1.980.000

€

p.m.
p.m.
5.395.600

Aan te vragen budget

dekking

€
€
€
€
€

1.930.000
500.000
130.000
650.000
p.m.
p.m.
€
3.210.000
€ (2.185.600)

Voor ontmoeten is gerekend met een gebouw van gelijke omvang als het huidige Vidi Reo.
Om inzicht te geven in de kosten voor het Omnipark is een raming gemaakt op basis van de
onderstaande posten, waarbij uitgegaan is van één buitensport accommodaties voor het gebied
Ravenstein, waardoor dit scenario in aanmerking zou komen voor dekking uit het frictiebudget:

Kleedaccommodatie

Kunstgras voetbalveld

Trainingsveld

Wedstrijdveld

Kunstgras korfbalveld
Niet opgenomen investeringen:

Plan- en voorbereidingskosten

Grondverwerving

Grondwerk, verhardingen, terreininrichting

Parkeervoorzieningen

Infrastructuur buiten plangebied
De investeringen voor een MFA over het spoor overstijgen de beschikbare budgetten. Naast budget voor
de sportzaal de Hoge Graaf, van € 1.980.000, zal aanvullend budget aangevraagd moeten worden. Bij dit
scenario hebben we ook te maken met grondverwerving en infrastructurele kosten. In dit scenario zal
afhankelijk van de tijd van realisatie, de afschrijving van de boekwaarde van Onder d’n Plag ook een
belangrijke kostenpost zijn, die gedekt moet worden.
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6.4 Woningbouw opbrengsten
Voor Ravenstein geldt dat er buiten de ontwikkeling op de Kolk nog behoefte is aan 60 – 90 nieuwbouw
woningen. Er zijn een aantal locaties in bezit van de gemeente die geschikt zijn om woningbouw te
realiseren. Pas na besluiten
in het voorzieningenkaartproces wordt duidelijk welke van deze
gemeentelijke locaties beschikbaar komen voor woningbouw.
Voor een viertal van deze locaties is, op basis van globale uitgangspunten, een eerste financiële
verkenning gedaan naar de mogelijke opbrengstpotentie. Er is sprake van een waarde sprong als de
opbrengsten uit de verkoop van woningen hoger zijn dan de kosten die noodzakelijk zijn voor de
herontwikkeling.
De opbrengsten in de grondexploitatie worden bepaald door het woningbouwprogramma. Hierin zijn
aannames gedaan. O.a. op basis van de dichtheid en de verhouding sociaal/koop.
De kosten hangen sterk af van de locatie specifieke kenmerken. De kosten bestaan globaal uit:
- Waarde van de grond & vastgoed in de boeken van de gemeente (boekwaarde);
- Sloop bestaand vastgoed, sanering en archeologie;
- Aanleggen van het toekomstig openbaar gebied;
- Plankosten voor het realiseren van het nieuwe plan (o.a. bestemmingplan).
In de onderstaande tabel staat een globale inschatting van de opbrengstpotentie:

Vidi Reo
Hooghuis
Hoge Graaf
D'n Ong

Aantal
woningen
6
17
18
73

Resultaat
€ 0 - € 400.000 voordelig
circa 1,5 mln nadelig
€ 0 - € 400.000 voordelig
circa 2 mln. voordelig

De opbrengstpotentie van Vidi Reo, en de Hoge Graaf is bescheiden positief. Naar verwachting tussen de
€ 0 en € 400.000. De locatie van Vidi Reo kent een hoge archeologische verwachting. De
opbrengstpotentie is daarom lastig in te schatten. Deze is sterk afhankelijk van de vondsten en hoe deze
ruimtelijk ingepast worden in de nieuwe ontwikkeling. Ook geldt voor zowel Vidi Reo als de Hoge graaf
dat er sprake is van sloop (kostenpost).
De herontwikkeling van Het Hooghuis kent een nadelig resultaat. Dat komt omdat het Hooghuis op dit
moment nog een hoge waarde kent in de gemeentelijke boeken (per 1-1-2017 circa € 1,9 mln.). Het
slopen van het bestaande vastgoed betekent in dit geval kapitaalvernietiging en wordt niet goed gemaakt
uit de opbrengsten van woningbouw.
D’n Ong heeft daarentegen wel een goede opbrengstpotentie. Dit komt met name omdat hier veel
woningen kunnen komen (opbrengst) en de kosten relatief laag zijn. Zo heeft het bestaande vastgoed en
de grond geen boekwaarde en hoeft er relatief weinig gesloopt te worden. In de haalbaarheidsanalyse is
uitgegaan van het realiseren van woningbouw op de locatie van de bestaande sportvelden. De
gemeentelijke kavel ten oosten van de sportvelden is niet meegenomen. Hieronder staan de
boekwaarden van de diverse locaties opgenomen. De komende jaren zal de boekwaarden door
afschrijving afnemen.
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BOEKWAARDEN
Onder d'n Plag
D'n Ong
Vidi Reo
Hooghuis
Hoge Graaf

2017
€ 1.432.350
€
€
4.786
€ 1.889.830
€
-

incl. €900.000 IDOP subsidie

2018
€ 1.391.428
€
€
€ 1.744.458
€
-

€
€
€
€
€

2025
1.104.957
726.858
-

€
€
€
€
€

2030
900.335
-

Hoe wordt er binnen de gemeente omgegaan met de resultaten van deze ontwikkelingen?
Gemeentelijke locaties die van functie veranderen worden ontwikkeld door het gemeentelijke
grondbedrijf. Dit is de ontwikkelingsafdeling van de gemeente. Het gemeentelijk grondbedrijf heeft een
groot aantal locaties in ontwikkeling zoals Piekenhoef en Vorstengrafdonk. Ook het plan De Kolk in
Ravenstein wordt ontwikkeld door het grondbedrijf. Bij een aantal locaties maken we winst. Bij sommige
locaties maken we verlies. Alle winsten en verliezen uit de projecten storten we in een gemeentelijke pot
(Algemene reserve grondbedrijf). Als er voldoende geld in deze reserve zit, bepaalt de raad welke
investeringen er worden gedaan met dit geld. Dit is altijd een integrale afweging. De middelen komen ten
goede aan beleidsdoelstellingen in heel Oss. Het is dus niet zo dat geld wat wordt verdiend bij een
herontwikkeling in Ravenstein ook alleen daar weer ingezet zal gaan worden.
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7 BIJLAGE
Overzicht van alle opgehaalde scenario’s
Uit het, door gemeenteraad vastgestelde, advies van de Voorzieningenkaart Ravenstein (2015):
Ontmoeten

Renovatie of vervangende nieuwbouw Vidi Reo op huidige locatie of een andere locatie.

Huidige functies Vidi Reo onderbrengen in bestaand vastgoed, waaronder het Hooghuis.
Cultuur & Toerisme

Horeca-hotelfunctie in het Raadhuis al dan niet in combinatie met TIR en/of stichting Cultuur.

Als dat niet haalbaar is, zoeken naar andere commerciële-maatschappelijke functie voor het Raadhuis.
Sport

Geen scenario’s benoemd.

Wel de wens vanuit de gemeenschap voor een Omnipark genoemd.
Uit de werkgroepen van de uitwerking voorzieningenkaart (2016-2017):
Ontmoeten

Renovatie of vervangende nieuwbouw Vidi Reo op huidige locatie.

Een gemeenschapshuis op de locatie Hooghuis

Een gemeenschapshuis in het Oude Raadhuis

Een gemeenschapshuis het klooster JMJ (toegevoegd door de gemeente)

Nieuwbouw van een gemeenschapshuis op een van de volgende locaties:
 Kempke, mogelijk met binnensport en/of buitensport
 De Bleek
Sport

Voetbal en korfbal bij Onder d’n Plag, ontmoetingsruimte in stadje Ravenstein, in stand houden Hoge
Graaf

Sport op Den Ong, ontmoeten in Onder d’n Plag en in stadje

Een MFA (Omnipark) met sport, onderwijs en ontmoeten
Cultuur & Toerisme
Geen scenario’s benoemd.
Uit de thema avond wonen op 5 september
Locatie Hooghuis is een gunstige locatie voor woningbouw
Locatie JMJ is een geschikte locatie om appartementen te realiseren
Uit de locatiestudie woningbouw zijn de locaties Veersingel, Mgr Van der Veldenstraat, locatie Rabobank afgevallen.
In de vestingstad worden incidenteel woningen toegevoegd.
De kans bestaat dat naast de ontwikkeling van de supermarkt met woningbouw nog meer delen
van bedrijventerrein de Kolk verkleuren naar woningbouw. Uit de zaal kwamen hierover instemmende geluiden.
Op locatie Den Ong zijn er nog mogelijkheden
De groene buffer tussen Ravenstein en Huisseling is door mensen uit de zaal genoemd als zoekgebied woningbouw
Zowel uit de presentatie van de gemeente Oss als van de ontwikkelaar kwam naar voren dat
bouwen ‘over d’n Dam’ niet interessant is en dat er voldoende mogelijkheden liggen in bestaand
stedelijk gebied.
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Uit de adviesgroep Groot Ravenstein (2017):


Het Totaalplan Groot Ravenstein, inclusief het Omnipark

Uit de Dorpsraad (2017):


Sport en ontmoeten op Den Ong

Uit de ambtelijke organisatie (2017):


Ontmoeten en binnensport op de locatie van de Hoge Graaf
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