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Met SteenGoed Benutten 
aan de slag!
Ook komende jaren samenwerken aan beter functionerende 
gebieden in Gelderland

In dit vervolgartikel nemen Aukje Las, Herman Sol en Willemijn van den Berg u mee in de actuele ontwikkelingen 

van het provinciale programma SteenGoed Benutten, de Challenge en de recent opgerichte Ontwikkellings- en 

Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG): een fonds met ontwikkelkracht.

Aukje Las, Willemijn van den Berg en Herman 
Sol1

Afgelopen februari heeft u in het Prak-
tijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling 
over SteenGoed Benutten gelezen. Dit 
Gelderse programma ondersteunt gemeen-
ten, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties in het transforme-
ren van leegstaand vastgoed. Gezamenlijk 
bekijken we de leegstand in de context van 
zijn omgeving en bepalen we onze inzet 
naar aanleiding van de vraag: wat is er nodig 
om dit project een concrete stap verder te 
helpen? Het doel? Beter functionerende 
gebieden. Deze aanpak is door het leveren 
van maatwerk continu in ontwikkeling. In 
dit artikel staan we stil bij een aantal nieuwe 
ontwikkelingen rondom ons instrumenta-
rium. Waar we vorig artikel afsloten met de 
SteenGoed Challenge starten we dit artikel 
met de stand van zaken nu: hoe gaat het met 
de drie spotlight-projecten? Hierbij lichten 
we het Juvenaat in Zevenaar eruit. Daarnaast 
laten we aan de hand van een project in Vuren 
zien hoe ons instrumentarium is ontwikkeld: 
we zijn vroeg betrokken en doen wat nodig is. 
Tot slot geven we wat meer tekst en uitleg bij 
ons meest recent ontwikkelde instrument: de 
Ontwikkelings- en Herstructureringsmaat-
schappij Gelderland. 

SteenGoed Challenge

Het programma SteenGoed Benutten wordt 
vaak ingeschakeld als er al een initiatief voor 
een leegstaande locatie is. Maar wat gebeurt 
er met de leegstaande panden waar nog geen 
ideeën voor zijn? Daarvoor is de SteenGoed 

Challenge bedacht. De Challenge werd in fe-
bruari 2018 ingeluid met de oproep: ‘meld je 
leegstaand vastgoed aan!’ Er werden 54 leeg-
staande panden in Gelderland aangemeld. 
Een team van experts heeft dit teruggebracht 
naar tien locaties. Per locatie ging er een rap-
port naar onze vakjury die uiteindelijk drie 
spotlight-locaties koos: voormalig coöpera-
tiegebouw de Eendracht in Hoorn, voorma-
lig klooster het Juvenaat in Zevenaar en de 
monumentale bunkers van Kamp Teuge. 
We hebben vervolgens de markt uitgedaagd 
om met ideeën voor een duurzame invul-
ling voor deze locaties te komen. Per locatie 
is een plan of een combinatie van plannen 
geselecteerd. Geheel in de stijl van SteenGoed 
Benutten was de prijs van de Challenge geen 
geldbedrag, maar een coach. Een coach kan 
als onafhankelijke het proces verder helpen 
en beschikt over de juiste contacten bij de be-
trokken partijen. Samen met de eigenaren en 
de andere betrokken partijen heeft de coach 
de plannen verder uitgewerkt. 

Spotlight-locatie: het Juvenaat in Zevenaar
Het Juvenaat is een bekend gebouw in Ze-
venaar. Het monumentale complex uit 1927 
heeft een bijzondere ligging op de grens tus-
sen centrum en buitengebied. Het pand heeft 
in de loop van de jaren verschillende functies 
gekend: seminarie, schippersinternaat en 
school. Op dit moment staat een deel van het 
pand leeg en een deel wordt verhuurd aan 
verschillende (maatschappelijke) organisa-
ties. Het Juvenaat is in 2001 aangekocht door 
Baston Wonen met het idee om het gebouw 
en omliggend gebied te transformeren naar 
woningbouw. Iedere keer opnieuw bleek de 

transformatie financieel niet haalbaar. Onder 
meer omdat de staat van onderhoud van het 
Juvenaat slecht was en omdat de monumen-
tenstatus extra eisen stelde aan de restau-
ratie. Hierdoor was er geen zicht op een 
toekomstbestendige herbestemming. Direc-
teur Bestuurder Sandra van Zaal van Baston 
Wonen: ‘Eerlijk gezegd zaten we behoorlijk in 
onze maag met het Juvenaat. Al jaren probeerden 
we hier iets van de grond te krijgen en keer op keer 
lukte dat niet.’ 

Eigenaar Baston Wonen heeft het Juvenaat 
aangemeld voor de SteenGoed Challenge. 
En met succes. Na de oproep om met goede 
ideeën te komen, zijn er twintig plannen 
ingediend. Van evenemententerrein tot 
bezinningscentrum en tot woonzorg-
complex voor ouderen. Uiteindelijk zijn zes 
initiatiefnemers uitgenodigd om hun ideeën 
verder uit te werken. Het was opvallend 
dat de meeste ideeën al behoorlijk concreet 
waren en waren ingediend door professionele 
partijen. In vijf van de zes ideeën zou wonen 
de belangrijkste functie worden. 

Ook de gemeente Zevenaar is vanaf het eerste 
moment betrokken geweest bij de Challenge. 
De Challenge vraagt ook van de gemeente een 
open en flexibele houding. Alex Sannes, be-
leidsmedewerker ruimtelijke ordening, zegt 
hierover: ‘We gaan niet vooraf allerlei voorwaar-
den aan de ideeën stellen. Daarmee rem je alle 
creativiteit af.’ Ambtelijk en bestuurlijk com-
mitment aan de Challenge is een belangrijke 
sleutel voor succes. Bij de verdere uitwerking 
en vergunningverlening zal de omgeving op 
de gebruikelijke wijze worden betrokken.



Sdu 19

A
rt

ik
el

en

Na circa twee maanden van uitwerking heb-
ben de zes initiatiefnemers hun ideeën voor 
het Juvenaat gepresenteerd aan een jury. De 
jury heeft één idee gekozen dat verder is uit-
gewerkt onder begeleiding van de ‘gewonnen’ 
coach. Het winnende idee ‘Juvenaat Revivre’ 
kwam van Jeroen Helder en Daniel Breuer. In 
dit plan krijgt het Juvenaat een toekomstbe-
stendige invulling met de functies wonen en 
dienstverlening. De jury vond het steden-
bouwkundig en architectonisch een ijzersterk 
plan. Ook de omgang met de monumentale 
waarden kon op veel steun rekenen. 

Door de Challenge heeft het project weer 
nieuwe energie en aandacht gekregen. 
Alle partijen kregen er weer vertrouwen 
in. Samen met coach Tjeerd de Haan is een 
stappenplan gemaakt en hebben de winnaars 
een haalbaarheidsonderzoek en businesscase 
opgesteld. Ook is een investeerder gevonden 
die een bod op het Juvenaat heeft uitge-
bracht. Indien Baston en de investeerder tot 
een akkoord komen is de volgende stap het 
opstellen van een anterieure overeenkomst 
en het aanvragen van een omgevingsvergun-
ning. Geld lijkt vaak de reden dat een project 

slaagt of mislukt. De Challenge laat zien dat 
vertrouwen en commitment de ‘echte’ basis 
is voor succes. Voor potentiële investeerders 
is dit het fundament waarop zij kunnen gaan 
bouwen. We zijn dus dicht bij het moment 
dat het Juvenaat weer een levendige en cen-
trale plek in Zevenaar inneemt. 

Leerervaringen Challenge
De SteenGoed Challenge was voor ons een 
experiment; een turbulent en intensief tra-
ject waarin we snel hebben moeten schakelen 
en veel van de betrokken partijen hebben 
gevraagd. Zo moesten eigenaren, initiatief-
nemers en gemeenten tijd en middelen vrij 
maken met het risico dat het project niet 
zou slagen. Met de Challenge hebben we 
onszelf en de betrokken partijen een spiegel 
voorgehouden; onze werkwijzen en procedu-
res zijn soms stroperig en onnodig langzaam. 
Maar er zijn ook grote stappen gezet in de 
zoektocht naar een nieuwe bestemming; we 
merken dat tijdsdruk daarbij werkt. We kwa-
men al snel tot de conclusie dat je een Chal-
lenge niet te veel vooraf moet dicht regelen. 
Onderweg word je continu verrast en kom je 
onverwachte uitkomsten tegen. Het is hierbij 

belangrijk je steeds flexibel op te stellen en 
maatwerk te blijven leveren. 

De voortgang van SteenGoed Benutten

Het instrumentarium van SteenGoed 
Benutten is continu in ontwikkeling. We 
bewegen mee met waar de behoefte ligt. Per 
fase bekijken we gezamenlijk: waar loopt 
het project op vast en wat zou de rol van de 
provincie kunnen zijn om een project een 
concrete stap verder te helpen? SteenGoed 
Benutten is vroeg en langdurig betrokken. 
De meerwaarde van SteenGoed zit in de 
actieve houding en het bereikbaar zijn voor 
gemeenten en andere partijen. In elke fase 
van een project wordt gezamenlijk met de 
gemeente, ontwikkelaar en/of andere betrok-
kenen bekeken wat er nodig is om het project 
een concrete stap verder te helpen. We bieden 
ondersteuning door in eerste instantie ken-
nis, procesbegeleiding en in tweede instantie 
een mogelijke financiële bijdrage te leveren. 
Wat de provinciale rol en inzet is, verschilt 
per project en per fase. Dat de provincie op 
verschillende manieren een project verder 
kan helpen blijkt uit de herontwikkeling van 
het dorpshart van Vuren. 

Het Juvenaat in Zevenaar, een van de spotlight-locaties van de Challenge, krijgt een nieuwe bestemming. Met functies als wonen en dienstverlening. Foto: provincie Gelderland
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Project Vuren
Het dorp Vuren (gemeente West-Betuwe) 
werd getekend door een lint van leegstand 
en braakliggend terrein. Ook de openbare 
ruimte was verouderd en niet optimaal inge-
richt. Samen met de bewoners van Vuren en 
onder begeleiding van een stedenbouwkun-
dig bureau is de gemeente gekomen tot een 
gebiedsschets. Dit was het punt waarop de 
gemeente SteenGoed Benutten inschakelde: 
hoe kunnen we deze visie vertalen naar een 
haalbaar plan? De procesregisseur van de 
provincie heeft samen met de door Steen-
Goed Benutten ingehuurde planeconoom 
de gemeente geholpen bij het optimaliseren 
van de plannen. Inhoudelijk als het gaat om 
het te realiseren programma en duurzaam-
heidsmaatregelen, maar ook financieel: hoe 
kom je tot een goede en sluitende busines-
scase? Vervolgens zorgden twee uiteenlo-
pende taxaties van een van de leegstaande 
panden ervoor dat het project vastliep. De 
gemeente kwam er niet uit met de eigenaar. 
De provincie heeft samen met de gemeente 
en de vastgoedeigenaar de parameters voor 
de taxatie vastgesteld en een onafhankelijke 
taxatie verzorgd. Met de verdere onderhan-
delingen hebben wij ons niet bemoeid; de 
gemeente is er met de eigenaar uitgekomen. 

Hoewel het plan en de businesscase steeds 
verder werden geoptimaliseerd, bleef er 
een financieel tekort waardoor het project 
niet van de grond kwam. Met een subsidie 
van SteenGoed Benutten is het laatste zetje 
gegeven. De bouw zal na de zomer van 2019 
van start gaan. Ook dan blijven we nauw 
betrokken. Zo bezoeken we het project om de 
voortgang in de realisatie te monitoren. Op 
verzoek van de betrokken partijen of indien 
dit projectbezoek hier aanleiding toe geeft, 
gaan we het gesprek aan. 

Op 11 juli 2019 is het plein in het centrum 
feestelijk geopend. Ed Goossens, wethou-
der gemeente West-Betuwe: ‘Dit plein is het 
resultaat van een prachtige samenwerking van 
gemeente, plaatselijke ondernemers en inwoners. 
Vuren mag trots zijn op dit plein; het wordt het 
nieuwe hart van het dorp.’  
De komende periode wordt het vastgoed 
getransformeerd om zo het Hart van Vuren 
nog aantrekkelijker te maken. 

Tot slot willen wij u aan de hand van het cen-
trumplan Heteren informeren over de recent 
opgerichte Ontwikkelings- en herstructure-
ringsmaatschappij Gelderland (hierna ook: 
OHG).

Ontwikkelings- en herstructureringsmaat-

schappij Gelderland

Uit verschillende marktconsultaties bleek dat 
subsidie niet altijd beantwoordt aan de (finan-
ciële) vraag. De herontwikkeling van leeg-
staand vastgoed is voor veel banken te risicovol 
waardoor voorfinanciering uitblijft en projec-
ten niet van de grond komen. Naar aanleiding 
van dit signaal zijn we gaan nadenken over een 
passende oplossing. Voor projecten waarvoor 
een sluitende businesscase bestaat of te maken 
is heeft de provincie daarom de Ontwikkeling- 
en Herstructureringsmaatschappij Gelderland 
opgericht: een instrument dat financierings- 
en ontwikkelkracht combineert. Met ontwik-
kelkracht worden projecten investeringsklaar 
gemaakt. Daarna wordt het project, indien mo-
gelijk, weer aan de markt overgelaten. Hoewel 
OHG een aanvulling vormt op ons instrumen-
tarium, is dit fonds als zelfstandige entiteit 
buiten de provincie geplaatst. Onder Topfonds 
Gelderland voert OostNL de projecten van 
OHG uit. Op basis van de door ons opgestelde 
investeringsinstructies maken zij zelfstandig 
keuzes in welke projecten te stappen en in 
welke niet. 

Het onderscheidende vermogen van OHG is 
dat zij over zowel procesmatige als financiële 

Opening van het openbare plein. Samen met gemeente en de basisschool. In het midden een waterspeelelement dat visualiseert wat er gebeurt bij een dijkdoorbraak. Kinderen kun-

nen in de zomermaanden in het water te spelen. Foto: provincie Gelderland
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ontwikkelkennis beschikt. Teamleden van 
OHG hebben hun sporen verdiend in de vast-
goedontwikkeling en zijn breed georiënteerd. 
Veelal door een combinatie van jarenlange 
commerciële en bestuurlijke ervaring. 
OHG heeft een duidelijke maatschappelijke 
doelstelling en zet de financiële middelen re-
volverend in. Met ontwikkelkracht probeert 
zij samen met overheid en markt te komen 
tot succesvolle transformatie- en herstruc-
tureringsprojecten van zowel gebouw als 
gebied. Door afstemming met de provinciale 
programma’s ‘Werklocaties’ en ‘SteenGoed 
Benutten’ ontstaat er een breed, autonoom 
opererend inzetbaar instrument.    

Ron de Gruyter, eindverantwoordelijk voor de 
begin 2019 opgerichte OHG: ‘Centrumplan He-
teren was een reeds “lopend” project waarin OHG 
bij de eindspurt werd betrokken. Vaak is deze 
eindspurt de lastigste fase. Door inbreng van onze 
kennis en ons netwerk is er een mooie wending 
aan het project gegeven welke we hopelijk einde 
2019 definitief met elkaar kunnen beklinken.’ 

Centrumplan Heteren
In het centrum van Heteren wil de gemeente 
door nieuwbouw van 22 appartementen en 
circa 1300 m2 winkelruimte een impuls geven 
aan de leefbaarheid van Heteren. Inwoners 
van Heteren willen een levendig dorpsplein 
met winkels, horeca en dienstverlening. De 
projectontwikkelaar slaagde er eind 2017 niet 
in om voldoende huurders voor de winkel-
ruimte te vinden en bedacht samen met de 
gemeente Overbetuwe een alternatief plan 

waarin de winkelruimte geschrapt werd. De 
inwoners vonden dat winkels bijdragen aan 
de levendigheid van het dorp en tekenden 
protest aan bij de gemeenteraad. Begin 
2018 nam de gemeenteraad een motie aan 
waarmee de inwoners een jaar de tijd kregen 
om op een alternatieve manier het oorspron-
kelijke plan met winkels en appartementen te 
ontwikkelen. Hiervoor hebben de inwoners 
in september 2018 de stichting Hart voor 
Heteren opgericht. 

De stichting Hart voor Heteren vroeg ver-
volgens de provincie om hulp. Niet zozeer 
om een financiële bijdrage, maar vooral voor 
planeconomische ondersteuning van de 
stichting en de daaraan verbonden financiële 
werkgroep. Deze financiële werkgroep had 
tot doel om het project financieel en juri-
disch uit te werken tot een haalbaar plan. Te-
gelijkertijd zorgde een tweede werkgroep van 
Hart van Heteren voor het samenbrengen van 
ondernemers en maatschappelijke partners 
om het inhoudelijke concept uit te werken. 
Dit leidde tot een dreamteam van bijna-
ondernemers en maatschappelijke partners 
die met elkaar de schouders onder het project 
zetten en de bereidheid uitspraken zich in 
het Hart van Heteren te vestigen. Nu bijna 
een jaar verder (medio 2019) is er zicht op een 
sluitende businesscase maar valt of staat het 
project met een gezonde financiering. 

In de zoektocht naar financiers is OHG in 
beeld gekomen. OHG heeft gesprekken 
gevoerd met de gemeente, de stichting en 

de projectontwikkelaar. Op dit moment is er 
nog geen ‘witte rook’, maar het lijkt er toch 
echt van te gaan komen. De deskundigheid 
van OHG, haar contacten en de mogelijke 
co-investeerders hebben geleid tot een beter 
inzicht in de haalbaarheid. Er zijn maat-
schappelijk betrokken partijen gevonden 
die genoegen nemen met een rendement dat 
iets lager ligt dan gebruikelijk. OHG geeft 
een realistische basis voor de financiering, 
de ontwikkelaar heeft zijn vastgoedexploi-
tatie bijgesteld en de gemeente heeft de 
grondexploitatie bijgesteld. De stichting kan 
hierdoor een huurprijs realiseren die past bij 
Heteren en heeft op basis daarvan inmiddels 
met tien huurders een verhuuroptieovereen-
komst gesloten.

Patrick Gering, voorzitter Hart van Heteren: 
‘De hulp van de provincie Gelderland heeft ons 
echt een steun in de rug gegeven en ook bijgedra-
gen aan het vertrouwen bij alle betrokkenen. De 
inzet van de kennis en het netwerk van de provin-
cie en OHG heeft in de eindfase nu echt verschil 
gemaakt. Dat geldt ook voor samenwerking met 
gemeente en ontwikkelaar die in de loop van de 
tijd ook grote stappen hebben gezet en ook echt 
in onze aanpak zijn gaan geloven. Wij hebben er 
het volste vertrouwen in dat wij het project in het 
najaar 2019 definitief rond krijgen.’

Noot

1  Aukje Las en Willemijn van den Berg zijn beiden 

procesregisseur bij de provincie Gelderland. 

Herman Sol is planeconoom. 

Midden in het dorp ligt een voormalige schoollocatie voor de realisatie van het Hart van Heteren. Een unieke kans op een centrale maar betaalbare locatie tussen alle andere al 

aanwezige actieve en betrokken ondernemers. Foto: provincie Gelderland


