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Inleiding 
 

Het Ruimtelijk Toetsingskader voor de locatie A18 / N317 bevat het kader op basis waarvan 

de gemeente Doetinchem de nieuwbouwplannen van Slingeland Ziekenhuis op deze plek zal 

toetsen. Het plangebied van het Slingeland Ziekenhuis wordt omsloten door Kemnaderallee en 

de Oude Sluisweg. Het gebied waarbinnen de nieuwbouw voor het ziekenhuis en de 

bijbehorende bebouwing worden opgericht circa 9,75 hectare groot. 

 

Het Ruimtelijk Toetsingskader bestaat uit 3 onderdelen.  

Het eerste deel betreft het Ruimtelijk kader gemeente Doetinchem. Dit bestaat uit 

richtinggevende voorwaarden voor de ontwikkeling van het ziekenhuis op de A18-locatie. Op 

hoofdlijnen geven de voorwaarden weer waaraan de situering van de nieuwbouw, de 

vormgeving van de nieuwbouw en de inrichting van de buitenruimte moeten voldoen. Het 

ruimtelijk kader vormt daarmee basis voor verdere uitwerking. Met het ruimtelijk kader geeft 

de gemeente Doetinchem weer wat zij als ‘zorgvuldig’ en ‘passend’ ervaart. Het uiteindelijke 

doel is dat het juiste gebouw op de juiste plaats komt.  

 

Het tweede deel betreft het Programma van Eisen Slingeland Ziekenhuis. Het bevat het 

globaal programma van eisen (PvE) voor de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis. Deze 

informatie is bestemd als input voor de uitwerking van het bestemmingsplan en de daarbij 

behorende documenten (zoals ruimtelijk kader en nota van uitgangspunten), rapportages en 

onderzoeken.  

De inhoud is als richtinggevend bedoeld en dit PvE omvat de primaire uitgangspunten voor het 

nieuwe ziekenhuis. Voorafgaand aan de feitelijke realisatie van het ziekenhuis zal een 

gedetailleerder programmerings- en ontwerptraject ten grondslag liggen welke een exacter 

antwoord zal geven op de opzet en de omvang van de nieuwbouw. De in dit PvE weergeven 

uitgangspunten vormen dan ook het (maximale) kader voor het bestemmingsplan en de 

verdere uitwerking van de nieuwbouw. 

 

Deel drie betreft de Nota van Uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis. Deze nota is 

geschreven door Slingeland Ziekenhuis en tot stand gekomen in overleg en met bijdragen van 

gemeente Doetinchem, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland.  

Het doel van de Nota van Uitgangspunten is om de randvoorwaarden en uitgangspunten vast 

te leggen op basis waarvan Slingeland Ziekenhuis de ontwikkeling en realisatie van de 

nieuwbouw ter hand zal gaan nemen.  
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Toetsingsrichtlijn 
 

Dit toetsingskader wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Doetinchem. Het wordt gebruikt voor de ambtelijke toets van het 

bestemmingsplan en bij het beoordelen van ingediende ontwerpen voor bouwwerken en 

buitenruimte.  

 

Het toetsingskader is samengesteld uit 3 deelproducten. Het Ruimtelijk Kader is geschreven 

door de gemeente Doetinchem, het Programma van Eisen en de Nota van Uitgangspunten 

door Slingeland Ziekenhuis, waarbij de Nota van Uitgangspunten bijdragen bevat van diverse 

partijen. Daarbij is er in het schrijfproces over en weer op de diverse stukken gereageerd.  

Hierdoor liggen veel zaken in deze stukken in elkaars verlengde of versterken deze elkaar. 

Maar op punten wijken de stukken ook van elkaar af of bevatten onderwerpen die in een ander 

deel niet terug komen. Dit komt door het eigen afwegingskader en de prioritering die 

gemeente en ziekenhuis stellen of door het opnemen van een letterlijke tekst uit provinciaal- 

of landelijk beleid.  

Is dit een probleem? –Nee. 

 

Het gemeentelijk Ruimtelijk Kader is geen keurslijf waarbinnen Slingeland Ziekenhuis dient te 

opereren. Het kader daagt uit en biedt ruimte om de nodige keuzes te kunnen maken. Die 

keuzes zijn afhankelijk van nog te maken uitwerkingen en de prioriteiten die het ziekenhuis 

hierbij stelt. Daarbij kan veel aandacht voor een richtlijn betekenen dat er minder of zelfs geen 

aandacht is voor een voor het ziekenhuis minder belangrijke richtlijn.  

Nadrukkelijk wordt ook gesteld dat het Ruimtelijk Kader geen afvinklijst is. Dit betekent dat 

een plan dat in alle opzichten voldoet aan het Ruimtelijk Kader niet automatisch een goed plan 

is en daarom goedgekeurd zal worden. Het Ruimtelijk kader wil juist uitdagen om een zo goed 

mogelijk ontwerp te maken. Denkbaar is dat andere lijnen naar hetzelfde doel leiden en 

daarom is afwijken van de richtlijnen mogelijk, mits daar goed onderbouwde en overtuigende 

argumenten tegenover staan. Uiteindelijk gaat het om de integrale afwegingen die het 

ziekenhuis maakt. De gemeente verwacht dat het plan voor de ruimtelijke inpassing van het 

ziekenhuis een consistent verhaal is, met een toelichting op de keuzes. Goed onderbouwde 

keuzes kunnen voor de gemeente aanleiding zijn om hiervoor ruimte te bieden ten opzichte 

van het Ruimtelijk Kader. Deze ruimte is op dit moment ook al in te bedden in het 

bestemmingsplan. 

 

Drie voorbeelden: 

 

Bouwhoogte 

Het Ruimtelijk Kader biedt ruimte voor een bouwwerk met een maximale hoogte van 20 

meter. De Nota van Uitgangspunten hanteert ook deze hoogte, maar stelt hierbij de 

mogelijkheid om voor 15% van het grondoppervlak een hoogte van 26 meter te hanteren.  

In het bestemmingsplan kan dit worden opgelost door de maximale bouwhoogte vast te stellen 

op 20 meter en hierbij een afwijkingsbevoegdheid voor het college op te nemen om, onder 

daarbij vastgelegde voorwaarden, voor maximaal 15% van het oppervlak van het 

ziekenhuisgebouw een bouwhoogte van 26 meter toe te staan. Dit biedt de mogelijkheid om 

maatwerk te leveren betreffende de gewenste plek en hoogte van deze overschrijding. 

 

Ruimtelijk Programma van Eisen 

Het Programma van Eisen en de Nota van Uitgangspunten bevatten geen richtlijnen voor de 

inrichting van de buitenruimte op het ziekenhuisterrein. De gemeente vindt dit een belangrijk 
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punt, omdat dit bijdraagt aan een goede ruimtelijke inpassing van deze ontwikkeling. Om deze 

reden is er in het Ruimtelijk Kader een Ruimtelijk Programma van Eisen opgenomen. 

 

Toegang tot het terrein 

Het ziekenhuisterrein wordt ontsloten vanaf de N317/Ettenseweg. Dit is een drukke 

provinciale weg met kort achter elkaar 3 kruispunten met verkeerslichten. Door het 

toevoegen van de ontsluiting van het ziekenhuis wordt de verkeerssituatie complexer, wat de 

kans op stremmingen door een ongeval of calamiteit groter maakt. Volgens de gemeente moet 

er rekening worden gehouden met een alternatieve ontsluiting, wanneer de kruising waarop 

het ziekenhuis aantakt gestremd raakt. Slingeland Ziekenhuis geeft aan dat een ontsluiting 

voldoende is. Dit discussiepunt is op de volgende wijze in het Ruimtelijk Kader verwerkt: 

 Een tweede ontsluiting van het ziekenhuisterrein voor auto, vrachtverkeer (bevoorrading) 

en fiets is een belangrijk aandachtspunt, tenzij overtuigend wordt aangetoond dat met een 

ontsluiting kan worden volstaan. 

In de uitwerking van de verkeersafwikkeling kunnen hiermee dus oplossingen gezocht worden 

die zowel aan de Nota van Uitgangspunten als aan het Ruimtelijk kader voldoen. 

 

Bovenstaan de geeft aan dat binnen het Ruimtelijk Toetsingskader locatie A18 / N317 voor de 

gemeente het Ruimtelijk Kader het primaire toetsdocument is voor de ontwikkeling van de 

nieuwbouw van Slingeland Ziekenhuis, waarbij het Programma van Eisen en de Nota van 

Uitgangspunten onderbouwen in welke richting Slingeland Ziekenhuis wenst te ontwikkelen. 

Het Ruimtelijk Kader biedt hierbij nadrukkelijk de ruimte voor maatwerk en staat open voor 

onderbouwde afwijkingen. 
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1 Ruimtelijk kader gemeente Doetinchem 
 

1.1  Algemeen 

 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving, waarin unieke natuurlijke en 

(cultuur) historische waarden erkend worden en (potentiële) kwaliteiten benut of 

versterkt worden. 

 

1.2  Landschap 

 

 De ontwikkeling draagt bij aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het landschap: recht 

doen aan de ruimtelijke, de landschappelijke en de cultuurhistorische kwaliteiten van de 

plek. Behouden en waar mogelijk versterken of verder ontwikkelen van het karakteristieke 

landschap. Bij de ontwikkeling van het ziekenhuis is verevening een voorwaarde om 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit te bereiken. 

 Verevening is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het buitengebied: aan de 

beeldkwaliteit van de bebouwing; aan de landschappelijke en/of ecologische kwaliteit; aan 

de kwaliteit van publieke voorzieningen (bijvoorbeeld verbeterde of nieuwe wandel- en/of 

fietspaden). De volgende vormen van verevening zijn bij de ontwikkeling te onderscheiden: 

natuurontwikkeling en landschappelijke inpassing. 

 Kenmerken van het rivierenlandschap waarin het plangebied ligt zijn: 

- de nabijheid van de (gekanaliseerde) Oude IJssel; 

  - de lager liggende gronden langs de voormalige loop van de Oude IJssel; 

- het relatief open weidelandschap; 

- het extensief ruimtegebruik; 

- de blokverkaveling met bomenrijen op de perceelgrenzen; 

- de spaarzame bebouwing; 

- de lijnen in het landschap bepalen de richting van de bebouwing. 

 Kenmerkende landschapselementen: poel en klein historisch water, Elzensingel, knip- of 

scheerheg, struweelhaag, knotboom, hoogstamboomgaard, struweelrand, vlechtheg, griend, 

rietzoom en klein rietperceel, natuurvriendelijke oever. Ze vormen met elkaar netwerken 

die voor ecologische verbindingszones van groot belang zijn. 

 Voorkomen visuele vervuiling als gevolg van verlichting vanuit het ziekenhuis en van 

verlichting op het ziekenhuisterrein. 

 

1.3  Ecologie 

 

Algemeen 

 Het plangebied ligt in een Groene Ontwikkelingszone. Dat betekent dat de economische 

ontwikkeling in het gebied samen gaat met een substantiële versterking van de samenhang 

tussen de natuurgebieden in en aangrenzend aan het gebied. 

 Investeren in de ecologische verbindingen is nodig. De kernkwaliteiten in het gebied 

worden met name bepaald door de bestaande waarden en door de ecologische 

verbindingszones die elkaar in het gebied kruisen: de ecologische verbindingszone Oude 

IJssel (model Winde, Rietzanger en Das) en de ecologische verbindingszone Montferland- 

Slangenburg (model Das). De ontwikkeling van het ziekenhuis zorgt voor een belemmering 

en/of onderbreking van de bestaande en de gewenste verbinding. 

 Investeren in samenhang tussen de ecologische verbindingszones die elkaar bij het 

plangebied kruisen: het rietmoeras langs het Waalse water (stapsteen winde/rietzanger), 
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het acht hectare grote hagenlandschap met kruiden en faunarijk grasland (in ontwikkeling 

bij landgoed De Kemnade) en de bossen van De Wrange. 

 Zo veel mogelijk beperken van (strooi)licht in het plangebied dat de natuur- en ecologische 

waarden in het gebied kan verstoren. Meer donker is goed voor de natuur en de focus ligt 

op energiebesparende verlichting. 

 

Model das 

 Algemeen – Een grotendeels droge verbindingzone van minimaal 100 meter breed, met 

afwisselend bossen, struwelen, houtwallen, vochtige graslanden en eventueel poelen, sloten 

en greppels. De maximale onderbreking in de corridor is 100 meter. 

 Algemeen – Minimaal 15% van de corridor bestaat uit opgaande begroeiing (zoals 

houtwallen, hagen, bosjes, struweel, ruigte). Bij hun migratie maken dassen veelal gebruik 

van lijnvormige landschapselementen zoals houtwallen en singels. 

 Specifiek – Minimaal 2,5 hectare per kilometer van de 500 meter brede landschapszone 

bestaat uit landschapselementen. Dat is 5% van het oppervlak van de zone. De Groene 

Ontwikkelingszone tussen A18, Oude IJssel en Ettenseweg bevat singels, hagen en kleine 

bosjes. 

 Beboste terreindelen (passend in het landschap) in of nabij de corridor vormen 

ecologische stapstenen. 

 Waar de corridor een weg – met name de provinciale weg – kruist, komt een geschikte 

faunapassage. De corridor loopt bij voorkeur niet vlak langs een boerderij in verband met 

loslopende honden.  

 

1.4  Verkeer en vervoer 

 

Algemeen 

 Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 

voorop staat. 

 Multimodaal ontsloten – De locatie moet op de schaal waarop deze functioneert door 

meerdere vervoerwijzen worden ontsloten. Hier hebben we het over de regionale en 

lokale schaal en gaat het voor personenvervoer om streekbus, interliner, collectief 

vraagafhankelijk vervoer, stadsbus, auto, scooter, brommer, (elektrische) fiets. 

 Bij het ziekenhuis zijn de bezoekersintensiteit en het aantal arbeidsplaatsen van belang met 

het oog op ontsluiting door met name openbaar vervoer. Mede door de opkomst van de 

elektrische fiets krijgt de fiets ook op regionale schaal betekenis. 

 Ontsluiten van het ziekenhuisterrein voor auto, openbaar vervoer, vrachtverkeer 

(bevoorrading), fiets en voetganger. 

 Een tweede ontsluiting van het ziekenhuisterrein voor auto, vrachtverkeer (bevoorrading) 

en fiets is een belangrijk aandachtspunt, tenzij overtuigend wordt aangetoond dat met een 

ontsluiting kan worden volstaan. 

 Bereikbaarheid van het ziekenhuisterrein bij een calamiteit op de Ettenseweg vanuit alle 

richtingen is noodzakelijk: A18, Montferland, Oude IJsselstreek en Doetinchem. Verkeer 

moet bij een dergelijke calamiteit ook van het ziekenhuisterrein weg kunnen komen. 

 De bestaande en te handhaven woningen en bedrijven in het gebied tussen de Ettenseweg 

en de Oude IJssel moeten voor alle verkeerssoorten bereikbaar blijven. 

 Verkeer van en naar die woningen en bedrijven gaat mee in een veilige en integrale 

verkeersoplossing voor het ziekenhuis. Een eigen ontsluiting op de Ettenseweg is niet 

wenselijk. 



Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis       Ruimtelijk Toetsingskader locatie A18 / N317 
 

 

 

8 

 Ontvlechten van de verschillende verkeerssoorten voor een zo groot mogelijke 

verkeersveiligheid voor elke verkeersgroep. Dit geldt ook op het terrein van het 

ziekenhuis. 

 Een heldere, flexibele en eenvoudige uitbreidbare verkeersstructuur op het 

ziekenhuisterrein, zodanig dat die toekomstige aanvullende ontwikkelingen kan opvangen 

en de verkeersveiligheid van elke verkeersgroep kan garanderen. 

 

Autoverkeer 

 Het aantal verkeersbewegingen op het aanvoerend wegennet bepaalt de dimensionering 

ervan. Het aantal verkeersbewegingen is 8.100 motorvoertuigen per etmaal (bron: rapport 

Goudappel Coffeng, bijlage 6 van de Nota van Uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis). 

 De vormgeving van de aanvoerwegen naar het ziekenhuis en van de toegang van het 

ziekenhuisterrein is zodanig dat de doorstroom op de doorgaande routes niet beperkt 

wordt. Denk daarbij aan de toevoerende rijks- en provinciale wegen. Dit vraagt (mogelijk) 

aanpassingen van de infrastructuur buiten het ziekenhuisterrein. 

 Het verkeer dat het ziekenhuisterrein oprijdt, blokkeert nooit de kruising Ettenseweg. 

Hiervoor is voldoende opvang- en afwikkelcapaciteit op het ziekenhuisterrein nodig. De 

dimensionering van de auto-infrastructuur voldoet minstens aan de daarvoor geldende 

inrichtingseisen van het CROW. 

 De parkeergelegenheid is bereikbaar voor verkeer van en naar de hoofdingang van het 

ziekenhuis (voor brengen en halen van patiënten en bezoekers) over het 

ziekenhuisterrein. Het aantal parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers is op het 

ziekenhuisterrein minimaal 1.800 (bron: rapport Goudappel Coffeng, bijlage 6 van de Nota 

van Uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis). 

  

Langzaam verkeer 

 Een functie met veel bezoekers en/of arbeidsplaatsen moet goed per fiets in meerdere 

richtingen worden ontsloten, bij voorkeur via een conflictvrije en snelle fietsroute. 

 De fietspaden van en naar het ziekenhuisterrein/de infrastructuur zijn direct, verkeersveilig 

en sociaal veilig. Van alle richtingen komt in ieder geval één directe fietsroute die ook in 

het donker sociaal veilig is. Mogelijk zijn hiervoor toevoegingen aan en/of aanpassingen van 

de bestaande fietspadenstructuur nodig. 

 De aansluiting van de fietspaden (op het ziekenhuisterrein) op de openbare 

fietspadenstructuur is direct en verkeersveilig. 

 De fietspaden naar de stalling nabij de ingangen voor bezoekers en/of personeel zijn 

rechtstreeks, verkeersveilig en voldoen minstens aan de geldende inrichtingseisen van de 

CROW. 

 De stallingruimte voor fietsen van bezoekers en (op andere plaatsen) voor personeel is 

voldoende.  

 De stalling biedt plaats aan fietsen, elektrische fietsen, snorfietsen, bromfietsen en 

scooters. Elk soort vervoersmiddel stelt specifieke eisen aan de inrichting van de stalling. 

 

Openbaar vervoer 

 Openbaar vervoer, als onderdeel van de verbinding tussen knooppunt Doetinchem (het 

treinstation) en het ziekenhuis komen zo dicht als mogelijk bij de hoofdingang. Mogelijke 

openbaar vervoersoorten zijn lijnbussen, shuttlebussen, servicebussen, taxibussen en taxi’s. 

 Openbaar vervoer ziekenhuis concurreert met particulier autoverkeer: terugdringen van 

het gebruik van de auto voor particulier vervoer (van personeel en van bezoekers) hoort 

daarbij. 
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 Halteplaatsen voor lijnbussen langs de Ettenseweg bevinden zich bij voorkeur zo dicht als 

mogelijk bij de ingang van het ziekenhuis. Daarbij horen goede oversteekvoorzieningen 

over de Ettenseweg. 

 Ruimte voor (het tijdelijk parkeren van) taxi’s en taxibusjes bij de hoofdingang, zodanig dat 

die de doorgang van overig breng- en haalverkeer niet belemmeren. 

 

Bevoorrading 

 Bevoorradingsverkeer kan goed het ziekenhuisterrein oprijden. Bij de boogstralen en 

dimensionering van de wegen op het ziekenhuisterrein vormt een trekker-

opleggercombinatie de referentie. 

 

Spoedeisende ritten 

 Spoedeisende ritten door ambulances kunnen zonder hinder het ziekenhuisterrein 

bereiken. Dit vraagt mogelijk om aanpassingen van de wegenstructuur buiten het 

ziekenhuisterrein en/ of aanpassingen in de verkeersregelinstallatie. Een eigen toegang voor 

spoedeisende ritten heef een sterke voorkeur. 

 Bereikbaarheid van het ziekenhuisterrein over een alternatieve route voor spoedeisende 

ritten vanuit alle richtingen is noodzakelijk. 

 

1.5  Water 

 

Algemeen 

 Bij de inrichting van (nieuw) stedelijk gebied wordt in principe aangesloten bij de huidige 

grond- en oppervlaktewaterpeilen. Ten gevolge van de inrichting van het betreffende 

gebied ontstaan geen negatieve effecten op de omgeving (verdroging of vernatting). Met 

andere woorden, hydrologisch neutraal ontwerpen. 

 

Waterveiligheid 

 Bij een dijkdoorbraak langs het Duitse deel van de Rijn kan het plangebied tot enkele 

meters geheel onder water komen te staan. Het gebied is dan zeker enkele dagen 

onbereikbaar, net als grote delen van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Na een 

dergelijke overstroming moet het ziekenhuis zo spoedig weer bereikbaar zijn en de functie 

kunnen vervullen. 

 Bij overstroming van de Oude IJssel is de wateroverlast in het plangebied zeer beperkt. Bij 

de inrichting van het plangebied moet worden uitgegaan van de waterhoogtes zoals 

worden verstrekt door Waterschap Rijn en IJssel. 

 

Duurzaamheid 

 Voor het plan moet een watertoets worden doorlopen. In het bestemmingsplan zal dit 

proces (en het resultaat daarvan) worden beschreven in de waterparagraaf. De 

waterparagraaf bevat beschrijvingen hoe op duurzame wijze met regenwater wordt 

omgegaan, zowel in het bedrijfsproces als in het opvangen, bufferen en afvoeren van het 

regenwater. 

 

Waterkwantiteit 

 Voor de waterkwantiteit geldt de trits vasthouden - bergen - afvoeren. Dat betekent het 

zo lang mogelijk in het plangebied vasthouden van het (gebiedseigen) water (infiltratie in de 

bodem). Als dat niet mogelijk is, dan gaat het afstromende regenwater naar lokale 

bergingen, zoals vijvers en watergangen. Pas als vasthouden en bergen niet meer afdoende 
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zijn, is te overwegen het water zo traag mogelijk af te voeren naar de omgeving. Het 

hemelwater mag alleen bij extreme regenval direct worden afgevoerd op de Oude IJssel. 

 Bij extreme regenval moet een bui T100+10% tot aan maaiveld geborgen worden en mag 

er geen waterschade door overstroming vanuit het watersysteem ontstaan. (T100 = de 

kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt 

(overstroming) kleiner of gelijk is aan 1 x per 100 jaar). De 10% is de ondergrens van een 

toeslag op de omvang van de gehanteerde buien vanwege de verwachte 

klimaatontwikkelingen.) 

 Bij zomerbuien - buien met een hoge neerslagintensiteit (T10+10%) - mag geen 

wateroverlast optreden. Om deze bui te kunnen bergen dienen de bergings- en 

infiltratievoorziening samen een inhoud te hebben die voldoende is om de eerste 40 mm 

regenwater die op het verharde- en bebouwde oppervlakte valt op te vangen. Omdat deze 

buien in een zeer kort tijdsbestek vallen is het niet reëel de retentievoorziening dynamisch 

door te rekenen.  

 Voor het vasthouden van regenwater (waterretentie) op het eigen terrein van het 

ziekenhuis, om piekafvoer te voorkomen, is in de regel 15% van de oppervlakte van het 

plangebied nodig. 

 De retentievoorziening moet passen in het lokale watersysteem. 

 

Ontwerp retentie 

 Bij voorkeur voor natuurvriendelijke oevers. Hierbij geldt de volgende voorkeursvolgorde: 

o tweezijdig flauwe oevers met een minimaal talud van 1:6, 

o eenzijdig flauw talud (bij voorkeur aan de noord- of oostzijde), minimaal talud 1:6, 

o cultuurtechnische oevers met plasbermen van minimaal 1,0 meter breed. 

 Waar mogelijk wordt de diepte en breedte van de watergang en/of de retentie natuurlijk 

en gevarieerd vormgegeven. 

 Geen overkluizingen. 

 Peilbeheersingswerken zoals stuwen en overlaten minimaal toepassen. Als dit niet is uit te 

sluiten dan gaat de voorkeur uit naar statische kunstwerken en zoveel mogelijk passief 

beheer. 

 Retenties die permanent watervoerend zijn en niet volledig beschaduwd dienen in de 

zomersituatie ten minste 1,2 meter dieper te zijn dan streefpeil. 

 (Nagenoeg) stilstaand water moet een minimale diepte hebben van 1,3 meter ten opzichte 

van de gemiddelde waterstand. 

 

Onderhoud watergangen 

 Het beheer en onderhoud van watergangen is in principe een taak van het waterschap. 

Watergangen kunnen vanaf de oever of vanaf het water worden onderhouden. De 

voorkeur van het waterschap is dat watergangen machinaal vanaf de oever zijn te 

onderhouden. 

 Langs de oever moet voldoende ruimte beschikbaar zijn voor een onderhoudsstrook. 

Vanaf een breedte van 7 meter (van insteek tot insteek) is het niet meer mogelijk de 

watergang eenzijdig te onderhouden. In dat geval zijn onderhoudsstroken aan beide zijden 

van de watergang noodzakelijk. 

 De bochten van een watergang en/of retentievijver (maaipad) mogen niet te scherp zijn: de 

straat van de binnenbocht is minimaal 8 meter, die van de buitenbocht minimaal 12 meter. 

 De watergang moet vanaf de openbare weg met onderhoudsmachines te bereiken zijn. 
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 Een weg of fietspad mag onderdeel zijn van de onderhoudsroute, mits vrij toegankelijk, 

voldoende draagkrachtig (moet een kraan van 15 ton houden) en voldoende bermbreedte 

(minimaal 2,00 m) om het maaisel te kunnen deponeren. 

 

Waterkwaliteit 

 Voor waterkwaliteit geldt de trits schoonhouden – scheiden – schoonmaken. Dit omvat: 

o het voorkomen of beperken van het ontstaan van afvalwater; 

o het voorkomen of beperken van verontreiniging van afvalwater bij afvloeiing van 

daken en wegen; 

o het gescheiden van afvalwaterstromen, tenzij het niet gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 

o een rioolstelsel dat qua emissies gelijkwaardig aan of beter is dan een verbeterd 

gescheiden  

o referentiestelsel. 

o zo min mogelijk regenwater afvoeren via een rioleringsstelsel naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

 Bij het ontwerp van de nieuwe riolering dient een voor het watersysteem 

(oppervlaktewater en grondwater) en voor de afvalwaterketen (riolering en zuivering) 

acceptabel stelsel te worden ontworpen en aangelegd. 

 Geen of zeer beperkt gebruik van uitlogende bouwmaterialen zoals zink en koper, voor 

toepassingen als dakgoot of hemelwaterafvoer. 

 Afvoer via bodempassage (Wadi) verdient de voorkeur zodat het afgekoppelde water 

gefilterd geloosd wordt en de waterkwaliteit van het watersysteem gewaarborgd is. 

 

1.6  Ruimtelijke inpassing 

 

Algemeen 

 De nieuwe ontwikkeling reageert op en versterkt de kenmerken van het omliggende 

rivierenlandschap. 

 Het totale bouwprogramma van het ziekenhuis zit in zo min mogelijk volumes. Ook een 

eventuele parkeergarage, fietsenstallingen, opslag, nutsvoorzieningen, trafo’s en containers 

maken deel uit van dat programma. Doelstelling is het voorkomen van een rommelig beeld 

van het ziekenhuisterrein. 

 Zijn er meer volumes op het ziekenhuisterrein, dan vormen die in vormgeving en 

uitstraling een aan elkaar gerelateerd ensemble. Het hoofdgebouw is dominant in vorm, 

massa en situering. 

 Met inachtneming van voorgaande punten is de situering van het ziekenhuis en 

bijbehorende bebouwing vrij. Het functioneren van het ziekenhuis en van de benodigde 

verkeerscirculatie op het ziekenhuisterrein staan voorop. Eventuele geluidbelasting als 

gevolg van de A18 en van de Ettenseweg is met maatregelen langs de wegen of met 

maatregelen aan het gebouw op te lossen. 

 

Gebouw 

 Met het oog op (toekomstige) gebruiksmogelijkheden van het ziekenhuis is een sterke 

mate van flexibiliteit belangrijk. Vergroten of verkleinen van het gebouw door het 

toevoegen of afstoten van modules mag de vormgeving van het gebouw in essentie niet 

aantasten. 

 De vormgeving van het gebouw/de gebouwen wordt primair bepaald door de 

functionaliteit en de zeggingskracht.  
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 Het ziekenhuis ligt op een strategische zichtlocatie. Het is goed zichtbaar vanaf de A18, de 

Ettenseweg en vanuit het landschap. Tevens ligt het op een markant punt bij de entree van 

Doetinchem. Het gebouw heeft een hoogwaardige, representatieve uitstraling. 

 De vormgeving van het ziekenhuis is eenduidig en bestaat niet uit een samenstel van 

vormen. 

 Door vormgeving, materiaalgebruik en kleurgebruik heeft het gebouw geen massieve 

uitstraling en voegt het zich goed in het (rivieren)landschap dat zo ook vanaf de 

Ettenseweg beleefbaar is. 

 Het ziekenhuis is een liggend gebouw. Het is breder dan hoog. De maximale hoogte is 5 

functionele bouwlagen, inclusief een laag voor technische voorzieningen. In meters is dat 

maximaal 20 meter. 

 Het ziekenhuis heeft een alzijdige representatieve uitstraling: aan de zijden langs de wegen 

vormt het ziekenhuis een visitekaartje van Doetinchem, aan de andere zijden gaat het 

gebouw een relatie aan met het landschap.  

 Het ziekenhuis heeft een levendige gevelopbouw: geen regelmaat en repetitie, maar een 

geleding met een korrelgrootte die aansluit bij de maat en de schaal van het landschap. De 

uitstraling van het gebouw geeft het een kleinschalig karakter. 

 De hoofdentree van het ziekenhuis ligt aan de zijde van de Ettenseweg en is een bijzonder 

element van het gebouw: direct herkenbaar en uitnodigend van karakter. De hoofdentree 

is een integraal onderdeel van de vormgeving van het gebouw. 

 Overige entrees zijn in maat en schaal duidelijk ondergeschikt aan de hoofdentree. De 

hoofdentree ligt op de voor het ziekenhuis – wat betreft de interne en de externe 

organisatie - meest functionele plek van het ziekenhuis. 

 Met als doel een rustig gevelbeeld bestaat de gevel voor een groot deel uit één 

basismateriaal, dat bij voorkeur over de gehele daklijn wordt doorgezet. 

 De gevel past in haar omgeving en heeft bij voorkeur een kleurenpalet van het landschap 

waarbij één basiskleur de hoofdtoon vormt. 

 Aandacht voor een zorgvuldige detaillering, passend bij de uitstraling van het gebouw. 

 

Technische installaties 

 Technische installaties (ook zonnecollectoren) op of aan het gebouw doen geen afbreuk 

aan de vormgeving van het gebouw. Waar ze in het zicht komen, zijn ze integraal 

onderdeel van de vormgeving van het gebouw. 

 

Reclame 

 Naam ziekenhuis en eventuele overige naamborden zijn integraal onderdeel van de 

architectuur van het gebouw. 

 Vlaggenmasten en eventuele reclameobjecten zijn in overleg met de gemeente mogelijk. 

 Het belangrijkste is dat uitingen passen in het totaalbeeld. 

 

Buitenruimte 

 De hoogwaardige inrichting van de buitenruimte op het ziekenhuisterrein draagt bij aan het 

groene karakter van de omgeving, ook door: 

o het behouden of inpassen van bestaand groen; 

o groene erfscheidingen van bij het rivierenlandschap behorende beplanting; 

o een functioneel/doelmatige verharding van het oppervlak; 

 Het ziekenhuis is ook in het donker goed herkenbaar en uitnodigend met een levendige 

uitstraling. Voor het eigen terrein en voor de gevel heeft het ziekenhuis een aantrekkelijk 

verlichtingsplan. De verlichting zorgt voor sociale veiligheid en is aangenaam om te zien. 
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2 Programma van Eisen Slingeland Ziekenhuis 
 

2.1 Ambitie en primaire uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis  

 

Het Slingeland Ziekenhuis profileert zich als regioplus ziekenhuis.  

Dat betekent dat het Slingeland Ziekenhuis: 

 het basisziekenhuis is voor de West-Achterhoek en deels daarbuiten; 

 is voorbereid op de toenemende zorgvraag als gevolg van vergrijzing en ontgroening door 

inzet op: 

 maximale samenwerking met de zorgaanbieders in de regio (verbinding care-cure); 

 moderne (communicatie)technologieën (e-healthtoepassingen); 

 is ingericht op de patiënt van de toekomst; 

 een duurzaam gebouw en een duurzame bedrijfsvoering heeft. 

Het resultaat hiervan is een goed toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorginfrastructuur 

voor de inwoners van de regio West-Achterhoek. 

 

Tevens is er sprake van een voorgenomen fusie met Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). 

Door intensief samen te werken kan er voor de regio met twee ziekenhuizen met brede 

basiszorg goede, bereikbare en betaalbare ziekenhuiszorg nu en in de toekomst worden 

gewaarborgd.  

 

Ten grondslag aan deze fusie hebben het Slingeland Ziekenhuis en het SBK enkele doelen 

geformuleerd: 

 Vanuit één visie, uitgedragen door beide ziekenhuizen, inspelen op de stijgende zorgvraag 

in de Achterhoek, de toenemende kwaliteits- en veiligheidseisen en de gewenste 

zorginnovaties. 

 Door de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen, kunnen de ziekenhuizen gezamenlijk 

efficiënter en effectiever werken. 

 Middels samenwerking kunnen de kwaliteitseisen en volumenormen, gesteld aan 

behandelingen en verrichtingen voor de toekomst worden gewaarborgd. Ziekenhuiszorg 

blijft hierdoor op hoog niveau beschikbaar én behouden in de Achterhoek. 

 Schaalvergroting biedt mogelijkheden om de organisatie adequaat in te richten op een 

doelmatige, efficiënte en veilige manier. 

 Gezamenlijk is er meer capaciteit en zijn er meer mogelijkheden om op technologisch 

gebied te blijven investeren, waardoor zaken zoals zorg op afstand beter kunnen worden 

gefaciliteerd. 

 Een neerzetten en uitdragen van een sterke gezamenlijke ziekenhuisvisie op het regionale 

doel, het versterken van de ketenzorg. 

 Vanuit één gezamenlijke visie, die met de huisartsen wordt vormgegeven, wordt een 

grotere kans op toekenning van innovatiegelden ten behoeve van nieuwe (transmurale) 

zorgfinanciering bewerkstelligd. 

 De nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis draagt bij om in perspectief van deze 

samenwerking, de zorg(ondersteunende) activiteiten en de backofficediensten op de meest 

doelmatige manier te organiseren.  

 

Onderstaand een verkorte weergave van de belangrijkste keuzes/uitgangspunten van het 

Slingeland Ziekenhuis die maatgevend zijn voor het functieprofiel van het nieuwe ziekenhuis: 

 Het Slingeland Ziekenhuis blijft behoren tot de beste streekziekenhuizen en scoort hoog 

op items gerelateerd aan onderwerpen als toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit, 

(patiënt)veiligheid en patiëntvriendelijkheid. 
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 Het Slingeland Ziekenhuis speelt een cruciale rol in het behoud van een breed palet aan 

medisch-specialistische zorg voor de inwoners van de West-Achterhoek. 

 De belangrijkste doelgroepen voor het Slingeland Ziekenhuis zijn het verlenen van acute 

zorg en zorg aan (ongeboren) kinderen en (kwetsbare) ouderen. 

 Het Slingeland Ziekenhuis beschikt over drie multidisciplinaire centra: oncologische zorg, 

vaatlijden en het bewegingsapparaat. De aanwezigheid van deze centra sluit aan bij de 

vraag naar zorg in de West-Achterhoek. 

 Voor een goede toegankelijkheid tot acute zorg voor de inwoners van de West-

Achterhoek is een geïntegreerde spoedpost vanzelfsprekend. 

 Binnen de acute zorg is er speciale aandacht voor ouderen en chronisch zieken, zijnde de 

grootste patiëntengroep. In samenwerking met de huisartsen en de andere ketenpartners 

wordt zoveel mogelijk getracht acute behandelingen en opnames in het ziekenhuis te 

voorkomen. 

 Het Slingeland Ziekenhuis bouwt de samenwerking met de eerstelijnszorg op het gebied 

van chronische zorg en ouderenzorg verder uit. Dit komt tot uiting in de ontwikkeling van 

gezamenlijke zorgpaden en het delen van de verpleegkundige expertise. 

 Het Slingeland Ziekenhuis werkt samen met andere (topklinische) ziekenhuizen om te 

voldoen aan volume- en kwaliteitseisen en zodoende toegevoegde waarde te kunnen 

blijven leveren aan patiënten. 

 Voor het Slingeland Ziekenhuis is e-healthtechnologie onlosmakelijk verbonden met de 

primaire zorgverlening. E-health is een van de middelen om de toenemende zorgvraag nu 

en in de toekomst te kunnen opvangen. 

 

Voor de organisatie van de zorg kiest het Slingeland Ziekenhuis voor een netwerkmodel. 

Daarmee worden de voorwaarden gecreëerd voor het aanbieden van integrale zorg binnen de 

regio. Het Slingeland Ziekenhuis wil daarbij vernieuwend zijn in de organisatie van zorg.  

De vernieuwing en innovatiekracht uiten zich met name in de samenwerking met de 

ketenpartners. 

 

2.2 Bebouwingsprogramma 

 

Het Slingeland Ziekenhuis verwacht een toename van de productie. De potentiële groei van de 

zorgvraag is voor de regio tot 2040 circa 25% (en voor regio Winterswijk circa 19% en regio 

Zevenaar circa 35%, ten opzichte van 2013). Deze groei kan niet zonder meer als uitgangspunt 

voor de toekomstige huisvesting worden gehanteerd (dus geen 'huisvesting op de groei').  

Het Slingeland Ziekenhuis gaat daarmee de uitdaging aan om door middel van 

procesoptimalisatie de groei op te vangen, onder meer door: 

 samenwerking in de keten; 

 herinrichting behandelproces, bijvoorbeeld chronische zorg; 

 verbeteren van de capaciteitsbenutting, bijvoorbeeld bedrijfstijdverlenging; 

 flexibele huisvesting 

 

Onderstaande tabel geeft het maximale bebouwingsprogramma aan en een indicatie van de 

soort en omvang van de verschillende functies/voorzieningen van het ziekenhuis.  

 

De voorzieningen voor zorggerelateerde derden en zorgretail zijn indicatief. Voor de 

concretisering van dit programma is Slingeland Ziekenhuis afhankelijk van derden.  

De geschetste voorzieningen zijn dan ook deels een reservering voor de verdere toekomst van 

het ziekenhuis op zijn nieuwe locatie. Wel wordt een maximale omvang gesteld die 

maatgevend is voor het bestemmingsplan. Feitelijke realisatie van deze voorzieningen is 
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afhankelijk van de te maken afspraken met de diverse partijen over zaken als 

investeringskosten, samenwerkingsverbanden en huisvestingslasten.  

 

ziekenhuisfuncties (indicatieve voorzieningen en oppervlakten)  

* OK-complex ca. 6 tot 8 OK's  

* zelfstandige behandelkamers ca. 4 stuks  

* scopiekamers ca. 5 stuks  

* verlosafdeling ca. 1.500 beval. p/j  

* dialyseafdeling    

* SEH/HAP 24/7 beschikbaar  

subtotaal medische zorg: behandeling  5.500 m2  

* special-care ca. 21 bedden  

* kinder-/kraamafdeling ca. 12 bedden   

* dagverpleging ca. 50 bedden   

* kliniek en acute opname ca. 235 bedden  

subtotaal patiënten huisvesting  13.500 m2  

* diagnostiek o.a. 2 CT’s en 2 MRI’s  

* poliklinieken en aanverwante functies ca. 50 tot 65 gelijktijdige 

spreekuren per dag 

subtotaal medische zorg: onderzoek  10.000 m2  

* medische ondersteuning, zoals labs, CSA, 

ziekenhuisapotheek (voor bereiding van medicatie), 

magazijn, etc. 

  5.500 m2 

* personeelsvoorzieningen, zoals kantoren, restaurant, 

opleidingscentrum, etc. 

  5.500 m2 

Totaal ziekenhuisfuncties maximaal (m2 bvo) 40.000 m2 

     

zorggerelateerde derden en zorgretail - indicatief*    

* eerstelijnscentra of gezondheidscentrum 

(bijvoorbeeld: paramedisch/tandheelkunde/maatschap) 

ca. 3.500 m2 bvo 

* restauratieve voorziening(en)** en zorgretail (zoals 

thuiszorgwinkel, audicien, opticien, etc.) 

ca. 1.500 m2 bvo 

Totaal overige functies maximaal (m2 bvo) 5.000 m2 bvo 

* ter voorbeeld, mogelijk (ook) andere disciplines en verhoudingen in 

oppervlakten  

 

** exclusief personeels-/bezoekersrestaurant (is onderdeel van de 

ziekenhuisfuncties)  

 

 

Naast voornoemde onderdelen/voorzieningen zullen op het terrein bij het ziekenhuis 

parkeervoorzieningen worden opgenomen, zie ook paragraaf 2.5.  
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2.3 Toelichting begrip zorggerelateerde derden en zorgretail 

 

De in deze paragraaf als voorbeeld weergegeven voorzieningen zijn illustratief en zijn bedoeld 

om een beeld te schetsen bij de begrippen zorggerelateerde derden/ketenpartners en de term 

zorgretail.  

Het Slingeland Ziekenhuis zal met de potentiële ketenpartners en de potentiële exploitanten 

van voorzieningen verkennen hoe invulling zal worden gegeven aan de huisvesting op het 

toekomstige terrein van het Slingeland Ziekenhuis. 

 

2.3.1 Zorggerelateerde derden/ketenpartners 

Het ziekenhuis is een onderdeel van een proces, de zieke kent daarbij een fase voor het 

ziekenhuis en een fase na het ziekenhuis (de ketengedachte), waarin het ziekenhuis een rol 

blijft spelen. Ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, ouderenzorg, psychiatrie en andere 

zorgorganisaties zijn ketenpartners in de zorg. Zij vormen samen een keten van zorg rond de 

patiënt, om samen de patiënt zo goed mogelijk te helpen. 

 

Overeenkomst in de ketenpartners wordt gevonden in hun maatschappelijke betekenis en 

zorginhoudelijke verbinding. 

Enkele voorbeelden van zorggerelateerde derden/ketenpartners:  

 een centraal spoedcentrum, waarin de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost zijn 

samengebracht;  

 een verpleegkundig expertisecentrum waar patiënten dag en nacht terechtkunnen met 

gezondheidsvragen. Deze functie focust zich met name op het bevorderen van een 

gezonde leefstijl en zelfmanagement bij de patiënt/cliënt; 

 diagnostisch centrum voor tweedelijnsdiagnostiek en eerstelijnsdiagnostiek, zoals het 

maken van röntgenfoto’s of een ECG, of het laten testen van bloed;  

 kantoor van een thuiszorgorganisatie;  

 stadsapotheek voor uitgifte van medicatie en aanverwante artikelen;  

 praktijk of centrum voor tandartsenzorg of huidtherapie of paramedische zorg, etc.;  

 een opleidingsinstituut voor (bij)scholing van zorgpersoneel. 

 

2.3.2 Zorgretail 

In directe nabijheid van het ziekenhuis worden producten aangeboden gericht op gezondheid, 

zorg en lifestyle. Deze retail voorzieningen zijn expliciet niet bedoeld als concurrentvormend 

voor voorzieningen in de binnenstad.  

Restauratieve en retailvoorzieningen versterken daarbij de organisatiedoelstellingen, zoals 

gastvrijheid en services van het ziekenhuis en hebben een duidelijke binding met de 

hoofdfunctie van het ziekenhuis.  

Enkele voorbeelden van restauratieve en retailvoorzieningen die gehuisvest kunnen worden op 

het terrein van het Slingeland Ziekenhuis zijn:  

 bezoekers- en personeelsrestaurant;  

 koffiebar;  

 thuiszorgwinkel;  

 winkels voor hulpmiddelen, zoals orthopedische hulpmiddelen, rollators, hoortoestellen, 

 lenzen en brillen (opticien) etc.; 

 kinderdagverblijf;  

 bloemenwinkel, cadeauwinkel, boeken-/tijdschriftenwinkel, etc.;  

 kapper. 
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2.4 Bebouwd oppervlak, bouwvolumes en bouwhoogtes 

 

2.4.1 Bebouwd oppervlak 

Om logistiek efficiënte zorg te kunnen verlenen en een logische gebouwstructuur te realiseren, 

is het gewenst dat onder meer de spoedeisende hulp (SEH), goederenontvangst/-distributie, 

het energiegebouw en een groot deel van de poliklinieken en de radiologie op de begane grond 

worden gehuisvest. In de ‘Regeling bouwmaatstaven terreingrootte zorgsector’ wordt als 

uitgangspunt genoemd dat 30% van het totale bruto oppervlakte op de begane grond 

gesitueerd wordt. In het bouwconcept van het Slingeland Ziekenhuis bedraagt de oppervlakte 

van de begane grond circa 12.000 m2 bvo (=30% van 40.000 m2 bvo).  

 

De eerstelijnscentra/gezondheidscentrumfuncties dienen direct toegankelijk te zijn en zijn bij 

voorkeur dan ook direct gelegen op de begane grond. Daarnaast is het gebruikelijk dat ook de 

restauratieve en zorgretailvoorzieningen op de begane grond zijn gehuisvest (direct 

toegankelijk in verband met de hoge turn-over). Praktijkvoorbeelden van recentelijk 

gerealiseerde ziekenhuizen waarbij voorgenoemde functies ook op begane grond gehuisvest 

zijn, zijn onder andere het Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente te Enschede, 

Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch en Meander Medisch Centrum te Amersfoort.  

 

Het totaal van het bebouwde oppervlak komt daarmee uit op circa 17.000 m2 bvo, zie 

onderstaande tabel ter verduidelijking. Om enige speling te behouden voor de 

ontwerpoplossing en flexibiliteit richting de toekomst is het wenselijk voor het 

bestemmingsplan uit te gaan van een maximaal bebouwd oppervlak van 20.000 m² bvo, 

exclusief parkeervoorzieningen.  

 

onderdeel  bebouwd 

oppervlak 

ziekenhuisfuncties 12.000 m2 bvo 

eerstelijnscentra of gezondheidscentrum (bijvoorbeeld: 

paramedisch/tandheelkunde/maatschap) 

3.500 m2 bvo 

restauratieve voorziening(en)** en zorgretail (zoals thuiszorgwinkel, 

audicien, opticien, etc.) 

1.500 m2 bvo 

Totaal bebouwd oppervlak 17.000 m2 bvo 

 

2.4.2 Aantal bouwvolumes op het terrein 

De opzet van het ziekenhuis is bij voorkeur zo compact mogelijk zodat logistieke lijnen zo kort 

mogelijk zijn en zorg efficiënt kan worden geleverd. Echter, vanuit vastgoedoptiek (zoals 

afschrijvingstermijnen en investeringskosten) is het mogelijk wenselijk om diverse 

bouwvolumes te realiseren. Het maximum aantal bouwvolumes op het ziekenhuisterrein 

wordt echter beperkt tot 4 (exclusief parkeervoorzieningen) en bestaan indicatief uit:  

 energiegebouw;  

 hoofdgebouw (alle ziekenhuisfuncties); 

 zorgretail / eerstelijnscentra / gezondheidscentrum;  

 staf-/kantoorfuncties. 

 

2.4.3 Maximum bouwhoogte  

Gestreefd wordt naar een compact gebouw om efficiënte zorg te kunnen leveren en overzicht 

te creëren voor patiënten en bezoekers. Mede om logistieke- en geluidsoverlast voor 

patiënten, bezoekers en medewerkers bij toekomstige verbouwing te beperken, is het niet 

wenselijk een hoog gestapeld ziekenhuisgebouw te realiseren. 
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De maximum bouwhoogte bedraagt 20 meter. Waarbij maximaal 15% van het totale bvo een 

bouwhoogte van maximaal 26 meter (6 bouwlagen) krijgt. Deze bouwhoogte is benodigd om 

op een functiestapeling te kunnen realiseren die de compactheid van het gebouw (en daarmee 

de logistiek) bevorderd. Indicatief zou de functiestapeling van het ziekenhuis er op hoofdlijnen 

als volgt uit kunnen zien: 

 begane grond: entree, poliklinieken, radiologie, SEH/HAP 

 1e verdieping: poliklinieken 

 2 verdieping: kliniek 

 3e verdieping: kliniek 

 4e verdieping: hotfloor (OK-complex en intensieve verpleging) 

 5e verdieping: techniek (ten behoeve van onder andere OK-complex) 

 

2.5 Verkeer en ontsluiting terrein 

 

2.5.1 Toegangen 

De hoofdentree van het Slingeland Ziekenhuis zal herkenbaar worden vormgegeven ten 

opzichte van de overige entrees. De overige entrees dienen ten behoeve van:  

 toegang tot SEH voor patiënten met eigen vervoer; 

 toegang tot SEH/ambulancehal voor ambulances; 

 toegang voor lijkwagen; 

 toegang voor personeel; 

 toegang voor aan- en afvoer van goederen; 

 toegang voor afvoer van afval. 

 

2.5.2 Verkeer  

Het is van belang dat bezoek, personeel en toeleveranciers het ziekenhuis goed kunnen 

bereiken en dat deze stromen zo veel als mogelijk ruimtelijk gescheiden kunnen worden. Het 

aantal voertuigbewegingen dat op de drukke dagen (dinsdag tot en met donderdag) in de 

huidige situatie van en naar het Slingeland Ziekenhuis gaat, veroorzaakt circa 6.000 

bewegingen. 

 

De verkeersontsluiting zal aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 

 de toegang dient voldoende breed te zijn voor verkeer in twee richtingen; 

 hulpdiensten dienen te allen tijde het plangebied en in het bijzonder de SEH te kunnen 

bereiken. 

 

Het Slingeland Ziekenhuis kent 4 categorieën die specifieke eigenschappen hebben aangaande 

bereikbaarheid: 

 ambulance en spoed; 

 bezoekers en patiënten; 

 personeel en zakelijk; 

 bevoorrading, goederen en afval. 

 

  



Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis       Ruimtelijk Toetsingskader locatie A18 / N317 
 

 

 

19 

Daarbij komen de volgende verkeersstromen aan de orde van en naar het plangebied:  

 autoverkeer; 

 langzaamverkeer (fietsverkeer en voetgangers); 

 openbaar vervoer; 

 bevoorradingsverkeer; 

 spoeddiensten. 

 

Navolgend worden per categorie puntsgewijs de uitgangspunten aangaande bereikbaarheid 

weergegeven. 

 

Ambulance en spoed 

 Het plangebied en in het bijzonder de SEH zijn te allen tijde bereikbaar per ambulance (zo 

nodig middels een noodroute). 

 Waar mogelijk wordt ambulanceverkeer gescheiden van reguliere bezoekers en 

patiëntenverkeer. 

 Parkeren voor spoedpatiënten met eigen vervoer vindt plaats nabij de ingang van  

de SEH.  

 

Bezoekers en patiënten 

 Bij het ziekenhuis wordt een parkeervoorziening opgenomen die bereikbaar is voor 

patiënten/bezoekers met eigen vervoer. Ligging van deze voorziening is bij voorkeur in 

nabijheid van de hoofdentree. 

 In het plangebied wordt (nabij de hoofdentree) een fietsparkeervoorziening opgenomen 

die bij voorkeur bereikbaar is middels een vrij liggend fietspad. 

 Nabij de hoofdentree dient een voorziening te komen om iemand af te zetten/op te halen 

(kiss & ride).  

 Het ziekenhuis is bereikbaar per openbaar vervoer (ov) en besteld vervoer (servicebus en 

taxi). Nabij het ziekenhuis dient een stopplaats voor ov (lijnbus) gesitueerd te zijn van 

waaruit een voetpad gaat naar de hoofdingang van het ziekenhuis.  

 

Personeel en zakelijk 

 Bij het ziekenhuis dient een parkeervoorziening opgenomen te worden die bereikbaar is 

met eigen vervoer. 

 Bij het ziekenhuis dient een fietsparkeervoorziening opgenomen te worden nabij de 

(personeels)entree. Deze fietsstalling is bij voorkeur bereikbaar middels een vrij liggend 

fietspad. 

 Ook deze categorie maakt gebruik van openbaar vervoer. Voor de uitgangspunten zie 

voornoemde punten aangaande openbaar vervoer. 

 

Bevoorrading, goederen en afval 

 Bevoorrading en afvoer van afval vinden gescheiden van de hoofdentree plaats (merendeel 

van de vervoersbewegingen hebben een vaste frequentie). 

 Het transport van stoffelijk overschot vindt plaats via een van de hoofdentree gescheiden 

entree. 
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Algemeen 

Aanvullend op voornoemde uitgangspunten die betrekking hebben op een specifieke categorie 

is er een aantal algemene uitgangspunten, te weten:  

 Verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers speelt een grote rol. Bij het ziekenhuis is 

dat niet anders. Er dient aandacht te zijn voor het ontvlechten van de verschillende 

verkeerssoorten, teneinde de verkeersveiligheid voor elke groep zo groot mogelijk te 

houden. 

 Het Slingeland Ziekenhuis zal een actief mobiliteitsbeleid voeren dat het gebruik van eigen 

vervoer door personeel beperkt. 

 Communicatie over alternatieven voor eigen vervoer vindt actief plaats door het 

Slingeland Ziekenhuis (onder andere via de website). 

 Het huidig aantal parkeerplekken op het terrein van Slingeland Ziekenhuis bedraagt 1.043 

stuks. Definitief aantal te bepalen op basis van parkeercapaciteitsberekening. De locatie is 

daarbij van invloed op het benodigd aantal parkeerplekken. De parkeeroplossing is 

mogelijk ook deels in gebouwde parkeervoorziening op te lossen (afhankelijk van locatie 

en financiële middelen). 

 Het Slingeland Ziekenhuis zal een systeem van betaald parkeren invoeren (zoals ook in de 

huidige situatie het geval is). 

 

2.6 Kwalitatieve uitgangspunten 

 

2.6.1 Bereikbaarheid locatie 

Slingeland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis voor patiënten uit de brede omgeving, zie 

onderstaande afbeeldingen (figuren 1.1 en 1.2) van het adherentiegebied dat door het 

Slingeland Ziekenhuis wordt bediend. De patiënten uit Doetinchem vormen een belangrijke 

groep, echter in aantal is de hoeveelheid patiënten die uit de regio naar het ziekenhuis komt 

een veelvoud van deze groep.  

 

Het is evident dat bij acuut levensgevaar het ziekenhuis goed en snel bereikbaar moet zijn. 

Overigens zal niet alleen de patiënt dan snel bij het ziekenhuis moeten zijn, maar ook 

opgeroepen artsen en personeel. De bereikbaarheid van het ziekenhuis voor acute en 

spoedeisende zorg vanuit de gehele Achterhoek is dan ook van groot belang. Jaarlijks bezoeken 

ongeveer 17.000 patiënten de Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis waarvan circa 

2.000 per ambulance.  
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Figuur 1.1 Klinische adherentie Slingeland Ziekenhuis, Prismant 2010 (Bron: LMR/CBS) 
 

 
Figuur 1.2 Poliklinische adherentie Slingeland Ziekenhuis, Prismant 2010 (Bron: LMR/CBS) 
 

2.6.2 Ruimtebehoefte 

Bij het bepalen van de terreingrootte is niet alleen de voor het gebouw (de gebouwen) 

beschikbare grondoppervlakte van belang (zoals weergegeven in paragraaf 2.4.1), maar ook de 

onbebouwde terreinoppervlakte eromheen. De onbebouwde terreinoppervlakte moet 

voldoende ruimte bieden voor: 

 Toegangs- en ontsluitingswegen voor bezoekers, medewerkers, patiënten, enzovoorts. De 

toegankelijkheid voor gehandicapten verdient hierbij extra aandacht. 

 Overige verhardingen, zoals opstel- en manoeuvreerruimten bij gebouwtoegangen, 

bijvoorbeeld ten behoeve van ambulances, taxi’s en brandweer, en de aan- en afvoer van 

goederen. 

 Parkeervoorzieningen, rijwielstallingen. 

 Opstelruimte voor bijvoorbeeld afvalcontainers, trafo- en gasreduceerstations, en 

opslagfaciliteiten voor explosieve en brandgevaarlijke stoffen. 
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 Groenvoorzieningen, paden, terrassen, waterpartijen (waaronder waterretentie) en 

dergelijke. 

 Eventuele voorzieningen voor buitenactiviteiten (therapie, recreatie, sport en dergelijke). 

 

Tevens dient het terrein groot genoeg te zijn om veranderingen in de zorg te kunnen 

accommoderen. Deze veranderingen vinden in hoofdlijnen plaats op geleide van nieuwe 

technologie (informatie en medische) en op geleide van nieuwe werkprocessen.  

Deze vernieuwingen volgen elkaar steeds sneller op, vaak met een cyclus van 3 tot 5 jaar. Ook 

de verdere concentratie van ziekenhuisactiviteiten in de regio speelt een rol in de noodzaak 

voor uitbreidingsflexibiliteit. Omdat veranderingen in de zorg voortdurend om aanpassingen 

van ruimten, opstellingen van medische apparatuur, etc. vragen, dient het nieuwe ziekenhuis 

adequaat deze vernieuwingen te kunnen accommoderen.  

Naast een goed doordacht flexibel gebouwconcept is het ook van belang dat het gebouw kan 

uitbreiden en/of annex bebouwing kan worden gesitueerd.  

Bij toekomstige verbouwingen is het van belang dat de overlast voor patiënten, bezoek en 

medewerkers tot acceptabele normen beperkt wordt. Dit betekent dat er voldoende 

opstelruimte moet zijn voor bouw en materieel. Daarbij moet het terrein goed bereikbaar zijn 

voor bouwverkeer zonder overlast te geven aan het primaire zorgproces. De kavel (en de 

inrichting) dient voldoende ruimte te bieden om dit mogelijk te maken. Een ideale locatie is 

daarmee een locatie met voldoende kavel omvang welke het mogelijk maakt om in de verre 

toekomst vervangende nieuwbouw te realiseren. 

 

De voornoemde benodigde opsomming van voorzieningen en de toekomstige flexibiliteit is 

gekwantificeerd in navolgende opsomming. Om de opsomming mogelijk te maken wenst het 

Slingeland Ziekenhuis een kaveloppervlak van 8 ha. Met een bebouwd oppervlak van 2 ha. 

levert dit een bebouwingspercentage op van 25%. 

 

onderdeel   omvang 

bebouwd oppervlak ziekenhuis 2 ha.  

parkeervoorzieningen (en rijwielstalling) * minimaal 1200 parkeerplekken  

verhard (toegangs- en ontsluitingswegen, 

opstelruimte, etc.) ** 

15% á 30% van het  bebouwd oppervlak 

waterberging/-retentie en groenvoorzieningen 

(incl. paden en terrassen) *** 

circa 35% van het bebouwd-, verhard- en 

parkeeroppervlak 

toekomstige flexibiliteit (uitbreidbaarheid) **** 15% á 20% van het bebouwd oppervlak 

 

* Het huidig aantal parkeerplekken op het terrein van Slingeland Ziekenhuis bedraagt 1.043 

stuks. Daarbij is in de huidige situatie sprake van parkeerdruk veroorzaakt door het Slingeland 

Ziekenhuis in omliggende wijk. Definitief aantal parkeerplekken zal worden bepaald op basis 

van parkeercapaciteitsberekening. De locatie en zijn bereikbaarheid is daarbij van invloed op 

het benodigd aantal parkeerplekken.  

 

** In de huidige situatie van het Slingeland Ziekenhuis bedraagt het oppervlakte aan 

wegen/verharding ca. 20% van het bebouwd oppervlakte (exclusief parkeervoorzieningen).  

 

*** het Slingeland Ziekenhuis heeft de visie en ambitie om een “healing envirmoment” te 

realiseren waarbij de aanwezigheid van groenvoorzieningen een nadrukkelijke rol spelen (zie 

ook paragraaf 2.6.3). Afhankelijk van de stedenbouwkundig context (hoeveelheid reeds 

aanwezige groenvoorzieningen) fluctueert dit percentage met circa 10%. Hierbinnen geld dat 
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(conform algemene vuistregels) circa 10% tot 15% van de oppervlakte van het plangebied nodig 

is voor de waterberging.  

 

**** Het college bouw zorginstellingen hanteert in haar “regeling bouwmaatstaven 

terreingrootte zorgsector” een ‘flexibiliteitsmarge’ van 15% van de bebouwde oppervlakte. 

(Voorheen diende college bouw zorginstellingen goedkeuring te verlenen voor de bouw en 

verbouw van zorgvastgoed. Het college bouw zorginstellingen heeft met ingang van 1 januari 

2010 zijn wettelijke taken verloren) 

 

2.6.3 Belevingswaarde omgeving 

In toenemende mate wordt onderkend dat de omgeving van een patiënt van grote invloed is 

op het genezingsproces. Er is in ruime mate wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de 

positieve invloed van licht, uitzicht en groen (healing environment). Gezien de steeds medisch 

complexer wordende patiëntenpopulatie en de noodzaak voor spoedig herstel en beperking 

van langdurige revalidatietrajecten, streeft het Slingeland Ziekenhuis naar een gebouw met een 

situering, indeling en vormgeving (uitzicht, licht, kleur en geluid) die rust bevorderen en stress 

beperken, zodat het genezingsproces wordt bespoedigd.  

Een natuurlijke omgeving/uitzicht op groen leidt aantoonbaar tot afname van stress bij 

patiënten, en daarmee een verbetering van de weerstand, minder behoefte aan medicatie en 

een sneller herstelproces.  

Het Slingeland Ziekenhuis ziet het daarbij ook als zijn taak om voor werknemers een prettige 

werkomgeving te creëren, evenals om voor bezoekers van het ziekenhuis een aangename 

omgeving te realiseren.  

Het Slingeland Ziekenhuis streeft dan ook naar een open, groene inpassing van het nieuwe 

ziekenhuis in zijn omgeving.  

 

Daarnaast is het van belang dat de omliggende bebouwing, functies en voorzieningen bij het 

nieuwe ziekenhuis geen risico vormen voor het functioneren van het ziekenhuis.  

Hierbij moet gedacht worden aan veiligheidsrisico’s, geuroverlast, geluidsoverlast, 

hygiëne/besmettingsgevaar, elektromagnetische interferentie (of EMI), etc. 

 

2.6.4 Energie en duurzaamheid 

 

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te 

realiseren, zo mogelijk energieneutraal en klimaatneutraal. Om dit om te zetten in concrete 

plannen dient binnen het bestemmingsplan de mogelijkheid te worden opgenomen om 

warmte-koudeopslag (wko), warmtekrachtkoppeling (WKK) en een vergistingsyteem (zoals 

Pharmafilter) te realiseren. Een vergistingssysteem verwerkt en zuivert het afval en afvalwater 

op het terrein van het ziekenhuis. In deze installatie wordt het afval vergist en omgezet in 

elektriciteit.  

Het afvalwater wordt daarbij gezuiverd tot proceswater, dat het ziekenhuis kan gebruiken 

voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. 

Door het decentraal gebruiken van afvalstromen binnen het ziekenhuis voor het opwekken van 

bruikbare energie, wordt beoogd het verbruik van primaire brandstoffen te verminderen. 

Daarbij zorgt een dergelijke techniek tevens voor de reductie van afvalstromen en reiniging van 

afvalwater.  

Doel is om tot een duurzame oplossing te komen met zo laag mogelijke maatschappelijke 

kosten en die technisch en financieel haalbaar is. In het ontwerp en materiaalgebruik van het 

gebouw en zijn omgeving zal daarbij rekening gehouden moeten worden met onder andere 

klimaatbestendigheid. 
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3 Nota van Uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis 
 

3.1 Initiatief Slingeland Ziekenhuis 

 

In het nieuwe ziekenhuisgebouw voor het Slingeland Ziekenhuis kunnen mensen terecht voor 

een breed palet aan medisch-specialistische zorg, waaronder spoedeisende zorg en 

geboortezorg.  

Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis wil het Slingeland Ziekenhuis de ziekenhuiszorg nauw 

gaan laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg. Een nieuw ziekenhuis biedt uitstekende 

mogelijkheden om een toekomstbestendige zorginfrastructuur voor de regio te realiseren, en 

draagt daarmee bij aan een vitale leefomgeving in de West-Achterhoek.  

 

Samenwerking met andere zorgorganisaties en ziekenhuizen wordt in de visie van het 

Slingeland Ziekenhuis steeds belangrijker. Deze samenwerking is nodig om de toenemende 

vraag naar zorg te kunnen opvangen, de zorg goed te kunnen organiseren en zorgvernieuwing 

mogelijk te maken.  

Om deze samenwerking optimaal te kunnen faciliteren, beoogt het Slingeland Ziekenhuis bij de 

nieuwbouw van het ziekenhuis ook zorggerelateerde functies/derden te huisvesten op het 

terrein. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een eerstelijns-/ gezondheidscentrum 

(zoals ook gevestigd in het TEC-gebouw op het huidige terrein van het Slingeland Ziekenhuis 

aan de Kruisbergseweg), een zorghotel/revalidatiecentrum, restauratieve voorzieningen (voor 

bezoekers en personeel) en zorggerelateerde retail (audiciën, opticiën, orthopedische 

hulpmiddelen, thuiszorgwinkel, et cetera). 

 

Het Slingeland Ziekenhuis voorziet primair in de behoefte aan ziekenhuiszorg in de regio  

West-Achterhoek. Een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis voor de regio is een 

voorwaarde voor het uitoefenen van de ziekenhuisfunctie.  

Het Slingeland Ziekenhuis wil zich bovengemiddeld en bovenregionaal onderscheiden op 

medisch-inhoudelijk gebied en op de manier waarop de zorg wordt geleverd. Een goede 

bereikbaarheid van het ziekenhuis van buiten de directe regio is daarmee tevens voorwaarde 

voor het onderscheidend kunnen zijn van de Slingeland Ziekenhuis. 

Het Slingeland Ziekenhuis biedt de acute medisch-specialistische zorg aan voor zijn 

verzorgingsgebied en beschikt over een spoedeisende hulp (SEH), als onderdeel van de 

regionale acute keten. Deze SEH dient 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk te 

zijn voor spoedeisende patiënten.  

 

3.2 Doel 

 

De randvoorwaarden en uitgangspunten zijn opgesteld om een zorgvuldige ruimtelijk-

planologische uitwerking van de nieuwbouw te borgen. In deze nota zijn de randvoorwaarden 

en uitgangspunten verwoord die van belang zijn bij het opstellen van het bestemmingsplan. Met 

deze nota worden de richtlijnen gegeven om te komen tot de onderbouwing van het initiatief 

die in het kader van dit initiatief benodigd zijn conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

 

In hierna volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten verwoord voor de 

nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis.  
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3.3 Uitgangspunten 

 

3.3.1 Stedenbouw 

Bouwvolume 

In het plangebied wordt een maximaal bouwvolume gerealiseerd van 45.000 m2 bvo. Hiervan is 

maximaal 40.000 m2 bvo ten behoeve van de ziekenhuisfunctie en maximaal  

5.000 m2 bvo ten behoeve van zorggerelateerde functies/derden en direct aan het 

ziekenhuisgerelateerde retailfuncties.  

 

Verder zullen binnen het plangebied adequate parkeervoorzieningen (een gebouwde 

parkeervoorziening en maaiveld parkeren) worden gerealiseerd. 

 

Voorgaande is binnen de kaders zoals opgenomen in de pre-anterieure overeenkomst  

d.d. 10 april 2015 tussen gemeente Doetinchem en Slingeland Ziekenhuis. 

 

Bouwvlak en bebouwingsoppervlak 

Om een natuurlijke omzoming van de bebouwing te bereiken, worden de bouwvlakken en 

daarmee de bebouwing uit de erfgrens gesitueerd.  

De ligging van de bebouwing wordt verder bepaald door enerzijds de geluidscontour van de 

snelweg A18 en anderzijds de benodigde ruimte aan de voorzijde van het terrein voor de 

verkeersafwikkeling in relatie tot de ontsluiting op de N317.  

De bebouwing wordt ook zodanig gepositioneerd dat deze zowel vanaf de snelweg als vanaf de 

N317 zichtbaar is.  

 

De footprint van de nieuwbouw, zorggerelateerde functies/derden en direct aan het ziekenhuis 

gerelateerde retailfuncties zal maximaal 20.000 m2 bvo bedragen. 

 

De parkeervoorzieningen worden gesitueerd tussen de snelweg en de bebouwing. De 

footprint van de parkeervoorzieningen zal eveneens maximaal 20.000 m2 bvo bedragen. 

 

Bouwhoogte 

De bouwhoogten van de bebouwing zullen voortkomen uit het logistieke model van het 

ziekenhuis waaruit de gewenste functiestapeling volgt. Maximum zullen zes bouwlagen worden 

gerealiseerd, waarvan één (terugliggende) bouwlaag voor techniek.  

 

Binnen het bouwvlak met de bestemming maatschappelijke doeleinden bedraagt de 

maximale bouwhoogte gerelateerd aan de functionele bouwlagen daarmee 20 meter (4 

meter per bouwlaag). Voor 15% van het totale bvo zal een maximum bouwhoogte van 26 

meter van toepassing zijn. Deze bouwhoogte is met name bedoeld voor een (terugliggende) 

bouwlaag voor techniek. Deze terugliggende bouwlaag is noodzakelijk voor het doelmatig 

functioneren van het ziekenhuis en zal met name worden gebruikt voor liftopbouwen, 

luchtbehandeling, energievoorzieningen, glazenwasinstallatie, et cetera.  

 

Binnen het bouwvlak met de functie ‘parkeren’ zal een gebouwde parkeervoorziening van 

maximaal 4 bouwlagen worden gerealiseerd met een maximumhoogte van 15 meter  

(3 meter per bouwlaag).  

Deze gebouwde parkeervoorziening wordt voorzien van een dak ten behoeve van een 

groendak/sedumdak en/of zonnepanelen. 
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Waterveiligheid  

Door het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is het risico en het gevolg inzichtelijk gemaakt van 

een doorbraak van dijkring 48 waarbinnen het plangebied zich bevindt. Een samenvatting 

hiervan is opgenomen in bijlage 2.  

Uit de samenvatting blijkt dat dijkdoorbraken langs het Duitse deel van de Rijn tot grote 

schade en een groot aantal slachtoffers in een groot gebied in Nederland kunnen leiden. 

Hierbij is door het WRIJ aangegeven dat het onderhoud van de Duitse dijken ernstig 

achterloopt, waardoor er sprake is van een verhoogd risiconiveau. Doelstelling van het Duitse 

waterschap is om dit per 2025 weer binnen het normatieve risiconiveau te hebben.  

Uit de toelichting van het WRIJ blijkt dat het gevolg bij een dergelijke dijkdoorbraak van dien 

aard is, dat het plangebied zeker enkele dagen onbereikbaar zal zijn evenals grote delen van het 

verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis. Het plangebied zal tot enkele meters geheel 

onder water kan komen te staan. 

 

Op basis van deze analyse van WRIJ en naar aanleiding van het overleg met de Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland is door het Slingeland Ziekenhuis geconcludeerd dat het 

ziekenhuis op de beoogde locatie geen rol zal spelen bij een dergelijke ramp aangezien het niet 

bereikbaar is (voor patiënten, personeel, goederen, et cetera).  

 

Het ziekenhuis zal bij een dergelijke ramp geen functie kunnen vervullen en dient in een 

dergelijke gebeurtenis als niet-inzetbaar te worden beschouwd. Patiënten in het ziekenhuis 

zullen bij een dergelijke ramp in principe worden geëvacueerd.  

Bij het gebouwontwerp zal rekening gehouden worden met het risico op een dergelijk 

overstromingsscenario (een dijkdoorbraak), opdat het ziekenhuis zo spoedig mogelijk nadat 

een ramp zich heeft voltrokken en de locatie weer bereikbaar is, zijn functie weer kan 

vervullen. 

Naast een dijkdoorbraakscenario zijn door het WRIJ ook de kans en het gevolg inzichtelijk 

gemaakt van een overstroming van de Oude IJssel. Hiervan is eveneens een samenvatting 

opgenomen in bijlage 3. Uit de samenvatting blijkt dat bij overstroming van de Oude IJssel het 

plangebied in zeer beperkte mate te maken krijgt met wateroverlast. In overleg met het WRIJ 

en gemeente Doetinchem zijn maatregelen geïnventariseerd ter beperking van de gevolgen van 

een dergelijke overstroming. Dit met als doel dat het ziekenhuis zijn functie in een dergelijk 

overstromingsscenario kan blijven vervullen. Bij de uitwerking van de inrichting van het 

plangebied (het inrichtingsplan) zal uit worden gegaan van de waterhoogtes zoals vermeld in de 

rapportage van het WRIJ.  

 

Met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de regio is afgesproken om in het ontwerp van het gebouw 

rekening te houden met het voorkomen van de 7 gevolgen van disbalans, zie bijlage 4.  

 

Toegangen 

De hoofdentree van het Slingeland Ziekenhuis zal zichtbaar vanaf de N317 worden gesitueerd 

en zal herkenbaar worden vormgegeven ten opzichte van de overige entrees. Ook aan andere 

zijden van het ziekenhuis worden binnen het bouwvlak met de bestemming maatschappelijke 

doeleinden de nodige entrees gerealiseerd, respectievelijk voor:  

 toegang tot SEH voor patiënten met eigen vervoer; 

 toegang tot SEH/ambulancehal voor ambulances; 

 toegang voor lijkwagen; 

 toegang voor personeel; 
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 toegang voor aan- en afvoer van goederen; 

 toegang voor afvoer van afval. 

 

Verkeer  

Het plangebied zal worden ontsloten ter hoogte van het bestaande kruispunt N317 

Gaanderenseweg. Ter illustratie zie globale plaatsaanduiding op de voorlopige Plankaart (bijlage 

5).  

 

Deze verkeersontsluiting zal ontworpen worden op basis van een door het Slingeland 

Ziekenhuis uit te voeren verkeersanalyse en kruispuntberekening en in overleg met 

betreffende wegbeheerder(s). Deze verkeersontsluiting zal aan de volgende voorwaarden 

moeten voldoen: 

 De verkeersontsluiting moet zodanig zijn vormgegeven dat een goede afwikkeling van het 

verkeer in de omgeving, met name op de N317, wordt gegarandeerd. Van invloed hierop 

is de definitieve ligging van de te reconstrueren kruising N317 Gaanderenseweg. 

 De toegang dient voldoende breed te zijn voor verkeer in twee richtingen. 

 Hulpdiensten dienen te allen tijde het plangebied en in het bijzonder de SEH te kunnen 

bereiken. 

 Terugslag van verkeer richting de A18 moet voorkomen worden.  

 

Op basis van een verkeersanalyse door Goudappel Coffeng (zie bijlage 11) is een verkenning 

gedaan naar de benodigde wegaanpassingen. Deze verkenning geeft inzicht in de 

oplossingsrichtingen.  

De resultaten van deze verkenning zijn uitgangspunt voor de aard en omvang van de te nemen 

maatregelen. De wijze waarop een en ander wordt vormgegeven, ligt niet vast maar moet een 

oplossing bieden voor de aantallen en modaliteiten. Deze oplossingsrichtingen dienen met 

betreffende wegbeheerders nader uitgewerkt te worden tot een gedragen ontwerp. Op basis 

hiervan dient overeenstemming tussen het Slingeland Ziekenhuis en de wegbeheerders over de 

kostenverdeling te worden bereikt. 

 

In het plangebied worden de volgende routes gerealiseerd: 

 een langzaam verkeersroute naar de fietsenstalling en entree van het ziekenhuis; 

 een route vanaf de ontsluiting van het terrein naar de parkeervoorziening; 

 een route vanaf de ontsluiting van het terrein rondom de bebouwing ten behoeve van de 

hiervoor genoemde verschillende entrees; 

 een route vanaf de ontsluiting van het terrein tot nabij de hoofdingang van het ziekenhuis 

ten behoeve van besteld vervoer (zoals regiotaxi) en openbaar vervoer (servicebus); 

 een route (voetpad) vanaf de bushalte langs de N317 naar de hoofdingang van het 

ziekenhuis. 

 

Aanvullend op bovenstaande voorwaarden voor de verkeersontsluiting en diverse routes is het 

volgende ‘Programma van eisen bereikbaarheid’ opgesteld, waarin de bij dit onderwerp 

behorende uitgangspunten zijn opgenomen.  

 

Programma van eisen bereikbaarheid 

 

Speerpunten bereikbaarheid 

Het Slingeland Ziekenhuis kent 4 categorieën die specifieke eigenschappen hebben aangaande 

bereikbaarheid: 

 ambulance en spoed; 
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 bezoekers en patiënten; 

 personeel en zakelijk; 

 bevoorrading, goederen en afval. 

 

Daarbij komen de volgende verkeersstromen aan de orde van en naar het plangebied:  

 autoverkeer; 

 langzaam verkeer (fietsverkeer en voetgangers); 

 openbaar vervoer; 

 bevoorradingsverkeer; 

 spoeddiensten. 

 

Navolgend worden per categorie puntsgewijs de uitgangspunten aangaande bereikbaarheid 

weergegeven. 

 

Ambulance en spoed 

 Het plangebied en in het bijzonder de SEH zijn te allen tijde primair via N317 bereikbaar 

per ambulance. 

 Waar mogelijk wordt ambulanceverkeer gescheiden van reguliere bezoekers en 

patiëntenverkeer. 

 Parkeren voor spoedpatiënten met eigen vervoer vindt plaats nabij de ingang van de SEH.  

 

Bezoekers en patiënten 

 In het plangebied wordt een parkeervoorziening opgenomen die bereikbaar is met eigen 

vervoer. 

 In het plangebied wordt (nabij de entree) een fietsparkeervoorziening opgenomen  

die aansluit op omliggende fietspaden. Bij voorkeur middels een vrij liggend fietspad. 

 Nabij de hoofdentree komt een voorziening om iemand af te zetten/op te halen 

(kiss&ride).  

 Het plangebied is bereikbaar per openbaar vervoer (OV) en besteld vervoer (servicebus 

en taxi). Er wordt een stopplaats voor OV (lijnbus) nabij het plangebied gesitueerd van 

waaruit een voetpad naar de hoofdingang van het ziekenhuis zal worden aangelegd.  

 

Personeel en zakelijk 

 In het plangebied wordt een parkeervoorziening opgenomen die bereikbaar is met eigen 

vervoer. 

 In het plangebied wordt een fietsparkeervoorziening opgenomen nabij de 

(personeels)entree. Fietspaden in het plangebied sluiten aan op omliggende fietspaden bij 

voorkeur in de vorm van een vrij liggend fietspad. 

 Ook deze categorie maakt gebruik van openbaar vervoer. Voor de uitgangspunten zie 

voornoemde punten aangaande openbaar vervoer. 

 

Bevoorrading, goederen en afval 

 Bevoorrading en afvoer van afval vinden gescheiden van de hoofdentree plaats (merendeel 

van de vervoersbewegingen hebben een vaste frequentie). 

 Het transport van stoffelijk overschot vindt plaats via een van de hoofdentree gescheiden 

entree. 
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Algemeen 

 

Aanvullend op voornoemde uitgangspunten die betrekking hebben op een specifieke categorie 

is er een aantal algemene uitgangspunten, te weten:  

 De (hoofd)ontsluiting van het plangebied zal logischerwijs gesitueerd worden  

ter hoogte van het bestaande kruispunt Ettenseweg en Gaanderenseweg.  

 Voorwaarde is dat er geen terugslag van verkeer plaatsvindt op de provinciale weg. Dit 

betekent dat er voldoende capaciteit voor de verkeersafwikkeling in het plangebied moet 

zijn.  

 De ontsluiting naar het ziekenhuis toe en het ziekenhuisterrein op, moet zodanig worden 

vormgegeven dat er geen doorstroombeperking komt op de doorgaande routes. Denk 

daarbij aan de rijks- en provinciale toevoerwegen. Dit vraagt (mogelijk) om aanpassingen 

van de infrastructuur buiten het ziekenhuisterrein. 

 Het ziekenhuisterrein moet bij een calamiteit op de Ettenseweg voor de deur bereikbaar 

blijven voor ambulances vanuit de diverse richtingen (A18, Montferland, Oude IJsselstreek 

en Doetinchem). Ook dienen ambulances te allen tijde van het ziekenhuisterrein weg te 

kunnen rijden. 

 Er moet rekening gehouden worden met het blijven voorzien in de ontsluiting van de 

bestaande en te handhaven woningen c.q. bedrijven. 

 Verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers speelt een grote rol. Bij het ziekenhuis is 

dat niet anders. Er dient aandacht te zijn voor het ontvlechten van de verschillende 

verkeerssoorten, teneinde de verkeersveiligheid voor elke groep zo groot mogelijk te 

houden. 

 Het Slingeland Ziekenhuis zal een actief mobiliteitsbeleid voeren dat het gebruik van eigen 

vervoer door personeel beperkt. 

 Het Slingeland Ziekenhuis zal een systeem van betaald parkeren invoeren (zoals ook in de 

huidige situatie het geval). 

 Communicatie over alternatieven voor eigen vervoer vindt actief plaats door het 

Slingeland Ziekenhuis (onder andere via de website). 

In overleg met de gemeente, provincie en vervoerder zal worden bepaald welk openbaar 

vervoer en in welke frequentie het plangebied zal aandoen. Gezien het feit dat de doelgroep 

van het ziekenhuis minder mobiel is dan gemiddeld, dient de halteringsplaats van het openbaar 

vervoer op een bij de doelgroep passende afstand van de hoofdentree te worden gerealiseerd.  

 

Parkeren  

Op basis van de huidige parkeercapaciteit voor bezoekers, patiënten en personeel en met de 

rekenschap van toevoeging van zorggerelateerde functies is het benodigd aantal 

parkeerplaatsen binnen het bouwvlak met de functie ‘parkeren’ bepaald op 1.800.  

 

Bij vaststelling van het genoemde aantal is rekening gehouden met onder meer 

bereikbaarheidskenmerken van de locatie, mobiliteitskenmerken van de gebruikers/ bezoekers, 

specifieke kenmerken (waaronder bijvoorbeeld type toegangscontrole) alsook met de evidente 

stedelijke belangen.  

Bij het vaststellen van het aantal parkeerplaatsen is nog uitgegaan van een groter 

bouwvolume/programma dan opgenomen in deze nota van uitgangspunten. De uitkomsten 

waarmee gerekend is, vormen daarmee een beperkte overschatting van het verkeer en zorgen 

daarmee voor een worstcasescenario. Een en ander is weergegeven in het 

parkeercapaciteitsonderzoek, bijlage 6.  
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Het Slingeland Ziekenhuis hanteert een beleid dat is gericht op beperking van het autoverkeer 

(primair door werknemers).  

 

De capaciteit van 1.800 parkeerplaatsen betreft een ruimtelijk uitgangspunt voor het 

inrichtingsplan. Het daadwerkelijk aantal te realiseren parkeerplaatsen wordt bepaald op basis 

van het definitieve bebouwingsprogramma. De parkeercapaciteit wordt middels een 

combinatie van maaiveld parkeren en een gebouwde parkeervoorziening gerealiseerd. Vanuit 

ruimtelijk oogpunt zal de parkeervoorziening ingepast worden in het landschap. De 

detailinvulling van deze landschappelijke inpassing wordt opgenomen in het inrichtingsplan.  

 

Voor personeel en voor bezoekers/patiënten zal worden voorzien in fietsparkeerplekken 

(fietsenstalling). Op basis van huidig gebruik en aanwezigheid van fietsparkeerplekken bij het 

Slingeland Ziekenhuis wordt uitgegaan van 425 fietsparkeerplekken voor personeel en 265 

fietsparkeerplekken voor bezoekers/patiënten. 

 

3.3.2 Water, milieu en groen 

 

Externe veiligheid 

Uit het onderzoek ‘externe veiligheid’, zie bijlage 12, dat voor de locatie is uitgevoerd,  

kunnen de volgende punten worden afgeleid: 

 Omdat de A18 deel uitmaakt van het Basisnet Weg, hoeft het plaatsgebonden risico niet 

te worden berekend, maar gelden vaste afstanden (PR 10-6 plafond) gemeten vanaf het 

midden van de weg. De veiligheidszone voor dit wegvak bedraagt nul meter en vormt 

daarmee geen belemmering voor het plan. 

 Het groepsrisico neemt in de toekomstige situatie met minder dan 10% toe ten opzichte 

van de huidige situatie en ligt in beide situaties onder de oriëntatiewaarde. 

 Op basis van artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) dient het 

bevoegde gezag bij de verantwoording van het groepsrisico in te gaan op de mogelijkheden 

tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de 

mogelijkheden van zelfredzaamheid. Hierbij dient het bestuur van de Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland om advies gevraagd te worden. 

 Omdat het groepsrisico met minder dan 10% toeneemt en in de huidige en toekomstige 

situatie onder de oriëntatiewaarde ligt, kunnen de aspecten genoemd in artikel 8 van het 

Bevt achterwege gelaten worden.  

 Voor de A18 geldt er geen plasbrandaandachtsgebied (PAG). Dit vormt daarmee geen 

belemmering voor de planontwikkeling. 

 

Met dit initiatief wordt geen rekening gehouden met een eventuele Noordtak van de 

Betuweroute. Wel is met de situering van het bouwvlak in het plangebied voldoende afstand 

gehouden van een mogelijk tracé, zie bijlage 10. 

 

Luchtkwaliteit 

Een luchtkwaliteitsonderzoek zal deel uitmaken van het bestemmingsplan. Beschouwd wordt of 

de toekomstige situatie voldoet aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit (Wlk) 

(hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer (Wm)). 

Hiervoor worden verspreidingsberekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool, op basis van 

verkeersgegevens en wegkenmerken.  

 

Geluid 
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Gezien het feit dat het geplande ziekenhuis een geluidsgevoelige bestemming betreft, wordt 

conform de Wet geluidhinder (Wgh) de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai, 

railverkeerslawaai en industrielawaai in beeld gebracht. Nabij het plangebied liggen geen 

spoorlijnen, railverkeerslawaai hoeft daarom niet onderzocht te worden.  

Nabij het plangebied ligt industrieterrein Verheulsweide. Het industrieterrein heeft een 

geluidzone die reikt tot aan de zuidkant van A18. Op basis hiervan wordt gesteld dat de 

geluidbelasting van het industrieterrein ter plaatse van het plangebied lager is dan 50 dB(A) 

etmaalwaarde. Daarom wordt ook industrielawaai niet nader onderzocht. Het plangebied is 

gelegen binnen de geluidzone van een provinciale weg (N317) en de Rijksweg A18. 

Wegverkeerslawaai wordt om die reden wel onderzocht. In het onderzoek wordt de 

geluidbelasting van de genoemde wegen op de bebouwing berekend en getoetst aan de 

grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Mogelijke maatregelen worden globaal weergegeven. 

 

Bodem 

Op de locatie zal een bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht worden. Op basis van 

dit onderzoek wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor de gewenste functie of dat er 

nog een nader onderzoek of misschien zelfs een bodemsanering moet plaatsvinden voordat de 

locatie geschikt is voor de geplande functie. De resultaten van het onderzoek worden bij het 

bestemmingsplan opgenomen.  

 

Bedrijven en milieuzonering 

Aan de hand van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' 2009 wordt een 

inventarisatie uitgevoerd naar de relevantie van de hindercontouren van de bedrijven en 

instellingen die gelegen zijn rondom het plangebied. Daarbij zal worden vastgesteld of er 

belemmeringen te verwachten zijn van in de omgeving gelegen bedrijven/inrichtingen. Tevens 

zal het effect vanuit het ziekenhuis, als milieubelastende functie, op nabijgelegen gevoelige 

functies (wonen) worden geduid. 

 

Ecologie en natuurontwikkeling 

In het kader van de onderbouwing worden door het Slingeland Ziekenhuis een adequate 

natuuronderbouwing en natuurinventarisatie uitgevoerd, waaruit blijkt of, en in hoeverre een 

ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet zou moeten worden aangevraagd.  

Indien noodzakelijk zal deze aanvraag door de initiatiefnemer worden ingediend bij het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  

 

Het plangebied ligt in de Groene Ontwikkelingszone (GO). De GO bestaat uit alle gebieden 

met een andere bestemming dan natuur binnen de voormalige Gelderse EHS. Het beleid met 

betrekking tot de GO is gericht op het versterken van de ecologische samenhang door de 

aanleg van ecologische verbindingszones, waaronder landgrensoverschrijdende 

klimaatcorridors.  

 

Omdat het plangebied zich bevindt in een GO, wordt, in de omgevingsvisie en de 

Omgevingsverordening van provincie Gelderland, als voorwaarde voor ontwikkeling gesteld 

dat als gevolg van een dergelijke bebouwing op deze locatie een bijdrage moet worden 

geleverd aan de ontwikkeling van natuur. In overleg met de gemeente en provincie wordt een 

natuurontwikkelingsplan uitgewerkt. Primaire doelstelling van de natuurontwikkeling is 

versterking van de kernkwaliteiten van het landschap en natuur/ecologie.  

De natuurontwikkeling vindt daarbij plaats op basis van de uitgangspunten zoals de provincie 

Gelderland deze heeft geformuleerd in de streekplanherziening kernkwaliteiten en de 

omgevingscondities van de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur. De uitgangspunten voor de 
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natuurontwikkeling zijn: de locatie ligt binnen of sluit aan op de EHS; de locatie sluit aan op of 

ligt nabij het gebied waar de ingreep plaatsvindt. Verdere punten die van belang zijn: er treedt 

geen nettowaardenverlies op (areaal, kwaliteit, samenhang); natuurontwikkeling maakt deel uit 

van het bestemmingsplan. 

 

Water  

Voor het plan moet een watertoets worden doorlopen (in overleg en uiteindelijk akkoord 

van/met het WRIJ). In bijlagen 7 en 8 zijn gegevens opgenomen die ter ondersteuning dienen 

voor het uitvoeren van de watertoets bij het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zal dit 

proces (en het resultaat daarvan) worden beschreven in de waterparagraaf. 

De waterparagraaf bevat ook beschrijvingen hoe op duurzame wijze met regenwater wordt 

omgegaan. Bijlage 9 dient hierbij ter ondersteuning en geeft de normen en uitgangspunten 

weer voor wateraspecten bij stedelijke ontwikkelingen. Aan de ene kant zal onderzocht 

worden hoe het regenwater kan worden gebruikt in het bedrijfsproces. Aan de andere kant zal 

het bergen en afvoeren van het regenwater worden uitgewerkt. Voor wat betreft dit laatste 

wordt uitgegaan dat het regenwater ter plekke wordt opgevangen, gebufferd en geïnfiltreerd. 

Het Slingeland Ziekenhuis zal hiervoor wadi’s opnemen in het plangebied, mits dit de meest 

effectieve en ontwerptechnische wenselijke oplossing blijkt. Het hemelwater zal alleen bij 

extreme regenval direct worden afgevoerd op de Oude IJssel. De uitlaten van de overstorten 

worden daarbij voorzien van een dubbele kering, zodat bij extreme waterstanden van de Oude 

IJssel er geen overstroming via het riool/watersysteem kan plaatsvinden. 

 

Energie en duurzaamheid 

Om de duurzaamheidsambities van het Slingeland Ziekenhuis mogelijk te maken, dient binnen 

het plangebied de mogelijkheid te worden opgenomen om warmte-koudeopslag (wko), 

warmtekrachtkoppeling (WKK) en een vergistingsysteem (zoals Pharmafilter) te realiseren. 

Feitelijke realisatie van deze voorzieningen door het Slingeland Ziekenhuis is afhankelijk van de 

technische en financiële haalbaarheid.  

Een vergistingsysteem verwerkt en zuivert het afval en afvalwater op het terrein van het 

ziekenhuis. In deze installatie wordt het afval vergist en omgezet in elektriciteit.  

Het afvalwater wordt daarbij gezuiverd tot proceswater, dat het ziekenhuis kan gebruiken 

voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. 

Door het decentraal gebruiken van afvalstromen binnen het ziekenhuis voor het opwekken van 

bruikbare energie, wordt beoogd het verbruik van primaire brandstoffen te verminderen. 

Daarbij zorgt een dergelijke techniek tevens voor de reductie van afvalstromen en reiniging van 

afvalwater.  

 

Met betrekking tot het afvalwater wordt de samenwerking/synergie met het waterschap en de 

gemeente gezocht, gezien de relatie met de riolering en de rioolwaterzuiveringsinrichting 

Etten. Wanneer het ziekenhuis gaat lozen op het (gemeente)riool, vergt dit aanpassingen van 

het rioolstelsel en de transportleidingen.  

Een andere mogelijkheid is de directe afvoer van het ziekenhuisafvalwater per separate 

persleiding naar de RWZI voor behandeling aldaar. Dit zou gecombineerd kunnen worden met 

een biogasleiding terug naar het ziekenhuis, zodat het biogas van de RWZI ook duurzaam door 

het ziekenhuis kan worden ingezet. Doel is om tot een duurzame oplossing te komen met zo 

laag mogelijke maatschappelijke kosten en die technisch en financieel haalbaar is.  

 

In het ontwerp en materiaalgebruik van het gebouw en zijn omgeving zal rekenschap gehouden 

worden met klimaatbestendigheid. 
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Om toekomstige (innovatie-)ontwikkelingen mogelijk te maken, wordt een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen inzake energietoepassingen. Waarbij ook de synergie met 

de omgeving zal worden gezocht. 

 

3.3.3 Ontwerp en inrichting buitenruimte  

Doelstelling van het Slingeland Ziekenhuis is om de groene omgeving te versterken en een 

synergie te laten vormen met de ziekenhuisfunctie. In het kader van de onderbouwing van het 

plan zal een aparte uitwerking plaatsvinden op het niveau van een landschaps- en ecologisch 

ontwerp en inrichtingsplan. Aan de hand van het natuurontwikkelingsplan worden nadere 

afspraken gemaakt tussen de gemeente en het Slingeland Ziekenhuis over eventuele afbakening 

van private, semiopenbare en volledig openbare ruimte in samenhang met de vaststelling van 

de mogelijkheden en wensen ten aanzien van onder meer eigendomssituatie, financiering en 

beheer & onderhoud. 

 

3.3.4 Archeologie en cultuurhistorie  

Op basis van vooronderzoek in het kader van archeologie en cultuurhistorie zal worden 

bepaald of in het plangebied sprake is van (verschillende) archeologische verwachtingszones. 

Zo nodig worden deze verwachtingszones als dubbelbestemmingen opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. De ligging en begrenzing van de verwachtingszones worden daarbij in een 

later stadium in het veld getoetst middels een verkennend booronderzoek. Hierop volgend 

kunnen de verwachtingszones scherper worden begrensd. 

 

3.3.5 Kabels en leidingen 

Het Slingeland Ziekenhuis zal voorafgaand aan de bouw zichzelf ervan vergewissen of er kabels 

en leidingen liggen. Indien er sprake is van belangrijke leidingen, zal rekening gehouden worden 

met eventuele bouw- en gebruiksbeperkingen en/of aan te houden afstanden. Op basis van 

huidige inzichten lijken deze niet aan de orde. Echter, indien als gevolg hiervan blijkt dat 

bouwen ter plaatse niet of niet goed mogelijk is, zal het Slingeland Ziekenhuis aangeven op 

welke wijze deze kabels en leidingen kunnen worden verlegd om de beperkingen op te heffen. 

De toestemming van een eventuele verlegging zal in een dergelijk geval door het Slingeland 

Ziekenhuis zelf moeten worden verkregen en de daarmee samenhangende kosten zijn voor 

rekening van het Slingeland Ziekenhuis. 
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BIJLAGEN bij Nota van Uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis 

 
bijlage 1: kaart plangebied 

bijlage 2: rapportages waterveiligheid – dijkdoorbraak (dijkring 48) 

bijlage 3: rapportage waterveiligheid – overstroming Oude IJssel 

bijlage 4: zeven gevolgen van disbalans, GHOR 

bijlage 5: voorlopige plankaart 

bijlage 6: onderzoek parkeercapaciteit 

bijlage 7: handreiking watertoetsprocedure 

bijlage 8: handreiking bestemming van waterzaken 

bijlage 9: duurzaam en veilig water in de stad 

bijlage 10: kaart verkenning tracé noordtak 

bijlage 11:  verkeerskundige onderbouwing 

bijlage 12:  onderzoek externe veiligheid 
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BIJLAGEN bij Nota van Uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis 
 

bijlage 1:  kaart plangebied 

bijlage 2: rapportages waterveiligheid – dijkdoorbraak 

(dijkring 48) 
bijlage 3:  rapportage waterveiligheid – overstroming Oude IJssel 

bijlage 4:  zeven gevolgen van disbalans, GHOR 

bijlage 5:  voorlopige plankaart 
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