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Onderwerp: Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis 

Portefeuillehouder: Wethouder Lambregts  

Datum: 12 juli 2016 

 

 

Kennis te nemen van 

1. Het Ruimtelijk Toetsingskader locatie A18 / N317. 

2. De voortgang in het bestemmingsplanproces. 

 

Context 

Op 12 juli 2016 hebben wij het Ruimtelijk Toetsingskader locatie A18 / N317 vastgesteld.  

 

Kernboodschap 

Ruimtelijk Toetsingskader 

Op basis van het Ruimtelijk Toetsingskader locatie A18 / N317 zal de gemeente Doetinchem 

de nieuwbouwplannen van Slingeland Ziekenhuis op deze plek beoordelen. Dit voor zowel het 

bestemmingsplan als de bouwplannen en inrichtingsplannen op het terrein. 

Het Ruimtelijk Toetsingskader bestaat uit drie delen. Deel een, het Ruimtelijk Kader, is 

geschreven door de gemeente Doetinchem. Het 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.  

Delen twee en drie, het Programma van Eisen en de Nota van Uitgangspunten, zijn opgesteld 

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

partijen. Het Programma van Eisen omvat de primaire uitgangspunten voor het nieuwe 

ziekenhuis die het (maximale) kader vormen voor het bestemmingsplan en de verdere 

uitwerking van de nieuwbouw. Het doel van de Nota van Uitgangspunten Slingeland Ziekenhuis 

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.  

 

Bestemmingsplan 

In januari 2016 heeft uw raad van het ziekenhuis de concepttoets aan de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking ontvangen. Hierbij is aangegeven dat het bestemmingsplan na de 

zomervakantie ter inzage zou gaan, om dit in december 2016 in de raad voor vaststelling te 

kunnen behandelen. Bij deze bespreking in januari 2016 had u een aantal opmerkingen. 

Wij hebben goed naar uw opmerkingen hierbij geluisterd en de Laddertoets extern laten 

controleren. Naar aanleiding hiervan wordt het stuk op dit moment aangepast, zodat het een 

goede bouwsteen is voor het bestemmingsplan.  

Ook het concept-ontwerpbestemmingsplan heeft een eerste controleronde ondergaan en 

wordt momenteel door Slingeland Ziekenhuis afgerond. Hierna volgt een extra ambtelijke 

controleronde en kan het Vooroverleg beginnen. De extra controlerondes en aanpassingen 

aan de stukken hebben tot gevolg dat de kwaliteit toeneemt, maar ook de oorspronkelijke 

planning die het ziekenhuis voor ogen had niet gehaald wordt. Wij waarderen deze keuze van 

Slingeland Ziekenhuis voor kwaliteit boven snelheid. 
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Vervolg 

In juli 2016 zal Slingeland Ziekenhuis het concept-ontwerpbestemmingsplan aanleveren. 

Na ambtelijke toetsing op basis van het nu vastgestelde Ruimtelijk Toetsingskader en mogelijke 

aanpassingen aan het plan zal dit worden vrijgegeven voor het Vooroverleg, zoals in het Besluit 

ruimtelijke ordening is vastgelegd. Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan afgerond en kan 

de procedure starten. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan na de jaarwisseling 

ter inzage gaat en wij deze vervolgens aan u voorleggen voor besluitvorming. 

 

Bijlagen 

1.  Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis - Ruimtelijk Toetsingskader locatie A18 / N317 

 (20 juni 2016). 

 

 

 

 


