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Planning Slingeland Ziekenhuis

• Q1 2024 in gebruik name nieuwbouw

• Q3 2023 inhuizen (0,5 jaar)

• Q1 2021 start bouw (2,5 jaar)

• Q3 2020 start bouwrijp maken

• Om dit te halen moet SZ begin 2020 over de gronden kunnen
beschikken



Rol gemeente Doetinchem

• Wettelijke taak van de gemeente

• Voeren van onderhandelingen

• Opstellen onteigeningsplan

• Vaststellen onteigeningsplan door gemeenteraad

Hierna:

• Kroonbesluit (ca 6 maanden)

• Juridische procedure (ca 6 maanden)

• Totale traject 1,5 – 2,5 jaar



Planning procedure

• Eerste bieding verwervingstraject gD rond 1 september

• Verwerver neemt contact op binnen 2 weken

• Herhaalde bieding rond 1 oktober

• Uitwerken onteigeningsplan september/oktober

• Collegebesluit met verzoek aan Kroon uiterlijk 13 november

• Raadsbesluit met verzoek aan Kroon beeldvormend 

6 december 2018

gemeenteraad 
20 december 2018

• Nemen Kroonbesluit max 6 maanden

• Rechtelijke procedure ca 6 maanden



Besluitvormingstraject

• December 2013 B&W principe instemming met A18

• Maart 2014 raad bevestigen Wvg

verlenen krediet

fiat voor onderzoek locatie

• December 2014 raad voorbereidingskrediet

• Juni 2016 B&W ruimtelijk toetsingskader

• Juni 2017 B&W uitvoering motie ladder

• September 2017 raad bestemmingsplan



Besluit door college

• Mee te werken aan de voorbereidende werkzaamheden voor de 
onteigeningsprocedure ten behoeve van de nieuwbouw van Slingeland 
Ziekenhuis. 

• De brief om de betreffende eigenaren op de hoogte te stellen van deze 
voorbereidende werkzaamheden te verzenden. 

• Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV te machtigen om namens de 
gemeente (maar op kosten van Slingeland Ziekenhuis) de 
onteigeningsprocedure te begeleiden. 

• Nomis Advies te machtigen om namens de gemeente (maar op kosten 
van Slingeland Ziekenhuis) onderhandelingsgesprekken te voeren. 



Waarom de onteigeningsprocedure?
• Tijdige verwerving van gronden is voor Slingeland Ziekenhuis van 

groot belang

• Het minnelijke verwervingstraject van Slingeland Ziekenhuis 
heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd

• Minnelijke verwerving blijft ons uitgangspunt

• Paralleltraject - minnelijke verwerving

- onteigeningsprocedure

• Rolverdeling gD - SZ


