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Geachte heer …, 

 
Hierbij verzoeken wij u een offerte op te stellen voor de juridische toets van de 
onderbouwing m.b.t. de Ladder voor duurzame verstedelijking: Slingeland Ziekenhuis te 
Doetinchem. Deze ladder maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Ziekenhuis – 
2017.  
 
Achtergrond  
Het Slingeland Ziekenhuis is een van de drie algemene ziekenhuizen in de regio 
Achterhoek. Het Slingeland Ziekenhuis is bestuurlijk gefuseerd met het SKB in Winterswijk, 
waarmee een beter afgestemd zorgaanbod voor de gehele Achterhoek wordt 
vormgegeven. 
Het Slingeland Ziekenhuis voorziet in de behoefte aan ziekenhuiszorg in de regio West-
Achterhoek. De inwoners uit Doetinchem zijn een belangrijke doelgroep, echter meer dan  
twee derde van het aantal patiënten komt uit omliggende gemeenten. Het 
Slingelandziekenhuis is derhalve geen stadsziekenhuis, maar een regioziekenhuis. Goede 
bereikbaarheid van het ziekenhuis speelt hierbij een doorslaggevende rol.  
 
Toekomstbestendigheid 
Het huidige gebouwencomplex van het Slingeland Ziekenhuis dat gebouwd is in delen van 
1965 tot 1992, voldoet niet aan de toekomstige zorgvraag. In de Achterhoek is er sprake 
van bevolkingskrimp, de zorgvraag zal echter naar verwachting groeien als gevolg van de 
vergrijzing.  
Het renoveren van het bestaande gebouwencomplex is te ingewikkeld en kostbaar 
gebleken. Daarnaast is de huidige bereikbaarheid van het ziekenhuis niet optimaal. 
Daarom is besloten om een geheel nieuw ziekenhuis te bouwen op een nieuwe locatie. 
 
Rol gemeente, ziekenhuis en Tauw 
Het ziekenhuis is ontwikkelaar van de nieuwbouw, waarbij het ziekenhuis o.a. advies- en 
ingenieursbureau Tauw heeft ingehuurd voor de planontwikkeling. Het adviesbureau 
heeft het bestemmingsplan en alle benodigde onderbouwingen opgesteld. De gemeente 
is onafhankelijk toetser en faciliteert het planproces. De gemeente heeft het 
bestemmingsplan en de bijbehorende onderbouwingen gecontroleerd en onlangs vrij 
gegeven voor ter inzage legging in het kader van de bestemmingsplanprocedure. 
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Aanleiding offertevraag 
Op 25 maart 2014 heeft de (oude) gemeenteraad ingestemd met het onderzoeken van de 
beoogde nieuwbouwlocatie aan de A18 bij afrit 4. Een deel van de huidige raad is niet 
zondermeer overtuigd van deze locatie, mede doordat het een buitenstedelijke locatie 
betreft.  
Op 27 april 2017 is het bestemmingsplan voor de nieuwbouwlocatie ter inzage gelegd, 
besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien voor komende september. 
De gemeenteraad heeft op 12 april 2017 een motie aangenomen waarin zij uitspreekt dat 
een zorgvuldige besluitvorming bij een groot project als de verplaatsing van het 
ziekenhuis van groot belang is. Daarom heeft de raad het college de opdracht gegeven de 
Ladder voor duurzame verstedelijking door een onafhankelijk bureau te laten toetsen. De 
uitkomst van deze toets zal de raad helpen bij haar besluitvorming over het 
bestemmingsplan. 
Ten behoeve van de uitvoering van de motie ligt het voorliggende offerteverzoek voor. 
Aangezien de ruimtelijke afwegingen in de laddertoets in het voorbereidende traject en in 
het Vooroverleg, zoals in het Besluit ruimtelijke ordening is vastgelegd, reeds afdoende 
zijn beoordeeld, dient de nu uit te voeren toetsing zich te richten op de juridische 
aspecten van de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Concreet gevraagd 
wordt om aan te tonen of de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking “Raad 
van State”-proof is.  
 
Offertevraag 
We vragen u om een juridische toets van de opgestelde onderbouwing van de Ladder voor 
duurzame verstedelijking: Slingeland ziekenhuis. De juridische toets dient in te gaan op of 
de stappen uit de ladder goed doorlopen zijn en of de bijbehorende onderbouwingen 
juist en volledig beargumenteerd zijn. De juridische toets is bedoeld om te controleren of 
de onderbouwing voldoet aan de wet- en regelgeving en “Raad van State”-proof is.  
Volledigheidshalve merken wij op dat u niet gevraagd wordt om zelf een  onderbouwing 
op te stellen of de bestaande onderbouwing aan te passen. In uw juridische toets geeft u 
wel concreet aan of dit nodig is en op welk onderdeel dit dan dient te gebeuren. 
 
De onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking: Slingeland Ziekenhuis te 
Doetinchem maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Ziekenhuis – 2017 dat staat op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarbij wijzen wij ook op paragraaf 3.2.1 van de toelichting, 
die relevant is voor de gevraagde juridische toets. 
 
De juridische toets dient opgeleverd te worden op donderdag 15 juni 2017 vóór 12:00 uur. 
 
Uw offerte zien wij graag uiterlijk tegemoet op maandag 15 mei vóór 12:00 uur. 
In het offerte dienen 3 referenties opgenomen te zijn waarin uw deskundigheid m.b.t. de 
Ladder voor duurzame verstedelijking tot uitdrukking komt. Ook een onderbouwing van 
de uren/kosten zien wij graag terug in de prijsopgave. 
In de week van maandag 22 mei geven wij uitsluitsel over de offerte gunning. 
 
Wij gaan ervan uit dat u vertrouwelijk met dit offerteverzoek en de eventuele opdracht 
omgaat. 
Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze offerte aanvraag vragen hebben of een 
nadere toelichting wensen, dan kunt u hiervoor contact op nemen met de heer N. Everdij. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
N. Everdij 
projectleider 


