
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is vastgelegd dat in de plantoelichting van 
bestemmingsplannen die een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maken, verantwoord moet 
worden dat sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik. Tot 1 juli 2017 moest die verantwoording 
plaatsvinden volgende drie treden. Omdat het voorliggende plan een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, is de ladder voor duurzame verstedelijking voor dit bestemmingsplan doorlopen. In 
bijlage 1 is de voor 1 juli 2017 opgestelde ‘ladder’ opgenomen op basis van de drie te doorlopen treden. 
Deze ladder maakt ook onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan, dat vóór 1 juli 2017 ter inzage 
heeft gelegen. 
 
Nieuwe ladder 
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking van kracht. Er geldt geen 
overgangsrecht. Dus alle plannen die getoetst moeten worden aan de ladder en waarvan de vaststelling 
van het bestemmingsplan ná 1 juli 2017 plaatsvindt, moeten aan de nieuwe ladder getoetst worden. 
In de nieuwe Ladder zijn onder meer de 3 treden vervallen en wordt gesproken over het beschrijven van 
de ‘behoefte’ in plaats van de ‘actuele regionale behoefte’. Voor ontwikkelingen binnen bestaand 
stedelijk gebied volstaat een ‘behoeftetoets’. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied 
geldt een verzwaarde motiveringsplicht: gemotiveerd moet worden dat niet binnen bestaand stedelijk 
gebied in de behoefte voorzien kan worden. Trede 3 van de (oude) Ladder is geschrapt. De Ladder luidt 
nu als volgt:  
 
“De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de 
stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de 
toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te 
voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.” 
 
Door middel van de in de bijlage opgenomen Ladderonderbouwing wordt voldaan aan de eisen die de 
nieuwe Ladder stelt aan de plantoelichting. In de Ladderonderbouwing is beschreven dat het nieuwe 
ziekenhuis in een behoefte voorziet. Tevens is gemotiveerd waarom het nodig is het  
ziekenhuis buitenstedelijk te realiseren en het niet mogelijk het op een andere locatie binnen  
bestaand stedelijk gebied te realiseren. Ter toelichting strekt het volgende. 
 
Behoefte 
De behoefte om een nieuw ziekenhuis te realiseren komt voort uit de verwachte toename van het 
gebruik van het ziekenhuis als gevolg van de demografische ontwikkeling. Op de huidige locatie kan de 
toekomstige zorgvraag niet opgevangen worden. Bovendien voldoet de huidige locatie niet meer aan de 
eisen van deze tijd en kan de locatie daarvoor ook niet geschikt gemaakt worden binnen de beschikbare 
fysieke ruimte en het beschikbare budget.  
 
De verwachte zorgvraag is voor de regio tot 2040 circa 25% meer dan in 2013. Het Slingeland Ziekenhuis 
beoogt geen grotere huisvesting dan de huidige te realiseren, maar heeft zichzelf ten doel gesteld de 
groei op een nieuwe locatie op te vangen door procesoptimalisatie, door middel van: 

 samenwerking in de keten; 

 herinrichting behandelproces; 

 verbeteren van de capaciteitsbenutting, bijvoorbeeld bedrijfstijdverlenging; 

 flexibele huisvesting. 



De omvang van de nieuwbouw is dan ook vergelijkbaar met die van de huidige bebouwing (zie paragraaf 
2.5 van bijlage 1). Gezien de tendens van de afnemende ligduur is de nieuwbouw een ziekenhuis met 
minder bedden dan het huidige. Echter alle voorzieningen in en rondom de nieuwbouw krijgen een 
dusdanige afmeting en opzet dat deze passend is bij de huidige standaarden en flexibel is richting de 
toekomst. De flexibiliteit richting de toekomst is onder meer belangrijk vanwege de veranderingen die 
zich in de zorg voor doen als gevolg van de nieuwe technologieën. Het ziekenhuis wil letterlijk de ruimte 
hebben om ten behoeve van onder meer nieuwe technologieën nieuwbouw te kunnen realiseren 
zonder dat dit het functioneren van het ziekenhuis verstoort. Kortgezegd er moet ruimte zijn om te 
kunnen bouwen terwijl het ziekenhuis gewoon doordraait. Onder het kopje ‘nieuwe locatie’ is onder 
meer weergegeven hoeveel ruimte het ziekenhuis nodig heeft om de noodzakelijke flexibiliteit in de 
toekomst te borgen.  
 
Uitbreiding en/of renovatie huidige locatie 
Uitbreiding op de huidige locatie door bijvoorbeeld een bouwlaag toe te voegen aan het huidige 
ziekenhuis is niet mogelijk. Naast het feit dat de zorgprocessen en de bedrijfsvoering van een ziekenhuis 
dan niet optimaal ingericht kunnen worden, is het ook praktisch onmogelijk gezien de technische 
constructie van de huidige bebouwing die daar niet op berekend is. Ook bijbouwen op het terrein van de 
huidige locatie van Slingeland Ziekenhuis is niet mogelijk. De locatie van 5,7 hectare is vol (te klein). 
Gezien de huidige gebouwstructuur en de technische beperkingen levert renovatie bedrijfseconomisch 
en kwalitatief niet het gewenste resultaat op. Zo kunnen onder andere zorgprocessen en bedrijfsvoering 
maar ten dele worden vernieuwd. Kosten voor energie, schoonmaak en logistiek en medische 
ondersteuning kunnen maar beperkt geoptimaliseerd worden en het vastgoed is niet flexibel richting de 
verdere toekomst. 
 
Om op de huidige locatie een nieuw ziekenhuis te kunnen ontwikkelen, moet de bestaande bebouwing 
in haar geheel verwijderd worden. Tijdens de bouw van een nieuwe ziekenhuis moet op een plek elders 
een tijdelijk ziekenhuis worden op- en ingericht. Naast het ontbreken van een geschikte tijdelijke locatie 
is het ook financieel niet haalbaar om elders tijdelijke huisvesting te realiseren. Daarmee is uitbreiding, 
renovatie of herontwikkeling op de huidige locatie dus niet mogelijk.  
 
Nieuwe locatie 
Om een nieuw, toekomstbestendig ziekenhuis te kunnen realiseren is een kaveloppervlak van minimaal 
8 hectare noodzakelijk. Van dit kaveloppervlak wordt maximaal 50% bebouwd met bebouwing voor het 
ziekenhuis en een parkeervoorziening. De overige ruimte is nodig voor onder meer parkeren (op 
maaiveld of in een gebouw), een groene inrichting ten dienste van het ziekenhuis, de verkeersontsluiting 
en flexibiliteit richting de toekomst. In onderstaande tabel is de ruimtebehoefte van minimaal 8 hectare 
nader gespecificeerd. 
 

Onderdeel  Omvang  Onderzijde 
bandbreedte 
oppervlakte 
(minimale omvang 
in hectare) 

Bovenzijde 
bandbreedte 

bebouwd oppervlak 
ziekenhuis  

2 hectare en maximaal 20 meter hoog ivm 
inpassing in de omgeving (een beperkt deel 
mag 26 meter hoog worden) 

2 2 

parkeervoorzieningen (en 
rijwielstalling) *  

minimaal 1.200 parkeerplekken op 3 
hectare maaiveld (25 m2 per parkeerplaats) 

3 3 



of in een gebouw op een bebouwd 
oppervlakte van maximaal 2 hectare 

verhard (toegangs- en 
ontsluitingswegen, 
opstelruimte, etc.) **  

15% à 30% van het bebouwd oppervlak  0,15 x 5 = 0,75 0,3 x 5 = 1,5 

waterberging/-retentie en 
groenvoorzieningen (incl. 
paden en terrassen) ***  

circa 35% van het bebouwd-, verhard- en 
parkeeroppervlak  

0,35 x 5,75 = 2,01 0,35 x 6,5 = 2,28 

toekomstige flexibiliteit 
(uitbreidbaarheid) ****  

15% à 20% van het bebouwd oppervlak  0,15 x 5 = 0,75 0,2 x 5 = 1 

 Totaal oppervlakte (in hectare) 8,51  9,78 

 
* 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 
het omliggende gebied. Het definitieve aantal parkeerplekken wordt bepaald op basis van 
parkeercapaciteitsberekening. De locatie en haar bereikbaarheid is daarbij van invloed op het benodigde 
aantal parkeerplekken.  
 
** In de huidige situatie van het Slingeland Ziekenhuis bedraagt het oppervlakte aan wegen/verharding 
circa 20% van het bebouwd oppervlakte (exclusief parkeervoorzieningen). De praktijk bij ziekenhuizen 
die recent elders ontwikkeld zijn, wijst uit dat hier in nieuwe situaties meer ruimte voor nodig is. 
  
*** het Slingeland Ziekenhuis heeft de visie en ambitie om een ‘healing environment’ te realiseren, 
waarbij de aanwezigheid van groenvoorzieningen een nadrukkelijke rol spelen. Afhankelijk van de 
stedenbouwkundig context (hoeveelheid reeds aanwezige groenvoorzieningen) fluctueert dit 
percentage met circa 10%. Hierbinnen geldt dat (conform algemene vuistregels) circa 10% tot 15% van 
de oppervlakte van het plangebied nodig is voor de waterberging.  
 
**** Het College bouw zorginstellingen hanteert in zijn ‘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)  
 
Beoordeling locaties 
Op basis van de hiervoor beschreven behoefte is aan de hand van de Ladder de geschiktheid van een 
vijftal binnenstedelijke locaties in de gemeente Doetinchem onderzocht. De geschiktheid is daarbij 
beoordeeld op basis van de criteria bereikbaarheid, toekomstbestendigheid en belevingswaarde. Naast 
de geschiktheid is ook de beschikbaarheid van de locaties van belang. Hieronder worden de vijf 
binnenstedelijke locaties op basis van geschiktheid en beschikbaarheid beschouwd. Daarbij zijn telkens 
de meest zwaarwegende argumenten opgenomen. Tenslotte is ook een beschouwing van de 
geschiktheid en beschikbaarheid van de A18 afrit 4 locatie opgenomen.  
 
Iseldoks 
De locatie Iseldoks is niet geschikt vanwege de beperkte omvang van het kaveloppervlakte, 4,72 
hectare. Daarnaast wordt het terrein inmiddels uitgegeven voor woningbouw en is gestart met het 
bouwrijp maken van de gronden. Daardoor is de locatie Iseldoks niet beschikbaar. 
 
  



Wedeo 
In de Structuurvisie 2035 (2013) van de gemeente Doetinchem is de Wedeo-locatie genoemd als 
mogelijke locatie voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Op basis van voortschrijdende inzichten bij de 
planontwikkeling, voortkomend uit onder meer uitgevoerde onderzoeken en locatievereisten voor een 
nieuw ziekenhuis, is de Wedeo-locatie uiteindelijk niet geschikt gebleken. De belangrijkste reden 
hiervoor is het beperkte kaveloppervlakte van 4,7 hectare. De Wedeo-locatie is te klein en daardoor niet 
geschikt. 
 
Verheulsweide 
Deze locatie is niet geschikt vanwege de beperkte omvang van het kaveloppervlakte van  6,41 hectare. 
Daarnaast sluit de omgeving door de ligging op een bedrijventerrein niet aan bij de kwaliteit die 
wenselijk is voor een ziekenhuis. De locatie heeft een aanzienlijke milieubelasting (geluid, fijnstof, CO2) 
gezien de omliggende bedrijventerrein met milieucategorieën tot 3.2 en 4.2. 
 
A18 Bedrijvenpark Zuid 
Gezien de beperkte toekomstbestendigheid (milieubeperkingen vanuit in de omgeving gelegen 
bedrijven) is deze locatie ongeschikt. Daarnaast sluit deze locatie, met de ligging op een industrieterrein 
met milieucategorie 4.2, uit te breiden naar 5.1, niet aan bij de belevingskwaliteit die wenselijk is voor 
een ziekenhuis. Het bedrijventerrein is een regionaal bedrijventerrein waarvoor het juist gewenst is aan 
dit soort ‘zware’ bedrijven ruimte te bieden. Een ziekenhuis kan dat belemmeren. 
 
A18 Bedrijvenpark Noord 
Deze locatie is niet geschikt vanwege de niet optimale bereikbaarheid per fiets, per openbaar vervoer en 
te voet. Naast de hele stad Doetinchem en de grotere kern Wehl zijn er geen andere grote kernen in het 
verzorgingsgebied op fietsafstand bereikbaar. De locatie ligt op 750 meter afstand van treinstation 
Wehl, maar de route naar de locatie is niet geschikt als looproute. Tenslotte is deze locatie door de 
decentrale ligging ten opzichte van het adherentiegebied vanuit een deel van het verzorgingsgebied niet 
binnen 30 minuten per auto en 45 minuten per ambulance bereikbaar.  
 

A18 afrit 4  
De buitenstedelijke locatie A18 afrit 4 voldoet grotendeels aan de kwantitatieve en kwalitatieve criteria 
die voor het Slingeland Ziekenhuis van belang zijn. De locatie is zowel vanuit de stad Doetinchem als 
voor het omliggende verzorgingsgebied via de A18 en de N317 goed bereikbaar per auto. Vanuit de hele 
stad Doetinchem en enkele omliggende grotere kernen (Wehl, Gaanderen, Terborg, Silvolde en deel 
Ulft) is deze locatie ook goed per fiets bereikbaar. Per openbaar vervoer is deze locatie bereikbaar met 
een lijnbus, welke nagenoeg voor het plangebied stopt.  
Het kaveloppervlak van 9,75 hectare biedt voldoende ruimte voor een ziekenhuis dat ook in de 
toekomst nog de nodige wijzigingen kan ondergaan. Tenslotte kan het gebouw, ondanks de ligging aan 
de snelweg, zo gepositioneerd worden dat er een riant zicht is op de groene omgeving. 
 
 

Conclusie 
De eindconclusie van de Ladderonderbouwing is dat de locatie A18 afrit 4 als enige locatie geschikt en 
beschikbaar is voor de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis. 
 
 


