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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Maatschappelijk

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend gericht op medische zorgverlening en daaraan 
gerelateerde nutsvoorzieningen, de omvang bedraagt maximaal 40.000 m2 b.v.o.;

b. aan zorg gerelateerde voorzieningen en aan zorg gerelateerde detailhandel en restauratieve 
voorzieningen; de omvang bedraagt maximaal 5.000 m2 b.v.o., waarvan maximaal 1.500 m2 
b.v.o. voor aan zorg gerelateerde detailhandel en restauratieve voorzieningen;

c. water en groenvoorzieningen;
d. parkeervoorzieningen; ontsluitingswegen, mede ten behoeve van omliggende functies;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
'Maatschappelijk' worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke bouwaanduiding - bebouwing uitgesloten' geen nieuwe bebouwing is toegestaan.

3.2.2  Gebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. de gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak gebouwd worden;
b. de grondoppervlakte van de gebouwen ten behoeve van de voorzieningen in 3.1 onder a en b 

mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 20.000 m2;
c. de grondoppervlakte ten behoeve van de gebouwde parkeervoorziening mag niet meer 

bedragen dan 20.000 m2;
d. de functies als genoemd in artikel 3.1 onder a en b mogen in maximaal 4 gebouwen worden 

ondergebracht;
e. de parkeervoorziening als genoemd in artikel 3.1 onder d voor zover het een gebouwde 

parkeervoorziening is moet in 1 gebouw gerealiseerd worden; 
f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de maat aangegeven met de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)'; 

3.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 3 m bedragen; als het bouwwerk vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte  maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten, reclameobjecten, waaronder reclamezuilen, en vergelijkbare 

bouwwerken, met uitzondering van naar de rijksweg gerichte reclameobjecten, maximaal 
10 m bedragen;

3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen.
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3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2, op gronden 
met de bestemming 'Maatschappelijk' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;
b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
c. de afmetingen van bouwwerken;
d. het aantal en de situering van bouwwerken;
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

met het oog op een goede landschappelijke inpassing en onder voorwaarde dat de nadere eisen 
niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van gronden en bouwwerken in de weg staan.

3.4  Afwijken van de bouwregels
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 

voor het realiseren van nieuw bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - bebouwing uitgesloten', mits deze bebouwing de aanwezig 
cultuurhistorische waarden niet onevenredig aantast. De monumentendeskundige van de 
commissie welstand en monumenten wordt hiertoe om advies gevraagd.

b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 
sub f, in die zin dat voor maximaal 15% van het b.v.o. van de gebouwen als bedoeld in lid 3.1 
onder a en b, de bouwhoogte maximaal 26 m mag bedragen. Onder voorwaarden dat deze 
hogere bouwhoogte aantoonbaar nodig is om een functiestapeling te realiseren die voor de 
logistiek binnen het ziekenhuis gewenst is. Hiermee wordt een extra bouwlaag mogelijk 
gemaakt welke terugliggend moet worden uitgevoerd. 

c. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3 
sub b, onder 2 voor het toestaan van naar de rijksweg gerichte reclameobjecten van maximaal 
10 m hoog, onder de voorwaarde dat deze geen negatieve invloed hebben op de 
verkeersveiligheid. De wegbeheerder Rijkswaterstaat moet daartoe worden geconsulteerd.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Verkeer
a. Het terrein dient zodanig te worden ingericht dat er een veilige verkeerssituatie is voor de 

verschillende verkeerssoorten; 
b. het terrein dient zodanig ingericht te worden dat deze, voor zover noodzakelijk, ook dient ter 

ontsluiting van de percelen in het aangrenzende gebied.

3.5.2  Verbod dak- en thuislozenvoorziening

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het plan. 
Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik als voorziening voor 24 uurs 
begeleidwonen met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of 
justitieel verleden.

3.5.3  Voorwaardelijke verplichtingen
a. Dove gevels 

De in lid 3.1 omschreven bestemming mag slechts gerealiseerd worden en vervolgens in 
stand gehouden worden, indien gebouwen ten behoeve van de zorgfuncties en de aan de zorg 
gerelateerde functies, waarbij de gevelbelasting hoger is dan 53 dB, voorzien zijn van dove 
gevels. Dit conform het 'Akoestisch onderzoek Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem – 
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onderzoek wegverkeerslawaai' van Tauw d.d. 24 november 2016, Kenmerk 
R004-1225344HUI-mfv-V02-NL, Bijlage 1. Hierdoor moet de binnenwaarde voldoen aan de 
eisen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

Er is geen dove gevel noodzakelijk als door de afschermende werking van te realiseren 
bebouwing of andere voorzieningen de gevelbelasting: 

1. hoger is dan 48 dB, maar lager dan 53 dB (mét ontheffing hogere grenswaarde) óf 
2. 48 dB of lager wordt (zonder ontheffing hogere grenswaarde).

b. Landschap en water 

De in lid 3.1 omschreven bestemming mag slechts gerealiseerd worden en vervolgens in 
stand gehouden worden, indien binnen één jaar na de realisatie van deze bestemming aan de 
volgende verplichtingen is voldaan:

1. de aanleg en instandhouding van de landschappelijke maatregelen conform het in  
Bijlage 2 opgenomen Ontwikkelplan Natuurbestemming van Wissing beheer / NL 
Greenlabel ), d.d. 26 oktober 2016, kenmerk 
SZA1804-1610-4_OntwikkelplanNatuurbestemming_NLG-REL, teneinde te komen tot 
aanleg van de natuur;

2. de uitvoering en instandhouding van de maatregelen ten behoeve van de waterkwantiteit 
conform de in Bijlage 3 opgenomen voorwaarden ten aanzien van de waterhuishouding.

c. Parkeren 
De in lid 3.1 omschreven bestemming mag slechts gerealiseerd worden en vervolgens in 
stand gehouden worden, indien binnen het plangebied op eigen terrein minimaal 1675 
parkeerplaatsen zijn aangelegd en in stand worden gehouden, een en ander conform het 
rapport van Goudappel Coffeng 'Verkeerskundige onderbouwing Slingeland Ziekenhuis – 
verkeer en parkeren' van 22 november 2016.

d. Ontsluiting omliggende woningen, bedrijven en gronden 
De in lid 3.1 omschreven bestemming mag slechts gerealiseerd worden en vervolgens in 
stand gehouden worden, indien en zolang sprake is van een onbelemmerde en deugdelijke 
ontsluiting is aangelegd en in stand wordt gehouden ten behoeve van de in bijlage 4 
weergegeven woningen, bedrijven en gronden aan de Kemnaderallee, Boekeltweg en de 
Oudesluisweg/Oude Sluisweg. 
De kwaliteit van de ontsluitingswegen moet minimaal gelijkwaardig zijn aan de huidige 
infrastructuur en geschikt zijn voor alle soorten wegverkeer, met dien verstande dat minimaal 
aan de volgende eisen moet worden voldaan: een rijbaanbreedte van 3 m en een 
asfaltconstructie met een asfaltdikte van 185 mm, een fundering van 300 mm menggranulaat 
en een zandbed van 1 m. 
Concreet gaat het in elk geval om de ontsluiting van de woningen plaatselijk bekend 
Boekeltweg 10, 12, 14 en 16 (gemeente Doetinchem), Oude Sluisweg 1 (gemeente 
Montferland), Oudesluisweg 3 en 9 (gemeente Doetinchem), het bedrijf plaatselijk bekend 
Oudesluisweg 9a (gemeente Doetinchem), het agrarisch bedrijf plaatselijk bekend Oude 
Sluisweg 11 (gemeente Oude IJsselstreek) en diverse al dan niet agrarische gronden. 
De percelen zijn kadastraal bekend:

gemeente Doetinchem DTC01, sectie L, nrs. 363, 364, 498, 604, 605, 926, 928, 929, 
930, 946, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 1429, 1446, 1447, 1448, 1760, 1762, 1763, 
2353, 2354, 2355, 2406, 2411, 2413, 2477, 2811, 2812, 2814, 3003, 3007, 3008, 
3009, 3012, 3013, 3016, 3019, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3279, 3282, 3566, 
3567, 3778, 3779, 3780, 3781, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4578, 4579;
gemeente Montferland BER02, sectie D, nrs. 85, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 
99, 193, 226, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272;
gemeente Oude IJsselstreek WIS00, sectie H, nrs. 4, 76, 78, 124 en GDG00 sectie 
N, nrs. 1, 2, 11.
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3.5.4  Hoogte maaiveld

De hoogte van het maaiveld van de gronden binnen de bestemming “Maatschappelijk” mag niet 
hoger zijn dan het peil van de Ettenseweg (N317) ter hoogte van de kruising met de 
Gaanderenseweg. 

3.5.5  Parkeren

In aansluiting op de voorwaardelijke verplichting, zoals opgenomen in artikel 3.5.3 onder c 
(parkeren) geldt het volgende. 
In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017 (bijlage 5), met dien verstande dat wanneer deze 
nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

3.6  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

3.6.1  Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorie' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning, monumentale gebouwen geheel of gedeeltelijk te slopen.

3.6.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 3.6.1 is niet van toepassing op:

a. werkzaamheden die: 
1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
2. het normale onderhoud betreffen;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning of aanschrijving van 

burgemeester en wethouders;
b. gebouwen die als gevolg van een calamiteit verloren zijn gegaan;
c. gebouwen voorzien van de aanduiding 'cultuurhistorie' waarbij uit het onderzoek, dat aanleiding 

was voor het opnemen van de aanduiding, blijkt dat het betreffende bouwwerk geen 
cultuurhistorische waarde heeft;

d. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen 
omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist (vergunningvrije bouwwerken).

3.6.3  Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.6.1 wordt slechts verleend als de cultuurhistorische 
waarde  niet wordt aangetast;

Als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen, wordt de 
monumentendeskundige van de commissie welstand en monumenten om advies gevraagd. 
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