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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.

3.2.3  Nationaal Waterplan 2016 - 2020

Het nieuwe Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 
waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het Nationaal 
Waterplan heeft tot doel om het belang van water en ruimte beter te verbinden. Ten aanzien van 
het plangebied gelden er geen concrete beperkingen.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Gelderland

In de Omgevingsvisie beschrijft de provincie Gelderland hoe zij de komende jaren willen omgaan 
met ontwikkelingen en initiatieven. De hoofddoelen van de provincie in de visie zijn een duurzame 
economische structuur en het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.

In de omgevingsvisie is het plangebied aangewezen als Groene Ontwikkelingszone (GO). Deze 
Groene Ontwikkelingszone (GO) heeft een dubbele doelstelling. Er is ruimte voor verdere 
economische ontwikkeling in combinatie met een (substantiële) versterking van de samenhang 
tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden. Vanwege de dubbele doelstelling is er in de 
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GO ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en voor een uitbreiding van bestaande bedrijven, woningen 
en bouwwerken en andere functies. De provincie nodigt de Gelderse samenleving uit om in de 
Groene Ontwikkelingszone (GO) initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de realisatie van 
deze dubbele doelstelling. Aan een ontwikkeling in de Groene Ontwikkelingszone (GO) moet wel 
een integrale afweging vooraf gaan. Hiermee wordt richting gegeven aan de Gelderse ladder voor 
duurzame ontwikkeling. Dit kan betekenen dat andere belangen ertoe leiden dat plaatsing buiten 
stedelijk gebied van de voorgenomen ontwikkeling een betere optie is. Dat betekent dat er ook in 
de GO ruimte is voor andere functies mits dit gebeurt in combinatie met een substantiële 
versterking van de kernkwaliteiten van de GO in de vorm van vergroting van de oppervlakte natuur 
en versterking van de ecologische samenhang. 

3.3.2  Omgevingsverordening Gelderland

Op het bestemmingsplan is de omgevingsverordening van de provincie Gelderland (hierna: de 
omgevingsverordening) van toepassing, zoals die is gewijzigd op 1 maart 2017. (De 
omgevingsverordening is op 13 december 2017 weliswaar weer gewijzigd, maar gelet op artikel 
8.2.2, lid 2 onder a van die verordening is de omgevingsverordening van maart 2017 van toepassing 
gebleven. Dit is omdat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd vóór de wijziging van de 
verordening in december 2017.

In de omgevingsverordening is het plangebied aangewezen als Groene Ontwikkelingszone (GO) 
(figuur 3.1). In de verordening is bepaald dat een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen de Groene Ontwikkelingszone (GO) in principe geen nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen mogelijk mag maken die leiden tot een significante aantasting van 
de kernkwaliteiten van het betreffende gebied.

  Figuur 3.1: Ligging GNN (donkergroen) en GO (lichtgroen) in en rond het plangebied

Artikel 2.7.2.1, lid 1 van de regels in de verordening luidt:

In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden gelegen binnen de Groene 
Ontwikkelingszone (GO) worden geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt die 
leiden tot een significante aantasting van de kernkwaliteiten van het betreffende gebied, tenzij: 

1. geen reële alternatieven aanwezig zijn;
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2. sprake is van redenen van groot openbaar belang;
3. de negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en de samenhang zoveel 

mogelijk worden beperkt; en
4. de overblijvende negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en de samenhang 

gelijkwaardig worden gecompenseerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2.7.1.1 
derde tot en met zesde lid, en 2.7.1.3.

Hieronder worden puntsgewijs de kernkwaliteiten die in het gebied gelden opgesomd en wordt 
ingegaan op de vraag of al dan niet sprake is van een significante aantasting van die kwaliteiten.

Kernkwaliteit: Oud industrielandschap langs de Oude IJssel en grootschalige 
broekontginningslandschap bij Azewijn en langs de Aa-strang; rivierduin bij Gendringen 
(Engbergen) goeddeels bekade rivieren.

In paragraaf 1.2 van de plantoelichting is een beschrijving gegeven van de planlocatie en de directe 
omgeving. De planlocatie is in de huidige situatie hoofdzakelijlk in agrarisch gebruik. De omgeving 
van het plangebied wordt gekenmerkt door een open agrarisch landschap, gelegen tussen de 
Ettenseweg, de A18 en de rivier de Oude IJssel. Uit het vooronderzoek bodem (bijlage 2 van de 
toelichting) blijkt uit de historie tot op heden (pagina 2) dat volgens topografische kaarten op 
www.watwaswaar.nl, de planlocatie, voor zover bekend, altijd in gebruik is geweest voor 
agrarische doeleinden. 

Paragraaf 4.7.1 Landschap omschrijft de landschappelijke kenmerken en historie. Het plangebied 
ligt in de stroomvlakte van de Oude IJssel, dit is af te lezen uit de bodemtypes in het gebied. De 
locatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis ligt op klei en bevindt zich in een oude rivierloop. De 
planlocatie van het ziekenhuis zich bevindt zich niet in een oud industrielandschap langs de Oude 
IJssel. Eveneens bevindt de planlocatie zich buiten het grootschalige broekontginningslandschap 
bij Azewijn, de Aa-strang, rivierduin bij Gendringen (Engbergen). Van goeddeels bekade rivieren is 
geen sprake. 
Zie figuur 3.2 voor de ligging van de planlocatie ten opzichte van deze gebieden. Het 
dichtstbijzijnde gebied is gelegen op circa 4,5 kilometer afstand tot het plangebied en betreft het 
broekontginningslandschap bij Azewijn. De overige gebieden zijn op nog verdere afstand gelegen. 

Er is geen sprake van significante aantasting van de kernkwaliteit.

  Figuur 3.2. Ligging planlocatie ziekenhuis (gele pijl) ten opzichte van Azewijn, 
Gendringen 
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  en Aa-strang (blauwe pijlen). 

Kernkwaliteiten: De ecologische verbindingszone Oude IJssel-oost verbindt dit gebied 
met de IJssel en de Veluwe en naar het zuiden met Duitsland, modellen: das (in het 
zuiden), rietzanger (in het noorden) en winde. 

In figuur 3.3. is de in de kernkwaliteit benoemde verbinding weergegeven; in figuur 3.4 de ligging 
van het Gelders Natuur Netwerk (GNN - donkergroen) en Groene Ontwikkelingszone (GO - 
lichtgroen). De planlocatie is in beide figuren met een gele pijl weergegeven. De beoogde 
nieuwbouwvan het ziekenhuis is aan de rand van de GO-zone, vlakbij de snelweg A18. De 
nieuwbouw zal geen belemmering vormen in deze verbinding, aangezien deze zich aan de rand 
bevindt en om die reden de doortrek van doelsoorten vanuit de modellen das, rietzanger en winde 
niet blokkeert. 

Er is geen sprake van een significante aantasting van de kernkwaliteit.

  Figuur 3.3 Verbinding Veluwe/IJssel - Duitsland en ligging planlocatie (gele pijl)

  Figuur 3.4 GNN (donkergroen) en GO (lichtgroen) ter plaatse van de planlocatie (gele pijl)
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Kernkwaliteit: de open ruimte ten zuiden van de A18 wordt ontwikkeld tot evz tussen 
Montferland en Slangenburg; model das.

De beoogde EVZ is nog niet gerealiseerd. Het nieuwe ziekenhuis wordt landschappelijk ingepast 
en daarmee wordt een eerste aanzet  gegeven tot een verbindingszone. In opdracht van het 
ziekenhuis is een gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld (Ontwikkelplan natuurbestemming), zie 
paragraaf 4.7.2. Natuur van de toelichting van het bestemmingsplan). Het inrichtingsplan is als 
voorwaardelijke verplichting aan de ontwikkeling van het ziekenhuis gekoppeld. De hierin 
opgenomen maatregelen dienen voor het ontwikkelen en versterken van de kernkwaliteiten waarbij 
in de open ruimte nieuwe verbindingen worden gecreëerd in de ecologische verbindingszone Oude 
IJssel-oost en een nieuwe verbinding tussen Montferland en Slangenburg met model 'das', 
'rietzanger' en 'winde', parallel aan de Oude IJssel. 

Er is geen sprake van een significante aantasting van de kernkwaliteit. 

Kernkwaliteit: De Wildt/ Grenskanaal verbindt de Rijnstrangen met de Hetter (Duits N2000 
gebied) en voedt de Rijnstrangen met schoon water.  

'De Wildt'  is een grenskanaal tussen Gelderland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De 
Rijnstrangen liggen in de Gelderse Poort bij Zevenaar, op grote afstand van Doetinchem (zie figuur 
3.5) evenals het Duitse Natura 2000 gebied de Hetter.  De ontwikkeling van het ziekenhuis valt 
buiten de invloedssfeer van de Wildt, Rijnstrangen en de Hetter.

Er is geen sprake van een significante aantasting van de kernkwaliteit.

  Figuur 3.5 Ligging Rijnstrangen/Gelderse poort Zevenaar (bron: Google maps)

Kernkwaliteit: Cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de beken, oude 
ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels en boerderijen.  

In paragraaf 4.8 Water is het Waterplan van het Waterschap Rijn en IJssel vertaald in een 
waterparagraaf voor de locatie van het ziekenhuis. Hieruit blijkt dat er op de planlocatie geen 
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sprake is van waardevolle beken. Het plan voorziet in het  dempen van perceelsloten of andere 
wateren. Dit betreft echter geen beken met een cultuurhistorische en of van landschappelijke 
waarde.

Onder 4.7.2 Natuur, groene ontwikkelingszone en bijlage 13 kernwaardeanalyse Slingeland 
ziekenhuis is beschreven, dat het plangebied van het ziekenhuis (bestemming 'Maatschappelijk') 
in haar huidige vorm zeer weinig tot geen elementen uit de kernkwaliteit aanwezig zijn. Door de 
staat van de hagen en het lokaal ontbreken van lijnvormige elementen, heeft het plangebied niet 
de waarden die het in potentie in zich draagt, zowel op natuurlijk als op landschappelijk vlak. 
Opgaande beplanting als lanen en houtwallen ontbreken. Een grote oppervlakte in het plangebied 
is in gebruik als gangbaar grasland. Oude ontginningen en kavelpatronen zijn daardoor ook 
grotendeels verdwenen. 
In paragraaf 4.9 is een omschrijving opgenomen van de cultuurhistorie van het landschap. De 
zuidwest zijde van het plangebied grenst aan het rijksmonument 'Historische aanleg/park van de 
Kemnade'. Dit monument zelf ligt in de gemeente Montferland. In paragraaf 4.7.1 wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan het behoud van landschappelijke karakteristieken vanuit het oogpunt van 
cultuurhistorie, waarbij ook de ligging ten opzichte van het rijksmonument in ogenschouw is 
genomen. 

In het plangebied is één gemeentelijk monument aanwezig, het betreft Kemnaderallee 5/5a 
boerderij 't Mentingslag. Bij de planontwikkeling wordt de boerderij ingepast.

Er is geen sprake van een significante aantasting van de kernkwaliteit. 

Kernkwaliteiten:

Alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en 
hun leefgebieden in dit deelgebied. 
Leefgebied steenuil
Leefgebied kamsalamander

Uit de natuuronderzoeken die voor de planlocatie zijn uitgevoerd (bijlage 9,10, 11, 12 van de 
toelichting van het bestemmingsplan), blijkt dat de planlocatie geen leefgebied is van de 
kamsalamander. 

Het is echter niet uitgesloten, dat er in het plangebied toch beschermde soorten, waaronder 
bijvoorbeeld de steenuil voorkomen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, Hieruit moet blijken of de 
te verwachten soorten aanwezig zijn en welke functies het gebied heeft voor deze soorten. Nader 
onderzoek kan op dit moment niet worden uitgevoerd, omdat de grondeigenaren hiervoor geen 
toestemming geven.

Afhankelijk van de resultaten van het aanvullende onderzoek naar beschermde diersoorten in het 
plangebied kan een aanvraag van een ontheffing en het opstellen en uitvoeren van een 
mitigatieplan noodzakelijk zijn. Mitigerende maatregelen zorgen er voor dat leefgebied te allen 
tijde behouden blijft en daardoor leefgebied van beschermde soorten (zoals het leefgebied steenuil 
als kernkwaliteit) behouden blijft. Hetgeen een verplichting is vanuit de natuurwetgeving. Een 
ontheffing moet zijn verleend voorafgaand aan de realisatie van het plan, zodat er ook een toetsing 
is van het bevoegde gezag (provincie) of de voorgeschreven maatregelen daadwerkelijk voldoen. 
Het functioneel leefgebied zal te allen tijden behouden moeten blijven. Hiermee kan op voorhand 
ook worden beargumenteerd dat er geen sprake is van een significante aantasting van 
kernkwaliteit leefgebied steenuil en alle door de Flora- en faunawet (Wet natuurbescherming) 
beschermde soorten in dit leefgebied.

Kernkwaliteit: De landgoederen De Kemnade/Waalse Water, Wisch en Landfort en de 
rivierduinen bij Engbergen zijn belangrijke schakels in de doorgaande groene lijn van 
de Oude IJssel

Uit de Kernwaardenanalyse Slingeland ziekenhuis (bijlage 13) blijkt dat de planlocatie van het 
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ziekenhuis weinig binding heeft met de omliggende terreindelen. De planlocatie heeft door de 
aanwezigheid van tussenliggende agrarische percelen geen directe binding met de Oude IJssel of 
doorgaande groene lijn van de landgoederen daarin en zal dus geen barrière vormen. 
Het plangebied ligt derhalve buiten de invloedssfeer van een  doorgaande groene lijn van de Oude 
IJssel. 

De planlocatie ligt niet nabij de rivierduinen bij Engbergen. Het landgoed De Kemnade/Waalse 
Water is het meest nabijgelegen en vormt een belangrijke schakel in de doorgaande groene lijn 
van de Oude IJssel. Het landgoed bevindt zich echter grotendeels aan de overzijde (de westzijde) 
van de Oude IJssel. Aangrenzend aan de Oude IJssel aan de oostzijde (zijde van de planlocatie 
van het nieuwe ziekenhuis) bevindt zich een bosperceel en een bomenlaan langs de Boekeltweg 
die doorloopt in de Kemnaderallee. Het daar gelegen bosperceel en de bomenlaan kan 
beschouwd worden als belangrijke groene schakel in de lijn van de Oude IJssel. De ontwikkeling 
van  het plangebied heeft daardoor geen gevolgen voor het landgoed.

In figuur 3.6 is landgoed Kemnade weergegeven. De kaart is afkomstig van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed/kaart-met-buitenplaatsen). De 
kaart  geeft aan welk deel van het landgoed is beschermd (het groen). De groenstructuur ligt (ver) 
buiten de ontwikkeling en wordt niet aangetast.

Er is geen sprake van significante aantasting van de kernkwaliteit. 

  Figuur 3.6. Uitsnede kaart Rijksbeschermde Buitenplaatsen in Nederland met 
buitenplaats 
  de Kemnade ten opzichte van de planlocatie (pijl). 

Kernkwaliteit: Industrieel erfgoed

Paragraaf 4.7.1 Landschap beschrijft de landschappelijke historie. Industrieel erfgoed bevindt zich 
niet op of in de directe omgeving van de locatie.

Er is geen sprake van significante aantasting van de kernkwaliteit. 

Kernkwaliteit: Rivierduinen bij Engbergen en bij Doetinchem

Paragraaf 4.7.1 Landschap beschrijft de landschappelijke kenmerken en historie. Het plangebied 
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maakt geen onderdeel uit van de hoger gelegen duinenreeks zoals te zien is in figuur 3.7.

  Figuur 3.7. Ligging planlocatie ziekenhuis (gele pijl) ten opzichte van rivierduinen 
Doetinchem 
  (gele vlakken) volgens bodemkundige en geomorfologische kaart provincie Gelderland 
  afkomstig uit groenstructuurplan Doetinchem 2017. 

De rivierduinen Doetinchem liggen dus niet in het plangebied. Engbergen ligt buiten de gemeente 
Doetinchem (nabij Gendringen), in de gemeente Oude IJsselstreek. 

Er is geen sprake van een significante aantasting van de kernkwaliteit. 

Kernkwaliteit: Zicht op Montferland

De afstand van de planlocatie tot het Montferland bedraagt meer dan 4 kilometer. Daartussen is 
open agrarisch buitengebied gelegen en onder andere de bebouwing van Braamt (zie ook figuur 
3.8). De planlocatie is gelegen in een open gebied waardoor voldoende zicht vanuit de omgeving 
aanwezig blijft op de stuwwal, ook na de geplande bebouwing. Gelet op de afstand tot het 
Montferland en de open ruimte in de omgeving zal de komst van het ziekenhuis niet van invloed 
zijn op het zicht op Montferland.
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  Figuur 3.8. Ligging planlocatie (gele pijl) ten opzichte van stuwwal het Montferland. 

Er is geen sprake van een significante aantasting van de kernkwaliteit.

Kernkwaliteit: Abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir

De aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de 
natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Paragraaf 4.7.1 Landschap omschrijft de 
landschappelijke kenmerken en historie. Het plangebied ligt in de stroomvlakte van de Oude 
IJssel. Daar waar oude lopen van de rivier hebben gestroomd is de bodem kleiig, met daartussen 
zavelige rivierduinen. De hogere duinen zijn zandig. De bebouwing bevindt zich van oudsher vooral 
op de zandige gronden. De locatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis ligt op klei en maakt geen 
onderdeel uit van de hoger gelegen duinenreeks, belangrijke aardkundige waarden binnen de 
gemeente Doetinchem. Door de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis zal er geen sprake zijn 
van een significante aantasting van aardkundige waarde als kernkwaliteit.

Volgens de waterparagraaf (paragraaf 4.8) is er in het plangebied sprake van kwel. Het plangebied 
bevindt zich niet in een beschermingszones voor natte natuur. Volgens provinciale kaarten (Atlas 
Gelderland, zie figuren 3.9 en 3.10) is de planlocatie gelegen in een intermediair (overgang) 
gebied.
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  Figuur 3.9. Uitsnede kwel/infiltratie kaart (Atlas Gelderland). 

  Figuur 3.10. Detail uitsnede kwel/infiltratie kaart ter plaatse van plangebied 
  (Atlas Gelderland). 

Figuur 3.9 laat zien dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand van de planlocatie zich bevindt 
80 tot 140 - maaiveld. Dit is dermate beneden maaiveld dat er op de planlocatie geen sprake van 
een specifieke kwellocatie of waterafhankelijk natuur/ vegetatie. De directe omgeving laat 
eenzelfde beeld zien. In het toekomstige ontwerp wordt tevens rekening gehouden met inrichting 
van natte natuur. Specifieke kwelsituatie is eerder te verwachten groene zones. Deze kernkwaliteit 
wordt daarom ook niet aangetast.
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  Figuur 3.11. Figuur uit watertoets Tauw met GHG ter plaatse van planlocatie. 

Paragraaf 4.2 Bodem beschrijft dat een vooronderzoek bodem uitgevoerd is volgens de 
Nederlandse norm NEN 5725 om te bepalen of de locatie verdacht is voor bodemverontreiniging 
(zie bijlage 2). Er is op basis van dit vooronderzoek geen reden om een bodemverontreiniging op 
de locatie te verwachten. Uitzondering hierop is de semi-verharde oprit naar de Kemnaderallee 
5-5a. De samenstelling en milieu hygiënische kwaliteit van het verhardingsmateriaal is onbekend. 
In het kader van de omgevingsvergunning moet te zijner tijd een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd worden op de locatie. Vanuit het thema bodem gezien is het bestemmingsplan 
uitvoerbaar. Tevens is er geen sprake van bijzondere omstandigheden die door de ontwikkeling 
worden aangetast. 
Uit de toelichting blijkt dat de bodem al gedurende lange periode in agrarisch gebruik waardoor de 
bodem intensief is bewerkt. Door de beoogde ontwikkeling op de planlocatie is geen sprake van 
een significante aantasting van de bodem als kernkwaliteit. 

Ten aanzien van de kernkwaliteit grondwaterreservoir ligt het plangebied niet in een 
beschermingszone van een drinkwateronttrekking. Er is geen sprake van een significante 
aantasting van het grondwaterreservoir

Er is geen sprake van een significante aantasting van de kernkwaliteit.

Kernkwaliteit: Ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater

Het terrein heeft geen recreatieve functie. Het is in gebruik voor (intensieve) landbouw. Uit 
paragraaf 4.8 Water blijkt dat de planlocatie niet is gelegen in een beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking.

Er is geen sprake is van een significante aantasting van de kernkwaliteit.

Conclusie toetsing kernkwaliteiten

Uit het bovenstaande blijkt, dat er door de geplande ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis geen 
sprake is van significant negatieve effecten op de kernkwaliteiten. 

Ten overvloede is toch een beoordeling uitgevoerd naar de mogelijkheden om, voor zover er 
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onverhoopt toch sprake zou zijn van significant negatieve effecten, het (bouw)plan te realiseren. In 
dat kader is nader beoordeeld of aan de uitzonderingscriteria van artikel 2.7.2.1 van de 
Omgevingsverordening wordt voldaan. De conclusie luidt dat dat het geval is. Hierna wordt dat 
nader toegelicht. 

Ad 1. Geen reële alternatieven aanwezig 
Uit een onderzoek in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking (paragraaf 3.3.2) blijkt 
dat er geen reële locatiealternatieven zijn. Het bestemmingsplan is daarom gericht op het mogelijk 
maken van een nieuw ziekenhuis op een locatie nabij de A18, binnen een GO.

Ad 2.Groot openbaar belang 
In paragraaf 3.3.2 is het groot openbare belang toegelicht: 'Daarnaast is het ziekenhuis aan te 
merken als een functie van groot openbaar belang. Een groot deel van de regio Achterhoek is 
afhankelijk van het Slingeland Ziekenhuis.' 
Als er geen goed uitgerust ziekenhuis in de nabijheid van Doetinchem is, dan kan goede zorg in 
dit deel van de Achterhoek en een deel van de Liemers niet gegarandeerd worden. In paragraaf 2.2 
is ook aangegeven waarom het ziekenhuis niet op de huidige locatie gehuisvest kan blijven. De 
huidige locatie van het ziekenhuis is niet toekomstbestendig. Een nieuw ziekenhuis richt de focus 
op zorgvernieuwing en daarmee het borgen van de zorgkwaliteit en -capaciteit in de toekomst.

Ad 3.de negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en de samenhang moeten zoveel 
mogelijk worden beperkt. 
Om de ontwikkeling van het ziekenhuis op de beoogde locatie mogelijk te maken, dienen de 
negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en de samenhang zoveel mogelijk 
beperkt te worden. De overblijvende effecten op deze punten dienen vervolgens gelijkwaardig te 
worden gecompenseerd. De manier waarop de negatieve effecten worden beperkt is beschreven in 
paragraaf 4.7. 

De conclusie is dat er geen sprake is van significante aantasting van de kernkwaliteiten. Op basis 
van voorgaande en ecologische onderzoeken is namelijk vastgesteld dat er in de huidige situatie 
zeer weinig tot geen kernkwaliteiten in het gebied aanwezig zijn. In die zin is er geen reden om tot 
compensatie over te gaan. Aan artikel 2.7.2 van de Omgevingsverordening wordt voldaan. Om de 
geringe effecten te beperken en om natuurwaarden in het gebied verder te versterken is er voor 
gekozen natuurontwikkeling tot stand te brengen. In paragraaf 4.7 wordt hier uitgebreid op 
ingegaan. Om de ontwikkeling van het ziekenhuis in de Groene Ontwikkelzone mogelijk te 
maken, is een gedetailleerd inrichtingsplan (Ontwikkelplan natuurbestemming) opgesteld welke 
als voorwaardelijke verplichting aan de ontwikkeling van het ziekenhuis is gekoppeld. De hierin 
opgenomen maatregelen dienen voor het ontwikkelen en versterken van de kernkwaliteiten in het 
gebied. Het gebied waarvoor het Ontwikkelplan natuurbestemming is opgesteld, heeft in het 
bestemmingsplan de bestemming Natuur en de gebiedsaanduiding GNN (Gelders Natuur 
Netwerk). Om de realisatie van het Ontwikkelplan natuurbestemming te waarborgen is in de regels 
van dit bestemmingsplan opgenomen dat de maatregelen uit het Ontwikkelplan natuurbestemming 
moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na realisatie van de bestemming.

Ad 4.Versterking kernkwaliteiten

Door middel van het inrichtingsplan (zie ook figuur 3.12) worden de onderstaande kernkwaliteiten 
versterkt: 

het creëren van nieuwe verbindingen in de ecologische verbindingszone Oude IJssel-oost;
het creëren van een nieuwe verbinding tussen Montferland en Slangenburg met model 'das', 
'rietzanger' en 'winde', parallel aan de Oude IJssel; 
het aan-/terugbrengen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van een oude 
laanstructuur, aansluitend op en accentuerend aan reeds aanwezige bomenlanen. Mogelijk in 
combinatie met houtwal/singel en of vlechthaag, bosschages en wadi's; 
het creëren/versterken van het leefgebied voor diverse soortgroepen, waaronder: insecten, 
amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren en vissen; 
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het creëren van nieuwe voorzieningen (drie voorziening torens) in de natuur bestemming langs 
de N317 (rode stippen), waardoor de functionaliteit voor onder andere vleermuizen 
gegarandeerd blijft.

  Figuur 3.12 Maatregelen in het kader van natuurontwikkeling (Bron: Regelink)

Hiermee zal door de ontwikkeling de tweeledige ontwikkelingsdoelstelling van de GO worden 
voldaan: ontwikkeling van functies in combinatie met versterking van de kernkwaliteiten natuur en 
landschap. Door de ontwikkeling worden natuur- en landschapselementen aangelegd ter 
verbetering van de migratiemogelijkheden voor planten en dieren volgens de ontwikkelingsmodellen 
beschreven in de atlas Kernkwaliteiten GNN en GO, waarmee wordt ingezet op versterking van de 
samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden.

3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Structuurvisie Achterhoek 2012

Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale Structuurvisie Achterhoek 
2012 vastgesteld. Dit is een actualisatie van de Regionale structuurvisie uit 2004. Als basis voor 
ruimtelijk beleid zijn het omgaan met krimp, externe relaties, veranderingen in het landelijke 
gebied en de overstap naar duurzame energie tot speerpunten benoemd. Onder het kopje 
“Economie en sociaal maatschappelijk” is als beleid weergegeven het behoud van de kwaliteiten, 
zoals de menselijke maat, de mentaliteit en de mooie omgeving. Deze kwaliteiten worden 
aangevuld met een optimaal voorzieningenniveau in de grotere kernen en de centrumstad, 
Doetinchem en Winterswijk. Ook speelt behoud, versterking en herstel van de verschillen in de 
Achterhoekse landschappen een belangrijke rol. De karakteristieken van deze landschapstypen 
bieden aanknopingspunten voor de inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Het Achterhoekse 
landschap kan veel functies kan absorberen. 

In de 'landschapstypekaart' (bijlage 5 van de structuurvisie) is het plangebied ingedeeld in het 
landschapstype 'rivierduinen'. Dit gebied wordt gekenmerkt door hoger gelegen duinen langs de 
Oude IJssel. Het gebied is grotendeels bebost, onderbroken door landbouwenclaves en enkele 
dorpen. Er is een vrij scherpe overgang tussen kernen en landelijk gebied. Bij ontwikkelingen in 
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geluidbelasting berekend en getoetst aan de grenswaarden. Uit het onderzoek (zie Bijlage 3) blijkt 
dat de geluidbelasting hoger is dan voorkeursgrenswaarden en dat de maximaal toelaatbare 
grenswaarden ten gevolge van de beschouwde wegen in een groot gedeelte van het plangebied 
worden overschreden. Om een geluidgevoelig bestemming mogelijk te maken dient op de locaties 
waar de geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde overschrijdt de gevel als een dove 
gevel te worden uitgevoerd. Op locaties waar de geluidbelasting hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde maar de maximaal toelaatbare grenswaarde niet wordt overschreden, dient 
een hogere waarde te worden aangevraagd.

Bij het verdere ontwerp van het ziekenhuis kan doormiddel van hogere bebouwing langs de 
rijksweg en de N317 een afscherming voor achterliggende bebouwing worden gerealiseerd. 
Hierdoor kan een soort binnentuin aan de zuidwestzijde van het pand gerealiseerd worden met 
een lage geluidbelasting. De gevels aan de achterzijde kunnen dan ook met te openen delen 
gerealiseerd worden. Bij het aanvragen van hogere grenswaarden moet gemotiveerd worden 
waarom geluidreducerende maatregelen zoals stillere wegdekverharding of geluidschermen 
eventueel wel of niet toepasbaar zijn om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB volgens de Wet geluidhinder. Na verlening van hogere waarde door de gemeente dient bij de 
bouwaanvraag (omgevingsvergunning) te worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB voor 
verblijfsruimte en 28 dB voor onderzoeks- en behandelingsruimte wordt gewaarborgd.

In een separaat onderzoek (zie Bijlage 4) is de invloed van de geluidreflectie van het nieuwe 
ziekenhuis op omliggende woningen inzichtelijk gemaakt. 

In het onderzoek is de invloed van reflectie inzichtelijk gemaakt door het verschil tussen de 
huidige en plansituatie te berekenen. Hierbij is uitgegaan van de 'worst-case'-benadering. Dit is 
een overschatting van de uiteindelijke situatie. 
Op de woning aan de Boekeltweg 16 is de maximale toename 17 dB op de achtergevel. In dit 
geval ligt de geluidbelasting lager dan de voorkeurswaarde waardoor de woning nog steeds 
beschikt over een geluidluwe gevel en het woon- en leefklimaat hiermee aanvaardbaar is. 
Op de overige geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving is er sprake van een maximale 
toename van 2,4 dB. Dit is een niet hoorbaar verschil en leidt daarom in de plansituatie niet tot 
een significante verslechtering van het woon- en leefklimaat.

Railverkeerslawaai
Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er is van rechtswege (Wet 
geluidhinder) een zone gelegen langs iedere spoorlijn (die zone bedraagt binnen de 
gemeentegrens van Doetinchem 100 meter). Ten oosten van het plangebied bevindt zich de 
spoorlijn Doetinchem – Winterswijk. Omdat de afstand tussen het ziekenhuis en de spoorlijn 
meer dan 100 meter bedraagt, zijn er geen belemmeringen te verwachten van deze spoorlijn.

Industrielawaai
Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone. Het ziekenhuis zelf is ook geen functie waarvoor 
geluidzonering noodzakelijk is. Een beschouwing van de effecten ten aanzien van het onderdeel 
industrielawaai is opgenomen in 4.6, bedrijvigheid.

Cumulatie van geluid

In de geluidsonderzoeken is aandacht besteed aan de cumulatie van het wegverkeerslawaai. 
Cumulatie met railverkeer en industrielawaai is niet beschouwd, omdat de geluidzones van deze 
twee bronnen buiten de contour van het plangebied liggen. De spoorlijn ligt op circa 800 meter van 
het plangebied en heeft een veel kleinere geluidscontour. Het ten noorden van de A18 gelegen 
bedrijventerrein Verheulsweide is geluidgezoneerd. De geluidzone van dit terrein wordt aan de 
zuidkant begrensd door de A18. De afstand tot deze geluidbronnen is dus dusdanig groot, dat 
geen sprake kan zijn van (noemenswaardige) gevolgen voor het plangebied.

In de Notitie 'Onderzoek bedrijven en milieuzonering 'Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem' (Tauw 
14 juli 2016 - zie Bijlage 4 - bijlage 8) is overigens nog nadrukkelijk naar het woon- en leefklimaat 
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van de omliggende woningen gekeken. De conclusie is, dat op grond van de VNG-richtlijn 
Bedrijven en milieuzonering een richtafstand van 10 meter ten opzichte van de woningen moet 
worden gehanteerd. Dit vanwege de ligging in gemengd gebied. Aangezien de gebouwen ten 
behoeve van het ziekenhuis alleen binnen het  bouwvlak op de bestemmingsplankaart mogen 
worden gebouwd en om dit vlak een bebouwingsvrije zone van 10 meter breed ligt, wordt alleen al 
om die reden voldaan aan de richtlijn.

Conclusie
Vanuit het thema geluid bezien, is het bestemmingsplan uitvoerbaar. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met hetgeen gesteld in deze paragraaf (uitvoering dove gevels en hogere 
waarden aanvraag).

4.4  Lucht

Wettelijk  kader
Bestuursorganen nemen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen voor de luchtkwaliteit 
kunnen hebben, de regelgeving omtrent luchtkwaliteit in acht. Vanaf 15 november 2007 is de 'Wet 
van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)' van kracht, in dit 
stuk verder de 'wet luchtkwaliteit' genoemd. Uit de wet luchtkwaliteit volgt dat een voorgenomen 
ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit inpasbaar is, indien in ieder geval aan één van 
de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Er worden geen grenswaarden voor de luchtkwaliteit overschreden 
2. Er treedt geen verslechtering van de luchtkwaliteit op, of er vindt per saldo een verbetering van 

de luchtkwaliteit plaats door compenserende maatregelen
3. De voorgenomen ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging
4. De voorgenomen ontwikkeling is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

De ontwikkeling is niet opgenomen in het NSL, waardoor alleen de eerste drie voorwaarden 
gronden zijn waarop een bestuursorgaan kan besluiten dat de voorgenomen ontwikkeling 
inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit. 

Plangebied  
Voor de realisatie van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem is een 
luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 5 ). Het plan leidt voor NO2 niet tot overschrijdingen 
van de grenswaarden voor de jaargemiddelde en uurgemiddelde concentraties. Ook voor PM10 
wordt de maximaal toegestane jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3 en de daggemiddelde 
grenswaarde niet overschreden. De jaargemiddelde concentratie PM2,5 blijft tevens ruim onder de 
grenswaarde van 25 µg/m3. Hieruit wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling inpasbaar is vanuit 
het oogpunt van luchtkwaliteit op basis van artikel 5.16 lid 1a van de Wet luchtkwaliteit.

Conclusie
Het bestemmingsplan is uitvoerbaar bezien vanuit het thema luchtkwaliteit.

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de veiligheid van personen die zelf niet direct betrokken zijn bij 
risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen (risicobronnen), maar als gevolg van die activiteiten 
wel risico kunnen lopen. 

Wettelijk  kader
Het wettelijk kader voor de externe veiligheid bestaat uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) en de bijhorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Het huidige 
beleid voor ruimtelijke ordening in relatie tot transportroutes is afkomstig uit het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt). Sinds 1 april 2015 is ook de Regeling Basisnet van kracht. Het 
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is overeengekomen dat er in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting wordt 
opgenomen over de berging van regenwater. Deze voorwaardelijke verplichting luidt als volgt: 
“Volgens de normen en uitgangspunten uit de notitie “Duurzaam en Veilig water in de stad” van 
het waterschap Rijn en IJssel, versie april 2012, moet er bij een bui van T=10+10%, 40 mm. water 
worden geborgen, om dit vertraagd af te voeren en moet er bij een bui van T=100+10%, 74 mm. 
water worden geborgen tot maaiveld, zodat er geen wateroverlast ontstaat.” 

Conclusie 

Wanneer rekening wordt gehouden met hetgeen gesteld in de watertoets en wat tevens deels is 
vastgelegd in een voorwaardelijke verplichting, is het bestemmingsplan voor wat betreft het thema 
water uitvoerbaar. 

4.9  Cultuurhistorie

Wettelijk kader
Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg in september 2007 
is het verdrag van Valetta wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. Het 
belangrijkste doel van deze wet is het behoud van het archeologisch erfgoed ter plekke. Het is 
verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden en een afweging te maken. Vroegtijdig onderzoek 
maakt ruimte voor de overweging om archeologievriendelijke alternatieven toe te passen. Wie dan 
ondanks de aanwezigheid van archeologische waarden toch de grond in wil, moet archeologisch 
(voor)onderzoek doen en de kosten daarvan op zich nemen. Ook als het onderzoek uiteindelijk tot 
een opgraving leidt.

Gemeente Doetinchem (mede als uitvoering van de nota cultuurhistorie) heeft een archeologische 
beleidskaart laten opstellen waarop de archeologische vindplaatsen en verwachtingszones zijn 
aangegeven. Afhankelijk van de (verwachtings)waarde in een (deel)gebied zal het 
beschermingsregime meer of minder streng zijn. De archeologische beleidskaarten zijn samen 
met de erfgoedverordening op 18 november 2010 door de gemeenteraad van Doetinchem 
vastgesteld. 

Plangebied
Cultuurhistorie – landschap
De zuidwest zijde van het plangebied grenst aan het rijksmonument 'Historische aanleg/park van 
de Kemnade'. Dit momument zelf ligt in de gemeente Montferland.

In paragraaf 4.7.1 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het behoud van landschappelijke 
karakteristieken vanuit het oogpunt van cultuurhistorie, waarbij ook de ligging ten opzichte van het 
rijksmonument in ogenschouw is genomen.

Cultuurhistorie – bebouwing
In het plangebied is één gemeentelijk monument aanwezig, het betreft Kemnaderallee 5/5a 
boerderij 't Mentingslag. Deze hallehuis-boerderij uit 1783 is vanwege haar fraaie harmonische 
architectuur en de landschappelijke waarde opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Hiervoor gelden de regels van de Erfgoedverordening 2013 van de gemeente. Bij planontwikkeling 
moet rekening gehouden worden met deze verordening. Het is gewenst om de monumentale 
status ook in het bestemmingsplan te borgen. 

Archeologie
In het vigerende bestemmingsplan is in het plangebied sprake van drie archeologische 
verwachtingszones (zie figuur 4.9). 
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5.2.2.1  Maatschappelijk

Op deze gronden en bijbehorende bouwwerken zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. 
Binnen deze bestemming zijn uitsluitend maatschappelijke voorzieningen toegestaan, die zijn 
gericht op medische zorgverlenening en daaraan gerelateede nutsvoorzieningen, alsook aan zorg 
gerelateerde voorzieningen, detailhandel en restauratieve voorzieningen. Binnen de bestemming 
kunnen ook  ontsluitingswegen worden aangelegd.

Binnen de bestemming zijn ruime bebouwingsmogelijkheden opgenomen. Veelal is hier in het 
verleden al gebruik van gemaakt. In principe dient de bebouwing binnen het bouwvlak gerealiseerd 
te worden. Met deze bepaling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bebouwing grenst aan de 
achterliggende veelal aanwezige woonbestemmingen. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde 
ondergeschikte bouwwerken een afwijking mogelijk.

Dove gevels
De bestemming mag slechts gerealiseerd worden en vervolgens in stand gehouden worden, indien 
de gronden in gebruik zijn genomen overeenkomstig de in lid 3.1 beschreven bestemming moeten 
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 (zie Bijlage 3). 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:

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

Natuurontwikkeling/landschap
Het plangebied is in de provinciale ruimtelijke verordening Gelderland aangewezen als Groene 
Ontwikkelingszone. Onder voorwaarden zijn daar nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Eén van de 
voorwaarden is dat de overblijvende negatieve effecten op de kernkwaliteiten worden 
gecompenseerd en versterkt. Hiervoor is een Ontwikkelplan Natuurbestemming opgesteld. Het 
gaat dan met name om de gebieden die in dit bestemmingsplan de bestemming 'Natuur' hebben. 
Uitgangspunt is dat de maatregelen uit het Ontwikkelplan Natuurbestemming moeten zijn 
uitgevoerd binnen één jaar nadat het nieuwe ziekenhuis (hoofdgebouw) is gerealiseerd.

Waterhuishouding
Ook in verband met de waterhuishouding is een voorwaardelijke verplichting opgenomen. De 
maatregelen die moeten worden getroffen hebben betrekking op de waterkwantiteit. 

Voor de maatregelen in verband met de natuurontwikkeling en waterhuishouding is gekozen voor 
een termijn van één jaar waarbinnen de maatregelen moeten worden getroffen, nadat de nieuwe 
het ziekenhuis hoofdgebouw) is gerealiseerd. 

Parkeerplaatsen
Als derde voorwaardelijke verplichting is opgenomen dat het ziekenhuis niet in gebruik mag 
worden genomen als de minimaal 1675 parkeerplaatsen niet zijn gerealiseerd.

In de specifieke gebruiksregels zijn onder het kopje 'Verkeer' bepalingen opgenomen over de 
inrichting van het terrein. De inrichting moet zodanig zijn dat er een veilige afwikkeling mogelijk is 
van de verschillende verkeerssoorten en ook dat het terrein, indien nodig, kan dienen als 
ontsluitingsweg voor de percelen in het gebied achter het ziekenhuisterrein.

Verder is voor parkeren - naast de voorwaardelijke verplichting - ook een specifieke gebruiksregel 
opgenomen in artikel 3.5.5. Op grond van artikel 3.1.2. tweede lid Bro mogen parkeernormen 
worden neergelegd in een beleidsregel. In Doetinchem ligt het parkeerbeleid vast in de 
'Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017 - 2020' en 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets 
Gemeente Doetinchem', zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017. In het 
bestemmingsplan wordt tot uitdrukking gebracht, dat bij de toets op het onderdeel parkeren, deze 
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beleidsregel betrokken moet worden bij bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of 
wijziging van gebruik.

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State blijkt, dat een 
zogenoemde dynamische verwijzing in het bestemmingsplan acceptabel is. Daarom is aan de 
parkeerbepaling in het bestemmingsplan de zinsnede 'met dien verstande dat wanneer deze 
parkeerregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die 
wijziging'. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht, dat in principe te allen tijde wordt getoetst aan 
de meest actuele versie van het beleid. Tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn dus gedurende 
de planperiode van het bestemmingsplan mogelijk.

Ontsluiting omliggende woningen en terreinen

Als gevolg van de realisatie van het geplande ziekenhuis in het plangebied, zal de ontsluiting van 
een aantal woningen, bedrijven en gronden in de toekomst via het ziekenhuisterrein gaan lopen. 
Het gaat concreet om de woningen Boekeltweg 10, 12, 14 en 16 (gemeente Doetinchem), Oude 
Sluisweg 1 (gemeente Montferland), 3 en 9 (gemeente Doetinchem), het bedrijf Oudesluisweg 9a 
(gemeente Doetinchem), het agrarisch bedrijf Oude Sluisweg 11 (gemeente Oude IJsselstreek) en 
diverse al dan niet agrarische gronden. 
Om een onbelemmerde en deugelijke ontsluiting publiekrechtelijk te borgen, is deze in een 
voorwaardelijke verplichting vastgelegd. In de verplichting zijn de minimumbreedte van de weg(en) 
en de asfaltconstructie-eisen opgenomen.

Het is de bedoeling, dat de huidige woning Kemnaderallee 5/5a (gemeentelijk monument) aan 
haar functie onttrokken en wordt ingepast in het ziekenhuisplan. Dit pand hoeft dus niet 
afzonderlijk te worden ontsloten.

Niveau maaiveld 
Omdat de gronden binnen de bestemming “Maatschappelijk” lager liggen dan de provinciale weg 
N317, is opgenomen dat het niveau van het maaiveld niet hoger mag zijn dan het peil van de weg. 
De gronden mogen dus wel worden opgehoogd, maar niet hoger dan het peil van de weg. 

Cultuurhistorie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het gewenst de bescherming van het 
gemeentelijk monument (de voormalige boerderij Kemnaderallee 5/5a met bijgebouw) te borgen. 
Dit monument wordt weliswaar beschermd door de Erfgoedverordening, maar uit oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening is ook een bescherming in het bestemmingsplan gewenst. Hiervoor zijn 
in het bestemmingsplan een aantal bepalingen opgenomen.

1. Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' is ter hoogte van de boerderij en het naastgelegen 
bijgebouw de functieaanduiding 'cultuurhistorie' opgenomen. Aan deze aanduiding is een 
sloopverbod gekoppeld (artikel 3.6 in de regels). 

2. Rond het monument is een bebouwingsvrije zone gelegd, die ongeveer gelijk is aan het 
huidige erf. Hiertoe is op de plankaart de bouwaanduiding 'bebouwing uitgesloten' opgenomen, 
gekoppeld aan een bouwverbod voor nieuwe bebouwing, dat geldt voor zowel 
vergunningplichtige als (het merendeel van de) vergunnningvrije bouwwerken. De laatste 
categorie is op grond van artikel 4a van bijlage II bij het Bor zeer beperkt als het gaat om 
monumenten. Dit is in artikel 3.2.1 opgenomen. 
De bebouwingsvrije zone is dus om te voorkomen, dat er ontsierende bouwwerken aan of nabij 
het gebouw kunnen worden geplaatst (denk aan een prefab fietsenstalling, abri of een 
overkapping), die de monumentale waarde aantasten. Om dat te voorkomen, moet er een 
bebouwingvrije zone het erf rondom het monument zijn aangebracht.

Met deze maatregelen wordt het monument enerzijds beschermd tegen sloop of ongewenste 
verbouwing(en) en anderzijds gevrijwaard van een mogelijke inklemming door andere bouwwerken, 
die de monumentale waarde (verder) zouden kunnen aantasten en/of het zicht op het monument 
(verder) zouden kunnen ontnemen.
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