
stichting Behoud Kemnade en Waalse Water

Etten, 26 januari 2022

Raad van State, Afdeling Bestuursrecht, Den Haag

cc:
Fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Doetinchem

J

Zeer edelachtbare dames en heren.

Hoe het ook zij, een nieuwe fase breekt aan. Daarover het volgende:
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Sinds 2013 is er ruimtelijk in het stationsgebied niets ontwikkeld. Alleen het 
stationsterrein zelf - inclusief bushaltes - is gemoderniseerd en aantrekkelijker 
gemaakt. Dezelfde bedrijfsgebouwen in de onmiddellijke omgeving als toen staan er 
nog steeds verlaten en verlopen bij. Dit is ruimte waar onder andere plek is voor een 
parkeergarage. De gemeente ziet er een financiële belasting in het gebied “te

Onderwerp: buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Slingeland 
nieuwbouw en zesde brief m.b.t. ons 4® verzoek tot herziening, uw zaak 202106318/1/R1 
van uitspraak in zaak nr. 201708672/1/R1 van 29 mei 2019;

1. De dienstdoende ambtenaar vertelde dat het Slingeland tot 31 december 2021 
gelegenheid had de aanvraag definitief in te dienen en dat de gemeente bij het in 
gebrek blijven van het Slingelandbestuur de behandeling van het verzoek daarom 
buiten werking heeft gesteld.

2. Het Slingeland kan met een nieuw ontwerp weer een omgevingsvergunning voor de 
A18-locatie aanvragen. Dat het ziekenhuis veel kleiner wordt, is voor de gemeente 
geen probleem. Men mag volgens de ambtenaar deze locatie blijven gebruiken.
De conclusie van het ladderrapport was dat de A18-locatie nodig was vanwege 
ruimtetekort op de stationslocatie.
Wat zijn de cijfers over de beschikbare ruimte van het Wedeoterrein bij het station? 
volgens het raadsbesluit van 2017 was er 6,8 ha nodig voor de bouw, inclusief 
parkeerterrein. De grootte van het Wedeoterrein was in 2013 volgens de gemeente 
5,8 ha. (Slingeland Locatiestudie oktober 2013). Later gaf het ladderrapport aan dat 
er maar 4,7 ha beschikbaar was op de Wedeolocatie en dat daarom de bouw naar de 
Al8 moest. Het SRO-rapport gaf echter al aan dat het Wedeoterrein veel groter is. 
In 2018 werd gesteld dat men voor de nieuwbouw zelfs 8,5 ha nodig had, 4,5 ha voor 
het bebouwde deel en 4 ha voor healing environment. Daarin zou ook een deel 
natuurcompensatie verdisconteerd zijn, wat in de bebouwde kom niet nodig is. 
Gemeente vermeldde niet dat bouw aan de Al8 inhield dat een parkeergarage van 
ca 1 ha aan de A18 onmogelijk was, aangezien de provincie eiste dat men op het 
maaiveld parkeergelegenheid zou bieden, waardoor veel meer ruimte voor parkeren 
nodig zou zijn dan bij het station.

“Slingeland moet een nieuwe vergunning aanvragen voor bouw ziekenhuis aan Al 8”. (zie 
bijlage) Zo kopt de Gelderlander van zaterdag 22 januari jl. Volgens de krant is de reden dat 
afgelopen zomer een streep is gezet door het oorspronkelijk ontwerp.
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ontwikkelen”. Maar juist door op het Wedeoterrein het nieuwe ziekenhuis te bouwen, 
hoeft de gemeente voor die plek geen gebiedsinvestering te doen.

Wij concluderen al heel lang, maar zeker met het verlopen van de aanvraag 
omgevingsvergunning van september 2020, dat het bestaande bestemmingsplan 
onverantwoord is en het besluit herroepen of vernietigd moet worden, als het ziekenhuis blijft 
weigeren voor deze ideale locatie te kiezen en de gemeente niet aan bouw op de
Wedeolocatie wil meewerken. Dan is een nieuwe locatiestudie hard nodig. Daarvoor dient de 
gemeente opdracht te geven voor een ladderonderzoek. Dat mag men niet overlaten aan het 
private ziekenhuis, want de gemeente is verantwoordelijk voor goede ruimtelijke ordening. In 
dat eventuele nieuwe ladderonderzoek moet de gemeente streven naar een zo klein mogelijk 
energiegebruik om, voor zover dit het ziekenhuis betreft, wereldovershootday naar achteren 
te krijgen in het kader van duurzame ontwikkeling.

Tussenconclusies:
Deze feiten betekenen dat door vermindering van 45.000 m2 bvo naar 33.000 m2 - 
evt 34.000m2 als men voor 1.000m2 er in slaagt revalidatiebehoefte alsnog onder te 
brengen - geenszins is aangetoond dat binnen de bebouwde kom, lees de 
stationslocatie, onvoldoende ruimte zou zijn.
Dat leidt tot de slotsom dat - volgens de reële eisen van het ladderrapport - voor een 
aanvraag voor 33.000 tot 34.000m2, en zelfs voor 42.000m2 tot 45.000m2 de bouw 
op de A18-locatie niet ruimtelijk verdedigd kan worden en daarom onverantwoord is, 
nog afgezien van de andere nadelen van deze locatie ten opzichte van de 
stationslocatie, zoals wij verwoord hebben in o.a. onze brieven van 2 januari 2022 en 
eerder. Bij welke omvang van het nieuw te bouwen ziekenhuis dan ook, de 
Wedeolocatie biedt meer dan voldoende ruimte.
Dit betekent dat, als de te verwachten nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 
overeenkomt met het bovenstaande, de gemeente de vergunning niet mag verlenen 
en het raadsbesluit van 2017 en 2018 over de bestemmingswijziging moet intrekken 
en, als de Raad van Doetinchem dat niet doet, de Afdeling dit besluit dient te 
vernietigen.

3. Het overstromingsrisico dat door de dijkgraaf is gemeld, is ook een oud punt. Onze 
SBKWW en de zienswijze van de Milieuwerkgroep oude IJsselstreek van juni 2017 
gaven duidelijk de risico’s aan. Het is niet duidelijk of het Wedeo/stationsgebied wel 
of niet 3 meter hoger ligt dan de A18-locatie en of het 600 meter van de Oude IJssel 
af ligt of iets minder, zoals de SBKWW aangaf in de brief van 12 november 2021. Wel 
is duidelijk dat het dijklichaam van de Al8 en te nemen maatregelen bij zware 
wateroverlast er voor kunnen zorgen dat het buitengebied, en daarmee de beoogde 
locatie, als overloopgebied - waar het voor bedoeld is - gebruikt kan worden, 
waardoor alle gebouwen en wegen binnen de bebouwde kom redelijk droge voeten 
kunnen houden.

4. De ambtenaar gaf aan dat het ziekenhuis al veel grond aan de Al8 heeft aangekocht. 
Deze verkoop is echter gerealiseerd op voorwaarde dat het project ook werkelijk 
uitgevoerd wordt. Als dat niet doorgaat, blijft de grond in bezit van de huidige 
eigenaars.



Bijlage: artikel De Gelderlander 22 Januari 2022
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DOETINCHEM - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem moet een nieuwe 
vergunning aanvragen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis aan de A18. Het 
Slingeland wil nog altijd volgens plan in 2026 open.

In juli 2021 meldde het Slingeland dat de nieuwbouw doorging op de beoogde plek, maar wel 
kleiner: het ziekenhuis wordt nu 33.000 vierkante meter groot.

Of dat vertraging oplevert is onduidelijk. Volgens Steenbergen is het nog steeds de 
bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis volgens planning in 2026 in gebruik wordt genomen.

Onverkwikkelijke ruzie
Aanvankelijk zou er naast de oostelijke afslag aan de Al 8 een nieuw ziekenhuis worden 
gebouwd van 42.000 vierkante meter. Daardoor ging een streep na een onverkwikkelijke 
ruzie met ziekenhuis SKB in Winterswijk, waardoor medio 2020 een streep ging door de 
fusie van de twee Achterhoekse ziekenhuizen.

‘Onduidelijk wanneer nieuwe ontwerp klaar is’
,,Aan het nieuwe ontwerp wordt gewerkt”, zegt Saskia Steenbergen, woordvoerder van het 
Slingeland Ziekenhuis. ,,Het is nog onduidelijk wanneer dat klaar is. Pas dan vragen we een 
nieuwe omgevingsvergunning aan.”

Slingeland moet nieuwe 
vergunning aanvragen voor bouw 
ziekenhuis aan A18

Henny
Het Doetinchemse ziekenhuis had al een omgevingsvergunning aangevraagd, maar die is 
buiten behandeling gesteld, zo is te lezen op de website van de gemeente. De reden is dat 
het er afgelopen zomer een streep is gezet door het oorspronkelijke ontwerp.


