
stichting Behoud Kemnade en Waalse Water

Etten, 10 april 2022,,

Locatie nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis

Aan alle raadsleden van de gemeente Doetinchem,

Hoogachtend

Namens de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water,

Omdat velen van u nieuw in de raad zijn, informeren wij u graag over wat er is gebeurd en 
over onze motieven.

De Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water vraagt uw aandacht voor deze zaak, want 
er is nog niets zeker. Hoewel het Slingeland aangegeven heeft toch op de A18-locatie te 
willen bouwen, is de aanvraag omgevingsvergunning door de gemeente buiten behandeling 
gesteld.

Gefeliciteerd met uw benoeming of herbenoeming. Een mooie taak wacht u, maar u bent 
natuurlijk al lang en breed aan de gang.

De afgelopen week hebben de RLI en het IPCC weer zeer ernstige waarschuwingen aan ons 
allemaal afgegeven. Wij kunnen die niet negeren. Daarom komen wij in deze 
vergunningspauze met onze brief bij u. We doen een zeer overtuigd beroep op u het de 
locatiekeus als een zwaar stikstuf- en natuurprobleem te behandelen en daarin uw 
verantwoordelijkheid te nemen, er van uitgaande dat het ziekenhuis binnenkort toch weer 
zijn aanvraag indient.



stichting Behoud Kemnade en Waalse Water

Etten, 10 april 2022

Raad van State, Afdeling Bestuursrecht, Den Haag

cc:
De leden van de gemeenteraad van Doetinchem

Bestuur Slingeland Ziekenhuis

Zeer edelachtbare dames en heren.

Twee rapporten geven daarom alle aanleiding uw uitspraken in deze zaak te herzien.

Vanaf 2018 heeft de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water aangegeven dat de 
directie van het Slingeland Ziekenhuis in 2014 niet heeft aangetoond dat de oorspronkelijke 
bouwwens van 45.000m2 niet bij het station gerealiseerd kon worden. De enige grond 
waarop de raad de wens van de directie in februari 2014 heeft gehonoreerd was zijn 
opmerking dat bouw bij het station zou betekenen dat het ziekenhuis met decentralisatie zou 
komen te zitten.

Het Santiz/Slingeland-bestuur koos in 2014 voor de locatie aan de Al 8 uit het motief dat 
binnen de bebouwde kom te weinig ruimte zou zijn voor de benodigde nieuwbouw.

Gezien de ruimte bij het station/Wedeoterrein is daar meer dan voldoende ruimte voor 4,5 ha 
bouwoppervlak, zoals we u voor mei 2019 herhaaldelijk hebben gemeld. In tegenstelling tot 
wat bureau Hekkelman in Nijmegen beweert, is de ladder voor duurzame verstedelijking - 
een instrument teneinde minder CO2 en stikstof uit te stoten en een socialer geheel te 
realiseren - in dit dossier niet juist toegepast.

In de tijd daarna bleek de fusie met het SKB niet de mogelijkheid te bieden afdelingen van 
deze partner over te nemen en dat die overname niet met de partner was afgesproken. Dat 
betekent al dat het motief om buiten de bebouwde kom te willen bouwen, niet goed 
onderbouwd was.

Onderwerp: plan nieuwbouw rapporten Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur en IPCC 
en uw zaak 202106318/1/R1, uitspraak op ons vierde verzoek om herziening van uitspraak 
in zaak nr. 201708672/1/R1 van 29 mei 2019;

Ten eerste dat van het RLI van vorige week (perssamenvatting als bijlage 1) Het advies 
heet “Natuurinclusief Nederland” en wij hopen dat het ook u bereikt heeft. Het gaat onder 
meer over het tekort schieten van het Nederlands natuurbeleid en geeft aan dat de 
biodiversiteitscrisis even groot is als de klimaatcrisis. Het wijst onder andere op het belang 
van grotere ecosystemen en een veel krachtiger aanpak van de stikstofproblematiek en 
opgaven voor (agrarisch) natuurbeheer. Alleen al vanuit de oproep veel krachtiger de 
stikstofaanpak vorm te geven, dient u conform de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 
(het befaamde stikstofarrest) bij volgende zaken kritisch te bezien of besluiten van 
overheden in concrete zaken niet conflicteren met de uitspraak van uw college van mei



(perspublicatie in Trouw, bijlage 2)

Het leert dat het nog niet te laat is de snelle opwarming tot stilstand te brengen.

Ben ik een activist?

Voordelen van een nieuw ziekenhuis bij het station:

Het tweede rapport is dat van het IPCC over de noodzaak onmiddellijk een meer 
verantwoord klimaatbeleid te gaan voeren.

Kortom: ook de Raad van State dient bij haar besluiten het beleid van de overheid kritisch te 
toetsen over gevolgde procedures om te voorkomen dat regels, zoals de ladder voor 
duurzame verstedelijking, op oneigenlijke wijze worden toegepast.

Deze wetenschappers komen in de publiciteit omdat rechters hebben uitgesproken dat de 
Nederlandse overheid te weinig doet aan het klimaat en het laat bij “business as usual”.

Een wetenschapper zegt in Trouw (di 5 april) over de spanning tussen objectiviteit en 
activisme: de primitieve mening is dat wetenschappers objectief moeten zijn en geen 
normatieve uitspraken mogen doen. Dat is niet hoe het werkt. Er zit nu anderhalf zoveel CO2 
in de atmosfeer als er hoort te zitten, en de stijging versnelt. Om de gevolgen echt te laten 
doordringen, moetje deze informatie duiden tot in mensen hun achtertuin. Dat wil niet 
zeggen dat het niet meer objectief is, want het is gebaseerd op die enorme kennisbasis en 
consensus in de wetenschap.

Gezien de feiten, waaronder onderstaande voordelen van de stationslocatie, dient de 
Afdeling alle omstandigheden rond het bestemmingsbesluit van de gemeente Doetinchem 
van september 2018 en zijn eerdere uitspraken in deze zaak te herzien.

volgens het ladderrapport leidt deze locatie tot ruim 16% minder autoverkeer naar en 
van het ziekenhuis dan de A18-locatie;
automobilisten kunnen deze locatie van drie zijden via vier wegen bereiken;

Een ander zegt: We zitten vast in een systeem waarbij wordt gezien en gehoord wat 
wetenschappers ontdekken, maar er nauwelijks actie wordt ondernomen. Dat moet anders. 
Overheden en bedrijven zien nog niet dat hun huis in brand staat. De urgentie mist in het 
klimaatdebat.

Klimaatmaatregelen lijken soms economische ontwikkeling in de weg te staan, maar dat 
klopt alleen als schade door uitstoot niet wordt meegerekend. Het rapport legt nadruk op de 
samenhang van maatregelen, ook tussen klimaatbeleid, armoedebestrijding en 
biodiversiteitsherstel, waarvoor ook aanleg van bossen van groot belang is. Zo ook “Scientist 
Rebellion”.

Dit derde deel van de IPCC-rapportage is alarmerend. Om de afspraak van Parijs, 1,5 a 2 
graden opwarming, te halen, moet de uitstootpiek voor 2025 worden omgebogen en in 2030 
zijn gehalveerd. Betaalbaar en effectief zijn meer wind- en zonne-energie, stoppen met 
ontbossing en terugdringen van methaanuitstoot.

2019. Dat vraagt om onderzoek naar de omstandigheden rond fusie en ladderprocedure 
waar wij u herhaald om gevraagd hebben. Dat onderzoek kunt u nog steeds doen/laten 
doen.



Graag zullen wij een en ander toelichten.

Hoogachtend

Namens de Stichting Behoud Kemnade en Waalse WaterJ

bijlage 1:

Rli: Nederlands natuurbeleid schiet
tekort

Wij vragen de nieuwe gemeenteraad het besluit uit 2018 te herroepen en opnieuw een 
beslissing te nemen over de ziekenhuislocatie.

Misschien ziet u de relatie klimaat-stikstof in dit dossier niet. Wij komen graag daarover in 
gesprek. Boeren moeten de kans krijgen hun bedrijf natuurinclusief te leiden.

deze twee feiten betekenen automatisch een verlichting van de verkeersdruk op de 
stad Doetinchem;
volgens de aanvraag omgevingsvergunning van eind 2020 komt ruim 56% van het 
ziekenhuisgerelateerde autoverkeer uit of via de stad; ( de vier verkeersstromen 
ontbreken in het ladderrapport)
extensivering van het gebruik van het hele A18-buitengebied heeft veel meer kansen, 
omdat niet 8,5 ha voor het ziekenhuis nodig is; Doetinchem kan dan echt werk maken 
van klimaatbeleid, waar het tot nu toe ernstig in tekort schiet; 
bestaande natuurwaarden in het gebied aan de Al 8 krijgen veel meer kans, 
waardoor herstel van biodiversiteit mogelijk is; ook in het beleid voor dit doel schiet 
Doetinchem in deze zaak ernstig tekort;

Het falende natuurbeleid heeft gevolgen voor de land- en tuinbouw, stelt de Rli. Zo kan 
afnemende biodiversiteit een risico vormen voor een duurzame voedselproductie. Als
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Het Nederlandse natuurbeleid schiet tekort. De natuurkwaliteit en de biodiversiteit 
lopen terug. Dat is problematisch, want een vitale natuur is cruciaal voor het 
tegengaan van klimaatverandering en voor verduurzaming van de voedselvoorziening. 
Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies 'Natuurinclusief 
Nederland' dat vandaag is gepubliceerd en gericht is aan verschillende overheden. In het 
huidige Nederlandse natuurbeleid wordt naar het oordeel van de Rli het begrip natuur te krap 
afgebakend. Het beleid is hoofdzakelijk gericht op de beschermde gebieden. Maar die 
gebieden zijn onderdeel van veel grotere ecosystemen, ook buiten de beschermingsgrenzen, 
stelt de Rli.



bijlage 2:

bijvoorbeeld insectenpopulaties achteruitgaan, komen de opbrengst en de kwaliteit van 
voedselgewassen in gevaar. Zeker 75 procent van de veelgebruikte gewassen is immers 
afhankelijk van dierlijke bestuiving. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 
(Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis.

Het advies richt zich overigens niet alleen op de land- en tuinbouw. Ook de bouwsector moet 
een steentje bijdragen, vindt de Rli. Het Rijk zou een bestuurlijk akkoord met de bouwsector 
moeten sluiten over de natuurinclusieve inrichting van woonwijken, natuurinclusieve 
nieuwbouw en renovatie, inclusief het gebruik van materialen.

Ook adviseert de Rli de gezamenlijke overheden om zelf het goede voorbeeld te geven. Dit 
kan door grond in eigen bezit duurzaam en natuurinclusief te beheren, te verpachten en te 
verkopen. De overheden moeten voor pacht en beheer langjarige overeenkomsten 
aanbieden. In de tweede plaats kan dit door bij overheidsaanbestedingen het 
maatschappelijk verantwoord inkopen uit te breiden met standaardvereisten voor 
biodiversiteit.

De Rli doet een aantal aanbevelingen om het beleid te veranderen. Zo adviseert de raad het 
Rijk onder meer om natuur onderdeel te maken van de gebiedsgerichte aanpak van het 
stikstofprobleem. Tegelijk moet die aanpak worden gecombineerd met andere nationale en 
regionale opgaven in die gebieden. Het Rijk en de provincies kunnen bestaande subsidies 
voor (agrarisch) natuurbeheer en landschapsbeheer koppelen aan gebiedsspecifieke 
minimumvereisten voor basiskwaliteit natuur.

Ecologische opgaven
Het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten zouden volgens de Rli aan de 
bedrijven in de landbouwsector duidelijk moeten maken welke normen voortvloeien uit de 
ecologische opgaven in een gebied. Vereisten voor de gebiedsspecifieke basiskwaliteit 
natuur bieden hierbij een houvast en kunnen ook bijdragen aan goede bedrijfscondities voor 
onder meer weerbare teelten en bestuiving.

Aanbevelingen en oorzaken
De Rli ziet vier oorzaken van de tekortkomingen van het Nederlandse natuurbeleid. Zo wordt 
een te smal begrip voor natuur gehanteerd. Verder is het natuurbeleid is te weinig gekoppeld 
aan ander beleid. Ook stelt de Rli dat natuur een te zwakke positie heeft bij economische en 
politieke afwegingen. Tot slot vindt de raad dat overheden te weinig samenwerken.

IPCC: klimaatverandering wordt onomkeerbaar als we nu 
geen actie ondernemen



Nieuw in dit rapport is de vaststelling dat gedragsverandering kan bijdragen aan 
vermindering van de uitstoot: energie besparen, fietsen, lopen of gebruikmaken van het

De klimaatverandering is niet meer te beperken als de wereld niet meteen snel meer actie 
onderneemt. Er is meer uitstoot van broeikasgassen dan ooit en die moet zo snel mogelijk 
omlaag.

Onno Havermans4 april 2022, 17:01
Het is nog niet te laat, zeggen de wetenschappers van klimaatpanel IPCC, de wereld kan de 
snelle opwarming van de aarde nog tot stilstand brengen. De uitstoot van CO2 en andere 
broeikasgassen stijgt nog steeds. Komen er geen extra maatregelen, dan is het aan het 
einde van deze eeuw 3,2 graden warmer dan nu, waarschuwt het het derde klimaatrapport 
dat IPCC maandagmiddag presenteerde.

De alarmerende boodschap is onderdeel van een drietrapsraket: in augustus 2021 maakte 
het IPCC duidelijk dat de aarde door menselijk toedoen bijna 1,5 graad warmer is dan in
1900, afgelopen februari liet het tweede rapport zien dat miljarden mensen daar nu al hinder 
van hebben, dat ecosystemen verdwijnen, soorten uitsterven en delen van de aarde 
onbewoonbaar raken. Deel drie roept op tot onmiddellijke actie.

Dat hoeft niet eens heel veel geld te kosten. Met maatregelen die minder dan 100 dollar per 
gereduceerde ton CO2 kosten kan de mondiale uitstoot in 2030 worden gehalveerd ten 
opzichte van 2019, meldt het rapport. Betaalbaar en effectief zijn meer zonnne- en 
windenergie, energiebesparing, stoppen met ontbossing, en terugdringen van 
methaanuitstoot (vooral door de landbouw), zegt Kornelis Blok, hoogleraar aan de TU Delft. 
“Dat hoeft ons de kop niet te kosten.”

Halvering van de uitstoot
De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs dreigen uit zicht te raken, zeggen de vijf 
Nederlandse hoogleraren die aan het rapport hebben meegeschreven. “Het is 1 voor 12”, 
zegt Detlef van Vuuren, hoogleraar in Utrecht en klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor 
de Leefomgeving. In Parijs is in 2015 afgesproken om de opwarming te beperken tot 1,5 a 2 
graden. Om dat nog te halen moet de uitstootpiek vóór 2025 worden omgebogen in een 
daling, de uitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd, en in 2050 zijn teruggebracht tot netto nul.

Fossiele brandstoffen
Dat de uitstoot nog steeds stijgt, komt door de groei van industrie, transport, 
energieproductie, landbouw en de gebouwde omgeving. Ook wordt nog steeds meer geld 
geïnvesteerd in fossiele brandstoffen dan in klimaatmaatregelen. Rijke landen zijn 
verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot, de allerarmste landen voor slechts 3 
procent. Alleen een verregaande transitie kan de uitstoot verminderen, stelt het rapport vast. 
Dus een vergaande reductie van olie, gas en vooral kolen, en verwijdering van CO2. Daarin 
kan bos- en landbouw een grote bijdrage leveren, legt Gert-Jan Nabuurs van Wageningen 
Universiteit uit. “Groene planten trekken CO2 uit de lucht.”



J

Zo’n 250 wetenschappers uit de hele wereld hebben in het rapport het effect van allerlei 
maatregelen in kaart gebacht en ook gekeken waar die in tegenspraak zijn met andere 
duurzame doelen als armoedebeleid en het verbeteren van de biodiversiteit.
Landendelegaties onderhandelden de afgelopen twee weken over een samenvatting van het 
rapport, die de basis zal vormen voor nieuwe klimaatafspraken onder de vlag van de 
Verenigde Naties.

openbaar vervoer, minder vlees en zuivel consumeren, spullen hergebruiken en recyclen. 
Dat moet aantrekkelijk worden gemaakt, en ook rechtvaardig wat betreft de kosten 
benadrukt de Groningse hoogleraar Linda Steg. Om consumenten mee te krijgen in 
energiebesparing en klimaatvriendelijk handelen is ook een verandering van het finnaciële 
systeem nodig, vult Heleen de Coninck, hoogleraar aan de TU Eindhoven, aan.

Klimaatmaatregelen lijken soms economische ontwikkeling in de weg te staan, maar dat 
klopt alleen als schade door uitstoot niet wordt meegerekend, aldus het rapport, dat nadruk 
legt op de samenhang van maatregelen, ook tussen klimaatbeleid, armoedebestrijding en 
biodiversiteitsherstel. Wel waarschuwen de wetenschappers voor het negatieve effect van 
sommige maatregelen. Zo kan de daling van kosten voor zonne-energie en elektrische 
auto’s slecht uitpakken voor het milieu en mensen in landen waar grondstoffen voor 
batterijen worden gewonnen.

Klimaatpanel IPCC
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geeft elke zeven jaar een nieuw 
overzicht van de wetenschappelijke inzichten rond klimaatverandering. Het kostte afgelopen 
weekeinde veel moeite om deze nieuwe conclusies vast te leggen.


