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Sliedrecht, maandag 15 april 2019
Betreft: Formeel verzoek toepassing coördinatieregeling bestemmingsplanprocedure project
ziekenhuislocatie Albert Schweitzer Ziekenhuis te Sliedrecht.
Geachte gemeenteraad.
Het Albert Schweitzer Ziekenhuis, vestiging Sliedrecht sluit op 12 juli haar deuren aan de
Wilhelminastraat 75 en verhuist deels van de poliklinieken naar een kleiner pand in het Stationspark.
De gemeente heeft voor de locatie stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld welke als
voorwaarde bij de tender voor verkoop van de locatie zijn opgenomen. Als ontwikkelaar hebben wij
de tender gewonnen en de taak opgepakt om hier woningbouw te realiseren.
Sinds begin van dit jaar zijn we samen met enkele disciplines van de gemeente bezig met het
ontwikkelen van een goed plan dat past binnen de randvoorwaarden en het beleid van de gemeente
Sliedrecht. Bij dit proces willen we ook de buurtbewoners goed betrekken.
Naar aanleiding van de communicatie met omwonenden en een eerste persbericht is er al veel
belangstelling getoond door met name inwoners van Sliedrecht voor een huur- of koopappartement
in dit plan. In een kleine 3 weken tijd hebben zich al ca. 600 geïnteresseerden gemeld. Op de vraag
aan de direct omwonende om mee te denken naar een geschikte naam voor de nieuwe ontwikkeling
hebben we tientallen positieve reacties ontvangen. Naast het vastgoed willen we de buurt tevens
betrekken bij inrichting van het 'semi openbaar' gebied en de verbindingsroute tussen de
Wilhelminastraat en de Kerkbuurt.
Om voor de omwonenden en geïnteresseerden zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren, lijkt het ons
het beste om de bestemmingsplanprocedure op basis van een coördinatieregeling in te steken. Met
deze regeling loopt de bestemmingsplan wijziging tegelijk op met de aanvraag omgevingsvergunning.
Hierdoor zien belanghebbende al eerder wat de uitwerking van het bestemmingsplan gaat worden in
een fysiek plan. Hiermee creeren we voor de belanghebbende meer duidelijkheid, draagkracht en
snelheid. Omwonende zijn dus beter geïnformeerd welke wijzing er plaats gaat vinden. In dit traject
zal participatie en informeren voor ons ook een belangrijke rol vormen.
Bureau Rho Adviseurs voor leefruimte heeft van ons opdracht ontvangen om het
ontwerpbestemmingsplan en de ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Dit met als doel de
bestemming van de locatie te wijzigen naar een woonbestemming.
Bias Architecten is in onze opdracht bezig met de architectonische uitwerking van het plan. We
verwachten de benodigde stukken voor de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning
2de helft juni gereed te hebben.
Ten behoeve van de overzichtelijkheid van de procedure verzoeken wij u om te besluiten de
coördinatieregeling als bedoeld in § 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30 lid 1 sub b
Wro) van toepassing te verklaren.
Een bevestiging van ontvangst van deze brief en positief besluit op dit verzoek zien wij graag
tegemoet.

Kerkstraat 10-12
3361 BP Sliedrecht
Tel 078-2210102

Bank

NL8561.32.950B01
NL87 RABO 0310 0577 28

KvK.

65489152

BTW

info@cb development nl

I

www cb-development nl

(*S0) | Crossing Borders Development
INNOVATIVE REAL ESTATE

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
J. Kruithof
Directeur
Crossing Borders Development B.V.
Kerkstraat 10-12
3361 BP Sliedrecht
078-2210102
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