B en W Adviesnota
Onderwerp

RIB inzake de voortgang van de voorgenomen verplaatsing van ziekenhuisvoorziening
VieCuri in Venray.

Zaaknummer

Teammanager

Dorien van der Giessen

B & W datum

16 november 2020

Afdeling/Team

Concern/Concern

Naam steller

Winand van der Kooij

Portefeuillehouder

Anne Thielen

Besproken met

Anne Thielen en Jan Loonen

portefeuillehouders

op 9 november 2020

Openbaarheid

Deze adviesnota is openbaar

Na informeren betrokkenen.
Openbaar op 19 november 2020

Bevoegd orgaan

B&W

ADVIES
1.

Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze toezenden aan de
gemeenteraad.
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Samenvatting
Op 25 april 2019 hebben VieCuri en de gemeente een Intentieovereenkomst getekend over de
voorgenomen verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening van VieCuri binnen Venray.
Zowel vanuit de gemeente als vanuit VieCuri is er steeds belang gehecht aan de verbondenheid van de
ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie voor de ziekenhuisvoorziening van VieCuri en een passende en
zekere invulling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloseweg na het vertrek van het
ziekenhuis daar.
Voor een nieuwe ziekenhuisvoorziening in Venray heeft VieCuri steeds als voorkeurslocatie de locatie op
sportpark De Wieën, naast het bestaande gezondheidscentrum Wieënhof, aangegeven. In mei van dit jaar
is het gedeelte van het onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing voor wat betreft de
ruimtelijke inpasbaarheid op deze locatie met goed gevolg afgerond. Op 14 mei is over het positief
afronden van dit gedeelte van het haalbaarheidsonderzoek door VieCuri en de gemeente Venray een
gezamenlijk persbericht verstuurd.
Momenteel wordt gewerkt aan het tweede deel van het haalbaarheidsonderzoek, een gedragen haalbare
ontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloseweg. Dit voor wanneer VieCuri de locatie
aan de Merseloseweg zal hebben verlaten en de nieuwbouwlocatie aan de rand van sportpark De Wieën
daadwerkelijk heeft betrokken. De invulling van de locatie van de Merseloseweg richt zich voornamelijk
op woningbouw met een mix van woningtypen passend bij de bestaande behoefte en de omgeving ter
plaatse.
De planning is dat het deel van het haalbaarheidsonderzoek dat zich richt op de herinvulling van de
locatie aan de Merseloseweg is afgerond in het voorjaar van 2021. Wanneer het zo ver is zullen wij de
plannen voor deze locatie aan de raad ter consultatie voorleggen.
Nadat de haalbaarheid van de beide locaties, De Wieën en Merseloseweg, is aangetoond qua ruimtelijke
inpasbaarheid en overige relevante criteria is het voornemen dat de gemeente en VieCuri een
Samenwerkingsovereenkomst sluiten om de beide locaties met de beoogde invulling tot realisatie te
brengen. Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt te zijner tijd aan de raad ter besluitvorming
voorgelegd. Onder voorbehoud van de dan actuele situatie rond het coronavirus is het plan dat dit voor
de zomer van 2021 zijn.

Beoogd resultaat
Het bijgevoegde concept van de Raadsinformatiebrief over de voortgang van de verplaatsing van de
ziekenhuisvoorziening van VieCuri binnen Venray vaststellen en deze RIB ter kennisname aanbieden aan
de leden van de Venrayse gemeenteraad.

Argumenten
Met de brief informeert het college de Raad over de voortgang en de meest actuele stand van zaken rond
de voortgang van de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening van VieCuri binnen Venray.

Risico’s
nvt.

Kanttekeningen
nvt.

Communicatie
Het bijgevoegde concept van de raadsinformatiebrief wordt na vaststelling door uw college verzonden aan
de leden van de gemeenteraad.
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Financiële gevolgen
nvt.

Personele/organisatorische gevolgen
nvt.

Juridische gevolgen
nvt.

Rechtmatigheid
nvt.

Fatale termijnen
nvt.

Vervolgtraject besluitvorming
-

Uitwerking plannen invulling terrein Merseloseweg door VieCuri en gemeente gezamenlijk.
consultatie plannen B&W
consultatie plannen gemeenteraad (voorjaar 2021)
sluiten Samenwerkingsovereenkomst VieCuri en gemeente Venray over ontwikkeling nieuwbouw
ziekenhuisvoorziening locatie De Wieën en herinvulling bestaande locatie VieCuri aan de
Merseloseweg (via B&W naar gemeenteraad voor zomer 2021).

Evaluatie
nvt.

Bijlagen
1. De concept-raadsinformatiebrief.

Naslagwerk
nvt.
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Update voortgang verplaatsing ziekenhuisvoorziening VieCuri

Geachte leden van de Raad,
Op 25 april 2019 hebben VieCuri en de gemeente een Intentieovereenkomst getekend over de
voorgenomen verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening van VieCuri binnen Venray.
Zowel vanuit de gemeente als vanuit VieCuri is er steeds belang gehecht aan de verbondenheid
van de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie voor de ziekenhuisvoorziening van VieCuri en een
passende en zekere invulling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloseweg na het
vertrek van het ziekenhuis daar.
Voor een nieuwe ziekenhuisvoorziening in Venray heeft VieCuri steeds als voorkeurslocatie de
locatie op sportpark De Wieën, naast het bestaande gezondheidscentrum Wieënhof, aangegeven.
In mei van dit jaar is het gedeelte van het onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing
voor wat betreft de ruimtelijke inpasbaarheid op deze locatie met goed gevolg afgerond.
In het onderzoek is rekening gehouden met scenario’s voor de nieuwe ziekenhuisvoorziening. Zo is
er een scenario waarbij gedeeltelijk nieuw wordt gebouwd en gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt
van de nog beschikbare ruimte in het bestaande gezondheidscentrum Wieënhof. Daarnaast zijn er
scenario’s die volledig uit nieuwbouw bestaan. Op 14 mei is over het positief afronden van dit
gedeelte van het haalbaarheidsonderzoek door VieCuri en de gemeente Venray een gezamenlijk
persbericht verstuurd.
Momenteel wordt gewerkt aan het tweede deel van het haalbaarheidsonderzoek, een gedragen
haalbare ontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloseweg. Dit voor wanneer
VieCuri de locatie aan de Merseloseweg zal hebben verlaten en de nieuwbouwlocatie aan de rand
van sportpark De Wieën daadwerkelijk heeft betrokken. De invulling van de locatie van de
Merseloseweg richt zich voornamelijk op woningbouw met een mix van woningtypen passend bij de
bestaande behoefte en de omgeving ter plaatse.
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De planning is dat het deel van het haalbaarheidsonderzoek dat zich richt op de herinvulling van de
locatie aan de Merseloseweg is afgerond in het voorjaar van 2021. Wanneer het zo ver is zullen wij
de plannen voor deze locatie aan uw raad ter consultatie voorleggen. Hierbij moet wel worden
aangetekend dat het afgeven van een planning op dit vlak altijd wordt beïnvloed door de dan
actuele situatie rond het coronavirus.
Nadat de haalbaarheid van de beide locaties, De Wieën en Merseloseweg, is aangetoond qua
ruimtelijke inpasbaarheid en overige relevante criteria is het voornemen dat de gemeente en
VieCuri een Samenwerkingsovereenkomst sluiten om de beide locaties met de beoogde invulling
tot realisatie te brengen. Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt te zijner tijd aan uw raad ter
besluitvorming voorgelegd. Onder voorbehoud van de dan actuele situatie rond het coronavirus is
het plan dat dit voor de zomer van 2021 zijn.
Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment naar tevredenheid te hebben ingelicht over de
voortgang van de werkzaamheden. Uiteraard zijn wij altijd bereid vragen van uw kant te
beantwoorden.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

