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Geachte mevrouw Mijdam,

U bent momenteel bezig met de ontwikkeling van het nieuwe Zorghotel Azelo, bij de Zwanenhof ten 

noordwesten van de kern Borne. Het nieuw te bouwen zorghotel zal circa 60 kamers bevatten in 

combinatie met een aantal huiskamers (+/- 5.000 m² wordt planologisch mogelijk gemaakt).  

 

Voor deze nieuwe stedelijke ontwikkeling is de 
Ladder voor duurzame verstedelijking mogelijk 
verplicht. Vandaar dat u Stec Groep heeft 
gevraagd dit te onderzoeken en op basis van 
beschikbaar materiaal te onderzoeken.  
 
Om te komen tot een analyse van de Ladder 

gaan  daarom 

 

 

 

 

 

DEFINIT IE ZORGHOTEL  

‘Een zorghotel is een hotel dat tijdelijk (nacht)verblijf  biedt gericht op 

begeleiding, verzorging, revalidatie en/of verpleging op maat aan personen die 

een hoofdverblijf  elders hebben. Bij een zorghotel is er sprake van de 

mogelijkheid om 24 uur per dag een beroep te kunnen doen op professionele 

zorg- en dienstverlening die in het hotel aanwezig is ’ 

De definitie is - zo merken we op - vrij specif iek en geeft daarmee voldoende 

borging in het bestemmingsplan zodat voorkomen wordt dat een regulier hotel of 

andere functie ontwikkeld kan worden.  Het gaat dus nadrukkelijk om een 

zorgfunctie, niet om een recreatieve functie.  
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A: Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) van het Rijk en per eind 2012 als motiveringseis in het Bro. Overheden moeten op grond van 

het Bro alle nieuwe stedelijke ontwikkelingen motiveren aan de hand van de drie treden van de 

Ladder. De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro in de artikelen 1.1.1 en 

3.1.6. De tekst uit het Bro luidt als volgt: 

 

‘De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte; 

2. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 

de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en;  

3. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 

hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende 

middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.’ 
 
 
Figuur 1: schematisch overzicht Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

Bron: Ministerie van I&M, 2012 

In het kort gezegd, komt het er op neer dat als een bestemmingsplan nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen mogelijk maakt (bij recht of door middel van een afwijkings- of 

wijzigingsbevoegdheid), in de toelichting moet worden beschreven dat deze voorzien in een actuele 

regionale behoefte.  

 

De Ladder is cruciaal voor de onderbouwing van veel ruimtelijke afwegingen na oktober 2012.  

Relevante kernbegrippen zijn: 
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Stedelijke ontwikkeling 
‘Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’ 
(artikel 1.1.1 onder i, Bro).  
 
Bestaand stedelijk gebied 
‘Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij 
behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 
infrastructuur’ (artikel 1.1.1.  onder h, Bro).  
 
Regio 
‘De regio’ is niet nader gedefinieerd in het Bro. Het gaat hier naar onze mening - 
gebaseerd op de handreiking van het Rijk en tientallen Raad van State -
uitspraken - om de marktregio, die bepaald wordt door de relevante reikwijdte 
c.q. het verzorgingsgebied van de beoogde functie. Waar ligt kortom het 
zwaartepunt van de markt c.q. waarvandaan trekt u klanten voor het zorghotel?  
 
Behoefte 
De gemeente moet kunnen aantonen dat er een actuele behoefte is voor de 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarbij wordt actueel gezien als een 
aangetoonde behoefte (uit onderzoek van maximaal 2 jaar oud) binnen de 
planperiode. Behoefte wordt gezien als vraag minus (harde) plancapaciteit.  
 
Plancapaciteit  
Plannen waarin ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkeling is opgenomen. Harde 

plannen1 concurreren met een ontwikkeling. Zachte plannen niet, maar kunnen 

wel als alternatieve ontwikkelingslocatie dienen, wanneer de beoogde 
ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied ligt.  

 

  

                                                        

 
1 Harde plannen hebben een onherroepelijke planstatus. 



 

4 

Locatieprofiel van het zorghotel Azelo 

 

Tabel 1: projectprofiel zorghotel Azelo 

Aspect Toelichting 

Ligging en 

omgevingskwaliteit 

 Het project zorghotel Azelo ligt tussen Borne, Zenderen en snelweg A35. 

 Het plangebied ligt in het buitengebied van Zenderen en grenst aan het 

bestaande Zwanenhof. Rondom de projectlocatie liggen vooral weilanden en 

bossen. 

 Het huidige Zwanenhof is momenteel voornamelijk een rustoord dat ruimte 

biedt voor meditatie, religieuze beleving en bezinning. Daarnaast zijn er 

vergaderruimtes beschikbaar voor één of meerdaagse trainingen.  

Bereikbaarheid auto  Goed: de A35 en de A1 op enkele minuten rijden. 

De locatie is vanaf de A35 via enkele lokale wegen te bereiken. 

Bereikbaarheid OV  Nu zwak: het dichtstbijzijnde busstation, Old Coopershal Zenderen, ligt op ruim 

20 minuten lopen. 

 Het dichtstbijzijnde treinstation Borne, ligt op zo’n 3,5 kilometer afstand. 

 In de toekomst goed: Voor het zorghotel Azelo wordt vanuit de Zwanenhof een 

busje ingezet om gasten van en naar het station te brengen. De bereikbaarheid 

neemt hiermee aanzienlijk toe. 

Beoogd programma 

en bestemming 

 Het totale bruto vloeroppervlak van het pand (bestaand uit twee verdiepingen) 

is 5.050 m². 

 Omgerekend naar kamers worden 60 kamers mogelijk gemaakt, aangevuld 

met een aantal woonkamers. 

 Het plan maakt naast de zorgfunctie ook andere functies planologisch mogelijk: 

wellness, revalidatiefaciliteiten, sportfaciliteiten, interne catering en een 

winkeltje voor de gasten. Deze overige functies zijn onderschikt aan de 

zorgfunctie. Planologisch is dit geborgd doordat gebruik van faciliteiten in het 

hotel door mensen die niet tot de gasten behoren worden gezien als strijdig. 

Beoogde doelgroep  Er wordt uitgegaan van een drietal hoofddoelgroepen: herstellende patiënten, 

patiënten van mantelzorgers/respijtzorg in combinatie met de mantelzorger, en 

burn-out patiënten (bron: Bedrijfsplan De Zwanenhof en Kuurhotel Azelo 2015 

– 2019). 

 Herstellende patiënten zijn patiënten die ontslagen worden uit een ziekenhuis 

of behandelcentrum, maar nog niet thuis kunnen of durven zijn. 

 Patiënten van mantelzorgers en mantelzorgers: het gaat hier om mantelzorgers 

die overbelast zijn en op adem moeten komen. De patiënt van de mantelzorger 

wordt tijdelijk in De Zwanenhof verzorgd; de mantelzorger kan hierdoor op 

adem komen. Ook kan de  verzorgde, wanneer de mantelzorger tijdelijk 

wegvalt, op de Zwanenhof worden verzorgd (respijtzorg).  

 Burn-out patiënten: Patiënten die willen herstellen van (mentale) overbelasting 

of ‘burn-out’ of die bij burnout-achtige verschijnselen ter preventie willen kuren.  

Bron: Stec Groep (2015), op basis van bedrijfsplan de Zwanenhof en zorghotel Azelo, het vigerend bestemmingsplan 
‘Buitengebied Borne’ en het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Borne, herziening Zwanenhof’.  
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REGIONALE AFSTEMMING  

Het voorontwerpbestemmingsplan is ter kennisgeving aan omliggende 

gemeenten toegezonden: Hengelo, Hof van Twente, Tubbergen en Dinkelland.  

De betreffende gemeenten hebben geen bezwaren/ zienswijzen ingediend tegen 

het plan.  

De ontwikkeling van het zorghotel is een stedelijke ontwikkeling en dus Ladderplichtig 

De ontwikkeling van het zorghotel in Borne wordt volgens de meest recente jurisprudentie van de 

Raad van State aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De Ladder is vanaf 1 oktober 

2012 opgenomen in het Bro artikel 3.1.6 lid 2 en 3. Sinds die datum bent u verplicht bij nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen de Ladder toe te passen. Momenteel heeft het plan ter plaatste van het 

beoogde zorghotel de bestemming ‘bijzondere bebouwing’ met als aanduiding ‘klooster’ en 

‘retraitehuis’. Het plan past daarmee niet binnen de bouwregels van het bestemmingsplan. Door de 

bestemming te specificeren naar een ontwikkeling van circa 5.000 m² (bvo) ten behoeve van 

zorgeenheden, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De herziening van een 

bestemmingsplan is volgens het Bro (respectievelijk artikel 3.1.6 aanhef & artikel 1.1.1 lid 3) een 

Ladder-plichtig ruimtelijk besluit in het geval van nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hiervoor zagen we al 

dat deze ontwikkeling een nieuwe stedelijke ontwikkeling is. Kortom deze ontwikkeling is 

Ladderplichtig.  

Zorghotel Azelo ligt niet binnen bestaand stedelijk gebied, toets op trede twee van de Ladder 

is gewenst 

Voor de Ladder is het belangrijk vast te stellen of de locatie binnen bestaand stedelijk gebied valt. De 

locatie van de ontwikkeling ligt niet binnen bestaand stedelijk gebied: de locatie ligt in het 

buitengebied van Borne en wordt voornamelijk omgrensd door weilanden. 

 

Voorontwerp bestemmingsplan ‘ Buitengebied Borne’ (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorontwerpbestemmingsplan ‘ Buitengebied Borne’ (2014) is aan de volledige locatie de 

bestemming ‘maatschappelijk’ toegekend. De realisatie van het kuurhotel past niet binnen de bouw- 

en gebruiksmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan. Een herziening van het 

bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. 
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B: De marktregio van de ontwikkeling: vooral regio Netwerkstad 

Twente 

De marktregio voor een zorghotel is een zorggerelateerde markt 

De marktregio voor een zorghotel valt niet hard te begrenzen, zo blijkt uit bureauresearch. Zeker met 

de marktwerking in de zorg reizen patiënten verder om aan de zorgbehoefte te voldoen. De 

marktregio voor het zorghotel is een zorggerelateerde markt dit blijkt uit de afnemers van het 

zorghotel, zij zijn namelijk afkomstig uit zorgfuncties als ziekenhuizen, thuiszorg, nazorg en 

behandelcentra. 

Zwaartepunt van marktregio is regio Netwerkstad Twente 

Patiënten zullen zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving willen herstellen, dit in verband met bezoek 

van familie en vrienden. Dus ook wanneer iemand uit Twente in Groningen (academisch ziekenhuis) 

behandeld is, is er een voorkeur om in Twente te herstellen. Twente heeft geen academisch 

ziekenhuis. De patiënten komen daardoor over het algemeen uit de directe omgeving (regio). Ook 

blijkt uit een inventarisatie onder de huidige bezoekers van de Zwanenhof dat het merendeel uit de 

regio afkomstig is. Het grootste deel van de patiënten zullen (fysiek) herstellende patiënten zijn zo 

blijkt uit het bedrijfsplan de Zwanenhof en zorghotel Azelo: van de huidige herstellende patiënten op 

de Zwanenhof komt 100% uit de regio Netwerkstad Twente (gemeente Almelo, Borne, Enschede, 

Hengelo en Oldenzaal).  

Er zijn tevens afspraken met medisch specialisten uit ziekenhuizen in de Netwerkstad Twente. Vanaf 

eind 2016 zetten zij hun volledige 'productie' over naar het zorghotel van De Zwanenhof. Gezien 

deze contracten en de omvang van de ontwikkeling zullen klanten voornamelijk uit de omgeving van 

deze ziekenhuizen komen, zo verwachten we. We verwachten daarom dat (het zwaartepunt van) de 

marktregio de regio Netwerkstad Twente zal zijn. Bovendien ligt de Zwanenhof centraal in deze 

regio.  

 

Conclusie: We concluderen dat de marktregio grofweg kan worden afgebakend tot de lijn 

Almelo, Hengelo en Enschede. Dit komt neer op een straal van 15 tot 25 kilometer rondom 

Borne. Dit staat vrijwel gelijk aan de regio Netwerkstad Twente. 

C: Trede 1: Actuele, regionale behoefte 

‘Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte. ’ 

 

Vanuit de Ladder en zorgvuldig ruimtegebruik is het van groot belang om de behoefte (= vraag minus 

aanbod) in beeld te brengen. 

Ontwikkelingen in de vraag naar (voorzieningen en activiteiten van) zorg(hotel) 

We kijken eerst naar de ontwikkelingen in de vraag naar (voorzieningen en activiteiten van) 

zorg(hotel). Er wordt uitgegaan van een drietal hoofddoelgroepen binnen het Zorghotel Azelo: 

1. Herstellende patiënten (in eerste instantie vooral orthopedisch, maar daarna te verbreden met 

andere specialismen). 

2. Patiënten van mantelzorgers in combinatie met de mantelzorger, met name respijtzorg. 

3. Burn-out patiënten die willen herstellen van (mentale) overbelasting of ‘burn-out’ of die bij 

burnout-achtige verschijnselen ter preventie willen kuren.  
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Ontwikkelingen in de zorg leiden tot veranderingen in zorgconsumptie en meer behoefte aan 

zorghotels 

Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig mede vanwege de 

explosieve stijging van de zorgkosten. Sinds 2001 is de gezondheidszorg de grootste kostenpost met 

bijna 75 miljard euro. Dit is 30% van de rijksoverheidsuitgaven. Indien deze zorgkosten in het huidige 

tempo doorgroeit, dan zal in 2040 de helft van de rijksbegroting bestaan uit uitgaven binnen de 

gezondheidszorg. 

 

Er zijn in de afgelopen periode ingrijpende veranderingen en bezuinigingen in de zorg doorgevoerd. 

Mensen moeten onder andere na een ingreep eerder het ziekenhuis uit om thuis verder te herstellen. 

Zo kunnen de dure ziekenhuisbedden ingezet worden voor de primaire zorg van de ziekenhuizen. Er 

wordt een zwaarder beroep gedaan op mantelzorgers. Die zijn er niet in veel gevallen en/of niet in 

staat om de zorg te verlenen die de verzorgde nodig heeft. Door het wegvallen van 

verzorgingshuizen vallen (diverse) patiënten tussen wal en schip. Zorghotels kunnen op deze 

behoefte inspelen door verblijf aan te bieden aan gasten die na behandeling nog niet zonder hulp 

thuis kunnen verblijven/herstellen. De veranderingen in de zorg leiden er dus toe dat er een 

toenemende behoefte is aan zorghotels. 

 

Hierna gaan we in op deze toenemende behoefte aan zorg(hotels) vanuit de drie doelgroepen die het 

Zorghotel Azelo als doelgroep heeft aangemerkt. 

Vergrijzing leidt tot meer zorgbehoefte 

Het aantal zorgbehoevende mensen neemt door de vergrijzing steeds verder toe. Tegelijkertijd is er 

minder geld beschikbaar voor de zorg. Dit betekent dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen 

steeds efficiënter moeten werken: mensen moeten bijvoorbeeld na een ingreep in het ziekenhuis zo 

snel mogelijk elders verder herstellen. De komende decennia zal de grijze druk sterk toenemen; van 

27% in 2012 naar 51% in 2040 (CBS Bevolkingsprognose 2013-2060). De grijze druk geeft de 

verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentiële beroepsbevolking (20-64-jarigen). Het 

geeft inzicht in de verhouding ouderen tot het potentieel werkende deel van de bevolking, die de 

lasten van de vergrijzing moet opvangen. In 2012 zijn er nog vier potentieel werkenden op elke 

oudere, in 2040 is dit afgenomen naar twee potentieel werkenden voor iedere 65-plusser.  

Aantal orthopedische ingrepen sterk toegenomen; verdere toename verwacht door vergrijzing 

In eerste instantie richt het Zorghotel Azelo zich op orthopedische ingrepen en herstellende patiënten 

na een dergelijke ingreep.  

 

Het aantal orthopedische operaties is de afgelopen 15 jaar toegenomen zo blijkt uit statistieken van 

het CBS. Het gaat dan om ingrepen zoals heup- knie of rugoperaties. In totaal is het aantal operaties 

tussen 1995 en 2010 met circa 25.000 operaties toegenomen. Ook in de periode na 2010 is het 

aantal orthopedische operaties sterk toegenomen. De Landelijke Registratie Orthopedische 

Implantaten (LROI) houdt statistieken bij over het aantal ingrepen per jaar. Hieruit blijkt dat het aantal 

heupprothesen in de periode 2010-2014 is toegenomen met 11%, terwijl is dezelfde periode het 

aantal knieprothesen is toegenomen met 7% (LROI Rapportage 2014). Het groeipad is vergelijkbaar 

met de lijn die is ingezet sinds 1995. We verwachten dat ook in de toekomst (zie vorige alinea) het 

aantal ingrepen (lineair) stijgt. Naar verwachting zal het aantal operaties blijven toenemen; dit levert 

ook een extra vraag naar revalidatie mogelijkheden op. In de onderstaande figuur een overzicht van 
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het aantal orthopedische operaties in Nederland.2 

 

Trendlijn aantal orthopedische operaties in Nederland per jaar 

 

Bron: CBS Statline 2015 en LROI (2014); Bewerking Stec Groep 2015 

De verschillende orthopedische afdelingen van de ziekenhuizen binnen de Ziekenhuisgroep Twente 

(ZGT) publiceren ook cijfers over het aantal orthopedische ingrepen per jaar. Gezien de 

ontwikkelingen in de zorg, hebben de orthopeden in het ZGT zich verenigd in het Orthopedisch 

Centrum Oost-Nederland. Het aantal ingrepen van het OCON (2014, www.ocon.nl) is momenteel:  

 566 heupoperaties. 

 576 knie operaties. 

 72 rug/schouder operaties. 

 

In Twente is ook het Medisch Spectrum Twente (MST) gevestigd. Dit ziekenhuis(groep) is een kwart 

groter dan ZGT, maar kent een vergelijkbaar aantal (dag)opnamen en verpleegdagen. Verwacht mag 

worden dat het aantal ingrepen vergelijkbaar is. 

 

Indien we met deze getallen rekenen zijn er in Twente jaarlijks circa 2.500 orthopedische ingrepen. 

Bij een stijging conform landelijk gemiddelde (+10% per 3 jaar) verwachten we dat dit aantal de 

komende jaren toeneemt tot circa 3.500 in 2025. 

 

Het gemiddelde aantal hersteldagen na de 2 dagen verblijf in het ziekenhuis is tussen de 3 en 14 

dagen, gemiddeld 9 dagen. Dit betekent dat het totaal aantal potentiële patiënten circa 22.500 

hersteldagen hebben, oplopend tot circa 30.000 in 2025.  

Nauwe samenwerking met OCON en ZGT leidt tot gegarandeerde afzet 

Zorghotel Azelo zal naar verwachting nauw samenwerken met OCON (Orthopedisch Centrum Oost 

Nederland). Zorghotel Azelo is in vergaande onderhandelingen met OCON om geopereerde 

                                                        

 
2 Navraag bij de LROI leerde dat regionale gegevens (aantallen per ziekenhuis) nog niet tot de basisregistratie behoren. 

Hier zijn we afhankelijk van de gegevens van de regionale ziekenhuizen.  

http://www.ocon.nl/
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patiënten, bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie, in het zorghotel Azelo te laten revalideren 

(contractueel vastleggen). Een groot gedeelte van de revalidatiedagen (afhankelijke van de 

zelfredzaamheid van de patiënt) zal daarom in potentie doorstromen naar Azelo. 

Bovendien ook andere specialismen waar potentiële hersteldagen vandaan komen 

Het zorghotel zal zich niet alleen richten op de orthopedisch patiënten. Er zijn gesprekken gaande 

met meerder disciplines binnen de regionale ziekenhuizen (ZGT en MST). Te denken valt aan het 

verplaatsen van nierdialyses van de ziekenhuisomgeving naar de omgeving van het zorghotel, 

verblijf van oncologie patiënten gedurende hun chemotherapie, etc.  

 

Per jaar kennen de ZGT en MST gezamenlijk bijna 350.000 verpleegdagen (dagen dat een patiënt 

daadwerkelijk in het ziekenhuis is opgenomen). Minus dagopnamen (waarbij patiënt na ingreep 

dezelfde dag weer naar huis gaat) blijven circa 275.000 verpleegdagen over. De zorg en nazorg van 

deze patiënten verschillen dusdanig dat het niet mogelijk is in te schatten hoeveel nazorgdagen deze 

patiënten nodig hebben. Er kan worden verwacht dat een deel van deze opnamedagen, 

revalidatiedagen en nazorgdagen zullen zijn. Door de veranderingen in de zorg zal een deel van 

deze revalidatie- en nazorgdagen niet langer in het ziekenhuis plaats vinden maar verplaatsen naar 

mantelzorg of bijvoorbeeld een zorghotel. De verwachting is dat in de toekomst een deel van deze 

zorgvraag zich verplaatst naar het zorghotel. 

Ook mantelzorgers en patiënten die zij verzorgen die verblijven passen binnen de doelgroep 

van het Zorghotel Azelo 

Zorghotel Azelo biedt naast herstellende patiënten ook ruimte voor mantelzorgers die samen met 

degene die ze verzorgen kunnen verblijven in het zorghotel. Ook gezinnen met een gehandicapt kind 

wordt verblijf geboden.  

 

Door de vergrijzing zal het aantal zorgbehoevenden toenemen en zal dus ook het aantal 

mantelzorgers toenemen. In 2012 gaven ruim twee miljoen volwassenen mantelzorg. Dit komt neer 

op iets meer dan 18% van de totale volwassen Nederlandse bevolking (Gezondheidsmonitor 

GGD'en, CBS en RIVM, 2012). Tussen 150.000 en 200.000 mantelzorgers (circa 10%) voelen zich 

zwaar belast of zelfs overbelast. Dit zijn de mantelzorgers die 24 uur per dag zorg geven. Zij zorgen 

bijvoorbeeld voor hun dementerende man of voor hun vrouw die MS heeft, of voor een gehandicapt 

kind. Daarnaast zal de gemiddelde leeftijd van de mantelzorger verder toenemen: nu is meer dan de 

helft van de mantelzorgers 55 jaar of ouder. Door de toenemende leeftijd onder zowel 

zorgbehoevende als mantelzorgers, zal de belasting op mantelzorgers de komende jaren verder 

toenemen. De vraag naar zorg van deze (over)belaste mantelzorgers zal in de komende jaren naar 

verwachting toenemen. 

 

Een belangrijke vorm van mantelzorgondersteuning is respijtzorg: vervangende zorg, waarbij de zorg 

tijdelijk wordt overgedragen aan een andere zorgverlener zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. 

Het SCP (De Klerk, 20093) rapporteert dat 24% van de mantelzorgers behoefte heeft aan respijtzorg. 

Kortdurend Verblijf is een functie in de AWBZ die mantelzorgers ontlast. Mensen met een beperking 

of een handicap die thuis wonen en permanent toezicht nodig hebben, kunnen met een indicatie voor 

Kortdurend Verblijf maximaal drie etmalen per week logeren, zodat hun mantelzorger vrijaf kan 

                                                        

 
3 Klerk, M., de, Marangos, A., Dijkgraaf, M. & Boer, A. de (2009). De ondersteuning van Wmoaanvragers. Een 

onderzoek onder Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers. Den Haag, SCP. 
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krijgen. Op 1 juli 2012 telde het CIZ 14.990 personen met een indicatie voor Kortdurend Verblijf. 

Derde categorie: verblijf van mensen met burn-out verschijnselen of klachten 

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2015) heeft 13% van de Nederlandse 

beroepsbevolking, ruim 900.000 personen, last van burn-out klachten. Door de accreditatie als 

herstel en kuuroord kunnen burn-out patiënten, afhankelijk van het verzekeringspakket, nu reeds in 

De Zwanenhof tot rust komen. Op dit moment bestaat 20% van de ‘zorggasten’ al uit deze doelgroep. 

Dit aantal is echter groeiende en de verwachting is dat dit na de opening van het zorghotel verder zal 

toenemen. 

Vertaald naar specifieke vraag naar zorghotel 

Het Zorghotel Azelo maakt planologisch 60 kamers mogelijk (bouwvlak 3.700 m², twee verdiepingen). 

Algemeen wordt in de hotelmarkt uitgegaan van een bezettingsgraad van 60 tot 80%. In eerste 

instantie mikt het Zorghotel ook op een bezettingsgraad van 60% (+/- 40 kamers). Op basis van de 

verwachte vraag vanuit de drie (hoofd)doelgroepen en de mogelijke uitbreiding naar andere 

specialismen (binnen doelgroep 1) verwachten we dat er voldoende vraag zal zijn om deze 

bezettingsgraden te halen. Bovendien heeft Zorghotel Azelo contractuele afspraken met OCON 

waardoor geopereerde patiënten in het zorghotel kunnen revalideren. Een groot gedeelte van de 

revalidatiedagen (afhankelijke van de zelfredzaamheid van de patiënt) zal daarom in potentie 

doorstromen naar Azelo. 

Analyse aanbod aan (harde plan)capaciteit voor de functie zorghotel 

Geen (hard plan)aanbod of relevante leegstand in deze functie in de marktregio, alleen verder 

weg enig aanbod 

Het aanbod aan zorghotels is in de Netwerkstad Twente zeer beperkt, zo blijkt uit databank wonen-

zorg (KCWZ). De dichtstbijzijnde vergelijkbare zorgconcepten zijn te vinden in de gemeente Raalte 

(Care Holidays Heino) en in de gemeente Hardenberg (Landhoeve Zwieseborg). Landhoeve 

Zwieseborg is geschikt voor gezinnen met gehandicapte kinderen die willen recreëren waarbij de 

zorg voor het gehandicapte kind kan worden overgenomen: Zwieseborg richt zich daarmee op een 

andere doelgroep dan Azelo. Care Holidays is een vakantiepark waar vergelijkbare zorg wordt 

geboden als in zorghotel Azelo: de doelgroepen komen hierbij overeen. Dit zorgconcept is gelegen 

op ruim 40 kilometer afstand van Azelo en valt hiermee niet binnen de marktregio. In het ziekenhuis 

in Hengelo was tot voor kort een zorghotel gevestigd (Zotel), deze is echter recent gesloten. Binnen 

Twente biedt het Sandton Hotel Bad Boekelo in samenwerking met het MST een herstelprogramma 

na orthopedische ingrepen. Hier is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de nazorg van 

geopereerde patiënten. Opname alhier is op basis van een screening, een eigen vergoeding en is 

temidden van andere recreatieve (hotel)gasten. Een deel van de bestaande hotels en 

maatschappelijke functies kan de komende jaren ook zorgfuncties en herstel gaan aanbieden. Op dit 

moment is echter geen initiatief bekend dat deze intenties heeft. 

 

Conclusie trede 1: beredeneerd kan worden dat er naar verwachting voldoende behoefte is 

naar een zorghotel van circa 60 bedden en dat de vraag komende jaren zal blijven toenemen. 

Voor zover nu ingeschat kan worden is de omvang van de nieuwe stedelijke ontwikkeling niet 

te groot of uit verhouding. Er zijn immers ook geen leegstaande gebouwen met de functie 

zorghotel voorhanden. 
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D: Trede 2: Bestaand stedelijk gebied 

‘Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sp rake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door 

benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins. ’ 

 

Het plan valt niet binnen stedelijk gebied. Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening gaan we 

hierna in op de mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied en mogelijke effecten van de 

ontwikkeling. 

Combinatie de Zwanenhof en het zorghotel is essentieel voor de beoordeling van een 

stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied 

Het concept van de Zwanenhof in combinatie met het Zorghotel Azelo levert synergie-voordelen op. 

De visie van het nieuwe zorghotel is dat er zorg moet zijn voor de hele mens. Dus niet alleen voor de 

herstellende heup of knie, maar ook voor wat het mentaal met iemand doet om ineens niet meer 

zelfredzaam te zijn en niet meer te kunnen doen wat gewoon was. Er wordt door een compleet 

pakket aan fysieke verzorging, revalidatie, gesprek, beweging, verblijf in een zeer prettige omgeving 

gewerkt aan een zo goed en spoedig mogelijk compleet herstel: fysiek en mentaal. 

 

Dit is de kracht van de combinatie tussen De Zwanenhof en het Zorghotel, het is van groot belang 

dat beide organisaties, letterlijk en figuurlijk, in elkaars verlengde liggen. Het is voor de continuïteit 

van het huidige ‘De Zwanenhof’ van cruciaal belang dat het zorghotel er komt. Zonder zal De 

Zwanenhof niet rendabel zijn en verdwijnen, wat leegstand tot gevolg heeft. In het zorghotel wordt de 

fysieke zorg aangeboden en zijn alle benodigde faciliteiten voor het verblijf gevestigd. Er zijn 

behandelkamers, sport- en revalidatiefaciliteiten en er is wellness. In De Zwanenhof (voormalig 

retraitehuis en bezinningscentrum en huidig Centrum voor Training en Verdieping) is alles voor 

mentale begeleiding al decennialang aanwezig. Meditatieruimtes, een kapel, een tuin met 

stilteplekken, coaches, pastoraal werkers en een keuken die ervaren is met bewuste en natuurlijke 

voeding. De expertise kan uitgewisseld en breed ingezet worden. 

Beide organisaties komen op één groot terrein waartussen een groot park ontstaat waar mensen 

kunnen wandelen (bewegen buiten is voor herstel belangrijk), oefeningen kunnen doen (er worden 

natuurlijke oefenplekken gecreëerd), stil kunnen zijn en kunnen sporten. 

Algemene functies (zoals tuinonderhoud, technisch onderhoud, keuken, en planning) worden 

gedeeld en er zijn inkoopvoordelen door de samenhang: de continuïteit van beide organisaties wordt 

hierdoor geborgd. 

 

Bestaande locaties niet geschikt 

Het is voor beide functies essentieel voor de bedrijfsvoering dat de duidelijke koppeling tussen de 

Zwanenhof en zorghotel kan worden gemaakt. Er is gezocht naar bestaande locaties in de nabijheid 

die een vergelijkbaar kwalitatieve koppeling zou kunnen betekenen voor beide functies. Het 

asielzoekerscentrum in de nabijheid van de Zwanenhof (aan de Bornerbroeksestraat) is als 

alternatieve locatie onderzocht. Het asielzoekerscentrum stond te koop, hier is destijds een ontwerp 

voor het zorghotel voor gemaakt en is zelfs een bestemmingsplan opgesteld om het zorghotel 

mogelijk te maken. Deze locatie is echter door de grote toestroom van vluchtelingen in het afgelopen 

jaar door het COA aan de koop onttrokken. Naast dit AZC is er in de nabije omgeving geen 

bestaande locatie waar een zorghotel van 60 kamers in combinatie met de overige faciliteiten kan 

worden gevestigd.  
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Ontwikkeling past bovendien binnen beleid provincie en gemeente….. 

De gemeente Borne heeft in de Woonvisie Borne 2010 – 2014 beleid opgenomen over specifiek 

zorg- en woonvoorzieningen. De gemeente Borne krijgt jaarlijks diverse verzoeken tot de 

ontwikkeling van woon- en zorgconcepten en heeft als een reactie hierop beleid opgesteld. Het 

beleid is er op gericht dat de leefbaarheid en het woonklimaat van de inwoners van de gemeente op 

een goede manier worden gewaarborgd; overcapaciteit aan zorgvoorzieningen in één gebied moet 

worden voorkomen. De initiatiefnemers van het plan hebben, conform dit beleid, een principeverzoek 

ingediend waarop de gemeente positief heeft geantwoord. Er bestaat een behoefte aan de 

ontwikkeling van het zorghotel, hiertoe is het aanwezige aanbod van bestaande zorgaanbieders/ -

instellingen niet toereikend. Daarnaast voorkomt de ontwikkeling van het plan de mogelijk leegstand 

van het klooster en retraitehuis; cultureel erfgoed wordt behouden en onderhouden. Het plan 

bevordert daarmee ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  

 

In de structuurvisie van de gemeente Borne staat dat het behoud van het authentieke, Twentse 

coulisselandschap voorop staat. De ervaring leert dat economische activiteiten belangrijk zijn om een 

dergelijk doel te bereiken. Daarom behoudt de landbouw een belangrijke functie. Daarnaast is door 

de vijf netwerksteden, gezamenlijk met het ministerie van I en M, de provincie Overijssel, de regio 

Twente en het waterschap Regge en Dinkel een integrale visie ontwikkeld ten behoeve van de 

stadsranden4. Op basis van deze visie kan de ontwikkeling of het behoud van de stadsranden 

worden opgepakt om daarmee recreatie en toerisme te bevorderen, nieuwe vormen van 

ondernemerschap mogelijk te maken en invulling te geven aan kwaliteitsverbetering.  

PROVINCIAAL  BELEID:  KW ALITE ITSIMPULS GROENE OMG EVING 

De ontwikkeling van het zorghotel zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor de 

bestaande locatie De Zwanenhof. De ontwikkeling van het zorghotel draagt voor 

een groot deel bij aan de continuïteit van de Zwanenhof. De provincie staat 

positief tegenover een bestemmingsplanwijziging in een groene omgeving mits 

hier een sociaaleconomische of maatschappelijke reden aan ten grondslag ligt. 

Het zorghotel kent zowel een sociaaleconomische als een maatschappelijke 

grondslag. 

…..en leidt niet tot ruimtelijke effecten als gevolg van leegstand voor dit type functie 

De ontwikkeling van en het planologisch mogelijk maken van de functie zorghotel leidt – zo is onze 

verwachting – niet tot ruimtelijke effecten elders, in de vorm van leegstand. Immers er is een 

toenemende vraag naar zorghotels (herstelplekken), een dergelijke planologische functie is niet 

voorhanden in het bestaande harde (plan)aanbod en ook binnen bestaand stedelijk gebied zijn geen 

alternatieven bekend die beschikbaar of geschikt te maken zijn. Ook vanuit provinciaal, regionaal en 

lokaal beleid zijn er geen belemmeringen/strijdigheden. 

 

Conclusie trede 2: Ongeacht of het zorghotel Azelo (planologisch) in bestaand stedelijk 

gebied ligt of niet, geldt: er zijn geen alternatieve braakliggende/vrijkomende locaties binnen 

bestaand stedelijk gebied beschikbaar. Bestaand (leegstaand) vastgoed dat geschikt is voor 

transformatie naar een zorghotel in deze omgeving is binnen bestaand stedelijk gebied niet 

beschikbaar. 

                                                        

 
4 Visie Stadsranden Netwerkstad, 2011 
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E: Trede 3: passende ontsluiting 

‘Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op 

locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 

ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. ’ 

 

De locatie heeft, door de ligging nabij de A35 en de A1, een goede autobereikbaarheid. Bovendien is 

in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen dat vanuit het zorghotel vervoer wordt geregeld van en 

naar het station. Hiermee is het hotel vanuit de Ladder gezien goed ontsloten. 

 

Conclusie trede 3: zorghotel Azelo is passend ontsloten. 

 


