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DATUM 24-6-2013 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde R.W. Krol 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Stand van zaken Princes Maxima Centrum voor kinderoncologie 

2013RGW75 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Ik heb u toegezegd regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken rond de planvorming voor het  

Princes Maxima Centrum voor kinderoncologie (PMC). Bijgaand treft u de stand van zaken per 24 juni 2013 aan.  

Het belangrijkste dat ik u kan melden is, dat betrokken partijen nog steeds goed samenwerken om het PMC zo 

snel mogelijk te realiseren. 

 

Procedureel 

Op 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Utrecht unaniem besloten dat voor de planologische besluitvorming 

en de vergunningverlening voor het PMC de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast. 

Dat betekent dat het bestemmingsplan en de voor de bouw benodigde vergunningen tegelijkertijd in ontwerp ter 

inzage kunnen worden gelegd en dat daar vervolgens gelijktijdig over wordt besloten. Ook de beroepsprocedure 

voor plan en vergunningen loopt parallel en vooral daarmee kan veel tijdwinst worden geboekt. 

Bij de besluitvorming in de gemeenteraad zijn twee stemverklaringen afgegeven: Groen Links heeft uitgesproken 

dat zij er op rekent, dat initiatiefnemer en college van B&W zich maximaal inspannen voor een groene 

kwaliteitsimpuls in de omgeving (“compensatie”); de VVD heeft uitgesproken dat zij niet kan wachten tot de eerste 

spade voor het PMC de grond in gaat. Uit de eerdere commissievergadering is ook al gebleken, dat zowel de 

urgentie in de planvorming als de noodzaak voor een kwalitatief goede inpassing van het centrum in de raad 

breed leeft. 

Toepassing van de coördinatieregeling op de vergunning voor de bouwactiviteiten houdt wel in, dat er bij de start 

van de procedure een grote mate van duidelijkheid moet zijn over alle aspecten van de bouw en inrichting. 

 

Samenwerking en taakverdeling 

Het PMC zal zelf (met hulp van een adviesbureau) een concept-bestemmingsplan aanleveren. De gemeente 

heeft daarvoor randvoorwaarden gesteld en levert  inhoudelijke ondersteuning. Om de procedure te starten 

moeten ook alle voor de ruimtelijke afweging benodigde onderzoeken gereed zijn.  

Het plan wordt in samenspraak met UMC en Universiteit opgesteld. Samenwerking met het UMC is uiteraard 

essentieel voor de logistieke aansluiting op het bestaande ziekenhuis. Bij de samenwerking met de Universiteit 

speelt het ruimtebeslag (de Universiteit is grondeigenaar), de logistieke inpassing in de omgeving (verkeer, 

parkeren) en de groene inpassing. Het PMC zal ook een voorstel voor de groene kwaliteitsimpuls leveren. Het is 

de intentie deze in het bestemmingsplan op te nemen. 

De gemeente is uiteraard verantwoordelijk voor de procedures en de controle van de aan te leveren gegevens. 

De provincie maakt de planvorming mogelijk door herziening van de rode contour zoals opgenomen in PRS en 

PRV. De samenwerking verloopt goed, met een sterk gemeenschappelijk gevoel van urgentie.  

 

Het bouwplan en de onderzoeksgegevens 

Voor het PMC weegt de logistiek en de optimale inrichting van de patiëntenkamers het zwaarst, wat inhoudt dat 

de meeste ruimte wordt gezocht op de verdiepingen (3e en 4e) die een directe (luchtbrug-)verbinding met de 

WKZ hebben. Dat betekent wel een groter grondbeslag dan bij een gelijkmatige verdeling van de ruimtes over 

vier verdiepingen bereikt zou zijn. Er ligt nog geen Voorlopig Ontwerp van het PMC; de relatie met de omgeving 
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moet nog nader worden uitgewerkt.  Het grondbeslag is mede bepalend voor de groene inrichting van de directe 

omgeving. PMC zal daarvoor  een inrichtingsplan aanleveren.  

Voorts is voor de voortgang van de planvorming van belang dat alle aspecten die voor de kaart en de ruimtelijke 

onderbouwing van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn, beschikbaar zijn. De gemeente heeft de 

toestingskaders aan PMC meegegeven.  Er zjjn diverse amtelijke werkgroepen ingesteld, waar ook universiteit en 

UMC aan deelnemen, om het PMC goed te begeleiden. Het  goed in beeld brengen van alle verkeersstromen 

inclusief bevoorrading van en naar het complex is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtpunt .  

De afstemming op het tracé van de trambaan is geen knelpunt. Tracé en ruimtebehoefte van de trambaan liggen 

vast en vormen randvoorwaarde voor het bouwplan. 

 

De planning 

Het adviesbureau dat voor PMC het bestemmingsplan voorbereidt hoopt in juli  het concept-bestemmings¬plan 

aan de gemeente te kunnen aanbieden, er van uitgaande dat de door PMC te leveren gegevens dan compleet 

zijn en er een plan voor de groene inpassing beschikbaar is. PMC hecht eraan, net als de gemeente, dit zo 

zorgvuldig mogelijk te doen. De gemeente toetst dit plan zo snel mogelijk, dat wil zeggen binnen een termijn van 

8 weken. Dat lijkt een lange tijd, maar er moet ook ruimte zijn voor aanvulling en aanpassing. Afhankelijk van 

moment van indiening, kan het plan dan in oktober in het college van B&W worden behandeld. 

De planning voor herziening van de PRS is nog steeds gericht op behandeling van het voorstel in de 

Statencommissie RGW van 16 september 2003. Na de ter inzageligging kan de herziening in februari 2014 in PS 

worden vastgesteld. 

 


