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RO procedure Prinses Máxima Centrum

Geacht College,
Het afgelopen jaar hebben wij op diverse manieren getracht duidelijkheid te
verkrijgen over ruimtelijke inpassing van het Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie1 op de door ons gewenste locatie op de Uithof. Het is
duidelijk dat de komst van het Prinses Máxima Centrum door de gemeente
wordt toegejuicht. In onze contacten hebben wij steeds aangegeven dat het
van groot belang is om gezamenlijk met de gemeente en de Uithofpartners
een zo spoedig mogelijke realisatie van het centrum te bevorderen.
Sinds het moment eind 2011 dat het Prinses Máxima Centrum, op uitnodiging
van het UMC Utrecht, definitief voor vestiging in Utrecht heeft gekozen zijn
er contacten met het College van B&W en met het College van
gedeputeerden van de provincie Utrecht over de ruimtelijke inpassing van
het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast hebben wij contacten onderhouden
met de belangrijkste stakeholders rondom de locatie.
Door middel van de Startnotitie van 4 juli 2012 bent u geïnformeerd over de
locatiekeuze en het ruimtelijk programma. In nauw overleg met de
Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn een aantal aanvullende vragen
van de gemeente beantwoord middels onze brief met kenmerk NKOC CU
2012-145, d.d. 9 november 2012 alsmede in een bestuurlijke
bijpraatafspraak op hoofdlijnen aan u toegelicht. Eén en ander ter
voorbereiding op een Hoofdlijnenberaad waarin het College van B&W een
standpunt zou bepalen over de locatie van het Prinses Máxima Centrum,
alvorens de gemeenteraad te informeren.
1

Het Prinses Máxima Centrum is per 1 januari 2013 de nieuwe naam van het Nationaal Kinderoncologisch
Centrum (NKOC).
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Wij hebben begrepen dat dit voor de gemeente een cruciale interne stap is
die voorafgaat aan het formele besluitvormingsproces tot herziening van het
bestemmingsplan.
Wij hebben u in genoemde brief d.d. 9 november expliciet verzocht zo snel
mogelijk de herziening van het bestemmingsplan op te starten zodat de
vaststelling in 2013 kan plaatsvinden.
Zoals bij u bekend is in onze brief met kenmerk NKOC2012/CU173 d.d.
20 december 2012 aan de Burgemeester schriftelijk verzocht om vóór
31 januari 2013 een standpunt in te nemen. Deze timing is van belang in
verband met de publieksactie gericht op het vergaren van eigen vermogen en
het traject om financiering te verkrijgen voor de benodigde investeringen.
Wij hebben deze termijn het afgelopen jaar meermalen gecommuniceerd.
Wij hebben vernomen dat het Hoofdlijnenberaad inmiddels heeft
plaatsgevonden. Helaas hebben wij tot heden niet de gevraagde schriftelijke
terugkoppeling op het Hoofdlijnenberaad dan wel een reactie op onze
brieven ontvangen. Wij ervaren dit als een impasse in het proces en maken
ons daarom zorgen over de voortgang. Deze zorg hebben wij telefonisch
besproken met de burgemeester op 1 februari 2013. Daarbij werd de
toezegging gedaan dat de afgelopen week door uw College het initiatief zou
worden genomen om met ons in gesprek te treden over de door ons
verzochte herziening van het bestemmingsplan. Aangezien die toezegging
heden nog niet tot een uitnodiging heeft geleid sturen wij u deze brief.
Bovenstaande heeft ons er toe gebracht naast de reguliere procedure
herziening bestemmingsplan met de gemeente Utrecht tevens de
mogelijkheden te verkennen om ons initiatief middels een Provinciaal
Inpassingsplan te realiseren.
Uit de gesprekken die met de provincie die zijn gevoerd, naar aanleiding van
onze zienswijze op het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS)
en het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), is gebleken dat
de provincie Utrecht zeer positief is over ons initiatief. De provincie ziet de
komst van het Prinses Máxima Centrum als een initiatief met een regio
overstijgend belang. Het betreft daarbij met name:
- de maatschappelijk relevantie door verbetering van de zorg en
onderzoek met nationaal belang;
- de economische relevantie voor de regio vanwege onder meer de
uitbreiding van de werkgelegenheid en bedrijvigheid;
- de impuls en versterking van het Utrecht Science Parc.
De PRS is op 4 februari jl. door de Gedeputeerde Staten vastgesteld met
inbegrip van de locatie voor het Prinses Máxima Centrum.
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We willen u hierbij informeren dat wij voornemens zijn de provincie Utrecht
komende week officieel te verzoeken om –op grond van het bovenstaandeeen procedure Provinciaal Inpassingsplan te starten en de kaders hiervoor
met ons af te stemmen. Ons streven is hierbij dat we parallel aan de
procedure, en in goede afstemming met alle betrokkenen, het ontwerp
verder uitwerken. Dit met de bedoeling om zo spoedig mogelijk na
goedkeuring te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw.
Uiteraard blijven we graag in overleg met de gemeente om gezamenlijk
vanuit de ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum een bijdrage te
leveren aan de ambities van Utrecht op het gebied van innovatie in Life
Sciences & Health en de regionale economie. Wij hopen dat een zichtbare
bijdrage vanuit de gemeente aan de publieksacties daar onderdeel van uit
maakt.
Het is onze maatschappelijke taak om dit project zo snel mogelijk te
realiseren. Om dat waar te maken vragen wij alle stakeholders hun “steentje
bij te dragen” om zorg en research voor kinderen met kanker op de Uithof te
realiseren. Binnenkort zullen wij met dit motto de gehele Nederlandse
bevolking betrekken bij ons project. Wij hopen dat wij daarin samen met de
gemeente in het publieke domein kunnen optrekken om het belang van het
Prinses Máxima Centrum te onderstrepen.

Hoogachtend,
namens het bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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