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1. Naar aanleiding van de brieven van het College aan NKOC en UMCUtrecht over 
het initiatief van NKOC. 
 
UMC en NKOC geven toelichting op de stand van zaken:  
Locatie 

NKOC gaat samenwerken met het WKZ. Voor de beste locatie zijn meerdere 
varianten onderzocht. Het tijdspad speelde daarbij geen rol. Het ging puur om de 
inhoud: het verlenen van optimale oncologische zorg. De locatie ten oosten van het 
WKZ, over de busbaan heen en in het groen, is dan de enige optie. De1e schetsen 
van het NKOC gingen uit van grote aantallen m2. Jammer dat dit naar buiten toe is 
gecommuniceerd. Het aantal genoemde m2 is niet hard en afhankelijk van het 
ondernemersplan. De verwachting is dat er een bijstelling naar beneden zal 
plaatsvinden  

Organisatie 
Na de intentieovereenkomst tussen NKOC en UMC is gekeken hoe we twee 
organisaties, één virtueel, één bestaand, samen kunnen voegen zodat kinderen 
met een oncologische aandoening goed behandeld kunnen worden. Het gaat om 
ca. 500 nieuwe gevallen per jaar. Door de lange duur van de behandeling en 
recidives worden gelijktijdig 1200-1500 kinderen actief behandeld en wordt een 
groot aantal kinderen tot de leeftijd van 18 jaar in een jaarlijkse follow-up gezien. 
Die laatste doelgroep voor een deel in een shared care ziekenhuis dicht bij huis. 
Een gezamenlijk ondernemingsplan zal in september zijn afgerond. Verwachting is 
dat Achmea zorg gaat inkopen. NKOC is hierover met Achmea in gesprek.  

 
Het College staat heel welwillend tegenover dit initiatief. Er zijn wel zorgen met 
betrekking tot de maatschappelijke gevoeligheid van bouwen in het groen aan de 
oostzijde van WKZ. 
Hiervoor is ook draagvlak binnen de raad nodig. Een presentatie van NKOC tijdens 
een Raadsinformatieavond (RIA) zou een goed middel zijn om hier met de raad van 
gedachten over te wisselen. 
 
NKOC en UMC hebben de indruk dat de 'groene wereld' positief is. Er is onlangs 
overleg geweest met de heer Glastra, directeur van de stichting Het Utrechts 
Landschap. Het bouwen in het groen kan ook kansen bieden. Op 1 juni is er een 
overleg gepland met de landschapsarchitect (de heer M. van Gessel) van de stichting 
Het Utrechts Landschap.  
Vermeld wordt UMC het meest groene/duurzame ziekenhuis is. Ook voor de 
nieuwbouw van NKOC wordt uitgegaan van een maximaal duurzaam gebouw. Ook 
met de andere Uithof partners wordt gewerkt aan een Duurzame Uithof. 
  
Gemeente geeft te kennen dat naast bouwen in het groen ook de bereikbaarheid van 
De Uithof een issue is. De uitbreidingsruimte in het bestemmingsplan is namelijk 
nauwkeurig afgestemd op de mobiliteit en parkeerbalans van De Uithof. De 
bereikbaarheid was met name van belang voor het UMC als calamiteiten hospitaal. 
Om NKOC op korte termijn te kunnen faciliteren zien wij als enige mogelijkheid dat 



de Uithof partijen bereid zijn hun uitbreidingsruimte deels in te leveren, in 
afwachting van een tweede aansluiting van De Uithof op het hoofdwegen net. 
 
NKOC geeft aan dat zij hierover al met de universiteit in overleg zijn. De universiteit 
staat hier in beginsel positief tegenover. Vanuit UMC wordt opgemerkt dat er de 
afgelopen jaren acties zijn ondernomen om de bereikbaarheid van het ziekenhuis te 
verbeteren aan de hand van een mobiliteitsplan. Momenteel wordt bovendien een 
quick-scan uitgevoerd om de mobiliteitsbehoefte van het NKOC inzichtelijk te 
maken. 
 
 
2. Vervolg 
Nadat het gezamenlijke ondernemingsplan van NKOC en UMC gereed is, is de 1e 
stap om in het najaar via KiKa (Kinderen Kankervrij) een landelijke fondswerving te 
starten om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen onder het motto 'Draag een 
steentje bij’.  
Het zou gewenst zijn dat de exacte locatie in de de brochure kan worden genoemd. 
Het NKOC geeft aan dat een dergelijke actie kansen voor een positieve uitstraling 
voor alle betrokken partijen heeft.  
 
Er ligt op dit moment nog geen concreet plan. Gemeente geeft aan dat hierover vóór 
die tijd snel duidelijkheid nodig is.  
NKOC gaat de komende maand haar  startnotitie afronden, waarbij de volgende 
onderwerpen aan de orde komen:  

 Aantal m2 bvo en aantal m2 'footprint'. 
 De exacte locatie in relatie tot de groene contouren; gevolgen voor het 

groene landschap. 
 Mobiliteitsplan. NKOC vraagt overigens minder verkeersbewegingen dan 

UMC, ook doordat van het principe van 'shared care'  wordt uitgegaan, 
waarbij alleen hoofddeel van de behandeling hier plaatsvindt.  

 Duurzaamheid. 
 Economisch belang. 
 Realistische planning. De ambitieuze interne planning van NKOC om in de 

zomer van 2015 de deuren te openen, vindt de gemeente niet reëel. Het zou 
de raad op het verkeerde been zetten. 

In de bijlage worden de steun verklaringen van ministerie en andere landelijke en 
regionale partijen opgenomen. 
 
De startnotitie is eind juni klaar en zal dan door de besturen van NKOC en UMC 
worden besproken. Een concept zal eerder worden verstuurd voor een eerste 
ambtelijke reactie. 
Alvorens deze startnotitie aan het college aan te bieden, kan ook in juli bestuurlijk 
vooroverleg met de gemeente plaatsvinden. 
   
Na Collegebesluit kan een RIA plaatsvinden. Na de RIA start Utrechts planproces 
(startdocument, stedenbouwkundig programma van eisen, stedenbouwkundig plan, 
bestemmingsplan. 
 
 


