
Inspreektekst Provinciale Staten 4 maart (1) 

Het Prinses Máxima Centrum is het initiatief van ouders en professionals betrokken bij de 

kinderoncologie  om de zorg te concentreren in één zorg- en researchcentrum 

Het Prinses Máxima Centrum ziet het als haar maatschappelijke taak om zo snel mogelijk de 

noodzakelijke nieuwbouw te realiseren 

Het bij elkaar brengen van alle professionals in de kinderoncologie zal namelijk gaan leiden 

tot een substantiële daling van het aantal kinderen dat komt te overlijden. Momenteel 

sterft nog 25% van de kinderen en dat blijft al een flinke tijd stabiel. Dat is niet wenselijk. 

Daarom willen wij zo spoedig mogelijk het nieuwe centrum realiseren 

Het Prinses Máxima Centrum heeft voor Utrecht gekozen vanwege de ligging centraal in het 

land, de samenwerking met het UMC Utrecht/WKZ en het innovatieve ontwikkelklimaat van 

het Utrecht Science Park; het Prinses Máxima Centrum zal een Europees Center of 

Excellence worden en het grootste kinderoncologisch centrum van Europa 

De businesscase wordt gesteund door de zorgverzekeraars 

De komst van het Prinses Máxima Centrum zal ca. 900-1000 fte directe werkgelegenheid in 

de regio creëren 
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Het Prinses Máxima Centrum werkt intensief samen met het UMC Utrecht/WKZ, en maakt 

ondermeer gebruik  van kapitaal intensieve functies van het UMC Utrecht/WKZ zoals OK-

complex, IC. Op het gebied van apotheek en laboratoria en ondersteunden processen worden 

SLA’s afgesloten, die worden niet extra gebouwd door het Prinses Máxima Centrum . 

Een locatiestudie heeft geleid tot een situering nabij de zogenaamde Hotfloors van het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis.  Dit verzekert een kindvriendelijk, maar ook bedrijfseconomisch 

verantwoord zorgproces.  Andere locaties binnen het bestemmingsplan Uithof zullen leiden tot 

aanmerkelijke kapitaalsvernietiging van bestaande gebouwen en slechte interne logistiek en 

verstoring van het zorgproces in het WKZ. 

Om belasting van de locatie te reduceren is, mede naar aanleiding van gesprekken met de 

afdeling RO  van de gemeente en de afdeling Vastgoed van de Universiteit Utrecht: 

-het bouwvolume aangepast van 50.000 naar 35.000 m2; 

-het medewerker-parkeren in een uitbreiding van de parkeervoorziening P-Noord gesitueerd; 

-overleg gaande om de bouw en exploitatie van de HOV/trambaan niet te hinderen 

Wij stellen ons voor om samen met de betrokken stakeholders de optimale oplossing voor de 

locatie te realiseren, waarbij de uitgangspunten van bedrijfsvoering en kindvriendelijke 

zorgverlening van groot belang zijn.  

Nadere aandacht is met name nodig voor inpassing in het landschap,  extra mobiliteit, 

electromagnetische straling en trlllingen die optreden door het rijden van de tram 
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Wij hebben het afgelopen jaar overleg gevoerd met de Uithofpartners, het Utrechts 

Landschap en de gemeente om de start van de RO-procedure te bewerkstelligen. Dit heeft 

tot nu toe niet geleid tot een bestuurlijk standpunt over de start van de RO-procedure van 

de gemeente. 

Wij hebben herhaaldelijk verzocht om de RO-procedure op te starten, voor het laatst 

schriftelijk op  20 december en 8 februari en in diverse telefoongesprekken. Ondanks 

mondelinge toezeggingen voor tijdige besluitvorming is die nog altijd uitgebleven. 

Dit is voor ons van groot belang voor de voortgang van het project, de financiering en 

publieksacties ter vergaring van het Eigen Vermogen van het Prinses Máxima Centrum 

De gemeente heeft overigens telkens aangegeven dat zij net als de provincie de komst van 

het Prinses Máxima Centrum toejuicht.  

Wij constateren dat in de onlangs vastgestelde PRS de gewenste locatie nadrukkelijk is 

aangegeven.  

Ondanks herhaalde schriftelijke en mondelinge toelichting waarom het van groot belang is 

om eind januari een standpunt te vernemen hebben wij geen formeel bestuurlijk standpunt 

van de gemeente vernomen. 

In onze brief d.d. 11 februari hebben wij u verzocht tot een provinciaal inpassingsplan te 

komen. Dit heeft geleid tot een voorgenomen besluit van het College van Gedeputeerden 

dat nu voorligt. 

 
5-3-2013 3 


