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Geachte Statenleden, 

 

Toegezegd is u regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken rond de planvorming voor het Prinses 

Maxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) in De Uithof. 

 

Voorgeschiedenis 

Bij de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 2013 – 2028 en de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening 2013 (PRV) in februari 2013 heeft provinciale Staten aangegeven te willen meewerken aan de 

vestiging van het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum (thans Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie) 

op de Uithof in de directe omgeving van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Zodra er concrete plannen zijn 

die een aanpassing van de rode contour noodzakelijk maken, zal gestart worden met een partiële herziening van 

de PRV.  

 

Op 18 maart 2013 hebben PS de ontwikkeling van het PMC op deze locatie benoemd tot project van provinciaal 

belang als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). 

 

In maart 2014 is de Partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 & Verordening 

2013 vastgesteld. Daarbij hebben Provinciale Staten aangegeven mee te willen werken aan de vestiging van het 

PMC in de directe omgeving van het WKZ, onder de voorwaarde dat als compensatie een groene 

kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd die in redelijke verhouding staat tot de te realiseren rode ontwikkeling.  

Omdat er ten tijde van de vaststelling van de Partiële Herziening van de PRS/PRV nog gewerkt werd aan de 

opstelling van een ontwerpbestemmingsplan en het exacte ruimtebeslag van de PMC nog niet duidelijk was, is er 

voor gekozen op de plankaart de rode contour van het plangebied indicatief (met een stippellijn) te begrenzen en 

de exacte rode contour pas te trekken nadat het op te stellen bestemmingsplan voor het PMC onherroepelijk is 

geworden.  

Het op te stellen bestemmingsplan zal naast de motivatie over onder andere de locatiekeuze, de benodigde 

oppervlakte, het gekozen model inzicht en de onderbouwing moeten bevatten over de vereiste groene 

kwaliteitsverbetering die in verhouding dient te staan met de te realiseren rode ontwikkeling. 

 

Voortgang 

Op 31 januari 2014 is vanuit PMC een definitief concept-bestemmingsplan aan de gemeente Utrecht voorgelegd.  

In dat kader is zowel door de gemeente als de provincie is (ambtelijk) kritisch gereageerd op de 1e versie van het 

plan voor de groene kwaliteitsverbetering. 

In goed overleg met alle betrokken partijen, waaronder het HUL, is gewerkt aan een verdere invulling en 

uitwerking van de groene kwaliteitsverbetering.  

Dit heeft geresulteerd in een plan voor de invulling van het gebied tussen de toekomstige PMC-locatie en 

landgoed Oostbroek. Daarnaast is het bouwplan voor het PMC aangepast (compacter gemaakt) en is de 

stedenbouwkundige vorm van het gebouw aangepast om een betere inpassing en overgang naar het 

aangrenzende landschap te verkrijgen. 
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Stand van zaken 

Eind juli 2014 heeft de gemeente Utrecht het voorontwerpbestemmingsplan formeel in procedure gebracht waarin 

het tussen partijen bereikte resultaat over de omvang en inpassing van het gebouw alsmede de groene inrichting 

van de omgeving is verwerkt.  

 

In het kader van het vooroverleg heeft de provincie (ambtelijk) positief gereageerd op voorontwerp-

bestemmingsplan en het bereikte resultaat over de invulling van de vereiste groene kwaliteitsverbeteringen. Wel 

zijn nog een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de groene kwaliteitsverbetering en de uitwerking 

van het bouwplan.  

 

Bij de vaststelling van de Partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en 

Verordening 2013 is in Provinciale Staten afgesproken over het PMC-plan het advies van, Ingeborg Thoral, de 

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht te vragen.  

Deze onafhankelijke adviseur heeft een positieve reactie uitgebracht over de inpassing van het PMC op de 

beoogde locatie en een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de voorgestelde groen inpassing. 

Dit advies stuur ik u ter informatie als bijlage toe. 

 

Voorts heeft de welstandscommissie Utrecht op 23 september 2014 lovende woorden geuit over het voorlopige 

ontwerp van het bouwplan voor het Prinses Maxima Centrum zoals blijkt uit het bijgevoegde krantenartikel uit het 

AD van 24 september jl.  

 

Vervolg 

Naar verwachting zal na verwerking van de ingekomen vooroverlegreacties het definitieve 

ontwerpbestemmingsplan in het najaar van 2014 ter inzage worden gelegd. Na die periode zal de gemeenteraad 

van Utrecht tot vaststelling van het bestemmingsplan overgaan. Dit is gepland in het eerste kwartaal van 2015. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bart Krol 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Advies Ingeborg Thoral, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht d.d. 21 augustus 2014; 

- Afschrift krantenartikel uit AD van 24 september 2014. 


