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De commissie gaat in meerderheid akkoord met de gevraagde bijdrage van € 50.000,- voor de 
Stichting Utrecht Science Park. Wel is er een aantal vragen. 
 
De vraag is welke economische voordelen dit precies oplevert en hoe dit geïntegreerd is in het geheel 
van de Economische Visie en de Economic Board Utrecht. Ook wordt gewezen op het feit dat in 
Utrecht gekozen wordt voor satellietlocaties, terwijl het Buck-rapport pleit voor clustering. De vraag is 
verder wat er na de periode van drie jaar gebeurt. Financieren kennisinstellingen en bedrijven deze 
stichting dan verder welf? Gevraagd werd naar de mogelijkheden voor verduurzaming (woon-
werkverkeer etc.). Gestreefd wordt naar een campus van landelijk belang; wat is daarvan de 
meerwaarde? Wanneer is het USP vol; heeft dat met aantallen bedrijven te maken, bezette m2 of 
anderszins? 
 
Er is wel degelijk sprake van integraliteit met de Economische Visie. Op basis van die visie wordt op 
sommige momenten met losse voorstellen gekomen. Na de periode van drie jaar zal opnieuw bekeken 
worden hoe verder gegaan wordt met de stichting en hoe de financiering plaats kan vinden. Een 
plaats in de top 3 Scienceparken in Nederland is van belang vanwege de exposure die dit oplevert en 
de effecten op de acquisitie van nieuwe bedrijven. Ook hebben bedrijven een betere positie als het 
gaat om het verwerven van Rijks- en Europese middelen.  
Het werken met satelietlocaties is binnen Nederland een uniek concept, echter elders in de wereld 
vindt dit ook plaats. Wel wordt er naar gestreefd om groepen gelijksoortige bedrijven op zo’n 
satellietlocatie bij elkaar te zetten. 
Verduurzaming is een thema, zowel voor gebouwen als voor woon-werkverkeer. Dit gaat echter 
allemaal op basis van afspraken tussen de stad Utrecht en kennisinstellingen.  
Bij het verder ontwikkelen van het USP gaat het meer om de kwaliteit van bedrijven, dan om sec 
aantallen.  
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