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BIJLAGE geen ONDERWERP Snelle realisatie Prinses Máxima 

Centrum 

 

 

 

Geacht College, 

 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de motie in uw gemeenteraad op 14 maart 2013. De 

essentie is om tot een snelle start van het planproces voor realisering van het Prinses maxima Centrum voor 

kinderoncologie op de Uithof te komen. Dat uw college deze motie heeft overgenomen stemt ons zeer positief. 

De komst van het Prinses Maxima Centrum is, zoals u weet, ook voor de provincie een ontwikkeling van groot 

belang. Het verheugt ons dan ook dat het gemeentebestuur van Utrecht aangeeft alles in het werk te willen 

stellen om een spoedige realisering mogelijk te maken. En dat daarbij een ontwikkeling buiten de rode contour 

op de door de initiatiefnemers meest geschikt geachte locatie niet wordt uitgesloten. 

 

Wij hebben er vertrouwen in dat, in goed overleg tussen alle betrokken partijen, tot een snelle planologische 

procedure voor realisatie van het centrum kan worden gekozen. De door de gemeenteraad en ook Provinciale 

Staten gewenste kwalitatieve compensatie voor de overschrijding van de rode contour, kan meteen in dit proces 

worden meegenomen. 

 

Gezien het maatschappelijk belang van het centrum zullen we de vorderingen in het planproces  nauwlettend 

blijven volgen. Maandag 18 maart ligt daarom een aangepast statenvoorstel ter besluitvorming in Provinciale 

Staten. Hierin geven wij aan dat een inpassingsplan wat ons betreft nu niet aan de orde is. We vragen 

Provinciale Staten wel het provinciaal belang van de realisatie van het centrum te bekrachtigen. Zo wordt de 

weg vrijgemaakt voor de herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening , nodig om de 

rode contour ter plekke te kunnen verruimen. Het statenvoorstel treft u in de bijlage aan.  

 

Wij zien uit naar een goede samenwerking in dit dossier. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

Secretaris, 

Voorzitter, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

 

 


