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Betreft	Verzoek inpassingsplanprocedure Prinses Maxima Centrum 

Geachte Statenleden, 

Zoals bij u bekend wordt door ons gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie 
van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie l op de Uithof in 
Utrecht. Dit initiatief is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening welke op 4 februari jl. 
door u is vastgesteld. 

In dat kader zijn er sinds eind 2011 ook contacten met het College van BEIW 
van de gemeente Utrecht over de ruimtelijke inpassing van de benodigde 
nieuwbouw. Door middel van de bij u bekende Startnotitie van 4 juli 2012 is 
de gemeente geinformeerd over locatiekeuze en het ruimtelijk programma 
voor de nieuwbouw. In nauw overleg met de Universiteit Utrecht en het UMC 
Utrecht is met de brief d.d. 9 november, met kenmerk NKOC2012/CU145, 
een aantal vragen van de gemeente beantwoord. Eén en ander ter 
voorbereiding op een Hoofdlijnenberaad ter bepaling van het standpunt van 
BEtW van de Gemeente Utrecht. Wij hebben vernomen dat het 
Hoofdlijnenberaad op 25 januari jl. heeft plaatsgevonden. 

Helaas hebben wij tot op heden geen terugkoppeling op het 
Hoofdlijnenberaad dan wel reactie op onze brieven ontvangen. Wij ervaren 
dit als een impasse in het proces en maken ons daarom zorgen over de 
voortgang. Hiermee komt namelijk niet alleen de ontwikkeling en 
financiering van het Prinses Maxima Centrum onder druk te staan maar 
tevens de realisatie van onze ambitie om de overlevingskans van kinderen 
met kanker te verhogen en de effecten van de behandeling te reduceren. 

Het Prinses Maxima Centrum is de nieuwe naam van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum 
(NKOC)

Prinses Mixima Centrum 
voor Kinderoncologie BV 

K.v.K. Utrecht 54327946 

www.pn esmaximacentrum.n1
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Aangezien het onze maatschappelijke taak is om dit project zo snel mogelijk 
te realiseren, hebben wij op 20 december 2012 in een brief, met kenmerk 
NKOC2012/CU173, aan de Burgemeester van Utrecht, als voorzitter van het 
college van BEtW, (nogmaals) verzocht om een standpuntbepaling voor 
31 januari 2013. Deze timing is van groot belang om de voortgang van het 
project te borgen en uiterst relevant in verband met de publieksactie gericht 
op het vergaren van eigen vermogen en het traject om financiering te 
verkrijgen voor de benodigde investeringen. Wij hebben deze termijn het 
afgelopen jaar meermalen aan de gemeente gecommuniceerd. 

Wij hebben onze zorgen over de voortgang van de besluitvorming bij de 
gemeente op 1 februari jl. nog telefonisch met de Burgemeester besproken. 
Daarbij werd de toezegging gedaan dat in de eerste week van februari door 
het College van BEtW het initiatief zou worden genomen om met ons in 
gesprek te treden over de noodzakelijke herziening van het bestemmingplan. 
Deze toezegging heeft tot heden nog niet geleid tot een uitnodiging. 

Bovenstaande heeft ons er toe gebracht naast de reguliere procedure 
herziening bestemmingsplan met de gemeente Utrecht tevens de 
mogelijkheden te verkennen om het initiatief middels een Provinciaal 
Inpassingsplan te realiseren. Wij zijn van mening dat aan de 
randvoorwaarden voor een Provinciaal Inpassingsplan wordt voldaan: er is 
een aantoonbaar regionaal/landelijk belang met de realisatie van het 
project gediend, dat qua voortgang wordt belemmerd door het gedurende 
een periode van ruim 1 jaar uitblijven van bestuurlijke afspraken op 
gemeentelijke niveau. 

Daarom verzoeken wij de u met deze brief om een procedure Provinciaal 
Inpassingsplan te starten. Wij verzoeken de Provincie tevens de 
uitvoeringsbesluiten aan zich te houden. Ons streven is hierbij dat we 
parallel aan de procedure, en in goede afstemming met alle betrokkenen, 
het ontwerp verder uitwerken. Dit met de bedoeling om zo spoedig mogelijk 
na goedkeuring te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw. 

Indien u dit verzoek inwilligt is ons voorstel met u een Stuurgroep in te 
stellen die de procedure inhoudelijk begeleid, mede om eventuele vorm- en 
procedurefouten te voorkomen en zodoende het gehele proces van 
vergunningverlening en uitvoeringsbesluiten gecoördineerd kan verlopen. 

Uiteraard blijven wij daarnaast ook het overleg opzoeken met de gemeente 
Utrecht om gezamenlijk met alle relevante stakeholders vanuit de 
ontwikkeling van het Prinses Maxima Centrum een bijdrage te leveren aan de 
ambities van Utrecht op het gebied van Life Sciences Et Health en de 
regionale economie. Daartoe behoort onder meer een optimale afstemming 

2

www.prinsesmaximacentrum.n1



	

Datum:	11 februari 2013 

	

)nze ref:	2013-012 DC/Aka 

rondom de realisatie van de trambaan en het versterken van de duurzame 
natuurwaarde rondom het centrum. 

Indien u behoefte heeft aan nadere informatie dan houden wij ons daar 
graag voor beschikbaar. Wij hebben de in deze brief de genoemde 
correspondentie toegevoegd. 

Binnenkort start onze publieksactie "draag je steentje bij" waarmee wij het 
Nederlandse publiek vragen door middel van een kleine bijdrage gezamenlijk 
de bouw van het Prinses Maxima Centrum mogelijk te maken. Wij stellen ons 
voor om samen met u te laten zien dat de Provincie Utrecht achter dit 
initiatief staat en op verschillende manieren haar steentje bijdraagt aan het 
realiseren van een centrum voor zorg en research voor kinderen met kanker 
op de Uithof. 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
Graag vernemen wij spoedig uw reactie. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie 

Dr. J.G. de Ridder-Sluiter 
Voorzitter bestuur 

Bijlagen: 
Brief met kenmerk NKOC2012/CU145 d.d. 9 november 2012 
Brief met kenmerk NKOC2012/CU173 d.d. 20 december 2012 
Brief met kenmerk 2013-011/HdR/AKa d.d. 8 februari 2013 

Cc: 
heer R.W. Krol 
heer J.W.R. van Lunteren 
heer R.C. Robbertsen

3

www.prinsesmaximacentrum.nI



leke'van der Veen 

Van:	 Sabine Zweers <szweers@prinsesmaximacentrum.nl > 
Verzonden:	 vrijdag 9 november 2012 17:08 
Aan:	 info 
Onderwerp:	 Nadere informatie t.b.v. overleg maandag 12/11/2012 
Bijlagen:	 NKOC2012-CU145 Gemeente Utrecht.pdf: Bijlage 1 Brief Gemeente 09-11-2012.pdf 

Geachte heer Isabella, geachte mevrouw Van Caspel, 

Op verzoek van Dhr. Christmas en Dhr. Bol, ontvangt u hierbij de brief 'nadere informatie locatiekeuze NKOC t.b.v. 
Hoofdlijnenberaad' plus bijlage 1. Aangezien de bijlagen te groot zijn om via de mail te versturen, heb ik onderstaande 
link aangemaakt, met bijlagen 2 tIm 6. 
Mocht het openen hiervan problemen opleveren, dan hoor ik dit graag. 

Bij de afspraak op maandag 12 november a.s. (13.00 uur) geven zij uiteraard graag een nadere toelichting. 

wetransfer 

sie 
Download 

Geachte heer Isabella, geachte 
mevrouw Van Caspel, 

Zoals in mijn vorige mail 
aangegeven, ontvangt u hierbij op 
verzoek van Dhr. Christmas en Dhr. 
Bol. de bijlagen 2 t/m 6 bij de brief 
'nadere informatie locatiekeuze 
NKOC t.b.v. Hoofdlijnenberaad'. 

Met vnendelijke groet. 

Sabine Zweers 
Secretaresse 

szweers@nkoc.n1 
heeft je een bestand gestuurd. 

WeTransfer-5h64Ksqf.zip (15MB) 
met de volgende bestanden: 
Bijlage 2 1115-121102-B0E-massas tbv 
gemeente.pdf 
Bijlage 3 20121109 Verkenning ontsluiting



NKOC.pdf 
Bijlage 4 20121015 Finaal Concept Business 
Case NKOC beknopt pdf 
Bijlage 5 1115-121105-concept-v01- 
vlekkenplan.pdf 
Bijlage 6 Presentatie NKOC A28 Def. - v2 pdf 

Het bestand zal op 23 november, 2012 
verwuderd worden. 

Geen download knop te zien? Klik dan hier om  
bestand te downloaden, 

Als je vragen hebt over WeTransfer, of om onze 
voorwaarden en privacy beleid te bekijken, ga naar 
wetransferinfo. © 2012 WeTransfer 

Met vriendelijke groet, 

Sabine Zweers 
Secretaresse 

Aanwezig: ma/do/vrij 

‘11%171-1111 C 
notionool kinderoncologisch centrum 

Postbus 50648, 2505 LP Den Haag1Tel.: 070 — 308 00 881Fax: 070 — 367 08 681www.nkoc.n11 
1Mobiel: 06-501 249 191E-mail: szweers@nkoc.nlIKantoor: Dorpsstraat 12-14, 3732 H1 De Bilti 
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Universitair Medisch Ccntrum 
Utrechl

N 1/ .711.11( C 
nationaal kinderoncologisch centrum 

ois aileen het allerbeste goed genoeg is 

Gemeente Utrecht 
t.a.v. de heer G. Isabella, wethouder 
Postbus 16200 
3500 CE UTRECHT 

Datum: 9 november 2012 

NKOC CU2012-145 

Betreft: nadere informatie locatiekeuze NKOC t.b.v. Hoofdlijnenberaad 

Geachte heer Isabella . 

In mei van dit jaar hebben wij gesproken over de vestiging van het Nationaal Kinderoncologisch 
Centrum (NKOC) op de campus in de Uithof. Het NKOC wordt een topcentrum voor zorg en research 
in de kinderoncologie en heeft als doel om de overlevingskans van kinderen met kanker te verhogen 
en de effecten van de behandeling te reduceren. Door concentratie van zorg en research zal het NKOC 
het grootste centrum voor kinderoncologie in Europa worden en tevens een Europees centre of 
excellence. Het NKOC draagt daarmee bij aan de ambitie van de gemeente Utrecht om de Uithof en 
het Utrecht Science Park te ontwikkelen tot een kloppend hart van de regionale economie met 
internationale uitstraling op het gebied van Life Sciences en Duurzaamheid. 

In genoemd overleg is aan de orde gekomen dat het wenselijk is om de Gemeenteraad middels een 
Raadinformatieavond ('RIA') te informeren over het initiatief en de locatie die door NKOC is gekozen 
voor de bouw van het nieuwe centrum. Samen met de meest betrokken Uithofpartners UMC Utrecht 
en Universiteit Utrecht wordt onderzocht hoe het centrum het beste op deze locatie gerealiseerd kan 
worden. 

Over de locatiekeuze en het ruimtelijk programma hebben wij u met onze startnotitie d.d. 4 juli 2012 
geïnformeerd. U heeft ons via de projectleider van de gemeente een aantal aanvullende vragen gesteld. 
De afgelopen periode hebben de drie hierboven genoemde partijen intensief samengewerkt aan het 
beantwoorden van deze vragen om daarmee de weg te bereiden voor een positief besluit over de 
locatie. 

Om het gemeenschappelijk belang van deze ontwikkeling te benadrukken is deze brief door de twee 
partijen gezamenlijk opgesteld als onze visie op de vestiging van het NKOC. Een supportbrief van het 
college van bestuur van de Universiteit wordt volgende week nagezonden. 
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Door u en uw collega-wethouder Mirjam de Rijk is onderstreept dat een nadere onderbouwing van de 
locatie nodig is, waarbij ingegaan wordt op de eventuele alternatieve locaties die beschikbaar zouden 
zijn. In overleg met de Universiteit Utrecht is besloten dat het noodzakelijk was om een massastudie 
uit te voeren. Art Zaaijer, stedenbouwkundig supervisor, heeft daarom, in opdracht van de Universiteit 
Utrecht een eerste verkenning uitgevoerd. In deze studie is letterlijk in alle windrichtingen rondom het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis gekeken om een locatie te vinden die zoveel mogelijk voldoet aan de 
eisen van het bestemmingsplan, de ruimtelijke kwaliteit en de wensen van het NKOC om de 
nieuwbouw zodanig te real iseren dat de meest complexe en kapitaalintensieve zorgfuncties van het 
WKZ gezamenlijk kunnen worden benut. Deze studie concludeert dat het volledige bouwvolume van 
ruim 38.000 m2 BVO niet te realiseren is op het WKZ terrein, derhalve moet worden gezocht naar een 
optimale combinatie van bouwvolume op het WKZ terrein en een deel ten oosten van de HOV baan. 

Ook is een analyse gemaakt van de verkeerskundige afwikkeling in het Noord-Oost Cluster van de 
Uithof. Deze studie heeft geleid tot een aantal basisvarianten die ons het vertrouwen geven dat bij een 
nadere uitwerking een goede verkeerssituatie zal ontstaan, met prioriteit voor openbaar vervoer en 
fiets. Ten slotte is een geluidsonderzoek verricht om te bepalen met welke maatregelen het bouwen 
langs de A28 op een aanvaardbare wijze voor de gebruikers van het NKOC mogelijk is. 

Momenteel worden de bovenstaande onderzoeken door de drie partijen in een integrale locatiestudie 
verwerkt. Er wordt hard aan gewerkt om deze integrale studie eind november gereed te hebben en deze 
studie kan dan de randvoorwaarden voor een stedenbouwkundig programma omvatten. 

De locatiekeuze voor het NKOC maakt het noodzakelijk om een wijziging van het bestemmingsplan 
vast te stellen. Wij verzoeken de gemeente daarom de procedure voor deze wijziging zo spoedig 
mogelijk op te starten, zodat in 2013 de vaststelling van het bestemmingsplan kan plaatsvinden. In 
onze planning hebben wij ermee rekening gehouden dat de wijzigingsprocedure parallel loopt aan het 
ontwikkelen van het bouwplan en de behandeling van de omgevingsvergunningaanvraag. Wij hebben 
het vertrouwen dat een goede samenwerking tussen de gemeente en de Uithofpartners voldoende 
waarborgen biedt dat de totstandkoming van het bestemmingsplan en de besluitvorming over het 
concrete bouwplan gecoördineerd kunnen verlopen. In dat kader verdient het ons inziens overigens 
aanbeveling te bewerkstelligen dat het initiatief beschouwd kan worden als Crisis- en herstelwet-
project, waarmee aanvullende procedurele voordelen worden behaald. Onze planning is tevens 
afgestemd op de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie ('PRS') in de januari-
vergadering van Provinciale Staten van de Provincie Utrecht. In de PRS zal een indicatieve aanduiding 
worden opgenomen ten behoeve van het NKOC ten oosten van de trambaan, partiële herziening van 
de rode contour kan aan de orde zijn zodra een bestemmingsplan in procedure is. 

Wij hopen dat uw college met de hiernavolgende toelichtingen en bijlagen voldoende is geïnformeerd 
om een standpunt te bepalen over de vestiging van het NKOC, zodat daarna de RIA kan worden 
voorbereid. Graag ontvangen wij een uitnodiging om de RIA met u voor te bereiden. 
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Het jaar 2012 stond voor het NKOC in het teken van de voorbereiding van een waardevol en 
belangwekkend initiatief zoals wij dat in Utrecht willen realiseren. Het vormt een teken van 
wederzijds vertrouwen indien wij met u op hoofdlijnen overeenstemming bereiken over de locatie, de 
te doorlopen procedures en planning, en de wijze van samenwerking. Het jaar 2013 zal dan in het 
teken kunnen staan van het in gang zetten van de realisatie van het NKOC. 

Op maandag 12 november a.s. is een overleg gepland waarin wij de inhoud van deze brief met u 
willen bespreken. Indien u voorafgaand aan dit overleg behoefte heeft aan nadere toelichting, dan 
houden wij ons hiervoor graag beschikbaar. 

UMC Utrecht
	 NKOC 

Drs. H.H.J. Bol
	

ir. D.A.E. Christmas MMC 
Lid Raad van Bestuur	 Directeur 

Bijlagen: 

- Beantwoording vragen Gemeente n.a.v. Startdocument (met bijlagen) 
- Samenvatting ondernemingsplan NKOC 
- Supportbrief Universiteit Utrecht (volgt)
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Bijlage 1: beantwoording vragen gemeente Utrecht n.a.v. Startnotitie NKOC 

Inleiding 

N.a.v. de startnotitie van het NKOC d.d. 4 juli 2012 zijn bij de gemeente Utrecht een aantal vragen 
ontstaan welke zijn verwoord in de mail van Marjon van Caspel d.d. 27 september 2012. Onderstaand 
worden deze vragen beantwoord, waar relevant voorzien van bijlagen. 

Locatieanalyse 

In 2011 is door Liag architecten in opdracht van het NKOC een locatiestudie gedaan naar de 
mogel ij kheden op de Uithof. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 2. Uit de afweging van 
de verschillende factoren blijkt het terrein oostelijk van het WKZ het meest geschikt. Zie ook 
paragraaf 3.2 van de startnotitie. 

Stedenbouwkundige inpassing 

In goed overleg met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de stedenbouwkundige van de 
Uithof (Art Zaaijer) worden momenteel de stedenbouwkundige uitgangspunten bepaald. Uit de 
massastudies van Art Zaaijer wordt bebouwing van de beoogde locatie (weiland oostzijde WKZ) 
bevestigd. 

Het overleg moet leiden tot een locatie specifiek beeldkwaliteitsplan. De uitgangspunten hiervan 
zullen de basis vormen voor de architectuur. 

Met de Universiteit Utrecht is afgesproken aansluitend een grond (reserverings) overeenkomst te 
sluiten. 

Verkeerskundige ontsluiting 

Het NKOC zal mede gezien de uitermate kwetsbare doelgroep voor autoverkeer moeten worden 
ontsloten. Dit zal echter worden beperkt tot bezoekers/patiënten, personeel in de nachtdienst en 
goederen. Medewerkers parkeren in P-Noord of P&R De Uithof. Het aantal parkeerplaatsen bedraagt 
daarmee maximaal ca. 200. In een door het NKOC en UMC Utrecht opgedragen verkeerskundige 
studie zijn verschillende varianten onderzocht, zie bijlage 3. Uitgangspunten daarbij zijn: 

De tram moet ongehinderd kunnen rijden 
Vermijden van extra gelijkvloerse extra kruising van verkeersstromen van de HOV baan 
Behoud van en bij voorkeur versterken van de cultuurhistorische/landschappelijke waarde van 
de Hoofddijk 
Integrale mobiliteitsbeoordeling van het gehele NO cluster (incl. WKZ en Bloedbank) 

Uit het constructieve overleg met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn een aantal kansrijke 
oplossingsrichtingen afgeleid die momenteel verder worden uitgewerkt. 

De aansluiting Universiteitsweg /Lundlaan vormt momenteel, mede als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden van P&R De Uithof, een knelpunt. Met de oplevering van P&R De Uithof in 
2013 zal de situatie echter met 2000 vtg/etmaal minder worden belast. Daarnaast vormt het NKOC 
geen uitbreiding op het potentieel en de daaraan gekoppelde verkeerskundige mogelijkheden uit het 
vigerende bestemm i ngsplan.



Benodigd oppervlak nieuwbouw 

Het Ondernemingsplan is gereed (zie bijlage 4) en in het bestuurlijk overleg tussen NKOC en UMC 
Utrecht vastgesteld. In dit plan zijn de volgende m2 opgenomen: 

- NKOC Zorg	23.743 m2 bvo 
- NKOC Onderzoek	11.289 m2 bvo 
- Synergie hotfloors	3.250 m2 bvo 
- Groot totaal	38.282 m2 bvo 

Zie ook nadere speci ficatie in het Ondernemingsplan (blz.54). 

T.o.v. de initiële behoefte van ca 50.000 m 2 bvo heeft als gevolg van de samenwerking met het UMC 
Utrecht en de optimalisatie van het programma een belangrijke bijstelling naar beneden 
plaatsgevonden. 

Afstemming op Uithoflijn 

In algemene zin zullen waar mogelijk de plannen zowel technisch als qua planning maximaal op 
elkaar worden afgestemd. De contacten daartoe met het projectmanagement van de Uithoflijn/P&R De 
Uithof zijn reeds gelegd. Uitgangspunt daarb ij is dat de Uithoflijn een gegeven is. 

Elektromagnetische straling 

In het huidige plan is reeds opgenomen dat kritische functies (OK, IC, radiologie) op veilige 
afstand van de trambaan zullen worden gepositioneerd. Dit geldt ook voor de mogel ij ke 
realisatie van radiotherapie op term ij n (zie tekeningen, bijlage 5). Waar nodig zal het NKOC 
aanvullende maatregelen treffen. Daarnaast gaan wij ervan uit dat tevens maatregelen aan de 
bron worden getroffen op minimaal het niveau als bij het UMC Utrecht. 

Ondergrond Uithoflijn 

In afstemming met het project Uithoflijn wordt voor de planuitwerking de meest actuele 
ondergrond gebruikt t.a.v. van bijv. posit ionering haltes, oversteek, buslus, toekomstige 
aftakking richting Zeist etc. 

Compensatie groen 

In overleg bepalen wij graag in hoeverre, waar en op welke wijze groen voor groen kan worden 
gecompenseerd. Op voorhand bestaat de intentie iom de Stichting Het Utrechts Landschap en de 
Universiteit Utrecht de recreatieve waarde van het aansluitende landschap te vergroten en de 
ontsluiting van landgoed Oostbroek te verbeteren. Het overleg daartoe met de Stichting Het Utrechts 
Landschap loopt. 

Geluidsbelasting als gevolg van omringende wegen 

De geluidbelasting van de A28 en omringende wegen op de locatie is een gegeven. Uit het in opdracht 
van het NKOC verrichte geluidsonderzoek, zie bijlage 6, blijkt dat er verschillende oplossingen zijn 
om de beoogde bouw mogelijk te maken. In overleg met het bevoegd gezag zullen deze oplossingen,



mede in relatie tot de bcoogde aanpassingen van de A28, moeten worden besproken en de maatregelen 
moeten worden bepaald. 

Overige bestemmingsplan technische aspecten 

Uit een eerste analyse, deels op basis van eerdere onderzoeken, blijkt dat t.a.v. overige 
bestemmingsplan technische aspecten zoals ecologie, archeologie, water, lucht en bodem er geen 
belemmeringen zijn dan wel deze eenvoudig in de planuitwerking kunnen worden opgelost. 
Vanzelfsprekend zu I len hier in het kader van de procedure nog nadere onderzoeken naar en 
afstemmingen over plaatsvinden. Indien bepaalde aspecten naar het oordeel van de gemeente op 
voorhand al bijzonder aandacht behoeven vernemen we dat graag z.s.m. 

Voorgesteld wordt de verdere uitwerking van bovenstaande punten door een ambtelijke 
werkgroep/vertegenwoordiging gemeente in de projectgroep NKOC te laten plaatsvinden.



roet, 

Gemeente Utrecht 
Burgemeester mr. A. Wolfsen 
Postbus 16200 
3500 CE UTRECHT 
Per mail: burgemeester(autrecht.n1 

NKOC2012/CU173

nationool kinderoncologisch centrum 

(ills aeon h .i allwbeste goad gennPg is 

De Bilt, 20 december 2012 

Geachte heer Wolfsen, beste Aleid, 

Het lukte niet meer om elkaar te spreken daarom maar even per brief. Het betreft de 
planning mbt het standpunt van B&W over de locatie van het Prinses Maxima Centrum. 
Onlangs vernamen wij dat het Hoofdlijnen beraad dat gepland was op 13 december 
aanstaande is verschoven naar medio januari 2013. 
Zoals we in ons laatste overleg d.d. 12 november 2012 bespraken, is het zeer wenselijk 
om een standpunt van B&W te vernemen inzake de locatie van het Prinses Maxima 
Centrum. De timing is nu juist zo van belang vanwege de start van de publieksactie 
gericht op de financiering, op 10 januari aanstaande. De netmanager heeft ons namelijk 
onlangs geïnformeerd dat de KiKa televisieavond plaatsvindt op 27 maart 2013. 

Het is voor zowel het Prinses Maxima Centrum als de gemeente van belang dat we hier 
gezamenlijk in kunnen optrekken. Wij vragen u daarom zsm voor 31 januari a.s. het 
standpunt van de gemeente schriftelijk aan ons kenbaar te maken. 
Wij hopen dat met deze planning wordt gewaarborgd, zoals we ook hebben besproken, 
dat de Raad een standpunt kan bepalen voordat de televisieavond van de KiKa actie 
plaatsvindt. 

We hopen dat u ons zo spoedig mogelijk schriftelijk kunt informeren waarna we in goed 
overleg de communicatie over het project zullen uitwerken. 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u prettige kerstdagen te wensen en een 
voorspoedig 2011 

- d; 
, AN/

Dr. J.G. de Ridder-Sluit 
Bestuurder
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Betreft:	RO procedure Prinses Maxima Centrum 

Geacht College, 

Het afgelopen jaar hebben wij op diverse manieren getracht duidelijkheid te 
verkrijgen over ruimtelijke inpassing van het Prinses Maxima Centrum voor 
Kinderoncologie l op de door ons gewenste locatie op de Uithof. Het is 
duidelijk dat de komst van het Prinses Maxima Centrum door de gemeente 
wordt toegejuicht. In onze contacten hebben wij steeds aangegeven dat het 
van groot belang is om gezamenlijk met de gemeente en de Uithofpartners 
een zo spoedig mogelijke realisatie van het centrum te bevorderen. 

Sinds het moment eind 2011 dat het Prinses Maxima Centrum, op uitnodiging 
van het UMC Utrecht, definitief voor vestiging in Utrecht heeft gekozen zijn 
er contacten met het College van B&W en met het College van 
gedeputeerden van de provincie Utrecht over de ruimtelijke inpassing van 
het Prinses Maxima Centrum. Daarnaast hebben wij contacten onderhouden 
met de belangrijkste stakeholders rondom de locatie. 

Door middel van de Startnotitie van 4 juli 2012 bent u geïnformeerd over de 
locatiekeuze en het ruimtelijk programma. In nauw overleg met de 
Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn een aantal aanvullende vragen 
van de gemeente beantwoord middels onze brief met kenmerk NKOC CU 
2012-145, d.d. 9 november 2012 alsmede in een bestuurlijke 
bijpraatafspraak op hoofdlijnen aan u toegelicht. Eén en ander ter 
voorbereiding op een Hoofdlijnenberaad waarin het College van Baw een 
standpunt zou bepalen over de locatie van het Prinses Maxima Centrum, 
alvorens de gemeenteraad te informeren. 

1 Het Prinses Maxima Centrum is per 1 januari 201 3 de nieuwe naam van het Nationaal Kinderoncologisch 
Centrum (NKOC).

Prinses Máxima Centrum
voor Kinderoncologie BV
Kv.K. Utrecht 54327946

www.prinsesmaximacentrum.nl
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Wij hebben begrepen dat dit voor de gemeente een cruciale interne stap is 
die voorafgaat aan het formele besluitvormingsproces tot herziening van het 
bestemmingsplan. 
Wij hebben u in genoemde brief d.d. 9 november expliciet verzocht zo snel 
mogelijk de herziening van het bestemmingsplan op te starten zodat de 
vaststelling in 2013 kan plaatsvinden. 

Zoals bij u bekend is in onze brief met kenmerk NKOC2012/CU173 d.d. 
20 december 2012 aan de Burgemeester schriftelijk verzocht om vóór 
31 januari 2013 een standpunt in te nemen. Deze timing is van belang in 
verband met de publieksactie gericht op het vergaren van eigen vermogen en 
het traject om financiering te verkrijgen voor de benodigde investeringen. 
Wij hebben deze termijn het afgelopen jaar meermalen gecommuniceerd. 

Wij hebben vernomen dat het Hoofdlijnenberaad inmiddels heeft 
plaatsgevonden. Helaas hebben wij tot heden niet de gevraagde schriftelijke 
terugkoppeling op het Hoofdlijnenberaad dan wel een reactie op onze 
brieven ontvangen. Wij ervaren dit als een impasse in het proces en maken 
ons daarom zorgen over de voortgang. Deze zorg hebben wij telefonisch 
besproken met de burgemeester op 1 februari 2013. Daarbij werd de 
toezegging gedaan dat de afgelopen week door uw College het initiatief zou 
worden genomen om met ons in gesprek te treden over de door ons 
verzochte herziening van het bestemmingsplan. Aangezien die toezegging 
heden nog niet tot een uitnodiging heeft geleid sturen wij u deze brief. 

Bovenstaande heeft ons er toe gebracht naast de reguliere procedure 
herziening bestemmingsplan met de gemeente Utrecht tevens de 
mogelijkheden te verkennen om ons initiatief middels een Provinciaal 
Inpassingsplan te realiseren. 
Uit de gesprekken die met de provincie die zijn gevoerd, naar aanleiding van 
onze zienswijze op het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 
en het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), is gebleken dat 
de provincie Utrecht zeer positief is over ons initiatief. De provincie ziet de 
komst van het Prinses Maxima Centrum als een initiatief met een regio 
overstijgend belang. Het betreft daarbij met name: 

de maatschappelijk relevantie door verbetering van de zorg en 
onderzoek met nationaal belang; 
de economische relevantie voor de regio vanwege onder nneer de 
uitbreiding van de werkgelegenheid en bedrijvigheid; 
de impuls en versterking van het Utrecht Science Parc. 

De PRS is op 4 februari jl. door de Gedeputeerde Staten vastgesteld met 
inbegrip van de locatie voor het Prinses Maxima Centrum.

www.prinsesmaximacentrum.n1
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We willen u hierbij informeren dat wij voornemens zijn de provincie Utrecht 
komende week officieel te verzoeken om -op grond van het bovenstaande-
een procedure Provinciaal Inpassingsplan te starten en de kaders hiervoor 
met ons af te stemmen. Ons streven is hierbij dat we parallel aan de 
procedure, en in goede afstemming met alle betrokkenen, het ontwerp 
verder uitwerken. Dit met de bedoeling om zo spoedig mogelijk na 
goedkeuring te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw. 

Uiteraard blijven we graag in overleg met de gemeente om gezamenlijk 
vanuit de ontwikkeling van het Prinses Maxima Centrum een bijdrage te 
leveren aan de ambities van Utrecht op het gebied van innovatie in Life 
Sciences a Health en de regionale economie. Wij hopen dat een zichtbare 
bijdrage vanuit de gemeente aan de publieksacties daar onderdeel van uit 
maakt. 

Het is onze maatschappelijke taak om dit project zo snel mogelijk te 
realiseren. Om dat waar te maken vragen wij alle stakeholders hun "steentje 
bij te dragen" om zorg en research voor kinderen met kanker op de Uithof te 
realiseren. Binnenkort zullen wij met dit motto de gehele Nederlandse 
bevolking betrekken bij ons project. Wij hopen dat wij daarin samen met de 
gemeente in het publieke domein kunnen optrekken om het belang van het 
Prinses Maxima Centrum te onderstrepen. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie 

Dr. J.G. de Ridder-Sluiter 
Voorzitter bestuur
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