
Van: Stafbureau Gemeentesecretaris <sg@utrecht.nl>  
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 16:14 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: brief van het College van B&W van Utrecht aan de leden van Provinciale Staten van 
Utrecht, over Motie gemeenteraad Utrecht over het Ronald Mc Donaldhuis 
 
Geachte leden van de Provinciale Staten van Utrecht. 
 
Hierbij ontvangt u een brief van burgemeester en wethouders van Utrecht over Motie gemeenteraad 
Utrecht over het Ronald Mc Donaldhuis. 
 
Vanwege de huidige omstandigheden ontvangt u deze brief nu alvast digitaal. Vanwege de huidige 
omstandigheden ontvangt u deze brief digitaal in plaats van per post. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
  
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
  
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
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Actuele Motie: Maak afweging locatie Ronald 
McDonaldhuis bij omgevingsvisie USP
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021,

Constaterende dat:
1. Het Ronald McDonaldhuis het voor familie van (ernstig) zieke kinderen mogelijk maakt om 

tijdens het ziektebed dicht bij het kind te verblijven;
2. Het Ronald McDonaldhuis mede op inzet van gemeente wordt verplaatst om het Utrecht 

Science Park een autoluw gebied te maken;
3. De provincie koerst op voorstel van Gedeputeerde Staten af op het blokkeren van de 

voorkeurslocatie van de partners op het Utrecht Science Park;
4. De gemeente momenteel werkt aan een omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park 

waarin voor alle functies in het gebied een optimale integrale afweging gemaakt wordt, 
welke gepland staat voor raadsbehandeling dit najaar;

Overwegende dat:
1. Het Ronald McDonaldhuis voor zieke kinderen en hun families van onschatbare waarde is;
2. We de route tussen het Ronald McDonaldhuis en de kinderziekenhuizen voor patiënten en 

familie zo kort en veilig mogelijk te willen hebben;
3. De UNESCO-nominatie-status momenteel een grote blokkade op de voorkeurslocatie van 

de USP partners is, terwijl het UNESCO besluit gepland staat voor deze zomer en de raad 
pas daarna besluit over de omgevingsvisie USP;

4. Het voorstel van de partners van het Utrecht Science Park laat zien dat het goed mogelijk 
is om met een aanpassing tot een oplossing te komen die resulteert in meer kwalitatief 
groen dan de huidige situatie;

5. De partners van het Utrecht Science Park een groot aantal locaties hebben laten 
onderzoeken waarbij de belangrijkste alternatieven op grotere afstand liggen, andere 
ontwikkeling blokkeren of binnen de rode contour een slechtere invloed op het landschap 
hebben;



Draagt het college op:
1. Om met de partners op het Utrecht Science Park in gesprek te gaan om te komen tot een 

voorstel dat:
a. Definitieve locatiekeuze onderdeel maakt van de omgevingsvisie USP van de 

gemeente, en hierbij keuze voor locatie E niet onmogelijk te maken;
b. Dit te doen door het voorstel van de USP partners om 8500 m2 aan groen ten 

zuiden toe te voegen en 3800 m2 aan rood voor locatie E toe te voegen onder 
strikte voorwaarden;

c. Als voorwaarde voor het gebruik van locatie E stellen dat ook de noordelijke 
4800m2 aan groencompensatie en investeringen in de ecologische waarden wordt 
uitgevoerd;

d. Tevens als voorwaarde te stellen dat, vooruitlopend op de UNESCO-status, het 
eindvoorstel wordt onderworpen aan een Heritage Impact Assessment (HIA) en dat 
kwalitatieve adviezen voor inpassing maximaal door de partners worden 
overgenomen;

2. De integrale locatieafweging voor het Ronald McDonaldhuis aan de raad voor te leggen bij 
de omgevingsvisie USP;

3. Deze motie toe te sturen aan Provinciale Staten en hen te verzoeken de contour voor 
locatie E te verleggen, zodat deze locatie niet op voorhand geblokkeerd wordt;

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:
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