
College van Gedeputeerde Staten
statenbrief

Aan Provinciale Staten en gemeenteraad Utrecht

DATUM REFERENTIE B. Cornelissen

ONS NUMMER
81FAE57C

DOORKIESNUMMER
030-2582985

NUMMER PS
Nummer PS

E-MAILADRES
bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl

BIJLAGE
3

PORTEFEUILLEHOUDER

Onderwerp Statenbrief:
Werkbezoek locatieonderzoek Ronald McDonaldhuis

Voorgestelde behandeling: 
Informerend werkbezoek 

Geachte dames en heren,

Inleiding
Graag nodigen wij u, mede namens de wethouders Lot van Hooijdonk en Klaas Verschuure van de gemeente 
Utrecht, uit voor een werkbezoek op 9 oktober a.s. aan het Utrecht Science Park, waarbij de projectorganisatie u 
meeneemt in de belangenafweging om te komen tot een locatie voor het Ronald McDonaldhuis. Met deze brief 
willen wij u informeren over het proces tot nu toe en de dilemma’s.

Voorgeschiedenis
Het UMC Utrecht staat voor een grote verbouwing waarbij een tweede hoofdingang wordt gerealiseerd aan de 
noordzijde van het gebouw en, hiermee samenhangend, een nieuwe parkeergarage. Door deze herinrichting 
moet het RonaldMcDonald Huis worden verplaatst. De herinrichting gaat bijdragen aan een patiëntvriendelijker 
ontvangst en een reductie van een autoluwer Utrecht Science Park. Het Ronald McDonald Huis heeft, vanwege 
de toegenomen vraag vanuit het Prinses Máxima Centrum, de wens om in omvang te verdubbelen en is om deze 
reden op zoek naar een nieuwe locatie. 

Afgelopen jaar is hierover ambtelijk en bestuurlijk gesproken en zijn vijftien locaties onderzocht, samen met de 
betrokken gebiedspartners. Dit proces heeft nog niet geleid tot consensus over een mogelijke nieuwe locatie. 

Het UMC Utrecht en het Ronald McDonald Huis hebben een sterke voorkeur voor een locatie buiten de rode 
contour (locatie E). Deze locatie ligt bovendien in het genomineerde gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Meewerken aan een ontwikkeling op een dergelijk gesitueerde locatie is in strijd met het provinciale en 
gemeentelijke beleid. Tegelijkertijd hechten wij veel waarde aan een goede locatie voor het Ronald Mc Donald 
Huis in het USP, als waardevol onderdeel van het medisch cluster.

Essentie / samenvatting:
Ons college is van mening dat een locatie binnen de rode contour mogelijk is. Wij hechten immers aan het 
preserveren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zien geen mogelijkheden om nu de rode contour hier op te 
rekken. Bij de locatiekeuze zullen de verschillende locaties moeten worden afgewogen. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect
Om het dilemma aan de politiek duidelijk te maken en u mee te nemen in de afwegingen, wordt op 9 oktober 
2019 een werkbezoek voor de Staten en de gemeenteraad van Utrecht georganiseerd. Op dit werkbezoek zal 
ruimte zijn om de verschillende belangen toe te lichten.

Vervolgprocedure / voortgang
In de bijlage treft u meer informatie aan over het doorlopen proces. Bijgevoegd is ook een rapport van SWECO, 
dat in opdracht van het UMC Utrecht is opgesteld. Hoewel het rapport een zinvol overzicht biedt, hebben wij niet 
kunnen instemmen met alle overwegingen en conclusies. Daarom is in de bijlage van dat rapport aangegeven 
waar de standpunten uiteenlopen.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Het programma van het werkbezoek is als volgt opgebouwd:

17.00 uur Verzamelen per fiets op het kruispunt Leuvenlaan/Hoofddijk (of om 16.45 uur vertrek vanaf 
provinciehuis) We fietsen over de hoofddijk naar het Prinses Maxima Centrum en passeren diverse onderzochte 
locaties M, D, E, G en huidige locatie van het Ronald McDonaldhuis
17.30 uur Welkom bij PMC, met onafhankelijk voorzitter en korte introductie van het doorlopen proces. 
Voor een broodje wordt gezorgd.
17.40 uur Toelichting van de belangen vanuit verschillende partijen
18.30 uur Gelegenheid voor verduidelijkende vragen
19.00 uur Afsluiting

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,

Bijlagen:
- Chronologisch overzicht
- Amendement gemeenteraad Utrecht
- SWECO-rapport


