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Amendement ‘Tijd voor het Ronald McDonaldhuis’ 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021 ter bespreking van het 
Statenvoorstel “Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

Constaterende dat: 
• de gemeenteraad van Utrecht met motie M34 “Maak afweging locatie Ronald McDonaldhuis

bij omgevingsvisie USP” oproept om de integrale afweging over locaties voor het Ronald
McDonaldhuis na gedegen onderzoek te betrekken bij het vaststellen van de omgevingsvisie
USP;

• de Uithofpartners een zienswijze hebben ingediend om de bouw van een nieuw Ronald Mc
Donald Huis mogelijk te maken op locatie “E” en verzoeken om een aanpassing van de
aanduiding ‘stedelijk gebied’ (rode contour);

• hierop door het college afwijzend is gereageerd in de concept nota van beantwoording;
‘Alles afwegende is de reactie op uw zienswijze dat wij hebben besloten om de aanduiding
‘stedelijk gebied’ niet te gaan aanpassen’;

Overwegende dat: 
• De uiteindelijke keuze voor de locatie aan de gemeente Utrecht is, niet aan Provinciale

Staten;
• Er voldoende tijd is, tot aan de vaststelling van de definitieve Omgevingsverordening in 2022,

om met elkaar en relevante stakeholders zoals buurtbewoners in gesprek te gaan;
• Gemeente, Science Park partners, natuurorganisaties en Provincie alle ruimtelijke,

economische, maatschappelijke en juridische waarden en argumenten (waaronder die van
UNESCO, natuur- en biodiversiteit) in een integrale en samenhangende omgevingsvisie
kunnen afwegen.

Besluiten: 
in de concept nota van beantwoording in paragraaf 5.1 in de tabel “Ronald McDonald Huis” de tekst 
als volgt te wijzigingen (rood is toevoeging): 

De beoogde locatie voor de verplaatsing van het Ronald McDonald Huis, locatie E in het 
locatieonderzoek, is gelegen buiten het stedelijk gebied contour en binnen het genomineerde 
Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Om de bouw van een nieuw Ronald Mc Donald Huis 
mogelijk te maken op deze locatie verzoeken de indieners om een aanpassing van de 
aanduiding ‘stedelijk gebied’ (rode contour). Alles afwegende is de reactie op uw zienswijze dat 
wij hebben besloten om de aanduiding ‘stedelijk gebied’ in interim verordening niet aan te 
passen. Wij bieden de Gemeente Utrecht daarmee de ruimte om bij de vaststelling van de 
omgevingsvisie Utrecht Science Park een goed onderbouwde locatiekeuze opnieuw voor te 
leggen aan Provinciale Staten. 

Het betreft hier dus meer dan de weging tussen rood en groen (en de balans hiertussen) en de 
vraag of de aanduiding ‘stedelijk gebied’ kan worden aangepast. Het belang van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en het Werelderfgoed blijft gelden. Het aanpassen van het stedelijk 
gebied in de interim verordening zoals gevraagd zou dan ook verkeerde verwachtingen 
wekken, aangezien het gebied dan weliswaar binnen het stedelijk gebied gelegd wordt, maar 
ook nog steeds valt binnen de begrenzing van het genomineerde Werelderfgoed. Aangezien 
wij het risico te groot achten dat met het bouwen op de uiterst gevoelige locatie E de 
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nominatie van het Werelderfgoed in het geding komt, willen wij de aanduiding ‘stedelijk 
gebied’ in de interim verordening niet gaan aanpassen. Daarnaast zien wij op het USP zelf 
voldoende ontwikkelruimte voor het Ronald McDonald Huis, al dan niet door middel van 
functiecombinatie, verdichting en transformatie. Het streven naar functiecombinatie, 
verdichting een transformatie sluit ook aan bij de uitgangspunten zoals genoemd in het 
Ambitiedocument van de USP-partners (2019) . 

  
Met deze toelichting en het besluit besluiten we de aanduiding ‘stedelijk gebied’ in de interim 
verordening niet aan te passen. We geven ruimte aan de gemeente Utrecht om in de 
structuurvisie voor het USP de afweging te maken. Daarin kan een integrale afweging gemaakt 
worden willen we helderheid geven voor de ontwikkeling van het USP en de grote opgave waar 
het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Prinses Maxima Centrum en Ronald McDonald Huis 
voor staan. We onderschrijven daarbij volledig het belang van het Ronald McDonald Huis voor 
de beide kinderziekenhuizen en denken daarom graag mee over een alternatieve locatie voor 
de bouw van een nieuw Ronald McDonald Huis en ondersteunen deze zoektocht graag met 
onze kennis en expertise. 
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