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Geachte Statenleden, 
 
Wij hebben ingesproken bij uw commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) op 13 januari 
jl. Deze brief is een weergave van onze inspreektekst. 
 
Wij wonen aan de oostzijde van het USP met Oostbroek en Zeist in onze rug en wij kijken 
uit op het UMC en het Maxima-centrum. Wij gaan een bewonersstichting oprichten 
teneinde eventuele toekomstige juridische procedures te kunnen voeren of ons te 
kunnen voegen in procedures die anderen voeren. 
 
Initiatiefnemers UMC en Maxima-centrum hebben nagelaten ons te informeren over het 
voorliggende plan. Wij weten van dit initiatief sinds 12 januari jl. ! 
Dat doet pijn en we zijn erover erg ontstemd. Zijn we vergeten, worden we genegeerd en 
niet serieus genomen? We zijn de buren en er wordt zo'n 6000m2 steen in onze 
voortuin beoogd. 
Destijds -bij de bouw van het Maxima-centrum- was wél een informatieavond gehouden 
en waarom nu niet? 
 
Wij zijn tegenstanders van de bouw van het Ronald McDonald Huis aan de zuidzijde van 
de Hoofddijk, omdat er afspraken liggen. Harde afspraken !  
Bij de bouw van het Maxima-centrum moeizaam tot stand gekomen, omdat er buiten de 
rode contour gebouwd werd. 
Eenmalig zou de schending zijn; daar zou 't toch echt bij blijven....... 
 
Toch zijn UMC en Maxima-centrum zo brutaal en arrogant om de afspraken te schenden 
met dit initiatief. Dat is voor ons pijnlijk, maar ook onaanvaardbaar. Het was destijds een 
voorwaarde en niet een externe factor zoals initiatiefnemers 't nu presenteren. 
Hebben we te maken met onbetrouwbare buren? 
 
Echter, de vraag dringt zich ook op -we hopen het niet- of we te maken gaan krijgen met 
een onbetrouwbare overheid, zijnde de provincie en gemeente Utrecht? 
 



Indien de Statenleden dit initiatief steunen dan tast u de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur aan, met name het zekerheidsbeginsel. 
Ook kijken we naar de gemeenteraad Utrecht die op 18 juli 2019 een amendement 
aannam over de rode contour. 
Wij mogen erop vertrouwen dat onze overheden de gemaakte afspraken nakomen ten 
opzichte van de betrokkenen in dit gebied. 
 
Wij doen dan ook een dringend beroep op alle Statenleden en de gemeente Utrecht om 
heldere taal te spreken tegen de initiatiefnemers: 
a. blijf binnen de rode contour zoals afgesproken bij de bouw van het Maxima-centrum 
b. ga opnieuw de mogelijkheden van andere locaties na. Een locatie afwijzen wegens 
'onderzoek en onderwijs' is in een prioriteitstelling niet echt overtuigend. 
 
Het Sweco-locatieonderzoek vinden wij nogal vrijblijvend en niet overtuigend. Dat kan 
echt beter, want schaarste prikkelt de vindingrijkheid. 
 
Wij scharen ons achter de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) om op 
de Unesco-Werelderfgoedlijst te komen. Daar ligt ook een bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van provincie en gemeente. Van meerdere zijden, waaronder het 
ministerie van OC&W, is er ruime steun voor de nominatie. 
 
Wij hebben behoefte om stil te staan bij de thema's leefbaarheid, duurzaamheid en 
verkeer, maar dat houden we aan voor een ander moment. 
 
Wij verzoeken de Staten van Utrecht het UMC en het Maxima-centrum op te dragen hun 
huiswerk over te doen en een andere locatie te zoeken dan de beoogde locatie E. 
 
 
met vriendelijke groet, 
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Jan-Eric Hulsman en Ari Doeser, Tolakkerlaan 7, 3704 JA Zeist 
doeser@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


