
Motie: PS zet zich in voor een geschikte locatie voor het Ronald McDonald 
Huis 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter bespreking van 
het Statenvoorstel Omgevingsvisie en interim omgevingsverordening provincie Utrecht, 

Constaterende dat: 
• het Ronald McDonald(RmD) huis, mede op inzet van de gemeente Utrecht, wordt

verplaatst om het Utrecht Science Park(USP) een autoluw gebied te maken en op deze
locatie wil groeien;

• de gemeente momenteel werkt aan een omgevingsvisie voor het USP, waarin voor alle
functies in het gebied een optimale integrale afweging gemaakt wordt, welke gepland
staat voor raadsbehandeling dit najaar;

• de provincie Utrecht de maatschappelijke waarde en de noodzaak en de behoefte van
RmD erkent en onderschrijft;

• de door USP en partners voorgestelde locatie E vooralsnog leidt tot aantasting van de
waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en daarmee het zicht ontbreekt op
de realisatie van een nieuw gebouw op korte termijn ;

• er een aanvraag loopt voor Unesco werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam;

• ministerie van OCW en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben zich ook
uitgesproken tegen bebouwing op locatie E, gezien de ligging in de smalste zone van het
NHW-gebied.

Overwegende dat: 
• het gewenst is dat het RmD en de USP-partners op korte termijn zicht krijgen op een

passende locatie voor de nieuwe huisvesting van het RmD-huis;
• bij de locatiekeuze kunnen de USP-partners en RmD  met een ontwerpende benadering

onderzoeken hoe mogelijke locaties, de verbinding met het WKZ en PMC en het gebouw
geoptimaliseerd kunnen worden voor de gebruikers van het RmD-huis;

• de route tussen het McDonaldhuis en de kinderziekenhuizen voor patiënten en  familie
zo kort en veilig mogelijk moet zijn; binnen de daarvoor gestelde kaders;

• de provincie Utrecht en stad Utrecht constructief mee willen denken om een passende
locatie te vinden voor het RmD-huis;

• Partijen op dit moment beschikken over een quick scan Heritage Impact Assessment
(HIA/Ambitiedocument);

• USP partners en provincie en gemeente een volledige HIA nodig hebben om te
beoordelen of locaties uitgesloten kunnen worden.
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Verzoekt het college om: 
• In overleg te gaan met USP-partners, gemeente Utrecht en het bestuur van het RmD-

huis, om gezamenlijk (ieder vanuit de eigen 
rol en bevoegdheden) op korte termijn zicht te krijgen op een passende én haalbare 
locatie voor de nieuwe huisvesting van het RmD-huis. 

• Hierbij geen enkele locatie binnen de rode contour (het bestaande stedelijk gebied) op 
voorhand uit te sluiten.  
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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