Utrecht Science Park
Op weg naar een omgevingsvisie

Utrecht Science Park is in ontwikkeling. De Universiteit
Utrecht en het UMC Utrecht maken plannen voor
grootschalige vernieuwing van hun gebouwen en hebben
ambities om het gebied vitaal en toekomstbestendig te
maken. Het RIVM realiseert hier nieuwbouw en er worden
plannen uitgewerkt voor de International School Utrecht.
Bewoners hebben behoefte aan meer voorzieningen

zoals een supermarkt. Werknemers en bezoekers ervaren
dagelijks dat de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers,
openbaar vervoer en auto’s voor verbetering vatbaar
is. En er is een onverminderde vraag naar ruimte voor
(gespecialiseerde) bedrijvigheid en nieuwe woningen in
Utrecht. Hoog tijd voor een omgevingsvisie voor dit gebied
die richting geeft aan deze dynamiek.

www.utrecht.nl/utrechtsciencepark

Dynamiek en groei vragen om een omgevingsvisie
Het huidige bestemmingsplan uit 2010 biedt nog maar weinig ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen. Er moet daarom een nieuwe ruimtelijke visie komen voor het gebied met het
vizier op de toekomst. Hiermee kan sturing worden gegeven aan toekomstige initiatieven en
ontwikkelingen. In 2019 starten we met het maken van een omgevingsvisie.
Elementen van de omgevingsvisie
Voorzieningen en een goede bereikbaarheid staan hoog op
de agenda. Ook is ruimte nodig voor onderwijs, onderzoek
en bedrijvigheid, voor duurzaamheid en energie, voor wonen,
sport en ontspanning. En we willen een levendig centrum en
goede verbinding met het landschap. Soms gaan die zaken
goed samen, maar soms zullen er ook keuzes gemaakt moeten

worden. Belangrijk criterium hiervoor is de identiteit
van het science park, nu en in de toekomst. Blijft
dit een campus voor kennis, zorg en gerelateerde
bedrijvigheid? Of wordt dit meer een wijk met een
verscheidenheid aan functies? En wat is de betekenis
van het science park voor de stad? En voor de
omliggende gemeenten?

Hoe betrekken we u erbij?
Een omgevingsvisie maken we in Utrecht samen met de stad
en dus nodigen we iedereen uit om met ons mee te
denken. Wilt u aangeven dat u wilt meedenken? Stuur
dan een mail naar utrechtsciencepark@utrecht.nl.
U wordt dan op de hoogte gehouden over de
bijeenkomsten die wij gaan plannen.

Wat is een omgevingsvisie?
Een omgevingsvisie regelt voor een
gebied welke ontwikkelingen er wenselijk
zijn en welke kwaliteiten en waarden
behouden of beschermd moeten worden.
Ambities en beleidsdoelen voor de
lange termijn worden vastgelegd. Een
omgevingsvisie is integraal en heeft dus betrekking
op alle aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, bebouwing,
verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.
Een omgevingsvisie komt tot stand door samenwerking
met de stad. Het is een voor iedereen begrijpelijk
document dat je gemakkelijk op internet kunt vinden
en raadplegen. Het vormt uiteindelijk de basis voor
gedegen en snelle vergunningverlening.

De stappen op weg naar de Omgevingsvisie
Utrecht Science Park
Het Ambitiedocument van de Universiteit Utrecht is
een belangrijke bouwsteen waar we mee starten.
Deze ambities houden we tegen de stedelijke en
regionale ambities aan. Waar versterken zij elkaar?
Waar moeten keuzes gemaakt worden?
Gezamenlijk met alle betrokkenen bepalen we het
DNA van Utrecht Science Park. Wat is de identiteit
en wat zijn de kernwaarden voor de toekomst?
Op basis van de identiteit en de kernwaarden
worden inrichtingsvraagstukken thematisch
verder uitgewerkt en verdiept. Voor elk thema
organiseren we gesprekken, ook wel USP-Labs, met
betrokkenen. De doorlooptijden van de thema’s
kunnen verschillen en soms worden ze tegelijkertijd
behandeld en soms na elkaar. Wel is er steeds
uitwisseling tussen de thema’s om te komen tot een
integraal verhaal voor het hele gebied.
Deze stappen resulteren in een concept
omgevingsvisie. Dit document bespreken we met
de omgeving en met de stad.
Na het verwerken van de reacties kan de
omgevingsvisie definitief worden gemaakt en
voor besluitvorming worden aangeboden aan het
college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad. Na de bestuurlijke besluitvorming
geldt de omgevingsvisie als nieuw publiekrechtelijk
kader voor het Utrecht Science Park.

Utrecht Science Park: een gebied met potentie

In dit deel van de stad:

Aan de oostelijke rand van Utrecht ligt het Utrecht Science
Park (voorheen De Uithof). Samen met het naastgelegen
kantorenpark Rijnsweerd is dit de economische motor van
de stad en de regio. Hier werken onderwijs, onderzoek,
gezondheidszorg en bedrijfsleven samen aan het verbeteren
van ieders gezondheid en kwaliteit van leven. Het Utrecht
Science Park is het grootste en snelstgroeiende science park
van Nederland.

		

studeren ruim 50.000 studenten

		

wonen 2.500 studenten

Op dit moment wordt al gewerkt aan (plannen voor) nieuwe bebouwing:
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International School Utrecht (primair en voortgezet onderwijs)
Verbouwing en nieuwbouw UMC Utrecht
Aanleg sneltramlijn naar de binnenstad
Accelerator: bedrijfsverzamelgebouw met labs en kantoren
Kantoor en laboratoria voor het RIVM/CBG
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Meer informatie
Wilt u meer weten over het Utrecht Science Park, de lopende projecten of over het maken van de omgevingsvisie? Kijkt u dan op
www.utrecht.nl/utrechtsciencepark of neem contact op via utrechtsciencepark@utrecht.nl of via 030 - 286 00 00.
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werken elke dag ruim 26.000 mensen
		
		
staan meer dan 100 bedrijven

