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1.

Welkom en kennismaking
Martine Sluijter, gebiedsregisseur voor USP en
Rijnsweerd, heet iedereen welkom en licht het doel van
de avond toe. We gaan binnenkort van start met het
opstellen van een Omgevingsvisie voor het Utrecht
Science Park (USP) en willen vanavond het
partneroverleg toelichten en de rol hiervan in het
proces. Jullie vertegenwoordigen de belangrijkste
gebruikers en belangengroepen in het gebied en zijn
hier om die reden voor uitgenodigd, Graag maken we
vanavond met elkaar kennis.
Staand op de luchtfoto van het USP (zie foto) delen de
aanwezigen hun motivatie om hier vanavond te zijn en
aan het partneroverleg deel te nemen en wat hun
aandachtspunten zijn voor dit project.
Een overzicht van de gedeelde aandachtspunten is te
vinden in bijlage 1 bij dit verslag. Een aantal
aandachtspunten is de aandacht voor de groene omgeving en leefbaarheid op en rondom het
USP, én de mobiliteit/bereikbaarheid van het USP. Maar ook ruimte om te verbinden.

2.

Waarom een omgevingsvisie voor USP?
Claar Talsma van de gemeente Utrecht geeft een korte presentatie over de aanleiding en
kenmerken van de omgevingsvisie, de ontwikkeling en betekenis van het USP en de opgaven
waar we voor staan. De presentatie is te vinden als bijlage 2 bij dit verslag.
Naar aanleiding van deze presentatie komen er enkele reacties uit de zaal:
- Onderwijs en onderzoek ontbreken in de presentatie, terwijl dit van oorsprong de
belangrijkste functie in het USP is. Reactie van Claar: deze twee onderwerpen zijn zo’n
vanzelfsprekendheid dat we deze zijn vergeten op te nemen in de presentatie.
- Uit de presentatie blijkt dat er is gekozen voor “autoluw”. Zijn er nog meer keuzes
gemaakt? Claar: er zijn nog helemaal geen keuzes gemaakt. Wel staan we voor een aantal
opgaven, waaronder het autoluw en bereikbaar maken/houden van het USP. Autoluw is een
ambitie die is opgenomen in het Ambitiedocument USP, opgesteld door de UU , UMC-U en
andere gebruikers van het USP.
- Er wordt in de presentatie gesproken over het aanbieden van sportfaciliteiten voor mensen
uit de omgeving. Maar er is nu al te weinig ruimte om te sporten voor studenten. Claar: de
verdere uitwerking van ambities en oplossingen zullen lopende het proces plaatsvinden.
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De wens voor het aanbieden van sportfaciliteiten voor mensen uit de omgeving is een
voorbeeld en wil niet zeggen dat het zo gaat worden.
Hoe verhoudt de omgevingsvisie zich tot het ambitiedocument? Het ambitiedocument
zorgt voor een vertrekpunt voor de omgevingsvisie. De haalbaarheid van de hierin
opgenomen ambities wordt in het plantraject verder onderzocht.

Planproces en rol partneroverleg
Vervolgens geeft Maaike van Teeseling, projectmanager voor de Omgevingsvisie van de
gemeente Utrecht, een presentatie over het planproces; wat gaan we doen en wie heeft welke
rol / is waarvoor verantwoordelijk?
We gaan een aantal stappen zetten om input op te halen bij de omgeving, te beginnen met het
uitzetten van een brede enquête half oktober. Deze heeft als doel inzicht te krijgen in wensen
en ambities van verschillende groepen. Dan kunnen we ook kijken waar er overeenkomsten en
verschillen zijn (o.a. met Ambitiedocument en beleid van de gemeente). Daarna volgen twee
USP-labs, grotere bijeenkomsten waarin we met elkaar in gesprek gaan. Daarna zullen
deelsessies plaatsvinden voor thema’s die verder met elkaar verdiept moeten worden.
De inhoudelijke voorbereiding ligt bij een gezamenlijk projectteam van de gemeente Utrecht,
het UMCU en de UU. St. USP is agendalid. Bij het participatieproces worden de studenten,
werknemers, bewoners, buren, bezoekers, organisaties, overheden, etc. betrokken.
Daarnaast staat Maaike stil bij de rol van het partneroverleg. Deelnemers van het
partneroverleg adviseren over het participatieproces, komen bijvoorbeeld de juiste
gespreksonderwerpen aan bod, voeren we de gesprekken met een goede afspiegeling van de
verschillende gebruikers en belangen in en om het gebied? Inhoudelijk kunnen de deelnemers
aan het partneroverleg natuurlijk ook hun inbreng leveren, via de enquête, de USP-labs,
deelsessies, etc.
De complete presentatie is te vinden als bijlage 2 bij dit verslag.
Naar aanleiding van deze presentatie komen er diverse reacties uit de zaal:
- Het is belangrijk om open en transparant te zijn; deel alle beschikbare informatie op een
centrale plaats zodat er geen achterstand ontstaat tussen verschillende
partijen/betrokkenen. Dus zowel voor bewoners als voor organisaties/bedrijven. Maaike:
er komt een projectwebsite, die moet zorgen voor een goede transparantie en daar kan
informatie op beschikbaar worden gesteld.
- Is het ook mogelijk om zelf eea voor te bereiden in clusters om een verdiepingsslag te
maken? Maaike: er is van alles mogelijk.
- In de presentatie wordt de wens uitgesproken om 1 deelnemer per stakeholder af te
vaardigen voor het partneroverleg. Soms kan het, m.n. voor het draagvlak, handiger zijn
om meerdere afgevaardigden te sturen. Maaike: Het is werkbaarder als de groep niet té
groot wordt.
- Waarom hebben overige overkoepelende organisaties geen zitting in de projectgroep en de
st USP wel? En niet de sportraad en bv BoKS? De zorg ligt bij de vraag of
bewoners/studenten dan wel voldoende worden betrokken. Maaike geeft aan dat de st.
USP agendalid is, de projectgroep gaat aan de slag met (tussen)producten, dat hoort echt
bij de rol van de gemeente en de grondeigenaren en vraagt om een bepaalde
deskundigheid en ook in tijd veel inzet. Alle belanghebbenden kunnen sowieso op
verschillende momenten hun inbreng geven en vanuit het partneroverleg adviseren over of
dit op de juiste manier gebeurt of dat er meer nodig is en op welke manier dan.
- Worden omliggende gemeenten en de provincie ook betrokken bij het maken van de
omgevingsvisie? Maaike: er komt een apart overhedenoverleg waarin o.a. de omliggende
gemeenten, de provincie Utrecht en rijkswaterstaat worden betrokken.
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Communicatiemiddelen en –kanalen
Communicatieadviseur Carlijn van Campenhout van de gemeente Utrecht geeft tenslotte een
korte presentatie over communicatie. Deze is te vinden in de complete presentatie (bijlage 2
bij dit verslag).
In groepjes per soort stakeholder wordt stilgestaan bij de vraag “Hoe wil je de boodschap
verspreiden?” en wie kunnen wij binnen je organisatie benaderen voor het verder verspreiden
naar de achterban.

5.

Vooruitblik stap 1: enquête
Daarnaast is er in tweetallen gekeken naar de vragen die zijn opgesteld voor de enquête die in
oktober/november gehouden wordt. Door het zelf in te vullen zijn er nog verschillende
opmerkingen opgehaald om mee te nemen in een verbeteringsslag.
De uitkomst van deze vraag en de opmerkingen bij de enquêtevragen vind je als bijlage 3 bij
dit verslag.
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