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Betreft

Locatiekeuze Ronald McDonald Huis en Nieuwe Hollandse Waterlinie

Geacht college,
U bereidt nu de besluitvorming voor over de locatiekeuze van het Ronald
McDonald Huis in het Utrecht Science Park. Graag wil ik met u mijn zorgen delen
over de mogelijke effecten van de locatiekeuze.
Dit proces is de laatste maanden in diverse overleggen tussen de Rijksdienst van
het Cultureel Erfgoed en de provincie Utrecht aan de orde gekomen en
beschreven in uw Statenbrief "Ronald McDonald Huis en bredere
gebiedsontwikkeling USP" van 15 december 2020.
Deze locatiekeuze heeft gevolgen voor de instandhouding van de waarden van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en het werelderfgoednominatieproces van de
Hollandse waterlinies bij UNESCO. Ik wil u verzoeken deze twee aspecten
zwaarwegend mee te nemen in uw volgende stappen van de besluitvorming.
De plannen voor de verbetering van het Ronald McDonald Huis en de herinrichting
van de noordzijde van het Utrecht Science Park zijn in een vergevorderd stadium.
De locatiekeuze voor het nieuwe huis lijkt zich nu toe te spitsen op locatie E. De
initiatiefnemers hebben de Provincie Utrecht verzocht een verplaatsing van het
huis naar locatie E mogelijk te maken via een wijziging van de Omgevingsvisie en
de interim ontwerpverordening.
Werelderfgoednominatie en voorkomen van aantasting van de NHW
Deze locatie E valt echter binnen het genomineerde Werelderfgoed Nieuwe
Hollandse Waterlinie, in het meest smalle en kwetsbare deel van deze site. Een
ontwikkeling van locatie E staat op gespannen voet met het door de provincies
opgestelde nominatiedossier. In dit dossier is onder meer is ingegaan op het
vigerend regime dat de provincie Utrecht hanteert om de uitzonderlijke universele
waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in stand te kunnen houden. In januari
2018 diende de minister van OCW, op verzoek van de vier NHW provincies, dit
nominatiedossier in bij UNESCO. Provincies en rijk hebben al ruim 20 jaar het
voornemen de NHW te nomineren. In juni/juli 2021 zal UNESCO dan een besluit
nemen over de plaatsing van de NHW op de Werelderfgoedlijst.
Mogelijk raakt nu, nog voordat UNESCO een besluit neemt over de nominatie, dit
kwetsbare deel van de NHW aangetast. Uit uw informatie blijkt echter dat er nog
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alternatieve locaties in beeld zijn. Daarnaast werken provincie en rijk het
ontwikkelperspectief voor verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio
Utrecht (Utrecht Nabij; vastgesteld november 2020) nu nog verder uit. In dit
perspectief is specifieke aandacht voor een verdere ontwikkeling van het USP en
de NHW.
Ik verzoek u daarom om nu geen onomkeerbare beslissingen te nemen die de
uitzonderlijke universele waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aantasten,
om de NHW zo door te kunnen geven aan volgende generaties.
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In vertrouwen dat ik met het delen van onze zorgen bijdraag aan een goede
besluitvorming, hoop ik dat we tijdens de komende vergadering van het
Werelderfgoed Comite van UNESCO, deze zomer in Fuzhou - China, de
inschrijving van de Hollandse Waterlinies mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
de minister v n Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens dez ,
de direct r E '•oed en Kunsten,

. mr. C.Ald..Z,--P4attgTsen
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