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Onderwerp

Vrijgave Omgevingsvisie
Park 2040 voor inspraak

Beleidsveld

Ruimtelijke ontwikkeling

Science

Geachte leden van de raad,
Graag informeren wij u dat het college van
op 8 juni j.l. heeft besloten om de concept
Omgevingsvisie
Science Park 2040 en de bijbehorende plan MER vrij te geven voor inspraak.
Context
In november 2018 hebben
het
en
andere gebiedspartners een Ambitiedocument aan de gemeente aangeboden met hierin een visie
hoe ze het gebied vitaal en toekomstbestendig willen maken. Op 18 juli 2019 heeft de
een
startdocument vastgesteld voor het opstellen van een Omgevingsvisie voor het
Science Park.
De gemeente

heeft vervolgens de afgelopen anderhalf jaar in samenwerking met de
en met
inbreng van gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen, deze omgevingsvisie opgesteld voor
het
Ook is een plan MER opgesteld om de milieu-effecten in beeld te brengen.
Omgevingsvisie USP 2040
De stad en regio
groeien de komende jaren flink door en het USP groeit daarin mee. Dat
betekent meer woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen. Groeien op een gezonde manier kan
alleen als er ook ruimte is voor groen. Groen voor de natuur en biodiversiteit en voor de mens om te
ontspannen en te recreëren. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor het duurzaam opwekken van
energie. Randvoorwaarde voor nieuw programma is een goede bereikbaarheid. Al deze opgaven
versterken elkaar maar zijn soms ook conflicterend. Dat vraagt om het maken van keuzes. In de
Omgevingsvisie USP 2040 worden die keuzes voor de toekomst beschreven.
Ruimte voor groei
Onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie in het USP staan centraal in het USP, nu én in de toekomst.
Het unieke kennismilieu krijgt ruimte voor doorontwikkeling en groei, zodat er nog meer kansen zijn
voor spontane ontmoetingen waaruit weer nieuwe innovaties kunnen ontstaan. De komende jaren
komt er ruimte vrij voor ruim 4000 nieuwe arbeidsplaatsen op het gebied van Life Sciences en Health
en duurzaamheid. Deze ruimte ontstaat door te bouwen op plekken waar nu parkeerplaatsen zijn of
waar verouderde gebouwen van de UU en UMC
staan. Extra arbeidsplaatsen kunnen alleen
als er ook verkeersmaatregelen worden genomen zoals het weren van doorgaand verkeer door ‘knips’
en het hanteren van een lage parkeernorm. Groei van het aantal inwoners in het USP wordt mogelijk

