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Persbericht 

 
 
Meer positieve milieueffecten mogelijk voor 
Utrecht Science Park 
 
Het milieueffectrapport over de doorontwikkeling van Utrecht Science Park biedt 

een goede basis voor een besluit over de omgevingsvisie. Dat zegt de Commissie 

voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Ze adviseert wel 

het rapport op onderdelen te verbeteren. De gemeente Utrecht had de Commissie 

gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

  

De gemeente, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en an-

dere gebiedspartners stellen samen een omgevingsvisie op voor Utrecht Science Park. 

In de visie staan ambities voor de bereikbaarheid, biodiversiteit, duurzaamheid en leef-

baarheid van het gebied. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn 

de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.   

 

Kees Slingerland, voorzitter van de werkgroep die het milieurapport beoordeelde, is 

positief. ‘Maar,’ zegt hij, ‘we willen de gemeente ook uitdagen. Van oudsher ligt het 

universiteitsterrein in een groene omgeving. Daar liggen kansen. We adviseren daarom 

om bij de uitwerking van de vervolgplannen maatregelen te nemen om hoogbouw en 

verdichting in het landschap zorgvuldig in te passen’.   

 

Het rapport bevat de meeste informatie die nodig is om een besluit te nemen over de 

visie. Wel adviseert de Commissie om de effecten van hoogbouw op de omgeving en 

de toekomstige parkeersituatie beter te beschrijven.  

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over de omgevingsvisie.  

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Utrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3585
http://www.commissiemer.nl/

