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Geachte leden van de raad,

Hierbij willen wij u informeren over het onderzoek dat wij momenteel doen naar een mogelijke
naamswijziging van de buurt ‘De Uithof’ naar ‘Utrecht Science Park’. Graag lichten wij toe waarom wij
dit hebben opgestart.
Utrecht Science Park is het kloppende hart van Europa ‘s meest competitieve regio. Dagelijks werken
kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samen om nieuwe oplossingen te
vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst. Bij het oprichten van de stichting
Utrecht Science Park in 2012 is door de initiatiefnemers (UU, UMCU, HU, Gemeente en Provincie)
nadrukkelijk gekozen voor de naam Utrecht Science Park. In de statuten van de stichting Utrecht
Science Park wordt het gebied Utrecht Science Park genoemd (“voorheen Universiteitscentrum De
Uithof”).
Omdat de naamswijziging gedeeltelijk is doorgezet, is de situatie nu halfslachtig. Deels wordt de naam
Utrecht Science Park al gebruikt, maar juist door de vele aanduidingen ‘De Uithof’ op het OV, P+R De
Uithof en op de verkeersborden is van een consequent gebruik van de gewijzigde naamvoering van het
gebied nog geen sprake. Dit geeft verwarring en gaat ten koste van de lobbykracht, de uitstraling van
de bestaande instellingen en bedrijven maar gaat ook ten koste van de acquisitiekracht van het gebied
voor mogelijk nieuwe bedrijven en instellingen.
Om de bewegwijzering te veranderen is medewerking van andere partijen nodig. De belangrijkste
voorwaarde die door Rijkswaterstaat stelt is dat de gemeente een formeel besluit neemt tot wijziging
van de buurtnaam ‘De Uithof’ (in de administratie bekend als buurt 05.33 De Uithof). Hiervoor is een
besluit van de gemeenteraad nodig.
Gezien de huidige halfslachtigheid, het brede vraagvlak onder de samenwerkende partners (zie
daarvoor ook de bijlage bij deze brief) en de internationale uitstraling zijn wij van mening dat het
wenselijk is het proces voor de naamswijziging op te starten en de consequenties daarvan in beeld te
brengen.
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Voor de implementatie van de naamswijziging is samen met de andere betrokken partners (Provincie
Utrecht, Rijkswaterstaat, Stichting Utrecht Science Park, Vereniging Van Eigenaren P+R de Uithof) een
overzicht gemaakt van de benodigde acties. Het gaat daarbij onder andere om het aanpassen van:


de bebording op het hoofdwegennet;



de bebording op het provinciale en gemeentelijke wegennet;



de fietsbewegwijzering;



de verwijzingen naar P+R De Uithof (incl. websites etc);



de naamgeving van de eindhaltes van de tram en bussen en de aanduiding van deze
eindbestemming op de voertuigen zelf;



de websites/briefpapier etc. van alle bedrijven en instellingen (voor zover er een vermelding is
van De Uithof)

De Vereniging Van Eigenaren P+R de Uithof heeft al aangegeven de P+R te zullen vernoemen tot P+R
Utrecht Science Park. Voor ons is het daarnaast ook van belang om in beeld te brengen of een
naamsverandering op een breder stedelijk draagvlak kan rekenen. Deze acties worden de komende
maanden uitgewerkt, onderdeel daarvan is ook een kostenraming.
Gezamenlijk wordt door de partners naar dekking voor deze kosten gezocht. Zodra bovenstaande
punten helder zijn zullen wij een voorstel tot naamswijziging aan u voorleggen.
Daarnaast hebben recentelijk de partijen in het Utrecht Science Park een brandbrief naar de colleges
van provincie en gemeente over gestuurd over de bereikbaarheid van het gebied. De reactie op deze
brief alsmede de beantwoording van de Motie ‘Oplossing van sardientjes vervoer’ zal eveneens
binnenkort aan u worden voorgelegd.
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