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Aan de heer ir. C.M.P.S. Eurlings 
projectminister Urgentieprogramma Randstad 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
 

Onderwerp: 

Randstad Kracht:  
G4P4 inzet voor Urgentieprogramma Randstad 
 

Geachte heer Eurlings, 
 
Met trots bied ik u, namens de vier grote steden en de vier provincies in Randstad Holland, onze 
inzet aan voor het Urgentieprogramma Randstad. Trots, omdat dit een G4P4-product is, dat in 
eendrachtige samenwerking in korte tijd tot stand is gebracht. De acht colleges van de G4P4 
hebben ingestemd met "Randstad Kracht".  
 
Tijdens de presentatie van het OESO-rapport “Territorial Review Randstad Holland” noemde u drie 
kernelementen van het Urgentieprogramma dat u voorstond: snelheid, samenhang en selectiviteit. 
Dit hebben wij eveneens als leidraad gebruikt om tot twaalf projecten te komen. Wij voegen er een 
vanzelfsprekend vierde kernelement aan toe: afspraak is afspraak. De gemaakte afspraken, veelal 
in vleugelverband, worden onverkort nagekomen door rijk en Randstad. 
 
Wij verwachten veel van het Urgentieprogramma Randstad. Wij zetten dan ook in op doorbraken 
die niet alleen inhoudelijk van aard zijn, maar ook betrekking hebben op de bestuurlijke en 
financiële werkwijze van de Randstadpartners en van het rijk.  
Wij verwachten nu ook veel van u, als coördinerend projectminister. U heeft met de Randstad goud 
in handen. U kunt als ambassadeur voor de Randstad samen met uw collega's veel bereiken voor 
het kabinet. Vooral ook in de overige pijlers en projecten uit het Coalitieakkoord. 
 
“Randstad Kracht” vormt niet het einde van een kortlopend proces, maar het begin van een nieuwe 
samenwerking tussen rijk en Randstad. Wij zullen dan ook graag ingaan op uw uitnodiging verdere 
afspraken te maken over het Rijks Urgentieprogramma Randstad. De tijd is kort, er resten ons en u 
minder dan 50 dagen, maar daarin kan veel belangrijk werk verzet worden. 
 
Hoogachtend, 
namens de acht colleges van de G4P4, 
 

J. Franssen,  
Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland 
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