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Onderwerp: Urgentieprogramma Randstad, aanzet G4/P4 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
 
In het Coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet is vastgelegd dat er een Urgentieprogramma 
voor de Randstad wordt opgesteld. 
“De verantwoordelijke minister stelt in samenspraak met de betrokken gemeenten en provincies een 
urgentieprogramma op voor de Randstad (Randstadoffensief), waarmee een betere bereikbaarheid en 
een beter woon-, werk- en leefklimaat wordt bereikt onder andere door de bestuurlijke drukte te 
verminderen en een meer slagvaardig optreden van de overheid.” 

De vier grote steden en de vier provincies (G4/P4) in de Randstad hebben een voorzet voor 
een dergelijk programma gedaan, die wij hierbij ter kennisneming aanbieden. Ook de 
aanbiedingsbrief van de G4/P4 aan Minister Eurlings is bijgevoegd. Het is uiteindelijk het 
Kabinet zelf dat tegen de zomer het Urgentieprogramma vaststelt. Het Rijk is overigens 
ambtelijk betrokken geweest bij de G4/P4 aanzet. Pagina 5 tot en met 9 biedt een goede 
samenvatting van de aanzet van de G4/P4. 
Hoewel de aanzet uiteraard Randstadbreed is hebben wij ons ingespannen om de Utrechtse 
projecten goed in het programma te krijgen. Onze inzet is gebaseerd op bestaande plannen. Zo 
zitten de beide met het Rijk afgesproken infrastructurele Pakketstudies in de aanzet met het 
verzoek aan het Kabinet om met versnelde besluitvorming te komen (zie bijvoorbeeld pagina 
30). Ook zitten er projecten in de aanzet over het groenblauwe netwerk van de Randstad, 
waaronder Groot Mijdrecht Noord (zie bijvoorbeeld pagina 39). 
De G4/P4 zet niet alleen in op inhoudelijke doorbraken, maar ook op aspecten die betrekking 
hebben op de bestuurlijke en financiële werkwijze van de Randstadpartners en van het rijk. 
Hierbij wordt nadrukkelijk niet gekoerst op b.v. één Randstadprovincie. Ook het Kabinet 
vindt dit een niet begaanbaar pad.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Zoals gemeld is het Kabinet dat uiteindelijk het Urgentieprogramma vaststelt. Wel willen de 
decentrale Randstadpartners afspraken met het Kabinet maken om uitvoering aan het 
Urgentieprogramma te geven. Daarbij blijven overigens de al gemaakte afspraken, zoals 
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bijvoorbeeld op basis van het Noordvleugelprogramma voor de Randstadpartners een 
gegeven. Dat is in de aanzet van de G4/P4 en in de aanbiedingsbrief dan ook benadrukt. 
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