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Onderwerp: Betrokkenheid PS bij Randstad Urgent 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
In 2007 is door het Rijk het Urgentieprogramma Randstad (UpR), inmiddels Randstad Urgent 
(RU) genaamd, vastgesteld. De betrokkenheid van provinciale staten is vanaf het begin 
onduidelijk en daarmee een punt van discussie geweest. Op 26 november 2007 is in een 
informatieve bijeenkomst voor PS informatie over de diverse projecten overgedragen en is 
daarnaast gesproken over de manier waarop PS invloed kan uitoefenen en aangesloten kan 
blijven. Besloten is om in de vorm van een notitie de betrokkenheid van PS te beschrijven. 
Deze notitie ligt nu voor. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De commissies BEM wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijze van betrokkenheid van PS 
bij Randstad Urgent, zoals in bijgaande notitie beschreven (ze vetgedrukte voorstellen).



Betrokkenheid PS bij Randstad Urgent 

Aanleiding
In 2007 is door het Rijk het Urgentieprogramma Randstad (UpR), inmiddels Randstad 
Urgent (RU) genaamd, vastgesteld. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat coördineert 
RU en dhr. Eurlings is coördinerend minister. Voor de provincie Utrecht als organisatie is 
dhr. Ekkers coördinerend gedeputeerde. De betrokkenheid van provinciale staten is vanaf 
het begin onduidelijk en daarmee een punt van discussie geweest. Op 26 november 2007 
is in een informatieve bijeenkomst voor PS informatie over de diverse projecten 
overgedragen en is daarnaast gesproken over de manier waarop PS invloed kan uitoefenen 
en aangesloten kan blijven. 
 
Randstad Urgent
RU is een initiatief van het Rijk en omvat 35 projecten die een positieve bijdrage leveren 
aan de economische positie van de Randstad in het kader van bereikbaarheid, cultuur, 
wonen, recreëren en duurzaamheid. Na consultatie van de lagere overheden is deze lijst 
opgesteld. Het is de bedoeling dat het een dynamische lijst is; projecten die goed lopen, 
dan wel afgerond zijn kunnen worden afgevoerd, andere projecten kunnen in de toekomt 
aan de lijst worden toegevoegd. Voor alle projecten geldt dat er in deze kabinetsperiode 
een belangrijk besluit wordt genomen of dat de projecten tot uitvoering komen. 
 
De huidige projecten kennen een wisselende mate van concreetheid. Sommige zijn al in 
uitvoering en de financiering is geregeld, andere project moeten nog concreet ingevuld 
worden, inclusief de financiering. 
 
De projecten worden aangestuurd door zogenaamde bestuurlijke duo’s, steeds gevormd 
door een regionaal bestuurder en een bestuurder van het Rijk.  
Hoewel alle projecten uit RU op enige wijze invloed zullen/kunnen hebben op de 
Utrechtse regio, zijn met name de volgende acht projecten van belang voor de provincie 
Utrecht, met daarbij vermeld de bestuurlijke duo’s: 

• Draaischijf Nederland; Ekkers/Eurlings 
• Groot Mijdrecht Noord; Binnekamp/Huizinga 
• Ruggengraat voor natuur en recreatie in het Groene Hart (Natte As); Krol/Verburg 
• Één Openbaar Vervoersautoriteit; Verbeek (ROA)/Huizinga 
• Duurzaam bouwen in de Utrechtse regio; Bosch (gemeente Utrecht)/Cramer 
• Korte termijnmaatregelen ketenmobiliteit; Lubbinge (BRU)/Eurlings 
• Randstad 2040; Poelgeest (Amsterdam en Norder (Den Haag)/Cramer 
• Ruimte voor Kunst en Cultuur in de Randstad; Gehrels (Amsterdam)/Plasterk 

 
Naast de bestuurlijke duo’s op projectniveau, kent RU nog de volgende overleggremia: 

• Bestuurlijk overleg (raad van advies, duo’s en MIRT) 
• Regiegroep 
• Coördinatiegroep 
• werkgroepen tav versnelling projecten (financieel en juridisch) 

 
Hoewel er de laatste maanden regelmatig over een structureel overleg van raden en staten 
is gesproken en er vanuit het programma RU een aantal proefballonnetjes is opgelaten, 
zijn deze ballonnetjes even snel weer neergehaald en is de actuele stand van zaken dat er 
geen structureel gremium van raads- en statenleden komt. 



Informatie richting PS
Niveau RU 
Vanuit het programma RU is aangeven dat men met een frequentie van eenmaal per jaar 
een conferentie wil organiseren. Lang is onduidelijk gebleven of deze conferenties breed 
toegankelijk zouden zijn voor raads- en statenleden. Voor de eerstvolgende conferentie, 
nu voorzien na de zomer, zijn de laatste berichten dat men meer denkt aan een beperkte 
vertegenwoordiging per provincie/gemeente etc. Mocht dit zo blijven en mocht dit ook de 
gang van zaken zijn voor volgende conferenties van RU, dan is er dus geen rechtstreekse 
informatieoverdracht op programmaniveau naar de statenleden. 
Voorstel 1; De ontwikkelingen nog even af te wachten. Wel kan dhr. Ekkers 
gevraagd worden om bij V&W te vragen om helderheid over de 
informatievoorziening naar statenleden. 
In de commissie BEM is afgesproken twee maal per jaar een informatieve bijeenkomst 
RU te organiseren voor Utrechtse statenleden. In deze bijeenkomsten kan zowel de 
algemene stand van zaken rondom RU aan de orde komen als een overzicht gegeven 
worden van de voor Utrecht belangrijke projecten. 
Voorstel 2: twee maal per jaar (indicatief april en november) een bijeenkomst over 
RU voor Utrechtse statenleden organiseren. 
 
Niveau Projecten 
Algemene informatie over projecten wordt gemeld in de desbetreffende statencommissies 
en tijdens de hierboven genoemde twee maal per jaar te organiseren informatieve 
bijeenkomsten voor PS. 
Voortstel 3: informatie over projecten uitwisselen in vakcommissies en tijdens 
informatieve statenbijeenkomsten. 
 
PS kaders stellen, sturen en controleren
Niveau RU 
Randstad Urgent is een programma, waarbij het draait om de in het programma 
opgenomen projecten. Kaderstelling en controle van projecten wordt hieronder 
beschreven. T.a.v. het programma heeft PS geen kaderstellende of controlerende rol. 
Voorstel 4: concluderen dat PS geen kaderstellende of controlerende rol heeft 
richting het programma RU. 
 
Niveau Projecten 
Bestaande, in RU opgenomen, projecten 
Over de in RU opgenomen projecten die onder de provincie vallen geldt de normale 
kaderstelling en controle, zoals die voor alle projecten geldt. Toewijzing van budgetten en 
beleidsinhoudelijke keuzes worden aan de statencommissies en PS voorgelegd. Ook 
zullen door gedeputeerden richting minister en anderen alleen gecommuniceerd worden 
op grond van uitspraken die gedaan zijn door de Staten. 
Voorstel 6: budgettering van en inhoudelijke keuzes over projecten worden aan de 
Staten voorgelegd.

Nieuwe projecten 
Op enig moment kan het voorkomen dat nieuwe projecten aan RU worden toegevoegd. 
Indien vanuit het ministerie het verzoek komt om nieuwe projecten aan te dragen voor RU 
dan zal dit gebeuren in overleg met PS. 
Voorstel 7: nieuwe projecten worden vooraf overlegd met de Staten.


