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Aan Provinciale Staten Datum : 13 januari 2009 
 Uw kenmerk : 2009int235768 
 Ons kenmerk : 2009BEM28 

Contactpersoon : E. Diepstraten 
 E-mail : eric.diepstraten 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2582021 
 Bijlage(n) : nvt 
 

Onderwerp: Overzicht beslismomenten Utrechtse projecten Randstad Urgent 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Op 17 november jl. heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met Statenleden inzake 
Randstad Urgent. Tijdens deze bijeenkomst zijn de Statenleden  geïnformeerd over de stand van zaken 
van het programma Randstad Urgent en de voortgang van de Utrechtse projecten binnen dit 
programma. Een toezegging uit de bijeenkomst is het aanleveren van een overzicht met daarin de 
beslismomenten voor de Staten inzake de Utrechtse projecten. Dit overzicht is als bijlage bijgevoegd 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
n.v.t. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt gevraagd het overzicht met beslismomenten voor de Utrechtse projecten van Randstad Urgent 
ter kennisgeving aan te nemen. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Op 17 november jl. heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met Statenleden inzake 
Randstad Urgent. Tijdens deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het 
programma Randstad Urgent en de voortgang van de Utrechtse projecten binnen dit programma. Zoals 
eerder met u besproken richt de rol van de Provinciale Staten zich met name op de Utrechtse projecten 
binnen Randstad Urgent. De overall verantwoordelijkheid ligt bij de programmaminister, Minister 
Eurlings.  
 
Tijdens de bijeenkomst van 17 november heeft u verzocht om een overzicht waarin, voor de Utrechtse 
projecten, komende beslismomenten van de Staten zijn opgenomen.  Dit overzicht is ter kennisname 
bijgevoegd. 
 
Allianties en sleutelprojecten 
Ook is er de 17e november kort gesproken over het vervolg van Randstad 2040 in de vorm van 
Uitvoeringsallianties en Sleutelprojecten. Ondertussen zijn er vijf onderwerpen benoemd om concreet 
met Uitvoeringsallianties invulling te geven aan de kabinetskeuzen in de Structuurvisie Randstad 
2040. Doel is om vanuit een samenwerking van aan dat onderwerp gerelateerde overheden en 
marktpartijen parallel visievorming én uitvoering te laten plaatsvinden. De vijf allianties zijn:  

1. Metropolitane parken 
2. Knooppunt- en centrumontwikkeling 
3. Stad van recht, vrede en veiligheid 
4. Zeehavens 
5. Stedelijke transformatie 
 

Ten aanzien van de Uitvoeringsalliantie Stedelijke transformatie zal de binnenstedelijke opgave in de 
gemeente Utrecht één van de onderdelen zijn. 
 
Als tweede mogelijk instrument om effectief uitvoering te geven aan de keuzen in de Structuurvisie 
Randstad 2040 wordt gedacht aan het benoemen van een uiterst selectief aantal sleutelprojecten van 
grote nationale betekenis en internationale uitstraling voor de periode na 2020. Met een evaluatie van 
de thans lopende sleutelprojecten wil het rijk eerst vaststellen of het instrument wel bruikbaar is om 
uitvoering te geven aan de structuurvisie. Indien dat positief uitvalt, zal er eerst een debat gaan 
plaatsvinden over de mogelijke betekenis van en de criteria voor de sleutelprojecten. Via een longlist 
en shortlist zal uiteindelijk door het kabinet een keuze gemaakt worden. In het MIRT van 2011 wordt 
deze selectie pas opgenomen. 
De transformatie van de A12 zone tussen Ouderijn en Lunetten zou mogelijk in aanmerking kunnen 
komen om aangemeld te worden als sleutelproject. De stad Utrecht en de regio bereiden zich daar op 
voor. 
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Besluitvorming Utrechse projecten Randstad Urgent 
 

Project Resultaat PS 
Draaischijf No-regret en basismaatregelen 

 
Totaal Verderpakket 

Voor 1 maart 2009 
 
Najaar 2009 (okt/nov) 

Groene Ruggengraat 
 

Ontwikkelingsplan Groot Wilnis-Vinkeveen. 
 

Juni 2009 

Groot Mijdrecht Noord Besluitvorming over combinatievariant  
 

Circa mei 2009 

Duurzaam bouwen  Eindbalans NV Utrecht 23 maart (cie RGW) 
 

OV-autoriteit  
 

Waarschijnlijk april 
 


