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Van 
Cluster projecten 
Datum 
23 april 2010  

Doorkiesnummer 
 
Bijlage(n) 
-

Onderwerp 
5e maandelijkse monitor 3e jaar Randstad Urgent (april-mei) 
 

De voortgang van Randstad Urgent wordt maandelijks gemonitord. In dit memo is de 5e

monitor opgenomen in het 3e jaar van Randstad Urgent. De tabel geeft inzicht in de 
stand van zaken van de 22 Randstad Urgent projecten d.d. 23 april. De gebruikte 
kleuren geven een indicatie van de mate waarin er zich knelpunten in de voortgang (cf. 
bestuurlijke afspraken) voor doen. 
 
15 = het project verloopt conform planning  
1 = er dreigt een besluit niet cf. planning te worden genomen c.q. zorgpunten 
6 = het RU-besluit is vertraagd 
 
! = mijlpaal behaald in afgelopen periode 

Aan
Coördinatiegroep april-mei (schriftelijke ronde) 
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Nr Projecten Besluiten 
(cf. bestuurlijke afspraken) 
3e jaar RU 

Genomen besluiten 
(3e jaar) 

Bijzonderheden 

1 A4 Delft Schiedam 
(groen) 

2010: Tracébesluit 
 

- Ontwerp-tracébesluit ligt van 
31 maart t/m 11 mei ter 
inzage 

- Bestuursovereenkomst wordt 
voorbereid 

2 Weguitbreiding 
Schiphol-
Amsterdam-Almere 
(rood) 

2008-2013: uitvoering groen-
blauwe programma 
dec. ‘09: Tracébesluit(en) 
vanaf ’10: start realisatie 

- Ontwerp-tracébesluit ligt van 
26 maart t/m 6 mei ter visie 

- TB (dec) blijft vertraagd  

3 Ontsluiting 
Mainport Rotterdam 
(A15 MaVa) 
(groen) 

2e helft ’09: Tracébesluit 
2010: start uitvoering 

1 maart 2010: Tracébesluit Tracébesluit heeft van 5 maart tot 
16 april ter visie gelegen 

4 Verkenning 
Haaglanden 
(groen) 

Voorjaar ’10: uitwerking 5 
vraagstukken en vaststellen 
tussenrapportage 
Najaar ’10: vaststellen 
masterplan, maatregelpakket, 
financiële bijdragen en 
vervolgtraject  

Het uitwerken van de 5 
vraagstukken (eerste zeef) en het 
vaststellen van tussenrapportage  
(met daarin de hoofdlijnen van het 
Masterplan) staan gepland voor 
het BO MIRT van 19 mei as 

5 Regio Rotterdam en 
haven: duurzaam 
bereikbaar 
(groen) 

Begin ‘10: vaststellen quick 
wins  
1e helft ‘10: voorkeur 
westelijke oeververbinding 
Najaar ‘10: voorkeursbesluit 
oplossingsrichting 
kwaliteitssprong OV 
Rotterdam Zuid 
Najaar ’10: voorkeursbesluit 
A20-oost 
Najaar ‘10: besluit start 
planuitwerking 
Brienenoordcorridor 
Najaar ‘10: afspraken 
maatregelenpakket en 
netwerkverbeteringen 

- Quick wins zijn opgesteld en 
worden in BO MIRT mei 
vastgesteld 

- Voorkeursrichting NWO is 
voor zomerreces gepland 

6 Planstudie A13/A16 
(groen) 

Uiterlijk najaar ‘10: Standpunt 
Uiterlijk najaar ‘10: vaststellen 
vervolgmijlpalen 

Inpassingsopties zijn gezamenlijk 
uitgewerkt; resultaat wordt in BO 
MIRT besproken 
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7 OV Schiphol-
Amsterdam-
Almere-Lelystad  
(geel) 
 

Voorjaar ’10: OTB Flevolijn en 
TB Zuidtak 
Medio ‘10: Besluit over 
middellange termijn 
maatregelen  
Najaar ’10: TB Flevolijn en 
uitvoeringsbesluit Zuidtak 
Voorjaar ’11: uitvoerings-
besluit Flevolijn 

Genoemde mijlpalen Flevolijn zullen 
naar verwachting niet op tijd 
gehaald worden. 
 
Overige mijlpalen (Zuidtak en MLT) 
op schema. 

8 Uitbreiding 
capaciteit spoor 
Den Haag-
Rotterdam 
(groen) 

2010: besluit 1 
maatregelenpakket en te 
volgen procedure 
2010 e.v.: doorlopen 
procedures 
2010 e.v.: besluit 2 
uitvoeringsbesluit 

- 26 april bestuursconferentie 
Programma Hoogfrequent 
Spoor (PHS), waarin  
oplossingsrichtingen worden 
besproken 

- Kabinetsbesluit en informeren 
TK is gepland in mei 

9 MIRT Verkenning 
Randstad 
Sleutelprojecten 
(groen) 

Nov. ’09: vaststellen PvA 
Juni ’10: bepalen 
geografische focus en 
afwegingskader 
Okt ’10: opties voor 
sleutelprojecten en 
vervolgstappen 

27 nov. ’09: Plan van 
aanpak vastgesteld in MR 

- In mei “huiskamersessie” over 
potentiële sleutelprojecten 

- 4 juni eerste selectie projecten 
en bepaling sleutelgebieden 
op directeurenoverleg R 2040 

10 ! OV-Bureau 
Randstad 
(groen) 

Maart 2010: goedkeuring 
Jaarwerkprogramma 
 

24 maart en 2 april ’10: 
goedkeuring 
Jaarwerkprogramma 

De duobestuurders hebben het 
werkplan goedgekeurd. De 
Minister van VenW op 2 april en de 
regiopartner op 24 maart 

11 Hof van Delfland 
(groen) 

Dec. ’09: besluit tot visie 
Dec. ’09: vaststellen 
begrenzing 
Dec. ’09: besluit over opname 
extra versnellingsproject en 
afbakening business case 
Dec. ’09: vaststellen 
kwaliteitskader beheer 
Dec. ’09: besluit over 
strategie en werkwijze Hof 
van Delflandraad 
Juni ’10: besluit over 
kwaliteitsimpulsen 
Juni ’10: vaststellen 
beheeropgave 
Dec. ’10: definitief besluit 
ruimtelijke visie 
Dec. ’10: besluit over 
investeringen 
Dec. ’10: definitieve oprichting 
Delflandraad 

1 maart ’09:  visie, 
begrenzing, proces-
stappen businesscase (= 
afbakening), kwaliteits-
normering voor beheer en 
werkwijze Hof van 
Delflandraad vastgesteld 
(= alle vertraagde  
mijlpalen dec) 
+
Beheeropgave vastgesteld 
(mijlpaal juni) 

- Hof van Delfland heeft op 1 
maart een zestal mijlpalen 
vastgesteld 

- Ruimtelijke visie wordt 
besproken in nieuwe colleges 

- Volgende Hof van Delfland-
raad is gepland op 28 mei 
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12 Draaischijf 
Nederland (Utrecht) 
(rood) 

Begin 2010: Ontwerp 
Tracébesluiten 
Eind 2010: Tracébesluiten 
Deze kabinetsperiode: Start 
uitvoering 

- OWAB A28 Utrecht-
Amersfoort is vertraagd naar 
juni 2010  

- OTB A27/A1 is vertraagd naar 
3e kwartaal 2010  

- Uitvoeringsbureau VERDER is 
17 maart formeel gestart met 
goedkeuring uitvoeringsplan  

13 Ruggengraat voor 
natuur en recreatie 
(rood) 

Dec ‘09: rapporteren over 
combi-mogelijkheden 
recreatie-natuur 
Mei ’10: vaststellen 
ontsnipperingsprogramma 
Mei ’10: uitvoeringscontract 
ontsnippering ARK 
Juni ’10: vaststellen flexibele 
uitvoeringsstrategie 
Dec ‘10 gebiedsplan Gouwe 
Wiericke vastgesteld en in 
uitvoering 
Dec ‘10 gebiedsplan Wilnis-
Vinkeveen vastgesteld en 
uitvoering gestart 

Aanleveren van de rapportage 
handreiking recreatie in de 
Groene Ruggegraat is voorzien 
op 29 april (vertraagde mijlpaal 
dec ’09) 

14 Schaalsprong 
Almere 
(groen) 

Dec. ’09: Gezamenlijk 
Integraal afsprakenkader 
Maart ’10: instellen 
werkmaatschappijen 
Okt. ‘10: plan van aanpak 
Structuurvisie 

29 jan. ’10: Integraal 
afsprakenkader getekend 

maart ’10: 
Werkmaatschappijen  
ingesteld 

- Werkmaatschappijen zijn 
ingesteld met oprichtings-
bijeenkomst in Almere 

- Werkplan RAAM en plannen 
van aanpak van werkmij-en en 
thema’s worden tijdens BO 
MIRT vastgesteld 

15 Westflank 
Haarlemmermeer 
(groen) 

Dec. ’09: besluit NR-budget 
Mei ’10: BDU-aanvraag infra 
Sept ’10: vaststellen regionale 
bijdragen 

Nov. ’09: Besluit NR-
budget 

- Tot 1 mei kan gereageerd 
worden op het Ontwerp-PvE  

- Er vindt overleg plaats tussen 
prov/gemeente en de 
stadsregio over de BDU 
aanvraag 

16 Transitie 
Greenports 
(rood) 

Dec. ’09 intergemeentelijke 
structuurvisie vastgesteld 
Dec. ’09: GOM opgericht 
Dec. ’09: MKBA 
gebiedsontwikkelingsplan 
Feb. ’10: programma’s 
duurzame GP bespreken in 
BO 
Mrt ’10: reactie LNV op MKBA 
Mei ’10: uitvoerings-
overeenkomsten gereed 
Mei ’10: uitvoeringsplan Duin- 

17 dec ’09: 
intergemeentelijke 
structuurvisie vastgesteld 

Eind feb: GOM opgericht 

Eind feb: MKBA’s gereed 

22 maart: programma’s 
duurzame Greenports 

- Door het vertragen van de 
MKBA’s is de reactie van LNV 
op de MKBA ook vertraagd 

- Meerjaren-uitvoeringsplan 
Integrale Herstructurering 
Duin- en Bollenstreek wordt 
vastgesteld op 20 mei 2010 
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en Bollenstreek 
Dec `10 Bestemmingsplannen  
gebiedsontwikkelingsprojecte
n

17 Trekvliettracé (Den 
Haag Int. Stad) 
(groen) 

Medio ’10: overeenstemming 
aansluiting TVT op Ypenburg 
Eind ’10: Subsidieaanvraag 
1e kw ’11: Toekennen 
subsidie  

Het college van Den Haag heeft 
ingestemd met het schetsontwerp 
voor de Rotterdamsebaan.  
 

18 Amsterdam 
Connecting Trade 
(ACT) 
(rood) 

Jan ’10: aanvullende 
afspraken HST Cargo 
Voorjaar ’10: besluit  
financiering OLV Greenport 
Mei ’10: europees 
projectvoorstel HST Cargo 
Sept ’10: projectplan OLV 
ACT-Greenport Aalsmeer 

De mijlpaal om in januari 2010 
aanvullende afspraken voor de 
HST Cargo aansluiting in het RU-
contract op te nemen is niet 
gehaald 
 

19 Stadshavens 
Rotterdam 
(groen) 

1e/2e kw. ’10: instellen Top-
beraad 
3e kw. ’10: vaststellen 
uitvoeringsstrategie 

- Startbijeenkomst van 
(informele) Topberaad wordt 
voor het zomerreces gepland 

- Daarnaast wordt quality board 
opgericht 

20 Integrale 
benadering Holland 
Rijnland 
(groen) 

Mei ’10: verdiepingsslag 
KKBA 
Mei ’10: besluit over 
gefaseerde aanpak van RLR 
en HWN maatregelen 

- Concept KKBA is gereed 
- Besluit over gefaseerde 

aanpak gepland voor BO 
MIRT 19 mei 

21  Randstad2040-
Uitvoerings-
allianties 
(rood) 
 

Begin ’10: strategie en 
actieprogramma per alliantie 
op R2040 congres 
Begin ’10: besluit over landing 
en doorwerking 
Feb ’10: informeren TK 
Sept ’10: informatie over 
voortgang 

11 feb ‘10: Actie-
programma per alliantie 
op R2040-congres 

- Brief aan Tweede Kamer met 
informatie over de resultaten 
en vervolgaanpak is vertraagd 

- Concept is ambtelijk afgerond 
en wordt in laatste week van 
april ter tekening aan minister 
VROM, VenW, EZ en LNV 
aangeboden 

22 Duurzaam bouwen 
in de Noordvleugel 
Utrecht 
(groen) 

Voorjaar ’10: onderlinge 
afspraken regiopartijen 
Zomer ’10: bestuurlijk overleg 

- Resultaten werkgroep 
onorthodoxe maatregelen 
worden besproken in BO 
MIRT 

- Afspraken regiopartijen in 
concept gereed en in juni 
bestuurlijk vastgesteld. 
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Overall beeld 
• 15 van de 22 projecten lopen op schema (groen) 
• Voor 1 project zijn er grote zorgen of de mijlpalen worden behaald (geel) 
• 6 projecten hebben mijlpalen niet behaald (rood) 
 
Wijzigingen (kleuren) t.o.v. monitor maart-april:   
• OV bureau Randstad van geel naar groen 
• Draaischijf Nederland van geel naar rood 
• Transitie Greenports van geel naar rood 
 
Behaalde mijlpalen in de afgelopen periode: 
• OV-bureau Randstad: Jaarwerkprogramma is goedgekeurd. 
 

Nadere toelichting en acties op “rode” projecten 
 
2 Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 
• Het OTB is ondertekend door de Ministers van VenW en VROM, waarna ter visie 

legging op 26 maart is gestart. Tracébesluit is nu gepland in september. 
• Acties van projectorganisatie ter beperking vertraging: 

o Overleg met regionale overheden over versoberingen en vaststellen van 
scope. 

o Periode tussen inspraak OTB en Tracébesluit minimaliseren door o.a. 
toepassen van een alternatieve werkwijze bij de behandeling van 
zienswijzen (crash-actie binnen 2 weken). 

o Voorbereiding van de uitvoering volgens planning voortzetten (start 
werkzaamheden A10-oost 1e kw. 2011). 

 
11 Randstad 2040 Uitvoeringsallianties 
• Mijlpalen “informeren Tweede Kamer” (feb) en “besluit over landing en 

doorwerking” (begin 2010) zijn niet tijdig gehaald.   
• Reden van de vertraging van de brief aan de TK is dat de Passende Beoordeling 

van de structuurvisie (toegezegd aan de TK) niet tijdig klaar is. Dit als gevolg van 
het niet tijdig kunnen praten met de commissie m.e.r. over de Passende 
Beoordeling (nodig voor afronding Passende Beoordeling en toetsingsadvies van 
de commissie).  

• Gesprek met de commissie MER is  eind maart geweest. 
• Naar verwachting wordt brief laatste week van april ter ondertekening aan ministers 

van VROM, VenW, LNV en EZ aangeboden. 
 
12 Draaischijf NL 
• De mijlpaal “Ontwerp Tracébesluiten (begin 2010)” wordt niet tijdig gehaald. Het 

OntwerpWegAanpassingsBesluit (OWAB) voor de A28 Utrecht-Amersfoort is 
gepland juni 2010. Het OTB voor de A27/A1 is nu gepland in het 3e kwartaal 2010 
(juli). 
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• Reden voor de vertraging is capaciteitsgebrek van de uitvoerende bureaus en 
RWS. 

• De voortoets OWAB A28 is inmiddels gestart. De voortoets A27/A1 is opgeschoven 
naar 25 mei als gevolg van prioriteit A28 (Spoedwet) en benodigd aanvullend 
geluidsonderzoek. 

• Vertraging van het OWAB A28 leidt vooralsnog niet tot latere uitvoering, omdat 
deze in het kader van het Groot Onderhoud reeds is opgestart. 

• Acties vanuit projectorganisaties: 
o Werkzaamheden A28 tot OWAB en WAB stroomlijnen; 
o Voortoets A27/A1 en werkzaamheden tot OTB en TB stroomlijnen; 
o Voorkomen vervolgvertraging in uitvoering. 

 
13 Groene Ruggengraat 
• Mijlpaal voor december 2009 “Rapporteren over combinatiemogelijkheden recreatie 

en natuur” is vertraagd. Om de handreiking voor de deelgebieden op te stellen 
zullen de resultaten uit eerdere bijeenkomsten met de recreatiesector in een 
concept-rapportage worden beschreven, die gebruikt zal worden als input voor 
interactieve bijeenkomsten met betrokkenen, waarbij mede vanuit de thema’s 
recreatie, klimaatadaptatie en water een integrale beeldende visie op de 
landschappelijke ontwikkeling van de Groene Ruggengraat kan worden ontwikkeld. 
Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het advies van de 
Rijksadviseur voor het landschap betrokken.  

• Handreiking wordt naar verwachting 29 april afgerond. 
• Aandacht voor mijlpaal 22 uitvoeringscontract ontsnippering Amsterdam Rijnkanaal 

(ARK). Deze mijlpaal moet uitmonden in mijlpaal 16, de ontsnippering van het ARK 
eind 2011. Er is inmiddels overleg gevoerd tussen RWS en provincie Utrecht om 
afspraken te maken over o.a. taakverdeling bij uitvoering.  

 
16 Transitie Greenports 
• Door het vertragen van de MKBA gebiedsontwikkelplannen is de reactie van LNV 

op de MKBA (mijlpaal maart 2010) ook vertraagd. Het CPB wordt nog om reactie 
gevraagd. 

• Vervolgmijlpaal (uitvoeringsplan) loopt op schema. 
 
18 ACT  
• De mijlpaal voor januari 2010 om aanvullende afspraken voor de HST Cargo 

aansluiting in het RU-contract op te nemen is niet gehaald, omdat het Plan van 
Aanpak nog niet gereed is, op basis waarvan de nieuwe mijlpalen kunnen worden 
opgesteld. Daarnaast is nog helderheid nodig van de verschillende betrokkenen ten 
aanzien van de verlenging van de termijnen. 

• Op 4 februari heeft op initiatief van ambassadeur Van der Harst een gesprek 
plaatsgevonden met de DG Mobiliteit en directeur Spoor over de inzet van VenW. 

• Op 11 maart jl. is het Plan van Aanpak, dat door SADC is opgesteld op basis van 
de haalbaarheidstudie naar de HST cargo (door Prorail), door de partijen (VenW 
Spoorvervoer, EZ, SADC en Randstad Urgent) besproken. Dit heeft geleid tot een 
aantal acties. 
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• Acties van projectorganisaties ter beperking van vertraging: 
o Het afstemmen van de noodzakelijke stappen naar een (voor)investering 

middels een directeurenoverleg VenW en EZ.  
o Het definitief afronden van het PvA.  

 

Nadere toelichting en acties op “gele” projecten 
 
7 OV SAAL  
• Mijlpalen OTB, TB en uitvoeringsbesluit Flevolijn zullen waarschijnlijk niet tijdig 

worden gehaald; 
• Reden is dat de raming voor de maatregelen zoals deze zijn opgenomen in het 

concept OTB fors boven de oorspronkelijke raming en het beschikbare budget 
uitkomen; 

• Het Cost Clarification Team (CCT) is gekomen met mogelijke oplossingsrichtingen. 
Hierover zijn nog geen besluiten genomen; 

• De verwachting is dat er eind april/begin mei een stabiel beeld is over van de 
benodigde infra. Op dat moment kan ook met zekerheid een nieuwe planning 
worden gemaakt. Duidelijk is nu al dat het OTB op zijn vroegst aan het begin van 
de zomer (dus met een vertraging van ca. een kwartaal) kan worden vastgesteld. 

 


