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1. Inleiding 
Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst ontvangt u altijd een voortgangsrapportage over het 
programma Randstad Urgent. In deze notitie is de laatste stand van zaken beschreven tot en met mei 
2010. 
 
Randstad Urgent bestaat inmiddels 3 jaar. Het programma is opgezet om van de Randstad weer een 
concurrerende regio te maken ten opzichte van vergelijkbare regio’s in Europa. Een aantal projecten 
uit het programma is afgerond of een rol van het Rijk is niet langer nodig. Begin 2010 is daarom het 
aantal projecten teruggebracht van 33 naar 22. Dit memo behandelt de projecten uit het programma die 
voor belang zijn voor de Utrechtse regio. Daarnaast gaat het in op de geleerde lessen uit de afgelopen 
3 jaar en mogelijke opties voor een vervolg. 
 

1.1 Utrechtse projecten 
Op dit moment worden er twee Randstad Urgent projecten door de provincie Utrecht begeleid. 
Daarnaast is er een project dat door de gemeente Utrecht wordt begeleid: Duurzaam bouwen in de 
Noordvleugel Utrecht. Dit laatste project is ook wel bekend onder de titel: “Ontwikkelingsvisie NV-
Utrecht”. Hoewel de gemeente Utrecht de bestuurlijke counterpart is van Minister Huizinga wordt de 
NV-Utrecht discussie gevoerd binnen de bestaande regionale NV-Utrecht overleg onder 
voorzitterschap van de provincie.  
Ook zijn er enkele projecten die Randstad breed zijn en zo een bijdrage leveren aan deze regio.  
Er zijn twee projecten in deze regio die niet langer deel uitmaken van Randstad Urgent. Het project 
korte termijnmaatregelen ketenmobiliteit is ondergebracht bij het OV Bureau Randstad. Voor het 
project Groot Mijdrecht Noord is een rol voor het Rijk uitgespeeld, dit project wordt zelfstandig door 
de regio verder getrokken. 
 

Groene Ruggengraat  
De Groene Ruggengraat is als robuuste verbindingszone door het Groene Hart geprojecteerd tussen 
Biesbosch en Gooimeer om bestaande en nieuwe natuurgebieden te verbinden; vanaf de Biesbosch via 
de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke in Zuid-Holland, Venen en Utrechtse Vecht 
en Weiden in Utrecht en de Vechtstreek in Noord-Holland naar het Gooimeer.  
Met het Randstad Urgent project Groene Ruggengraat (“Ruggengraat voor natuur en recreatie, Natte 
As”) beogen rijk en betrokken provincies een versnelling te geven aan de realisatie van de verbinding. 
De tussen gedeputeerde Krol en minister Verburg afgesproken acties zijn bedoeld om het 
voorbereidingsproces te versnellen en knelpunten, zoals de ruimtelijke inpassing, draagvlak in de 
deelgebieden en ontsnippering op te lossen. 
 
Stand van zaken 
• Met het oog op het versterken van draagvlak zijn de ecologische criteria geoperationaliseerd en 

vertaald in gebiedsopgaven, die via gebiedsprocessen worden uitgewerkt. Begin 2010 hebben 
partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) voor Groot Wilnis-Vinkeveen en Gouwe-
Wiericke gebiedsconvenanten getekend, op basis waarvan de realisatie kan plaats vinden. In de 
Krimpenerwaard loopt de uitvoering op basis van het Natuurgebiedsplan. Ook in de (Noord-
Hollandse) Vechtstreek is de uitvoering gestart, op basis van overeenstemming in de 
gebiedscommissie. In de Alblasserwaard is het gebiedsproces recent gestart. 

• De natuurdoelen voor de Groene Ruggengraat kunnen op diverse plaatsen gecombineerd worden 
met de doelen uit de Nota Ruimte voor het behoud van het veenweidelandschap (problematiek 
van de bodemdaling). Medio 2009 heeft het Rijk in dat kader een bedrag van € 113 mln 
beschikbaar gesteld voor uitvoering van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en te komen 
tot een robuuster watersysteem in delen van Zuid-Holland, Utrecht en Noord Holland (Groene 
Hart en Laag Holland). 

• Eind april 2010 is de verkenning van combinatiemogelijkheden van recreatie en natuur afgerond. 
Daarmee kunnen de gebiedscommissies ook de recreatiebelangen adequaat meenemen bij het 
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realiseren van de gebiedsopgaven. Het “blauwe” karakter van de verbinding maakt de Groene 
Ruggengraat bij uitstek geschikt voor vormen van waterrecreatie. Ook zijn er goede kansen om de 
natuur van de Groene Ruggengraat te voet of per fiets te beleven. 

• De totale ontsnipperingsopgave is in beeld. Het ontsnipperingsprogramma (maatregelen en 
kosten) wordt binnenkort afgerond. Bij de uitwerking is duidelijk geworden, dat de ontsnippering 
van lokale en provinciale infrastructuur een financieel knelpunt oplevert. Met het Rijk wordt naar 
een oplossing gezocht. 

• In 2009 is gestart met de uitwerking van de eisen voor de ontsnippering van het Amsterdam-
Rijnkanaal. Het voorstel voor te treffen maatregelen, kosten en verantwoordelijkheden wordt 
binnenkort afgerond. De daadwerkelijke uitvoering (Rijkswaterstaat) zal in 2011 starten. 

• Er wordt nog gewerkt aan de flexibele uitvoeringsstrategie: maatwerk om tot oplossing van 
knelpunten te komen via het schuiven met taakstellingen en middelen. Daadwerkelijke 
besluitvorming daarover vindt plaats in het kader van de Midtermreview voor het ILG. 

 

Draaischijf Nederland  
 
Het project Draaischijf is in de provincie bekend als pakketstudies en VERDER. Dit project werkt aan 
een integraal pakket aan bereikbaarheidmaatregelen tot 2020. De besluitvorming van het regionale 
pakket heeft in drie stappen plaats gevonden. Eind 2008 zijn de eerste maatregelen benoemd, op 22 
september 2009 hebben provinciale staten het laatste aanvullende pakket vastgesteld. Daarmee is in 
totaal €185 mln gereserveerd voor de realisatie van ruim 100 regionale mobiliteitsmaatregelen.  
 

Stand van zaken VERDER-pakket 
• De uitvoering van de maatregelen wordt uitgevoerd door de bevoegde gezagen (lees: 

gemeenten/provincie enz). De coördinatie van de uitvoering van de regionale VERDER 
maatregelen vindt plaats vanuit een programmabureau uitvoering dat is gehuisvest bij de Provincie 
Utrecht. Het uitvoeringsplan VERDER is in maart 2010 door het UVVB vastgesteld.  

 
Stand van zaken planstudies 
• Onderdeel van de pakketstudies zijn 4 planstudies naar de structurele oplossingen voor het 

rijkswegennet rondom Utrecht en Amersfoort: Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken, A27/A1 en 
A28. 
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• Ring Utrecht: Eind 2009 is een voorkeursrichting gekozen. Deze voorkeursrichting wordt in 2010 
nader uitgewerkt en be-MER-t. Besluitvorming over het voorkeursalternatief (en de MER) vindt 
plaats in het BO-MIRT eind 2010. 

• Knooppunt Hoevelaken: Besluitvorming over één of enkele voorkeursvarianten vind plaats in het 
BO-MIRT eind 2010. Vervolgens wordt de procedure vervolgd om te komen tot een Tracébesluit 
en een MER. De provincie wordt goed betrokken bij het “trechteren” naar een voorkeursvariant. 

• A27/A1: De MER en het ontwerp Tracébesluit worden rond de zomer 2010 ter visie gelegd. De 
provincie is goed betrokken bij het opstellen van de MER. 

• A28: Dit is een spoedwetproject geworden. Dat betekent dat het project al gegund is en er amper 
informele en geen formele mogelijkheden meer zijn om invloed uit te oefenen op het formele 
besluit dat in juni 2010 gepubliceerd zal worden.  

 

Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht  
 
Het project behelst de NV-Utrecht discussie. Alle partners binnen de NV-Utrecht hebben ingestemd 
met de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans). Zo hebben Provinciale 
staten de Eindbalans op 23 maart 2009 geaccordeerd.  
Het project ligt op schema, conform de in het Randstad Urgent gemaakt afspraken. De resultaten van 
de Ontwikkelingsvisie zijn ook geland in de Gebiedsagenda Utrecht. Dit is het gezamenlijke document 
van Rijk en regio dat dient als kweekvijver voor de projecten in het kader van het MIRT. Ook zijn de 
resultaten neergelegd in de Utrechtbrief van het Kabinet aan de Tweede Kamer. Daarmee is er een 
breed draagvlak, zowel in de regio als bij het Rijk voor de Ontwikkelingsvisie.  
In het kader van Randstad Urgent is op 16 november 2009 tussen Rijk en regio afgesproken dat de 
regiopartijen medio 2010 onderling bindende afspraken maken om tot uitvoering van de 
Ontwikkelingsvisie te komen. In het bestuurlijk overleg van de NV-Utrecht op 28 april 2010 is daartoe 
een afsprakenkader vastgesteld. Kern hiervan is dat de NV-Utrecht partners de ruimtelijke 
mogelijkheden om de Ontwikkelingsvisie tot uitvoering te brengen gezamenlijk gaan verkennen en 
monitoren. Ook zullen de partners gezamenlijk de financieringsvraag rond de verstedelijkingsopgave 
in beeld brengen. De NV-partners treden ook in overleg met maatschappelijke en marktpartijen 
om te bezien wat hun rol kan zijn bij de realisering van de verstedelijkingsopgave. Tenslotte 
zullen de NV-partners de Ontwikkelingsvisie als belangrijke bouwsteen betrekken bij de 
opstelling van de nieuwe generatie structuurvisies, waaronder de provinciale ruimtelijke 
structuurvisie. 

1.2 Randstadbrede projecten 
 
OV Bureau Randstad 
Op 1 oktober 2009 is het OV Bureau Randstad opgericht. Het OV Bureau heeft als missie de 
samenhang en samenwerking in het OV in de Randstad te versterken. Het bureau richt zich op de 
ontwikkeling van een samenhangend en hoogwaardig OV-netwerk, het bevorderen van 
ketenmobiliteit en het vergroten van de betrokkenheid van decentrale overheden bij het spoorvervoer 
in de Randstad. 
 
Het OV-bureau is ingesteld voor een periode van 2,5 jaar. Het komt met praktische en uitvoerbare 
voorstellen voor verbetering van het OV-netwerk, ketenintegratie en effectievere aansturing van het 
spoort. Het ontwikkelt die voorstellen in samenspraak met betrokken overheden, vervoerders en 
andere bij het OV betrokken partijen.  
 
Aan het OV-bureau ligt een bestuursovereenkomst ten grondslag die door alle deelnemende overheden 
is onderschreven. Met het ondertekenen van deze bestuursovereenkomst zijn de activiteiten met 
betrekking tot het Randstad Urgent project “Korte termijnmaatregelen ketenmobiliteit” overgeheveld 
naar het OV-bureau.  
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De doelstelling van het OV-bureau Randstad is het voor de reiziger zichtbaar verbeteren van het OV in 
de Randstad. Middelen daarvoor zijn het (inhoudelijk) versterken van de samenhang tussen 
modaliteiten (trein, metro, tram, bus) en (bestuurlijk) verbeteren van de samenwerking tussen de 
vervoerautoriteiten in hun opdrachtgevende taak t.o.v. de vervoerbedrijven.  
Het OV-bureau voert daartoe de volgende taken uit: 
- het opstellen van een gezamenlijk beeld van een kwalitatief hoogwaardig netwerk voor het OV in 

de Randstad, met inbegrip van het invullen van witte vlekken in het systeem 
- het ontwikkelen en (doen) realiseren van voorstellen voor het structureel verbeteren van de 

ketenmobiliteit in de Randstad 
- het uitwerken van een grotere betrokkenheid van de decentrale overheden m.b.t. het Randstedelijk 

spoorvervoer. 
 
Het OV-bureau heeft een eigen website (www.ov-bureaurandstad.nl) waar actuele informatie op staat 
vermeld.  

 
2. Programma Randstad Urgent 2010 
 
Door de val van het kabinet in februari dit jaar is de periode van het werkprogramma Randstad Urgent 
korter geworden. Randstad Urgent is een programma gekoppeld aan het (nu demissionair) kabinet en 
valt onder een verantwoordelijke programmaminister. Randstad Urgent zal zich tot het aantreden van 
een nieuw kabinet richten op: 
- het sturen op mijlpalen 
- het organiseren van een beperkte bestuurlijke conferentie op 31 mei 2010 
- het formuleren van lessen en scenario’s voor een vervolg 
- het formuleren van resultaten van drie jaar Randstad Urgent. 
 
Geleerde lessen 
De programma-organisatie trekt lessen uit drie jaar Randstad Urgent. Er is een indeling in vier 
categorieën gehanteerd.  
 
Lessen over bestuurlijke daadkracht
Een apart programma biedt focus en richting aan de inspanningen van bestuurders in de Randstad en 
is, wanneer duidelijk afgebakend, een alternatief voor structuurwijzigingen in het bestuur of 
ambtelijke organisaties.  
Voorwaarde voor het slagen van een programma is dat het een duidelijk bestuurlijk eigenaarschap 
uitdrukt en afbakent. Te veel activiteiten en projecten ondergraven het exclusieve karakter.  
Het instrumentarium dat zich in het proces enerzijds richt op structurering van de besluitvorming en 
anderzijds op het toevoegen van prikkels is nuttig. Dat instrumentarium kan worden voortgezet. 
 
Lessen over voortgang en resultaten
Het creëren van een gescheiden aanjaagfunctie maakte een subtiel systeem van interbestuurlijke en 
interdepartementale checks en balances mogelijk.  
Absolute voorwaarde voor het slagen van deze vorm van sturing is de borging van de legitimiteit van 
de aanjager. Bestuurlijk en (hoog) ambtelijk commitment, het borgen van projectmijlpalen in 
contracten en voortgangsbewaking op meerdere hiërarchische niveaus zijn noodzakelijke 
voorwaarden.  
 
Programmasturing
De interbestuurlijke borging van het programma is stevig. De bestuurlijke duo’s zijn een goed middel 
om een stevige en stabiele verbinding tussen regio en Rijk te leggen. Ook blijkt in de ambtelijke 
structuur regelmatig een één op één verhouding tussen rijk en regio. Dit biedt stabiliteit ook als de 
interbestuurlijke context druk in beweging is.  
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De interdepartementale borging door korte lijnen tussen directeuren binnen het Rijk en regio werken 
heilzaam maar zijn niet altijd voldoende. Een optie is projecten met  een  eigen projectminister en 
(budget)verantwoordelijkheid.  
De positionering van de programmaorganisatie is een precair punt. Positionering dicht bij het BO-
MIRT (via minister en programmadirecteur) geeft veel sturingskracht. Tegelijkertijd ligt 
(gepercipieerde) dominantie van het Rijk en in het bijzonder het coördinerend ministerie voor het 
MIRT op de loer. Het is daarom belangrijk dat breed commitment binnen het Rijk georganiseerd 
wordt.  
 
Samenhangende gebiedsontwikkeling
Integrale gebiedsontwikkeling heeft niet per definitie meerwaarde. Er moet echt sprake zijn van 
afhankelijkheid tussen projecten in bestuurlijke, conceptuele, programmatische en/of financiële zin. 
Waar wel sprake is van die afhankelijkheid biedt coördinatie van Rijksinzet meerwaarde. De huidige 
structuur van het Rijk en de regio is hieraan soms contrair. Om die problemen op te lossen kan 
overwogen worden te gaan werken met integraal verantwoordelijke duo-bestuurders en 
projectbudgetten.  
Samenwerking van rijk en regio in een organisatie is een belangrijke succesfactor voor integrale 
projecten, daar zou meer mee geëxperimenteerd kunnen worden. 
 
Opties voor vervolg Randstad Urgent 
Er zijn met leden van de regiegroep Randstad Urgent gesprekken gevoerd over een vervolgprogramma 
voor de Randstad in een nieuwe kabinetsperiode. 
Daaruit zijn de volgende conclusies te trekken: 
- De focus op een selectief aantal projecten en de koppeling van het instrumentarium van RU moet 

worden doorgezet. Het is aannemelijk dat het zwaartepunt van die projecten zich in de Randstad zal 
bevinden. 

- Integratie van het instrumentarium in het MIRT is nuttig en/of nodig. 
- Het ordenen van die projecten in een programma werkt versterkend. 
- De financiële krapte en de heroverwegingen zullen invloed hebben op de projectselectie in een 

dergelijk programma. De nadruk zal moeten liggen op het verder brengen van een beperkt aantal al 
lopende projecten en eventueel een paar systeemgerichte interventies die nodig zijn om problemen 
die bij meerdere gelijksoortige projecten spelen op te lossen.  

 
Of er een vervolg wordt gegeven aan een programma voor de Randstad is een keuze van het nieuwe 
Kabinet. Bij de inrichting van een eventueel programma zouden de volgende keuzen een rol kunnen 
spelen: 
- Thematiek: zoals ruimtelijk-fysiek of meer kennis & innovatie, woningmarkt, verdichte steden, 

Olympische Spelen. 
- Geografisch gebied: zoals gericht op niveau Randstad, of op de Noord- en Zuidvleugel 
- Projectniveau: selectiever zijn en richten op slechts een paar grote strategische projecten in plaats 

van op de huidige 22 projecten (voorheen 35 en 33) selectiever zijn en richten op een aantal grote 
strategische projecten.  

- Instrumentarium: het gehele huidige instrumentarium inzetten, een deel ervan of juist 
verzwaren/formaliseren.  

- Vorm: in de huidige vorm of nog verder versterken van de samenwerking tussen rijk en regio. 
 

Stand van zaken: monitor Randstad Urgent 
De laatste stand van zaken over de projecten binnen het programma Randstad Urgent vindt u in de 
bijgevoegde monitor april/mei 2010. 
 


