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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Met het aantreden van het nieuwe Kabinet is er geen vervolg gegeven aan de organisatie van het 
programma Randstad Urgent. De projectorganisatie bij het Rijk is per januari van dit jaar dan ook 
formeel opgeheven, wel is de werkwijze met duo-bestuurders (Rijk en regio) voortgezet. Binnen het 
programma waren er voor Utrecht vier relevante projecten: Draaischijf Nederland, duurzaam bouwen 
in de Utrechtse regio, Ruggengraat voor natuur en recreatie en het OV-Bureau Randstad. 
 
Voorgeschiedenis 
Randstad Urgent is onder het vorige Kabinet als programma van een aantal projecten tot stand 
gekomen onder één Programmaminister (Eurlings). Doel van het programma was de Randstad 
economisch sterker te maken en in de ranking van metropolitaine gebieden een hogere positie te 
krijgen. Met het programma werd beoogt de besluitvorming rondom projecten sneller te laten 
verlopen. De bestuurlijke drukte werd aangemerkt als een van de belangrijkste oorzaken waarom de 
besluitvorming van veel projecten traag verliep. 
 
Essentie / samenvatting: 
De Randstad als thema in het regeerakkoord krijgt de komende periode op een andere manier invulling 
dan als programma van projecten. Wel gaan de projecten die voorheen onderdeel van het programma 
Randstad Urgent waren eigenstandig verder. Besluitvorming over de ruimtelijke en infrastructurele 
projecten vindt plaats in het voor- en najaarsoverleg van het MIRT. De Groene Ruggengraat wordt 
door de stuurgroep Groene Hart aangestuurd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De methodiek waarmee binnen het Randstad Urgent programma werd gewerkt was nieuw. Duo-
bestuurders (van Rijk en Regio) waren verantwoordelijk voor een snelle besluitvorming. Maandelijks 
werd er een monitor gepubliceerd waarin projecten middels rood/oranje/groen werden afgerekend op 
het behalen van mijlpalen. Twee maal per jaar werd een bestuurlijke conferentie georganiseerd waarbij 
openbaar de balans werd opgemaakt. Deze vorm van faming & shaming bleek te werken want de 
besluitvorming is door het Randstad Urgent programma sneller verlopen.  
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Financiële consequenties 
Aan het Randstad programma zelf waren geen financiële middelen gekoppeld. Het programma richtte 
zich alleen op het versnellen van besluitvorming. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het Programma Randstad Urgent heeft met het aantreden van het huidige kabinet geen vervolg 
gekregen, wel is de werkwijze met duo-bestuurders (Rijk en regio) voortgezet. In het Regeerakkoord 
staat de Randstad als thema genoemd en zal het onderwerp de komende periode onderwerp van 
aandacht zijn. 
Hier kabinet heeft vooralsnog geen uitwerking gegeven aan haar voornemen om de aanpak zoals die 
binnen Randstad Urgent is gehanteerd voort te zetten en uit te breiden naar andere delen van het land. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het feit dat het programma Randstad Urgent geen vervolg heeft gekregen in het 
huidige regeerakkoord. Het programma als zodanig is dan ook binnen de provincie Utrecht beëindigd.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


