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Provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad 

De provincie Utrecht is blij dat het kabinet, op basis van de inhoud, zijn standpunt heeft bepaald 

voor de belangrijke vraagstukken in de Randstad. Hiermee wordt afstand genomen van 

structuurdiscussies zodat alle partijen zich weer kunnen richten op die inhoud. Het kabinet liet 

vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de versterking van de economische 

dynamiek van de Randstad centraal staat, te meer omdat economische ontwikkeling niet is 

gebonden aan bestuurlijke grenzen en ook bedrijven en instellingen daarin een grote rol spelen. 

“We kunnen nu afstand nemen van ingewikkelde (structuur)discussies die eerder tot verlamming 

leiden dan tot vooruitgang. De inhoudelijke vraagstukken zijn weer leidend geworden,” zegt 

commissaris Robbertsen namens het provinciebestuur. Alle partijen gaan nu eerst gezamenlijk verder 

invulling geven aan een economische agenda op basis van het landelijk topsectorenbeleid.  Onder 

leiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan hebben de provincies en steden in 

de noordvleugel van de Randstad daartoe al stappen gezet. Het kabinet is tevreden met deze inzet. 

Uitgangspunt van het kabinet is een bestuurlijke inrichting die bestaat uit drie lagen: gemeenten, 

provincies en Rijk. Daarom is besloten de Wgr-plusregio’s (zelfstandige bestuurslagen op bovenlokaal 

niveau) per 1 januari 2013 op te heffen. In Utrecht gaat dat om het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De 

afgelopen jaren was in de provincie Utrecht het verkeer en (openbaar) vervoer verdeeld georganiseerd. 

Rondom de stad Utrecht was het de verantwoordelijkheid van het BRU en in de rest van de provincie 

Utrecht was het provinciebestuur verantwoordelijk. Met dit kabinetsbesluit komt daar een einde aan.  

In de nieuwe situatie wordt het makkelijker om tot een goed afgestemd openbaar vervoersnetwerk te 

komen wat voor de reiziger een positief effect heeft. De provincie neemt het initiatief om samen met 

alle gemeenten in de regio te overleggen over een goede invulling van de nieuwe situatie. 
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Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Eva de Vroome via 030 258 22 49  / 06 12 67 

13 42 of eva.de.vroome@provincie-utrecht.nl. 
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