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RANDSTAD 2040

‘Een nieuwe benadering in denken en doen voor de Randstad’
Advies aan minister Cramer (voorzitter Kwintet)
van de RO gedeputeerden van de vier RANDSTAD provincies.

De portefeuillehouders RO van de vier Randstadprovincies ondersteunen het motto van Randstad 2040:
naar een duurzame en concurrerende Europese topregio. Ook de Randstadprovincies hebben deze ambitie.
Wij verwachten dat Randstad 2040 een product wordt met een duidelijke herkenbare visie van het Rijk op
de lange termijn. Het gaat dan om thema's als:
globalisering: de metropool als nieuwe stad en kweekvijver van creativiteit, cultuur en emancipatie;
het landelijk gebied als toegankelijk en recreatief landschap met innoverende greenports en regionale
productie nabij de stad
demografie: krimp en daarmee concurrentie om de (hoog opgeleide) mens
klimaat, energie, CO2 en
bereikbaarheid
Wij spreken onze zorg uit of het door u voorgenomen tijdschema voldoende ruimte biedt om deze visie te
ontwikkelen. Mocht dit niet het geval zijn dan pleiten wij met nadruk voor de opname van een lange termijn
onderzoeksagenda in ieder geval voor de periode tot 2040.

De opgaven
Voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Randstad is het nodig om uit te gaan
van een metropolitane strategie. Naast het versterken van de economische clusters moet er gewerkt worden
aan het verbeteren van de leefomgeving en het vestigingsklimaat in de Randstad. Mensen moeten er willen
wonen en werken. De Randstad is uniek in zijn combinatie van afwisselende steden en hoogwaardige
landschappen. De diversiteit van de Randstad is een belangrijke troef in de internationale concurrentie.
Om de kwaliteit van de landschappen te behouden en te versterken zal fors ingezet moeten worden op
bundeling van verstedelijking maar ook op landbouw, natuur en water. Een uitstekende bereikbaarheid voor
mensen en goederen is ook een randvoorwaarde.
De Randstadprovincies gaan voor het realiseren van een metropolitaan netwerk in de Randstad.
Een dergelijk netwerk kan niet zonder gerichte keuzen met bijbehorende investeringsstrategie gerealiseerd
worden. Al deze keuzes worden beïnvloed door het gegeven dat er moet worden geïnvesteerd in een
klimaatbestendige en duurzame Randstad.
De vier Randstadprovincies verwachten in het kader van Randstad 2040 duidelijkheid over wat het Rijk van
nationaal belang acht in de Randstad en hoe het Rijk deze projecten, in samenwerking met de andere
overheden en eventueel andere partijen, wil realiseren.
De vier beschouwen de zes onderstaande opgaven als urgent en belangrijk op de schaal van de Randstad.
Deze opgaven voor een concurrerende Randstad in 2040 vragen om uitwerking, afweging en afstemming
op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Economische clusters in hun onderlinge samenhang

Stedelijke intensivering

Metropolitane bereikbaarheid

Metropolitaan parklandschap

Duurzaamheid en klimaat

Gerichte sturing en investeringstrategie
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Versterken van de economische clusters in hun onderlinge samenhang

Het gaat om de versterking van de internationale opererende clusters in hun onderlinge samenhang:
Logistiek luchthavencluster (Schiphol / Lelystad / Rotterdam)
Havenindustrieel complex (Rotterdam / Amsterdam-Zaanstad-IJmond )
World Legal Capital (Den Haag)
Greenports Europe (Westland-Oostland, Bollenstreek, Boskoop / Aalsmeer)
Zakelijk dienstverlening, kennis en creativiteitscluster (Amsterdam, Utrecht)
De havens in en rond Amsterdam en Rotterdam moeten met elkaar samenwerken om gezamenlijk
internationaal te kunnen concurreren. Zo heeft het havenindustrieel complex het zwaartepunt in Rotterdam,
maar dient het beleid gericht te zijn op gehele havensysteem van Hamburg tot Antwerpen. De kennisnetwerken
in de Randstad en met name tussen de vijf economische clusters vragen om verbetering van de uitwisseling
tussen kennis-bedrijfsleven-overheid, om voldoende geschoolde arbeidskrachten, om een aantrekkelijke
denk-, woon-, en leefomgeving en om broedplaatsen voor nieuwe creatieve en innovatieve werkgelegenheid.

Voor Randstad 2040 betekent dit:
inzet op intensivering en herstructurering en in samenhang hiermee:
keuze voor groei van het havenindustrieel complex, de luchthavens en de greenports

 Inzet op en diversiteit in stedelijk programma

De Randstad kent tot 2040 nog een forse verstedelijkingsopgave. In de Randstad neemt het aantal huishoudens
tussen 2030 en 2040 toe, terwijl in de rest van het land de omvang met ongeveer hetzelfde aantal gaat
afnemen. Ook wordt verwacht dat na 2040 het aantal huishoudens in de Randstad nog licht toeneemt.
Om mensen aan de Randstad te kunnen binden is beleid nodig.
Gelet op de unieke kwaliteiten van de Randstad met zijn gevarieerde verstedelijking en hoogwaardige
landschappen, is het nodig fors in te zetten op de binnenstedelijke opgave. Hierbij moeten Rijk en decentrale
partners belemmeringen wegnemen en financiering regelen. Daarnaast is de schaalsprong van Almere van
grote betekenis. Alleen een volwaardige schaalsprong helpt de druk op kwetsbare gebieden in het Groene
Hart en de overige delen van de Randstad te verminderen.
In de steden kan worden verdicht door (binnen)stedelijke (hoog)bouw. Zo kunnen nabij stations topmilieus
worden gerealiseerd. Het contrast binnenstedelijk en perifeer kan groter; het gaat dan om de keuze tussen
<5 won/ha of >50 won/ha. Voor alle gebieden geldt het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik en het
aanbrengen van scherpe contouren stad-land. Daarbij hoort een goede ontsluiting van de woonwijken naar
het metropolitane landschap. Bij meervoudig grondgebruik mogen we nieuwe initiatieven niet schuwen. Zo
kan via de overkluizing van snelwegen die het stedelijk gebied doorsnijden additionele ruimte voor
verstedelijking binnen de bestaande contouren gevonden worden. De R in het MIRT zou hiermee een enorme
meerwaarde krijgen.

Daarnaast gaat het om het benutten van de synergie tussen steden. Er is voor de concurrentiepositie van
de Randstad en de rest van Europa behoefte aan de ontwikkeling van gevarieerde topmilieus voor hoogopgeleide
kenniswerkers.

Voor Randstad 2040 betekent dit:
iedere stad versterkt haar eigen onderscheidend profiel
grote inzet op de binnenstedelijke opgave, inclusief bedrijvenlocaties
behoud sociale en culturele menging en diversiteit in de stedelijke gebieden
oplossingen voor belemmeringen in relatie tot binnenstedelijke opgave
waterberging betekent extra investeringen
nieuwe financieringsarrangementen voor de binnenstedelijke opgave
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(Inter)nationale bereikbaarheid voor goederen en personen in alle modaliteiten

Tot 2040 zal de mobiliteit in de Randstad met meer dan 50% toenemen. Bereikbaarheidsproblemen doen
zich vooral voor in en rond de stedelijke gebieden. De prioriteit moet worden gelegd bij de ontwikkeling van
een samenhangend regionaal OV-systeem, dat via transferia is gekoppeld aan een (inter)nationaal netwerk
van wegen en OV.
Op het schaalniveau van de Randstad moet worden ingezet op het versterken en complementeren van
internationale wegcorridors en het OV-systeem voor goederen en personen.
Er is met name behoefte aan een hoogwaardig OV-systeem, dat de centra van de steden met elkaar verbindt.
Dit OV-systeem vermindert niet alleen het aantal autokilometers, maar vergoot tevens de keuzevrijhed van
huishoudens, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om wonen, werken en recreëren dagelijks te
combineren (Dagindeling). Speciale aandacht hierbij vraagt de personenvervoerverbinding tussen Schiphol
(en de filialen Lelystad en Rotterdam) en de internationaal opererende clusters van werkgelegenheid.
Voor het wegverkeer geldt dat zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet als volwaardig
functionerende en gekoppelde netwerken moeten gaan functioneren. Bij weg en OV hebben zowel Rijk als
de provincies een verantwoordelijkheid. Daarvoor zijn ook voldoende middelen nodig via onder meer de brede
doeluitkering. De (inter)nationale verbindingen en de regionale verbindingen moeten elkaar aanvullen en
niet hinderen, om bijvoorbeeld IKEA-files te voorkomen. In het kader van het versterken van de internationale
verbindingen is de positie van de knooppunten daarin, zoals de HUB-Utrecht, van groot belang.

Voor Randstad 2040 betekent dit:
ontwikkelen van regionale samenhangende metropolitane OV systemen die gekoppeld zijn aan
achterlandverbindingen
koppeling van Almere bij een groei naar 350.000 inwoners aan de infranetwerken van Utrecht en Amsterdam
ontvlechting doorgaand en regionaal verkeer op de hoofdverbindingen, zowel ten aanzien van weg als OV
oplossen van knelpunten (o.a. externe veiligheid) in het goederenspoornetwerk
verbetering goederenvervoer op de lijn Amsterdam - Rotterdam – Antwerpen
aanleg Deltalijn (= HSL-oost)

Een metropolitaan parklandschap

Voor een metropolitaan parklandschap is het van belang een groenblauw raamwerk te ontwikkelen, dat niet
alleen een toegankelijk landschap omhelst, maar tevens een duurzaam en robuust watersysteem kent.
De kustgebieden (Noordzee en het blauwe hart IJmeer/Markermeer) en het Nationaal Landschap Groene
Hart zijn bepalend voor de identiteit van de Randstad. Landschappen als het Groene Hart moeten worden
ingericht als metropolitaan parklandschap voor de stedelingen. Aan de kust en in het IJmeer/Markermeer
zijn natuur, landschap en recreatie van belang. Hierbij spelen klimaat- bestendigheid en waterveiligheid een
grote rol.
Als benadering geldt dat 'groen' een wezenlijk onderdeel is van de leefomgeving en niet het restant na
verstedelijking. Deze aanpak bestaat uit het toegankelijk maken van het landschap, het voorkomen van
verrommeling en het behouden en verhogen van de kwaliteit. Hiervoor moeten investeringen geëntameerd
worden. Deze maatregelen faciliteren de stedeling in het gebruik van het metropolitane parklandschap.
Een goed recreatief routenetwerk maakt goede verbindingen tussen stad en land mogelijk.

Voor Randstad 2040 betekent dit:
vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het parklandschap.
verbinden van stedelijke gebieden en grote landschappen (Noordzee, IJmeer/Markermeer en Groene Hart)
rijksprogramma’s ter realisering verstedelijkingsstrategie en groenblauwe strategie
zonering naar gebruiksmogelijkheden en planologisch-juridische regimes.
nieuwe financiële arrangementen rood, blauw, groen en paars.
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Duurzaamheid en klimaatbestendigheid

De ontwikkeling van de Randstad moet klimaatbestendig (water) en klimaatneutraal (energie) zijn. Dit laatste
heeft vooral betrekking op adaptatie aan klimaatverandering in woon- en werkgebieden.
De klimaatbestendigheid op watergebied heeft vooral betrekking op de ontwikkeling van een watersysteem
dat de veranderingen als gevolg van klimaatverandering aan kan. Aspecten daarbij zijn het opvangen en
bergen van rivierwater; het oplossen van de spanning tussen landbouw en de toenemende verzilting en
bodemdaling en het ontwikkelen van een duurzaam perspectief voor veenweidegebieden.
De voor waterveiligheid vereiste aandacht voor de toenemende waterafvoer via de grote rivieren kan leiden
tot win-win situaties indien waterberging wordt gecombineerd met andere functies als natuur, recreatie en
wonen. Compartimenteren en aangepast bouwen dragen bij aan het voorkomen van overstromingen en het
beperken van de gevolgen daarvan. Herijking van de huidige dijkringen is nodig om het beschermingsniveau
in relatie te brengen tot de waarden binnen de dijkring. Daarbij wordt ook gekeken naar normdifferentiatie
tussen meer en minder economisch waardevolle gebieden.

Voor Randstad 2040 betekent dit:
nader onderzoek naar maatregelen en investeringen voor een hogere waterveiligheid
onderzoek naar ruimtelijke consequenties van alternatieve energiebronnen
proeftuinen van klimaatbestendig en energieneutraal bouwen
innovatie voor een energieneutrale ruimtelijk ontwikkeling

Sturings- en investeringsstrategie

De Randstad levert een grote economische (> 50% BNP) en culturele bijdrage aan de positie van Nederland
in internationaal opzicht. Deze bijzondere positie rechtvaardigt investeringen in de metropoolvorming van
de Randstad. Deze investeringen dienen gericht te zijn op de bovengenoemde opgaven. De huidige
financieringssystematiek voor grote projecten schiet tekort. Overwogen kan worden een langetermijnfonds
op te richten, dat kan dienen als hefboom voor het losweken van private financieringen.

De nieuwe metropolitane benaderingswijze van de opgave vraagt een nieuw afwegingskader van de
verschillende geldstromen als MIRT, ISV, ILG, FES. Hiertoe moet de overheid financieringsstromen zodanig
richten dat publieke en private partijen strategische allianties aan kunnen gaan.

De provincies vragen het Rijk samen te werken aan klimaatveiligheid en metropolitane bereikbaarheid in
de Randstad. Daarbij zijn wij van mening dat het MIRT voor nu en voor straks het rijksuitvoeringsprogramma
is. Dit programma moet zich richten op alle voorwaarden voor een concurrerende Randstad.
De Randstadprovincies willen samen met het rijk zodanige ruimtelijke en fiscale voorwaarden scheppen dat
het bedrijfsleven uitgedaagd wordt. Hierdoor wordt het rendement van de economische clusters verhoogd.

Wij zijn overtuigd dat enkel een gezamenlijk optrekken van Randstadprovincies en rijk volgens deze nieuwe
benadering het noodzakelijke commitment kan leveren om de Randstad te maken tot wat ze behoort te zijn:
een internationaal concurrerende topregio!

Anne Bliek-de Jong, Flevoland
Ton Hooijmaijers, Noord-Holland
Manita Koop, Zuid-Holland
Bart Krol, Utrecht
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