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Inleiding
Bijgaand treft u de concept jaarrekening 2003 en de ontwerp begroting 2005 aan van Regio Randstad.
Op grond van artikel 28 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad
vraagt het dagelijks bestuur van regio randstad de algemene besturen van de 12 randstadoverheden om
hun zienswijze op de ontwerp begroting 2005. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerkingsverband Randstad vraagt het dagelijks bestuur van regio randstad de
algemene besturen van de 12 randstadoverheden om hun zienswijze kenbaar te maken op de concept-
jaarrekening 2003. De zienswijzen dienen uiterlijk 3 juni 2004 kenbaar te worden gemaakt aan regio
randstad.
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Ontwerp-besluit

Besluit van 24 mei 2004 tot het instemmen met de concept-jaarrekening 2003 van Regio Randstad en
het indienen van de zienswijzen op de ontwerp-begroting 2005 van Regio Randstad zoals verwoord in
bijgaande toelichting.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 27 april 2004, dienst/sector BMS, nummer
2004CGC000251i;

Gelezen;
De concept-jaarrekening 2003 en de ontwerp-begroting 2005 van Regio Randstad

Overwegende;
Dat wij een groot belang hechten aan samenwerking in Randstadverband

Besluiten:
• In te stemmen met de concept-jaarrekening 2003 van Regio Randstad;
• Op de ontwerp-begroting 2005 van Regio Randstad de zienswijzen in te dienen zoals verwoord in

de bijgaande toelichting.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
In samenwerking met de andere Randstadoverheden komen tot een pakket afspraken en een
investeringsprogramma waarin alle partners (Rijk, provincies, regio’s, gemeenten) hun verantwoordelijkheid
nemen om de Deltametropool te ontwikkelen.

Financiën
Over 2003 zijn de totale lasten van Regio Randstad €326.386,- lager dan de op grond van de begroting
vastgestelde voorschotten ( € 2.028.916). Hieraan ligt ten grondslag dat een aantal voorgenomen activiteiten niet
danwel verlaat zijn opgestart, ten gevolge van de regeringswisselingen en de demissionaire periode van het
kabinet Balkenende-I. Het niet bestede bedrag wordt volgens de vastgestelde verdeling (40% provincies, 40%
grote steden, 20% kaderwetgebieden) met de daarbinnen vastgestelde verdeelsleutels geretourneerd aan de
deelnemers. Dit betekent dat de provincie Utrecht een bedrag van € 25.846 zal ontvangen.
Dit bedrag valt terug aan de deelnemers omdat Regio Randstad geen bedragen overhevelt van het ene jaar naar
het andere jaar. Per jaar wordt de eindafrekening gemaakt.
Voor 2005 wordt van de provincie Utrecht een bijdrage gevraagd van € 234.225. Dit bedrag valt binnen de
begroting voor Randstadsamenwerking en het Randstadkantoor te Brussel en is gebaseerd op de bijdrage voor
2004, verhoogd met 2%. De resterende middelen binnen het budget Randstadsamenwerking fungeren als
werkbudget, voor onder meer activiteiten in het kader van NV Utrecht.

Bijlagen
Jaarrekening 2003 en Begroting 2005 Regio Randstad

Toelichting

Concept Jaarrekening 2003
Als gevolg van de kabinetswisselingen hebben de samenwerkende overheden in de Randstad minder resultaten
geboekt dan vooraf voorzien. Geplande activiteiten zijn niet uitgevoerd of later gestart dan voorzien. Over 2003
zijn de totale lasten van Regio Randstad daardoor €326.386,- lager dan de op grond van de begroting
vastgestelde voorschotten ( € 2.028.916). Het niet bestede bedrag wordt volgens de vastgestelde verdeling (40%
provincies, 40% grote steden, 20% kaderwetgebieden) met de daarbinnen vastgestelde verdeelsleutels
geretourneerd aan de deelnemers. Dit betekent dat de provincie Utrecht een bedrag van € 25.846 zal ontvangen.

De concept- jaarrekening 2003 geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen. Wel betreuren wij het dat
de voortgang van activiteiten in Randstadverband heeft geleden onder de kabinetswisselingen. Met de
totstandkoming van de Nota Ruimte en de Agenda voor een Vitaal Platteland zijn twee belangrijke rijkskaders
gegeven voor de ontwikkeling van de Randstad. Wij verwachten dan ook dat de komende periode met
voortvarendheid wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de randstad.

Ontwerp begroting 2005
Vooraf merken we op het niet nodig te vinden dat een ontwerp-begroting gedrukt en in kleur wordt toegestuurd
aan de deelnemende besturen. Het hiermee gemoeide geld kan beter worden benut voor activiteiten die bijdragen
aan de ontwikkeling van de Randstad.
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De begroting 2005 is opgebouwd rond zes programma’s: drie inhoudelijke en drie ‘ondersteunende’. Deze
indeling is zo algemeen van aard dat de indeling in programma’s een langdurige geldigheid kan hebben. Wij
pleiten ervoor deze indeling gedurende de komende jaren te blijven hanteren om zo de voortgang van de
programma’s goed te kunnen blijven monitoren.

Bij de speerpunten voor 2005 ontbreekt op pagina 4 de rol van de Utrechtse regio als centrale knoop tussen de
Randstad en het Europese achterland. Ditzelfde geldt bij de uitwerking van programma 1, Internationaal netwerk
op pagina 8 en 9. De Utrechtse regio is economisch sterk en fungeert als infrastructurele draaischijf voor de
Randstad, waaronder beide mainports.

Op bladzijde 5 onder punt 2 wordt gesproken over een half dozijn science parks. Dit klinkt alsof er weinig
vertrouwen is. Voorstel is om te spreken over fysieke kennisinfrastructuur met als uitwerking o.a. de
ontwikkeling van science parcs. Dit dient vervolgens terug te komen bij de uitwerking van programma 2 op de
pagina’s 10 en 11.

Op bladzijde 10, eerste bullit, wordt wel gesproken over de HSL zuid en oost, maar niet over de HSL-west. In
het voorgaande programma op pagina 8 wel. Wij pleiten voor een consistente aandacht voor de HSL-west omdat
deze ook voor het internationale vestigingsmilieu van belang is.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


