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Inleiding 

Op grond van artikel 28, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 
Randstad vraagt het bestuur van Regio Randstad de algemene besturen van de 12 randstadbesturen om 
hun zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2008. 
 
Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad vraagt 
het bestuur van Regio Randstad de algemene besturen van de 12 randstadbesturen om hun zienswijze 
kenbaar te maken op de ontwerpjaarrekening 2006. 
 
De zienswijzen dienen uiterlijk op 29 mei 2007 kenbaar te worden gemaakt aan Regio Randstad. 
Op 12 juni 2007 zullen beide stukken samen met de zienswijzen ter vaststelling worden aangeboden 
aan het algemeen bestuur van Regio Randstad. Namens de provincie Utrecht zitten de gedeputeerden 
Ekkers en Lokker in het Algemeen Bestuur. 
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Besluit 

Besluit van 29 mei 2007 tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2008 van Regio 
Randstad en de ontwerpjaarrekening 2006 van Regio Randstad. 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 24 april 2007, 
 
Gelezen; 
De ontwerpbegroting 2008 en het ontwerpjaarverslag 2006 van Regio Randstad; 
 
Overwegende;  
Dat het opstellen van de ontwerpbegroting 2008 moest plaatsvinden binnen onscherpe beleidskader;  
 
Dat in dit verband kan worden genoemd het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende dat nog 
weinig concreet inzicht biedt in de voornemens op de voor Regio Randstad belangrijke onderwerpen; 
 
Dat wel zeker is dat het kabinet onder verantwoordelijkheid van coördinerend minister van Verkeer en 
Waterstaat, samen met de provincies en de gemeenten een Urgentieprogramma voor de Randstad zal 
opstellen; 
 
Dat in verband hiermee de begroting vooral een weergave vormt van de eigen prioriteiten van het 
samenwerkingsverband, zoals die eind 2006, begin 2007 in het bestuur zijn vastgesteld; 
 
Dat om de bestuurlijke aansturing te versterken, het bestuur voor de belangrijkste werkterreinen de 
activiteiten voor 2008 in samenspraak met hun bestuurlijke achterbannen nader zullen vaststellen en 
binnen deze begroting nader inhoud zullen geven.  
 

Besluiten:  
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2008 van Regio Randstad; 
2. In te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2006 van Regio Randstad. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Per 1-1-2002 functioneert de gemeenschappelijk regeling het samenwerkingsverband Regio Randstad, 
een samenwerking tussen de dagelijkse besturen van de vier Randstadprovincies en de vier grote 
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en de vier stadsregio’s Amsterdam en 
Rotterdam, het Stadsgewest Haaglanden en het Bestuur Regio Utrecht. Almere is als waarnemer in het 
bestuur vertegenwoordigd. 
Voor meer algemene informatie over de doelstelling van Regio Randstad, de noodzaak tot 
samenwerking  in de Randstad, de Randstadsamenwerking in Brussel, de structuur AB en DB etc. 
wordt u verwezen naar het informatiepakket dat door bureau Regio Randstad binnenkort aan alle 
statenleden wordt toegezonden. 
Voorts melden wij u dat de directeur van bureau Regio Randstad, de heer E. Storm, in uw 
commissievergadering van 14 mei 2007 een toelichting geeft op de ontwerpbegroting 2008 en de 
jaarrekening 2006. Vervolgens zal de behandeling van dit statenvoorstel plaatsvinden. 
 
Begroting 2008 
In de ontwerpbegroting zijn activiteiten opgenomen die als prioriteit van het bestuur zijn aangemerkt. 
Niettemin kan het zijn dat deze activiteiten niet de concrete activiteiten voor 2008 zijn. Dit komt door 
de zeer vroegtijdige opstelling van de begroting en de onscherpe beleidskaders. 
Het coalitieakkoord van kabinet Balkenende IV biedt nog weinig concreet inzicht in de voornemens 
op de voor de Regio Randstad belangrijke onderwerpen. Wat wel duidelijk is dat voor de zomer het 
kabinet komt met een Urgentieprogramma voor de Randstad die onder verantwoordelijkheid van 
coördinerend minister van Verkeer en Vervoer wordt opgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is over 
het Urgentieprogramma Randstad zullen wij u daarover  informeren. Ook dan zal er meer duidelijk 
zijn wat de consequenties daarvan zijn voor het bestuur en het bureau Regio Randstad. 
Een en ander betekent dat de begroting een weergave vormt van de eigen prioriteiten van het 
samenwerkingsverband, zoals die eind 2006, begin 2007 in het bestuur zijn vastgesteld. Om de 
bestuurlijke aansturing te versterken zal het bestuur voor de belangrijkste werkterreinen de activiteiten 
voor 2008 in samenspraak met hun bestuurlijke achterbannen nader vaststellen en binnen deze 
begroting nader inhoud geven. 
Er worden vijf inhoudelijke werkterreinen onderscheiden, die de verbetering van de 
concurrentiepositie en de leefbaarheid van de Randstad tot doel hebben. Voor elk werkterrein of 
activiteit zijn bestuurlijke trekkers aangewezen. Voor het werkterrein Versterking internationale 
concurrentie (activiteiten Economische Strategie Randstad, Monitoring Randstad Holland en 
Verbetering vestigingsklimaat) is onze gedeputeerde, de heer mr. J.H. Ekkers, mede bestuurlijk 
trekker. 
 
Jaarrekening 2006  
Ondanks de gerealiseerde taakstelling van 30% minder budget voor 2006 en het betrekkelijke gure 
samenwerkingsklimaat (meer werken via de ‘vleugels, Holland Acht) kan geconcludeerd worden dat 
bestuur en bureau van het Samenwerkingsverband Regio Randstad een vruchtbaar jaar achter de rug 
hebben. Er zijn nieuwe onderwerpen op de agenda gekomen die een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de beleidsontwikkeling van Randstad Holland. Voorbeelden daarvan: het OESO-rapport, 
het bestuurlijk overleg over de aansluiting stad-land en het advies van BCI over de verbetering van het 
vestigingsklimaat.  
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Financiën 
De jaarlijkse bijdragen van de partijen in Regio Randstad worden bepaald aan de hand van een vaste 
verdeelsleutel.  
Door het bestuur is besloten om een bezuiniging van 30% voor 2006 en voor 2007 door te voeren. 
Deze bezuiniging is voortgezet in de begroting 2008, de bijdrage van de provincie Utrecht bedraagt in 
2008 € 153.593,-- (inclusief de kosten van Brussel). 
 
Bijlagen 

- Ontwerpbegroting 2008 regio Randstad; 
- Ontwerpjaarverslag 2006 regio Randstad; 
- Accountantsverklaring  

 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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