De Vereniging Deltametropool organiseert:
Randstad na Urgent
Conferentie over het tijdperk ná Randstad Urgent en vóór 2040

Gemeentemuseum Den Haag
maandag 7 juli 2008
13:00 – 18:00 uur

Onder leiding van minister Eurlings wordt hard gewerkt aan Randstad Urgent – het urgentieprogramma van drieëndertig prioritaire
projecten dat van de Randstad een topregio moet maken. Minister
Cramer richt zich met Randstad 2040 juist nadrukkelijk op het maken
van een visie voor de verre toekomst. Het werk aan beide staat
onder grote druk om dit najaar de eerste resultaten aan de Tweede
Kamer te kunnen voorleggen.

Thema

Onlangs hebben de SER en de VROM-raad in hun advies aan
minister Cramer gepleit voor een samenhangende innovatie- en
investeringsstrategie voor de Randstad als vervolg op Randstad
Urgent. Kortom, een aansporing voor meer ambitie en samenhang.

De verhouding tussen perspectief en project als de twee sturingsinstrumenten van de rijksoverheid op ruimtelijke vraagstukken is
hierin een essentieel punt. Professor Teisman heeft bij het tot stand
komen van Randstad Urgent geadviseerd om de
‘losse_projecten_methode’ te hanteren waarbij de visie Randstad
2040 onderdeel is van het projectenprogramma Randstad Urgent.
Dit is een nieuwe manier van doen. Voorheen werd altijd eerst een
langetermijnvisie gepresenteerd en deze werd daarna al dan niet
met projecten ingevuld. Deze opzet met losse projecten vraagt wel
een voordurende coördinatie van doelstellingen. De bijeenkomst
Randstad na Urgent kan hieraan bijdragen.

Tussen Randstad Urgent en Randstad 2040 dreigt een hiaat te
ontstaan. De Randstad heeft behoefte aan een vervolg op Randstad
Urgent, dat fungeert als brug tussen de huidige projecten en de
langetermijnvisie voor 2040, een programma met strategische projecten die zorgen voor meer kwaliteit en samenhang in de Randstad!

Wat is er nodig na de huidige Randstad Urgent projecten om van de
Randstad een aantrekkelijke en internationale regio te maken?
Hoe kan uit de verschillende projecten binnen Randstad Urgent een
samenhangend perspectief voor de middellange termijn ontstaan?
Welke lessen vanuit Randstad 2040 geven aan dit vraagstuk nu al
een duidelijke richting?

De Vereniging Deltametropool neemt met de conferentie Randstad
na Urgent het initiatief de discussie hierover op gang te brengen.
Strategische denkers bezinnen zich, in dialoog met elkaar en in
discussie met de zaal, op de situatie zoals die zal zijn na de voltooiing van de huidige Randstad Urgent projecten en welke onderwerpen er daarná op de investeringsagenda moeten komen.
De coördinerend minister voor de Randstad, Camiel Eurlings, en
verantwoordelijk minister voor Randstad 2040, Jacqueline Cramer,
geven hun perspectief.

uitnodiging

U kunt zich aanmelden via de website of per e-mail
communicatie@deltametropool.nl.
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Programma
13:00

Ontvangst

13:30

Opening door de voorzitter van de Vereniging Deltametropool
Duco Stadig

13:45

Advies voor het vervolg: met SER en VROM-raad in gesprek
Klaas van Egmond (hoogleraar milieukunde UU) ondervraagt de voorzitters van de commissies
Harry Garretsen (voorzitter Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid van de SER) en
Henry Meijdam (voorzitter VROM-raad) over de conclusies uit de SER en VROM-raad adviezen: ‘Zuinig op de
Randstad’ en ‘Verbinden & Verknopen - Advies over integrale langetermijnvisie Randstad 2040’

14.30

Minister Camiel Eurlings neemt het rapport ‘Trends in mobiliteit nr. 2, de Randstad voorbij,
gevolgen van een economische schaalsprong’ van Cap Gemini in ontvangst en geeft perspectief.

15:00

Pauze

15:15

Van projecten naar perspectieven
Klaas van Egmond ondervraagt vier strategische denkers over het tijdperk na Randstad Urgent en voordat het
2040 is, over de bestaande of potentiële samenhang tussen de Randstad Urgent projecten, de bijdragen aan de
Randstad als geheel en over het verband tussen projecten en een perspectief:
Joost Schrijnen (directeur Structuurvisie Almere 2030+) – RO
Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid en Logistieke Organisatie TU Delft)
Yttje Feddes (landschapsarchitect Feddes/Olthof) – landschap/groen/blauw
Katrien Termeer (hoogleraar bestuurskunde WUR) – bestuur
In discussie met de zaal wordt de agenda opgemaakt.

16:15

Conclusies door Klaas van Egmond en Duco Stadig
In aanwezigheid van speciale gast minister Jacqueline Cramer

16:30

Minister Jacqueline Cramer neemt conclusies van de middag in ontvangst en becommentarieert deze in
het perspectief van Randstad 2040
Welke programma’s kunnen de aansluiting vormen tussen de projecten van het Randstad Urgent en de visie van
Randstad 2040?
Welke concrete onderwerpen komen uit Randstad 2040 naar voren waar we nu al op kunnen voorsorteren?

17:00

Borrel

