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Bijlage 

Wat is het MIRT? 
 
Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het rijk. 
Jaarlijks wordt het MIRT-overzicht (https://www.mirtoverzicht.nl/) als bijlage van de begroting van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden. In het 
MIRT zijn rijksprojecten en rijksprogramma’s opgenomen, waarmee gewerkt wordt aan de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. De rijksinvesteringen in het MIRT worden (hoofdzakelijk) gefinancierd uit het 
Infrastructuurfonds en het Deltafonds. 
 
De spelregels van het MIRT beschrijven de rollen en taken van partijen en de 
besluitvormingsvereisten bij het rijk om te komen tot een beslissing over een eventuele financiële 
rijksbijdrage aan een MIRT-opgave, -project of -programma. Ze schetsen het proces dat moet worden 
doorlopen van verkenning, planuitwerking tot en met realisatie, inclusief de bijbehorende 
beslismomenten. De afgelopen periode is het MIRT vernieuwd. Dit heeft geleid tot het actualiseren 
van de spelregels, die in 2016 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. De spelregels beschrijven in 
42 bladzijden de werkwijze van het MIRT, de voorwaarden om voor een rijksbijdrage uit het MIRT in 
aanmerking te komen en de procedure die voor een MIRT-project doorlopen moet worden. Wij 
proberen in deze toelichting in het kort de essentie voor u te schetsen. Voor complete informatie kunt 
u de spelregels zelf raadplegen. 
 
Schematisch is de werkwijze van het MIRT als volgt: 
 

 
Het begint dus met de Gebiedsagenda. In de Gebiedsagenda (in ons geval de Gebiedsagenda Noord-
Nederland) benoemen rijk en SNN de gezamenlijke opgaven in het ruimtelijk-fysieke domein met een 
horizon tot 2040. Met andere woorden: voor welke onderwerpen en knelpunten voelen rijk en regio 
zich beiden verantwoordelijk. Daarmee is het nog geen automatisme dat die opgaven altijd voor een 
financiële bijdrage van het rijk in aanmerking komen, maar het helpt wel. Vaak zijn de opgaven in de 
Gebiedsagenda wat algemeen geformuleerd, het gaat immers om strategische opgaven voor de 
langere termijn. En op die manier laten ze ook ruimte voor concretere ontwikkelingen in de loop der 
tijd en voortschrijdend inzicht in wat we een knelpunt vinden en wat niet. In het jaarlijkse BO-MIRT 
bespreken rijk en regio welke acties voor de komende paar jaar voortvloeien uit de Gebiedsagenda en 
wordt de stand van zaken van die acties besproken. 
 

https://www.mirtoverzicht.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt
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De stap op weg naar een MIRT-project loopt via de Startbeslissing. Dit is een beslissing van de 
minister of staatssecretaris om een bepaald knelpunt te gaan onderzoeken. In de praktijk is dit een 
lastige stap. Hiervoor is nodig dat de minister of staatssecretaris er van overtuigd is dat zij, als 
rijksoverheid, een probleem heeft. Hiervoor hanteert het rijk de eigen analyses en beleidsnota's als 
meetlat. Denk met name aan de doelstellingen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en 
doorlichting uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyses.
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Heeft een opgave die stap gepasseerd dan volgt een procedure met MIRT Verkenning, Planuitwerking 
en Realisatie die sterk lijkt op onze eigen MIT-procedure. Per beslismoment dient te worden voldaan 
aan het bijbehorende informatieprofiel zoals omschreven in de spelregels. Daarin wordt steeds 
ingegaan op: 

• de opgave of probleemanalyse; 
• oplossingsrichtingen; 
• betrokken partijen; 
• financiën; 
• besluitvorming; 
• aanpak van het vervolg. 

Het doel hiervan is om helder te schetsen welke informatie in welke fase nodig is, te verantwoorden 
hoe de beslissing tot stand is gekomen, wat de beslissing inhoudelijk bevat en wat het eventuele 
vervolgtraject is. Het systeem van de spelregels werkt daarbij als een zeef. Er is geen automatische 
doorstroming van een project van de ene naar de volgende fase. Per fase wordt een expliciete 
bestuurlijke beslissing genomen over het wel of niet (blijven) opnemen van het project in het MIRT. 
Hoe verder het project in de procedure komt, hoe concreter het project wordt. 
 
Afspraken tussen rijk en regio over de toepassing van de MIRT-procedure voor een bepaalde opgave, 
de te hanteren kaders, financiën en de wijze van besluitvorming worden vaak al ten tijde van de 
Startbeslissing vastgelegd in een bestuurlijke afspraak, bijvoorbeeld een Bestuursovereenkomst. 
 
In het schema ziet u ook het MIRT Onderzoek staan. Dit is een aparte vorm die voornamelijk wordt 
ingezet om een bepaalde opgave beter in kaart te brengen wanneer deze nog onvoldoende helder is. 
Zowel rijk als regio kunnen het initiatief hiertoe nemen, maar het resultaat staat nog op zich en 
verplicht tot niets. Eventueel kan het daarna een vervolg krijgen binnen het MIRT. In dat laatste geval 
resulteert het MIRT Onderzoek in een besluit (Startbeslissing) om een MIRT Verkenning te starten. 
 

                                                           
1
 Tot op heden zijn voor het MIRT met name de bereikbaarheidsdoelstellingen (files) en capaciteitsanalyses 

(passen de mensen nog op de weg of in het openbaar vervoer) dominant. Om die reden komen regio's met 
andere opgaven maar mondjesmaat in aanmerking voor rijksbijdragen via het MIRT. Daar staat tegenover dat 
wij het afgelopen decennium hebben kunnen profiteren van de afspraken over het RSP-ZZL. 


