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Geacht College, 

 

De fractie van Groninger Belang wil graag meer duidelijkheid in opzet, 

verantwoordelijkheden en beïnvloedingsmomenten bij de totstandkoming en bijstelling van 

het MIRT. Het is voor ons een relatief nieuw onderwerp waar we graag meer van willen 

weten. 

Wij hebben begrepen dat de budgetten van het MIRT tot 2028 zijn vastgelegd 1. 

Hieropvolgend zou een programma tot 2046 of 2048 worden vastgelegd. 

Ook is in 2014 als onderlegger voor Bestuurlijk Overleg rondom het MIRT in Noord-

Nederland een nota Energieke Noorderruimte MIRT Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040 

opgesteld. 

Wij hebben de volgende vragen: 

1- Kunt u grafisch de organisatiestructuur rondom het MIRT schetsen. Wat is daarbij 

de positie van de provincies, welke positie heeft het rijk, welke middelen zijn 

hiermee gemoeid en wie is voor welk deel van de financiering verantwoordelijk. 

Hoe is de positie van Staten en Raden geborgd? 

2- Hoe vaak vindt het bestuurlijk overleg MIRT plaats? Op welke wijze worden de 

Staten en de betrokken raden daarbij betrokken en/of over geïnformeerd 

/gehoord? 

3- Tot 2040 zijn plannen en ambities benoemd in de gebiedsagenda Noord-

Nederland. Welke route is gebruikelijk voor dit soort stukken? Welke status heeft 

dit stuk precies? Welke rol vervult SNN daarbij en hoe is dit verankerd in relatie 

tot taken en bevoegdheden van de Staten en het College. 

4- Is bijstelling of aanpassing van de gebiedsagenda 2040 mogelijk? En is het ook 

de bedoeling om vanuit het Noorden nog specifiekere studies vorm te geven als 

onderlegger voor toekomstige planvorming? 

5- We begrijpen dat de middelen in het MIRT tot 2028 grotendeels zijn vastgelegd. 

Daarna zal dit voor een volgende 20 jaar vastgelegd worden. Een belangrijk 

moment. Hoe gaan we als PS en GS een visie vormen wat we in deze discussie 

in willen brengen? Hoe ziet het besluitvormingstraject hierbij er uit, welke rol is er 

voor de staten, en welk tijdpad is hieraan gekoppeld.  
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6- In de afgelopen maanden zijn verschillende stukken verschenen die het rijk als 

onderlegger gebruikt bij de discussie over de toekomst van het MIRT (OV 2040, 

Marktordening Spoor 2025, Onderzoek Nationale Markt en Capaciteits Analyse 

2017). 

 

Wordt de inhoud van deze stukken op enigerlei wijze afgestemd met uw 

college? Vindt er afstemming plaats met SNN of is er een andere 

vorm/overlegtafel waar dit plaats heeft en welke overlegtafel of vorm is dit 

dan? Hoe worden de Staten hiervan op de hoogte gesteld? 

7- Hoe ziet de toekomst van het MIRT er uit. Blijft dezelfde modus bestaan of wordt 

het anders opgezet. Is dit schematisch te duiden? 

Met vriendelijke groet, 

Namens de statenfractie Groninger Belang, Bram Schmaal  

 


