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Strategisch Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en Transport 15 mei 2019.

Geachte dames en heren,

Aanleiding
In de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie van 27 februari 2019 is bij de behandeling van 
agendapunt 7f gesproken over de "uitkomsten van het bestuurlijk overleg rijk-regio - BO MIRT".
Wij hebben toegezegd u, indien relevant, periodiek te informeren over onze halfjaarlijkse MIRT overleggen met 
het Rijk om fracties in uw Staten te faciliteren om onze lobby in Den Haag te ondersteunen.

Rol en bevoegdheden PS
U ontvangt deze informatie ter kennisgeving. Er wordt van u geen besluit gevraagd.

Nadere toelichting
Het structurele bestuurlijk overleg tussen landsdelen, zoals Noord-Nederland en het Rijk over het 
meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) heeft een vaste frequentie van twee keer 
per jaar. In het voorjaar is er steeds een informeel werkbezoek van bewindspersonen aan de regio. Dit is het 
strategisch Bestuurlijk Overleg MIRT (sBO MIRT) dat steeds op een andere locatie wordt gehouden. Vorig jaar 
was het sBO MIRT te gast op het Suikerfabriekterrein in Groningen.
In het najaar is er steeds een overleg met een agenda met projecten voor de kortere en langere termijn die een 
gezamenlijke inspanning van Rijk en regio vragen (zie ook: https://www.mirtoverzicht.nl).

Strategisch BO MIRT Noord-Nederland 2019
Het strategisch BO MIRT Noord-Nederland heeft plaatsgevonden op 15 mei 2019 van 14.00 - 16.30 uur in 
Leeuwarden. Onder begeleiding van delegatieleider en commissaris van de Koning van Frysiän, de heer 
A. Brok en wethouder van de gemeente Leeuwarden en voorzitter van de bestuurscommissie MIRT Noord- 
Nederland, de heer F. Douwstra zijn de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw C. van 
Nieuwenhuizen en staatssecretaris mevrouw S. van Veldhoven ontvangen in het stationsgebied van 
Leeuwarden. De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw K. Ollongren heeft in verband met dringende 
andere zaken moeten afzeggen, zij werd hoog-ambtelijk vervangen.
In verband met de noodzakelijke aanwezigheid bij de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie kon 
gedeputeerde F. Gräper-van Koolwijk ook niet bij het sBO MIRT zijn, maar vertegenwoordigde gedeputeerde 
H. Staghouwer ons college.

Martinikerkhof12 
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat4 
9712 JNGroningen

Postbus 610 
9700AP Groningen

Telefoon 
050 3164911

WWW. provi ndegroningen. ni 
info@provi ndegroningen. ni

De provincie Groningen werkt voigens normen die zijn vastgeiegd in een handvest voor dienstvedening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling 
Bestuur. Juridische Zaken «.Communicatie: 050 3164160. BTW; NL0019.32.822.B01 / KvK 01182023/IBAN: NL84ABNA0446 0456 91 / BIC; ABNANL2A ©



• Gezien de relatief grote afstanden voor transportondernemers in Groningen en de relatief 'dunne' 
economische structuur wordt gepleit voor het vaststellen van een lagere heffing voor Noord-Nederland. 
Op deze wijze wordt het vestigingsklimaat minder negatief beïnvloed door de heffing.

• Door de opzet van een goed Monitoring en Evaluatie systeem (M&E) en het vaststellen van een goede 
'nul-situatie' in de jaren voorafgaand aan de instelling van de heffing kunnen negatieve effecten van de 
heffing worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat het Rijk (in overleg met de regio) oplossingen 
aandraagt, uitvoert en financiert. Deze opdracht hebben wij ook aan het IPO meegegeven en wij zullen 
ambtelijk betrokken blijven bij de nadere uitwerking van het M&E systeem.

Het ministerie heeft toegezegd dat er in ieder geval nog voor de zomer nader overleg hierover met Noord
Nederland zal plaatsvinden.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:
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De bestuurders hebben informatie uitgewisseld over ontwikkelingen in het stationsgebied van Leeuwarden, de 
op te stellen Omgevingsagenda NOVI, stedelijke en regionale ontwikkeling, 'toekomstbestendig landelijk gebied' 
en energietransitie (zie ook bijlage 1).
Hierbij is tevens gesproken over het belang van een snelle treinverbinding van de Randstad met Noord- 
Nederland. Een coalitie van 16 partijen heeft deze ambitie onderschreven en wil vóór 2030 minstens 30 minuten 
sneller kunnen reizen. Versnellen van de treinverbinding levert een wezenlijke bijdrage aan het verlichten van 
de spanning op de woningmarkt en arbeidsmarkt en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van Nederland.

Ook is gesproken over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die in ontwikkeling is.
De ontwerp-NOVI wordt op 20 juni gepresenteerd en eind augustus voor inspraak vrijgegeven.
Er is een procesafspraak gemaakt om als Rijk en regio samen te werken aan een plan van aanpak voor een 
Omgevingsagenda NOVI. De Omgevingsagenda geeft invulling aan doorwerking van opgaven voor de fysieke 
leefomgeving in de regio. De Omgevingsagenda vormt de basis voor het gesprek in het BO MIRT. De 
Omgevingsagenda geeft een beeld van de wijze waarop nationale, provinciale en lokale omgevingsvisies en 
doelen op elkaar aansluiten.
Dit plan van aanpak moet dan in het BO MIRT van najaar 2019 worden vastgesteld. Onderdeel van de aanpak 
is het gezamenlijk identificeren van Noord Nederlandse omgevingsopgaven.

Vervolgens heeft het gezelschap per bus een tour gemaakt langs het spoordok, via de World Trade Center 
locatie naar de Energiecampus. Het bezoek is afgesloten met de ondertekening van de startbeslissing voor het 
pilotproject buitendijkse slibsedimentatie in de Eems-Dollard door minister Van Nieuwenhuizen en 
gedeputeerde Staghouwer. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Eems-Dollard 2050 met als 
hoofddoel het ecologisch herstel van Eems-Dollard.

Vrachtwagenheffing
De Drentse gedeputeerde de heer H. Brink heeft tijdens het bezoek namens Noord-Nederland het standpunt 
over het voornemen van het Rijk ten aanzien van de invoering van de vrachtwagenheffing nader toegelicht.

Het kabinet Rutte III heeft in het Regeerakkoord opgenomen dat Nederland -In navolging van omringende 
landen- een vrachtwagenheffing moet invoeren voor binnen- en buitenlandse transporteurs. Op alle 
Rijksautosnelwegen (wegen met A-nummers) wordt vrachtwagenheffing ingevoerd, zoals opgenomen in het 
Beleidskader Vrachtwaqenheffinq. Hiermee wordt naar gebruik betaald door alle transporteurs. Het tarief is o.a. 
afhankelijk van de vervuilingsgraad en gewicht van de vrachtwagen. Met deze heffing wil de regering enerzijds 
ook buitenlands vrachtverkeer laten betalen voor het gebruik van de wegen en anderzijds door middel van een 
terugsluis een impuls geven aan de verduurzaming van de transportsector. Op dit moment is de Wet 
Vrachtwagen heffing in voorbereiding. Definitieve besluitvorming wordt vóór de zomer van 2020 verwacht en de 
invoering van de heffing staat, na aanbesteding en plaatsing apparatuur langs wegen en in vrachtwagens, 
gepland voor 1 januari 2023.

In het afgelopen voorjaar heeft afstemming met provincies en regio plaatsgevonden via een aantal ambtelijke 
bijeenkomsten. Het Rijk heeft, via een model, een verwachting opgesteld of er, als gevolg van de Invoering van 
heffing, verplaatsing ('uitwijk') van vrachtwagenverkeer zal plaatsvinden naar provinciale en/of gemeentelijke 
wegen.
Het instellen van een vrachtwagenheffing pakt voor de verschillende provincies, gezien het grote verschil In 
structuur van het wegennet, ook zeer verschillend uit.
In onze provincie wordt, op grond van de gehanteerde modellen door het Rijk, relatief weinig uitwijk verwacht op 
het onderliggend wegennet als gevolg van de in te stellen vrachtwagenheffing. Toch blijven wij zorgen houden 
over de praktische uitwerking van de heffing. Wij zijn daarom, samen met de beide buurprovincies en de 
provincies Zeeland en Limburg, via meerdere wegen een lobby gestart waarbij wij de volgende punten hebben 
Ingebracht:

• Een relatief kleine stijging van de uitwijk van vrachtverkeer kan op kwetsbare plaatsen die al overlast 
ervaren door vrachtwagenverkeer (door dorpen, gemeentelijke wegen) al snel voor de bekende 
'druppel' zorgen. De leefbaarheid en veiligheid kan hierdoor (verder) onder druk komen te staan. Wij 
zijn van mening dat, indien nodig, infrastructurele maatregelen moeten kunnen worden getroffen die het 
uitwijken tegen gaan, gefinancierd door het Rijk. De minister heeft in de beantwoording van vragen in 
de Tweede Kamer echter al laten doorschemeren dat hier geen budget voor is.

• Daarnaast moet er continue aandacht blijven voor de grensregio met Duitsland. Vrachtverkeer reageert 
ook op beleidswijzigingen in Duitsland en het 'samenspel' met de in te stellen vrachtwagenheffing in ons 
land kan tot ongewenste uitwijk leiden.


