
provincie 
groningen 

Aan het lid van Provinciale Staten, 
de heer A. Schmaal 

Datum 
Documentnr. 
Dossiernummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlagen 

Onderwerp 

- 9 OKT. 2017 
2017-085.267/41/A.10 
K2098 
E.F.W. Stuij 
(050)316 4509 
uw brief van 13 september 2017 
2 

schriftelijke vragen over het MIRT 

Geachte heer Schmaal, 

U heeft op 13 september 2017 schriftelijke vragen gesteld over de opzet, verantwoordelijkheden en 
beïnvloedingsmomenten bij de totstandkoming en bijstelling van het (rijks) MIRT. Voor een inhoudelijke 
toelichting op het MIRT verwijzen wij u naar de bijlagen. U vindt hierin ook de 'Spelregels van het MIRT' van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Vraag 1: Kunt u grafisch de organisatiestructuur rondom het MiRT schetsen. Wat is daarbij de positie 
van de provincies, welke positie heeft het rijk, weike middelen zijn hiermee gemoeid en wie is voor welk 
deel van de financiering verantwoordelijk. Hoe is de positie van Staten en Raden geborgd? 

Antwoord: Zie het schema en de toelichting in de bijlage. 
MIRT-projecten zijn rijksprojecten of grote niet-rijksprojecten met een nationaal belang. Voor grote niet-
rijksprojecten geldt dat de eerste € 112,5 min. door de regionale overheden zelf gefinancierd moet worden. 
Alleen het bedrag daarboven kan voor een rijksbijdrage in aanmerking komen. Hierover beslist de minister of de 
staatssecretaris. Ook bij rijksprojecten kan er sprake zijn van regionale cofinanciering, omdat een project ook 
regionale doelen dient. Als wij over dergelijke projecten bestuurlijke afspraken maken dan is er binnen de 
provincie sprake van een provinciaal MIT-project, waarover Provinciale Staten op grond van onze eigen 
MIT-procedure besluiten nemen of hebben genomen. 

Vraag 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? 

Antwoord: het bestuurlijk overleg MIRT vindt één keer per jaar plaats. Dit wordt via het SNN gecoördineerd. 
Gebruikelijk is dat het SNN de resultaten van het BO-MIRT naar de raden en staten stuurt, zodra de minister de 
Tweede Kamer informeert. 

Vraag 3: Tot 2040 zijn plannen en ambities benoemd in de gebiedsagenda Noord-Nederland. Weike 
route is gebruikelijk voor dit soort stukken? Welke status heeft dit stuk precies? Weike rol vervult SNN 
daarbij en hoe is dit verankerd in relatie tot taken en bevoegdheden van de Staten en het College. 

Antwoord: De gebiedsagenda Noord-Nederland is in 2014 opgesteld door het Rijk, de provincies Groningen, 
Fryslan en Drenthe en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Bestuurlijke coördinatie vond 
plaats via de SNN-Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit. Per brief van 23 april 2014 zijn 
Provinciale Staten geïnformeerd over de wijze van totstandkoming en de inhoud van de Gebiedsagenda. De 
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Gebiedsagenda is een uitwerking van de Noordervisie 2040 waarmee Provinciale Staten op 25 september 2013 
hebben ingestemd. Op 24 juni 2014 is de concept-Gebiedsagenda aan de raden en staten gepresenteerd in 
een informerende en opiniërende bijeenkomst. De Gebiedsagenda Noord-Nederland is vastgesteld in het 
BO-MIRT van 27 oktober 2014. 

Vraag 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 ais onderlegger voor toekomstige 
planvorming? 

Antwoord: Ja. Onze Omgevingsvisie is een belangrijke onderlegger. En in 2017 brengt de SER Noord-
Nederland op ons verzoek een advies uit over de Noord-Nederlandse infrastructuur na 2023, als basis voor de 
ruimtelijk economische agenda voor de komende decennia. 

Vraag 5: We begrijpen dat de middelen in het MIRT tot 2028 grotendeels zijn vastgelegd. Daarna zal dit 
voor een voigende 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, weike rol is er voor de staten, en welk tijdpad is hieraan gekoppeld. 

Antwoord: De middelen in het MIRT waren tot 2028 vastgelegd. Het Infrastructuurfonds en het Deltafonds zijn in 
2016 met 2 jaar verlengd tot 2030 en deels vastgelegd voor met name renovatie en beheer en onderhoud. 
Voortaan wordt het MIRT jaarlijks met 1 jaar verlengd. Het klopt dus niet dat er middelen worden vastgelegd 
voor de volgende 20 jaar. 
De minister en/of de staatssecretaris beslist over de besteding van die middelen. Beïnvloeding van die 
besluitvorming vindt plaats via bestuurlijke overleggen en via lobby-activiteiten. De kaders daarvoor hebben 
Provinciale Staten meegegeven met de Noordervisie en onze Omgevingsvisie. 

Vraag 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 piaats heeft en welke overlegtafel of vorm is dit dan? Hoe worden de Staten 
hiervan op de hoogte gesteld? 

Antwoord: Afstemming heeft plaats in rechtstreekse overleggen of via het bestuurlijk overleg Spoor en de 
landelijke en regionale OV- en spoortafef. Essentiële afspraken over dergelijke studies landen in het BO-MIRT 
en komen via de afsprakenlijst BO-MIRT naar Provinciale Staten toe. 

Vraag 7; Hoe ziet de toekomst van het MIRT er uit. Blijft dezelfde modus bestaan of wordt het anders 
opgezet. Is dit schematisch te duiden? 

Antwoord: Dit bepaalt het nieuwe kabinet. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen hebben over 
dit onderwerp dan kunt u zich daarmee richten tot de betreffende medewerker, de heer E.F.W. Stuij van de 
afdeling verkeer en vervoer. 

Hoogachtend, 

3edepu/tferde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 

^ De Landelijke OV en Spoortafel is het bestuurlijk overleg van de staatssecretaris van het ministerie van lenM met 
bestuurders van NS, ProRail, regionale vervoersautoriteiten en regionale vervoerders. 


