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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Op 21 september 2021 zijn er belangrijke stukken met betrekking tot
het MIRT naar de 2e Kamer gegaan. Aangezien het overgrote deel voor
de infrastructuurinvesteringen door het MIRT gedekt wordt in Nederland
is het handig om door deze documenten te gaan en te kijken wat er
voor het landsdeel Noord-Nederland instaat. Hier vind u een overzicht
via de linkjes: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/09/21/aanbieding-
mirt-overzicht-2022-en-deltaprogramma-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2021/09/21/bijlage-1-mirt-
overzicht-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2021/09/21/bijlage-2-
deltaprogramma-2022

Ook de volgende documenten horen erbij: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/begrotingen/2021/09/21/xii-
infrastructuur-en-waterstaat-rijksbegroting-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/begrotingen/2021/09/21/a-
mobiliteitsfonds-rijksbegroting-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/begrotingen/2021/09/21/j-deltafonds-
rijksbegroting-2022

Dit zijn zware documenten die niet op de mail passen vandaar de
linkjes. 

Hoop dat dit nuttige informatie is om uw vertegenwoordiger in de 2e
Kamer en de eigen colleges op aan te spreken. 

Met vriendelijke groet, 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Postbus 20018 


2500 EA  DEN HAAG 


  


Datum 21 september 2021 


Betreft Aanbieding MIRT Overzicht 2022 en Deltaprogramma 


2022 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Hierbij bieden wij u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 


Koninkrijksrelaties, het MIRT Overzicht 2022 aan. Tevens bieden wij u het 


Deltaprogramma 2022 aan. Beide documenten worden jaarlijks op Prinsjesdag 


aangeboden aan de Staten–Generaal als bijstukken bij de begroting van het 


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  


 


MIRT Overzicht 2022 


Het MIRT Overzicht 2022 geeft inzicht in de achtergrond, de stand van zaken en 


de planning van de fysiek-ruimtelijke rijksprojecten en Rijksprogramma’s die 


opgenomen zijn in de begroting van IenW.  


Het overzicht is ook online via www.mirtoverzicht.nl te downloaden.  


 


Deltaprogramma 2022 


Het Deltaprogramma 2022 - Iedere schop in de grond klimaatbestendig - 


presenteert de voortgang van de uitwerking en de uitvoering van de delta-


beslissingen, de voorkeursstrategieën en de programmering en uitvoering van de 


noodzakelijke maatregelen en voorzieningen. De kabinetsreactie op vijf adviezen 


van de deltacommissaris maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma 2022.  


De online publicatie is te vinden via www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma. 


 


Hoogachtend, 


 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


drs. B. Visser 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


S.P.R.A. van Weyenberg 



http://www.mirtoverzicht.nl/

http://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma





Frank Menger
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