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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Op 17 december 2021 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat het volgende
document: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/12/17/herziene-ontwerp-
regeling-specifieke-uitkeringen-lokale-en-regionale-mirt-projecten-en-
mirt-projectpakketten

Dit document raakt de verschillende voorstellen genoemd in de
verschillende visies op mobiliteit, mobiliteit strategie Regio Groningen -
Assen. Aangezien de de financiële middelen uit zowel het Provinciefonds
als Gemeentefonds riant onvoldoende zullen zijn voor de realisatie van
de plannen. Daarbij is het MIRT de primaire bron van financiering.
Dingen zoals het 'Nationale groeifonds' zijn aanvullend hierop. Waarbij
Brussel via TEN-T/CEf ook nog voor co-financiering aangesproken kan
worden.

Hoop dat u deze informatie gebruikt richting het BO-MIRT van maart
2022. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger 
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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 17 december 2021 


Betreft Ontwerp-Regeling specifieke uitkeringen lokale en 


regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten 


  


 


 


Geachte voorzitter,  


 
Hierbij bied ik u aan het ontwerp van de Regeling houdende vaststelling van regels 


voor het verstrekken van specifieke uitkeringen ten behoeve van lokale en 
regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten (Regeling specifieke 


uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten).  


 
Voor de inhoud van de ontwerp-Regeling verwijs ik u naar de ontwerp-toelichting.  


Zoals aangekondigd in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
Mobiliteitsfonds, vervalt het Besluit Infrastructuurfonds per 1 januari 2022. De 


ontwerp-Regeling zet inhoudelijk het Besluit Infrastructuurfonds (BIF) voort voor 


zover het lokale en regionale MIRT-projecten betreft.  
 


Ten opzichte van het BIF worden de mogelijkheden voor een Rijksbijdrage voor 
lokale of regionale projecten verruimd. Naast uitkeringen voor afzonderlijke 


projecten, worden ook uitkeringen mogelijk gemaakt voor samenhangende 
projectpakketten. Projectpakketten bestaan uit infrastructuurprojecten die kunnen 


worden aangevuld met niet-infrastructurele maatregelen. De wijzigingen 


corresponderen met de omvorming van het Infrastructuurfonds tot het 
Mobiliteitsfonds.  


 
De beoogde inwerkingtreding van de ontwerp-Regeling is 1 april 2022. Hiermee is 


tijdig een regeling beschikbaar op grond waarvan eventuele nieuwe lokale of 


regionale projecten of projectpakketten opgestart kunnen worden. Het huidige 
kabinet is demissionair. Besluitvorming over eventuele uitkeringen aan 


medeoverheden voor lokale en regionale projecten en projectpakketten in het 
kader van deze regeling is aan een volgend kabinet. Ook de besluitvorming over 


de geactualiseerde MIRT-spelregels wordt aan een volgend kabinet overgelaten.  
 


De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 


voorhangprocedure van artikel 7, vierde en vijfde lid, van de Wet Mobiliteitsfonds 
en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerp-Regeling 


voordat zij zal worden vastgesteld. Gezien de beoogde inwerkingtredingsdatum 1 
april 2022 wordt de ontwerp-Regeling nu aan u aangeboden. Aangezien de 


voorhang grotendeels in een recesperiode valt, wordt de voorhangperiode 


verlengd tot en met 26 januari 2022.  
 


Een concept van deze regeling is ter consultatie voorgelegd aan IPO, VNG, de 
vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de  
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bijlagen treft u hun reacties aan. Zij pleiten voor een verdere versoepeling van de 


voorwaarden, in het bijzonder de drempelbedragen in de ontwerp-Regeling. Naar 
aanleiding van de bestuurlijke consultatie is een aantal wijzigingen aangebracht in 


de ontwerp-Regeling en in de toelichting van de ontwerp-Regeling. De 
drempelbedragen in de ontwerp-Regeling zijn niet aangepast naar aanleiding van 


de consultatie, omdat deze belangrijke voordelen bieden. De drempelbedragen 


zijn ontstaan bij een decentralisatie van verkeersbudgetten die in 2004 is 
afgerond. Er werd besloten tot een decentralisatie, omdat de toenmalige 


systematiek leidde tot ongewenste Rijksbemoeienis bij (kleine) decentrale 
projecten en omvangrijke administratieve lasten bij zowel Rijk als de 


medeoverheden. De ervaring leert dat de decentralisatie inderdaad heeft geleid 


tot minder administratieve lasten voor Rijk en medeoverheden en tot minder 
Rijksbemoeienis. De reactie van IenW aan IPO, VNG, de vervoerregio Amsterdam 


en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is toegevoegd in de bijlage. Deze 
reactie van IenW aan de medeoverheden gaat uitgebreid in op hun opmerkingen 


en op welke wijze deze zijn geadresseerd. Tevens is in paragraaf 8 van de 
toelichting op de ontwerp-Regeling op de consultatiereacties ingegaan. 
 
Hoogachtend, 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


drs. B. Visser 
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