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MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en 
geactualiseerde Spelregels van het MIRT - goedkeuring 

 

Aanleiding 
Jaarlijks wordt het MIRT Overzicht en het Deltaprogramma als bijstukken van de 
begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op Prinsjesdag 
aangeboden aan de Staten-Generaal. Daarnaast wordt dit jaar de geactualiseerde 
MIRT Spelregels aangeboden aan de Tweede Kamer.  
 
U heeft de stukken van het MIRT Overzicht eerder al ter controle aangeboden 
gekregen (RZM 10690 en 10706). Nu liggen de definitieve stukken met uw 
verwerkte opmerkingen ter goedkeuring en ondertekening voor. Over het 
Deltaprogramma en de Spelregels bent u apart geïnformeerd. 

Geadviseerd besluit 
1. Accorderen van de definitieve stukken en het ondertekenen van de 

aanbiedingsbrieven aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.  

Kernpunten 
Aan de totstandkoming van het MIRT Overzicht hebben de volgende partijen een 
bijdrage geleverd: 

- binnen IenW: DGMo, DGWB, DGLM, FIB, DCO en RWS.  
- buiten IenW is afgestemd met het ministerie van BZK (VRO).  

 
Het MIRT Overzicht wordt ook mede namens de minister voor VRO aan de Eerste 
Kamer en Tweede Kamer aangeboden. De aanbiedingsbrieven voor de Eerste 
Kamer en Tweede Kamer worden door beide bewindspersonen van IenW 
ondertekend.  
 
Bijlagen 

- Bestand 02:  Aanbiedingsbrief Tweede Kamer 
- Bestand 03: Aanbiedingsbrief Eerste Kamer 
- Bestand 04: MIRT Overzicht 2023 
- Bestand 05: Deltaprogramma 2023 
- Bestand 06: Brochure Deltaprogramma 2023 
- Bestand 07: Geactualiseerde MIRT Spelregels 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Aanbieding Deltaprogramma 2023 aan Ministerraad 

 

  
Inleiding 
Een conceptversie van het Deltaprogramma 2023 en de concept kabinetsreactie 
op de adviezen van de Deltacommissaris zijn reeds aan u voorgelegd. U heeft 
beide documenten besproken met de Deltacommissaris en ingestemd met 
agendering in de CFL. Bespreking in de CFL heeft geleid tot de conclusie dat de 
stukken als hamerstuk kunnen worden doorgeleid naar de Ministerraad. De brief 
is niet gewijzigd t.o.v. de versie die eerder aan u is voorgelegd. Het 
Deltaprogramma en bijbehorende kabinetsreactie wordt met Prinsjesdag naar de 
TK verzonden. 
 
Bij deze wordt u gevraagd in te stemmen met het aanbiedingsformulier voor de 
Ministerraad. Het Deltaprogramma kan op 9 september in de Ministerraad worden 
behandeld. 
  
Geadviseerd besluit 
Instemmen met het aanbiedingsformulier waarmee het Deltaprogramma 2023 
wordt aangeboden aan de Ministerraad op 2 september. 
  
Beslistermijn 
Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk donderdag 1 september, zodat de stukken 
op tijd kunnen worden aangeleverd voor de Ministerraad. 
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MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en 
geactualiseerde Spelregels van het MIRT - controle 

 

Aanleiding 
Jaarlijks wordt het MIRT Overzicht als bijstuk van de begroting van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat op Prinsjesdag aangeboden aan de Staten-
Generaal. De informatie is beschikbaar via een printbaar en opgemaakt PDF-
bestand, dat te downloaden is via de website www.mirtoverzicht.nl. Via deze nota 
geef ik u een korte toelichting op het MIRT Overzicht 2023 en wil ik u op de 
hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.  
 
Het MIRT Overzicht wordt samen met het Deltaprogramma aangeboden aan de 
Eerste en Tweede Kamer. Aan de Tweede Kamer wordt daarnaast de 
geactualiseerde Spelregels van het MIRT aangeboden. Over het Deltaprogramma 
en de Spelregels wordt u apart geïnformeerd. 
 
U krijgt de stukken nu ter controle aangeboden. U hoeft de aanbiedingsbrieven 
dus nog niet te ondertekenen. In de week van 12 september krijgt u de 
definitieve stukken met uw verwerkte opmerkingen ter goedkeuring aangeboden. 
Dan ondertekent u de aanbiedingsbrieven. 

Geadviseerd besluit 
1. Instemmen met het MIRT Overzicht 2023 (bestand 03).  
2. Instemmen met de tekst van de aanbiedingsbrieven aan de Tweede 

Kamer (bestand 04) en de Eerste Kamer (bestand 05). 
3. Instemmen met de wijzigingen aan het voorwoord (bestand 06).  

Kernpunten 
Aan de totstandkoming van het MIRT Overzicht hebben de volgende partijen een 
bijdrage geleverd: 

- binnen IenW: DGMo, DGWB, DGLM, FIB, DCO en RWS.  
- buiten IenW is afgestemd met het ministerie van BZK (VRO).  

 
Het MIRT Overzicht wordt mede namens de minister voor VRO aan de Eerste 
Kamer en Tweede Kamer aangeboden.  
 
De aanbiedingsbrieven voor de Eerste Kamer en Tweede Kamer worden door 
beide bewindspersonen van IenW ondertekend.  
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Minister 

Staatssecretaris 
 

Van 
 

 

Toelichting 
Het MIRT Overzicht wordt uitgebracht ter informatie en verantwoording van de 
geïnvesteerde gelden aan de Staten-Generaal en wordt gebruikt als naslagwerk 
voor de rijksoverheid, regionale overheden, marktpartijen, burgers en andere 
geïnteresseerden. Zoals elk jaar bevat het een feitelijke beschrijving en 
verantwoording van alle MIRT-projecten en programma’s per MIRT-regio. Alle 
informatie in het MIRT Overzicht is reeds bekend, omdat relevante wijzigingen 
reeds via de MIRT-brief of andere Kamerbrieven gemeld zijn aan de Tweede 
Kamer. Het MIRT Overzicht is reeds gecontroleerd door de dg’s van DGMo, 
DGWB, DGLM en DGRWS alsook ter akkoord gestuurd aan de minister voor VRO.  
In bestand 02 treft u de belangrijkste wijzigingen aan t.o.v. vorig jaar. 
 
De tekst van het voorwoord heeft u al eerder via DCO ontvangen. Vanuit 
verschillende directies is nog een aantal tekstuele wijzigingen aangeleverd. Deze 
zijn met track changes aangegeven in bestand 06. 
 
Bijlagen 

- Bestand 02: Belangrijkste wijzigingen MIRT Overzicht 2023 t.o.v. 2022 
- Bestand 03: MIRT Overzicht 2023 
- Bestand 04:  Aanbiedingsbrief Tweede Kamer 
- Bestand 05: Aanbiedingsbrief Eerste Kamer 
- Bestand 06: Voorwoord MIRT Overzicht 2023 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 

Bescherming 
l k  l f



 

 

  

 
 
 
 
Aan Minister en Staatssecretaris 
Van  

 

TER BESLISSING 

 
Datum 
12 augustus 2022 
 

Onze referentie 
IenW/BSK-2022/188133 
 
 

Opgesteld door 
 

 

 
 

 
 
 

Beslistermijn 
uiterlijk 22 augustus 
 

Bijlage(n) 
1 

Pagina 1 van 2  

 
Instemmen met geactualiseerde MIRT-spelregels en 
verzending aan Tweede Kamer 

 

Aanleiding 
Bijgaand treft u de technisch geactualiseerde versie van de MIRT-spelregels aan. 
De spelregels heeft u eerder ontvangen. Na een finale reactie van enkele andere 
departementen en VNG en IPO zijn ze gereed om vastgesteld te worden. Met deze 
nota wordt u gevraagd kennis te nemen van deze versie en met het verzenden 
van de geactualiseerde MIRT-spelregels aan de Tweede Kamer met Prinsjesdag 
(op 20 september a.s.). U ontvangt separaat de beslisnota over de 
aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer (samen met het MIRT Overzicht 2023 en 
Deltaprogramma 2023). Over de actualisatie van de MIRT-spelregels, het proces 
en openstaande punten bent u eerder per nota (IENW/BSK-2022/98286) 
geïnformeerd.  

Geadviseerd besluit 
1. Akkoord gaan met de geactualiseerde MIRT-spelregels en deze met 

Prinsjesdag aan de Kamer aan te bieden. 

Kernpunten 
De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de MIRT-spelregels uit 20161 
zijn:  
• De spelregels zijn in lijn gebracht met de Wet Mobiliteitsfonds en de daaraan 

gekoppelde formuleringen en werkwijze(n). Dit houdt in dat niet langer het 
denken in infrastructuuroplossingen centraal staat, maar het denken in 
mobiliteitsoplossingen.  

• Er is meer expliciet aandacht besteed aan de periode vóór de start van een 
verkenning en het borgen van beheersing op kosten en risico’s.  

• Er is meer expliciete aandacht voor duurzaamheid, programmatisch werken 
en adaptiviteit.  

• De spelregels zijn toekomstbestendiger gemaakt door geen 
beleidsdoelstellingen op te nemen en de informatieprofielen te actualiseren.  

• De spelregels zijn beknopter en eenvoudiger opgeschreven: er is één geheel 
gemaakt van beschrijvingen van de werkwijze en daarbij behorende 
informatieprofielen.  

 
De concept geactualiseerde MIRT-spelregels zijn eerder schriftelijk ter consultatie 
aangeboden aan andere departementen en medeoverheden (IPO, VNG, 

 
1 https://leerplatformmirt.nl/publish/library/273/spelregels-van-het-mirt-2016.pdf 
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vervoerregio’s, Unie van Waterschappen en diverse provincies). Met de koepels is 
besproken dat de geactualiseerde technische versie van de MIRT-spelregels met 
Prinsjesdag naar de Kamer wordt verzonden. 
 
In lijn met uw besluit (nota IENW/BSK-2022/98286), is in de MIRT-spelregels het 
benodigde percentage zicht op financiering voor het starten van een MIRT-
verkenning gehandhaafd op 75%. Hierover is blijvend discussie met de 
medeoverheden. De komende periode wordt met de koepels overlegd om er 
gezamenlijk uit te komen. De overleggen met de medeoverheden hierover zullen 
plaatsvinden nadat de spelregels op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zijn 
aangeboden. Op basis van de uitkomsten uit deze overleggen en besluitvorming 
over dit punt, kunnen de spelregels op relevante onderdelen aangepast worden. 
De verwachting is dat de gesprekken hierover en besluitvorming in het voorjaar 
van 2023 kan worden afgerond. Hierover zult u separaat geïnformeerd worden.  
 
De geactualiseerde MIRT-spelregels worden eveneens ter akkoord voorgelegd aan 
de minister voor VRO. De spelregels zijn al ambtelijk afgestemd met VRO. De 
verwachting is dat de minister voor VRO instemt met de geactualiseerde 
spelregels.  
 
Moment van inwerkingtreding  
De geactualiseerde spelregels treden in werking nadat deze met Prinsjesdag zijn 
aangeboden aan de Tweede Kamer met de ‘aanbiedingsbrief MIRT Overzicht 
2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde MIRT Spelregels’ en vervangen 
daarmee de spelregels uit 2016. De geactualiseerde spelregels zijn van 
toepassing op nieuw voor te bereiden startbeslissingen en lopende MIRT 
projecten.  
 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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