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Geachte woordvoerders mobiliteit, 

 

Op maandag 28 november spreekt u over het MIRT. Gemeenten zijn nauw betrokken bij het MIRT 

en de uitgaven ervan hebben een weerslag op de lokale mobiliteitstransitie. We geven u daarom 

graag drie korte aandachtspunten mee voor dit debat. 

 

MIRT spelregels 

De MIRT spelregels zijn in lijn gebracht met het mobiliteitsfonds. In de brief staat dat er gesprekken 

gevoerd gaan worden met koepels en vervoerregio’s over het ‘borgen van een betere beheersing 

bij projecten en programma’s’. Gemeenten zijn al jaren in gesprek met het departement over de 

herziening/verbetering van MIRT en MIRT spelregels en hoe deze verbeterd kunnen worden, 

tegelijkertijd worden belangrijke knelpunten (zoals bijvoorbeeld de drempelbedragen) van 

decentrale overheden niet meegenomen. Wij vinden het een gemiste kans dat dit gesprek niet heeft 

plaatsgevonden voordat uw kamer de spelregels heeft ontvangen. Omdat de MIRT-investeringen 

plaatsvinden in de schaarse ruimte waar alle overheden mee te maken hebben, is samenwerken 

als één overheid belangrijk. 

 

• Evalueer en verbeter het MIRT proces continu, zodat via het MIRT proces de schaarse 

ruimte op een goed manier kan worden ingericht en gemeenten goed bij het proces 

betrokken worden.  

• Ga met de koepels en medeoverheden in gesprek over de knelpunten in de MIRT 

systematiek, zoals is afgesproken. 

 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en fietsambitie 

Gemeenten zijn blij dat voor de ontsluiting van woningbouwlocaties naast de ongeveer € 4 miljard 

investeringen in het OV ook € 780 miljoen beschikbaar is gesteld voor fietsinfrastructuur. De 

opgaven voor fiets zijn echter groter dan alleen woningbouw. De staatssecretaris stelt in haar 

fietsambitie 2022-2025 structureel € 6 miljoen beschikbaar vanaf het jaar 2024 voor doorfietsroutes. 

Daar zijn we blij mee, maar het zal niet genoeg zijn om met de fiets de mobiliteitstransitie vorm te 

kunnen geven. Zo wordt in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) 2040 duidelijk dat de totale 

opgave € 12-13 miljard is. 

 

• Wat verwacht de staatssecretaris te kunnen realiseren met de € 6 miljoen per jaar voor 

doorfietsroutes en waarom zijn deze middelen pas vanaf 2024? 

• Herkent de staatssecretaris dat de structurele middelen niet in lijn zijn met de totale opgave 

rond fietsen zoals uitgewerkt in het NTF? 

 

Contourennota Mobiliteitsvisie 2050 

Wij zijn blij dat het rijk een mobiliteitsvisie opstelt voor 2050. Wij zijn positief dat ‘brede welvaart’ 

hierin expliciet een belangrijk onderdeel is. Inhoudelijk lijkt het er nu op dat deze visie opgebouwd 
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wordt vanuit de inhoudelijke deelvisies die er al liggen in plaats van te beginnen bij een 

toekomstbeeld waar vanuit verschillende dossiers naartoe gewerkt kan worden. We roepen u en de 

minister op kennis te nemen van de visies die medeoverheden hebben en de mobiliteitstransitie die 

in het hele land gaande is ook duidelijk in de mobiliteitsvisie nationaal te verankeren. 

 

• Maak van de mobiliteitsvisie geen samenraapsel van de visies die er inmiddels al zijn (op 

verschillende vervoersmiddelen), maar leg verbinding met andere opgaven, transities en 

visies die in Nederland gaande zijn. 

 


