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1
1.1.

inleiding

Aanleiding

Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat werkt aan het omvormen van
het huidige Infrastructuurfonds tot het
Mobiliteitsfonds. Door een integrale afweging
te bevorderen en middelen niet meer op
voorhand aan modaliteiten toe te wijzen, zal
het omgevormde fonds bijdragen aan meer
flexibiliteit in de te kiezen oplossingsrichting.
Bovendien draagt het Mobiliteitsfonds bij aan
een verbetering van de doelmatigheid, van de
transparantie en van de verantwoording van

doen. De volgende proeftuinen worden bij het
project betrokken: Goederenvervoercorridors,
Verduurzaming regionaal spoor (regio Noord),
MIRT Onderzoek A28, Park Lingezegen,
Utrecht Zuidwest, Woningbouw Almere
Centrum, Corridor Amsterdam – Hoorn,
Verkenning Binckhorst, Oeververbinding
Rotterdam, Grensoverschrijdend vervoer
Zeeland, Grensoverschrijdende perspectief
Zuid-Limburg, Brainport Regio.

1.2.

Resultaat van de proeftuinen

rijksuitgaven aan mobiliteit.

Het resultaat is een onafhankelijk advies

Er is afgesproken om de in de Kamerbrief

van het Mobiliteitsfonds. Resultaat is input

(d.d. 13 mei 2019) geschetste contouren en
afweegprincipes van het Mobiliteitsfonds te
toetsen in zogenaamde ‘proeftuinen’. Om zo
input te leveren voor verdere aanscherping en
uitwerking van de contouren, om de nieuwe
werkwijze te toetsen en om lessen te trekken
voor de nadere uitwerking van principes en

voor verdere ontwikkeling van de contouren
voor de aanscherping en verdere vormgeving
van het Mobiliteitsfonds, bestaande uit

1.3.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
huidige situatie: de werking van het
Infrastructuurfonds, de werkwijze en
afweeg- en investeringsprincipes. In
hoofdstuk 3 wordt uitgelegd waarom het
Infrastructuurfonds wordt omgevormd naar
het Mobiliteitsfonds en wordt uitgelegd
hoe de contouren van het fonds eruitzien
en wordt de werkwijze en afweeg- en
investeringsprincipes toegelicht. In hoofdstuk
4 wordt de procesaanpak toegelicht en in
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de conclusies
en aanbevelingen vanuit de proeftuinen voor
de aanscherping van van de contouren van
het Mobiliteitsfonds.

conclusies uit de verschillende proeftuinen
en aanbevelingen voor de aanscherping
en verdere uitwerking van de contouren,
de nieuwe werkwijze en de afweeg- en
investeringsprincipes.

afweegkader bij het Mobiliteitsfonds. Met
behulp van leervragen en casussen is het doel
om een goede mix van leerervaringen op te
7
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2

Huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie

Budgetten voor instandhouding worden met

beschreven. Er wordt ingegaan op het

voorrang gedekt. Het restant, ook wel de vrije

Infrastructuurfonds en de huidige werkwijze

investeringsruimte genoemd, wordt gebruikt

en manier van afwegen en prioriteren.

voor risico’s en toekomstige ambities (nieuwe

2.1.

Infrastructuurfonds

aanlegprojecten).

Het Infrastructuurfonds heeft als doel om

De verdeling van de vrije investeringsruimte

de continuïteit van de inzet van middelen en

gebeurt aan de hand van een afgesproken

doelmatige besteding daarvan te faciliteren.

verdeelsleutel tussen de modaliteiten.

Hierbij gaat het om het afzonderlijk
beheer van ontvangsten en uitgaven voor

De minister doet vervolgens voorstellen

infrastructuur die een langjarige financiële

over de inzet van het deel per modaliteit van

planning vergen.

de investeringsruimte. De afweging tussen
opgaven vindt momenteel dus voornamelijk

Het Infrastructuurfonds is één van de

binnen de modaliteit plaats.

instrumenten waarmee het Rijk de ambities
van het mobiliteitsbeleid realiseert. Er wordt
geïnvesteerd in aanleg, beheer en onderhoud
van Rijks- en niet-Rijksinfrastructuur. Meer
dan de helft van het geld wordt geïnvesteerd
in beheer en onderhoud.
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10

De verdeling van de vrije
investeringsruimte gebeurt aan
de hand van een afgesproken
verdeelsleutel tussen de
modaliteiten.

Wegen (53,5%)

Totale jaarlijkse IF budget
~ 5,6 miljard
Spoor (39,5%)

Vaarwegen (7%)

HXII budget
~ 1 miljard
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2.2.

Werkwijze, afweegen investeringsprincipes

Het Infrastructuurfonds wordt ondersteund
door het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT). Hierin
worden afspraken gemaakt over financiële
investeringen in projecten en programma’s

Het inventariseren van de opgave gebeurt

De partijen zijn er samen verantwoordelijk

breed, maar de maatregelen zijn sectoraal en

voor om het project of programma

moeten passen binnen de MIRT-spelregels. Er

uitvoerbaar te maken, door financiële

is echter wel sectoraal een brede verkenning

middelen beschikbaar te stellen en de

van mogelijke maatregelen (bijvoorbeeld door

uitvoering juridisch en beleidsmatig mogelijk

5 i’s/MIRT-spelregels). Het beoordelingskader

te maken. Uitgangspunt van de Spelregels

is gericht op doelbereik: NMCA-knelpunten en

MIRT is dat iedere partij een inbreng levert.

voor elke regio in Nederland.

cofinanciering.

Het signaleren van opgaven gebeurt in

MIRT-projecten en -programma’s bieden

de huidige situatie via de NMCA en/of
regionale knelpunten. De NMCA is sterk op
doorstromingsknelpunten en Rijksnetwerk
gericht. Het is lastig om over modaliteiten
heen te prioriteren.
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oplossingen voor de belangen van meerdere
partijen, van zowel Rijk als regio.

3

contouren mobiliteitsfonds

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waarom het

•

Een verbetering van de transparantie

•

Er is daarmee meer nadruk komen te

Infrastructuurfonds wordt omgevormd naar

en verantwoording van rijksuitgaven

liggen op het breed en programmatisch

het Mobiliteitsfonds en waar naartoe gewerkt

aan mobiliteit. Dit optimaliseert de

verkennen van opgaven. Dit gebeurt nu

wordt. De contouren van het fonds worden

informatiepositie van het parlement

bijvoorbeeld binnen de gebiedsgerichte

besproken en de nieuwe werkwijze en de

en maakt een integrale weging tussen

bereikbaarheidsprogramma’s en de

afweeg- en investeringsprincipes.

verschillende mobiliteitsuitgaven beter

goederencorridors.

3.1.

mogelijk.

Waarom een Mobiliteitsfonds?

•

Met de jaarlijkse verlenging van het
Infrastructuurfonds is bovendien een

Met de omvorming van het

De omvorming van het Infrastructuurfonds

stabiele en voorspelbare financiële

Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds

naar een Mobiliteitsfonds sluit aan bij

basis gelegd voor de toekomst.

wordt bijgedragen aan:

stappen die de afgelopen jaren reeds zijn

Ook is bij de begroting 2019 het

•

Meer flexibiliteit in de te kiezen

gezet:

productartikel 20 Verkenningen,

oplossingsrichting. Het Mobiliteitsfonds

•

•

De MIRT-spelregels zijn, vooral met oog

reserveringen en investeringsruimte op

bevordert een integrale afweging door

op adaptief en programmatisch werken,

het Infrastructuurfonds gecreëerd. Op

de middelen niet meer op voorhand te

aangepast en de planningssystematiek

dit artikel zijn alle budgetten geplaatst

alloceren aan modaliteiten, zoals (vaar)

van het MIRT en het fonds zijn meer

die bij nieuwe planvorming te betrekken

wegen of spoor.

flexibel gemaakt. Op deze manier is

zijn. Hiermee wordt een brede, modaliteit

Een verdere verbetering van de

meer ruimte ontstaan om alternatieve

overstijgende werkwijze gestimuleerd.

doelmatigheid van uitgaven, door ook

oplossingen mee te wegen en flexibel op

maatregelen die bijdragen aan betere

nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

benutting van infrastructuur direct uit het
fonds te bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld
aanleginvesteringen uitstellen of
onnodig maken.
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3.2.

Waar werken we naartoe?

De huidige bereikbaarheidsprogramma’s
kunnen als voorbeeld worden genomen. Doel
is om tot een integrale afweging te komen
binnen modaliteiten, tussen modaliteiten en
in samenhang met overige opgaven binnen

Fysieke domein (samenwerken)
Breed:

Integraal:

•

Bredere opgaven in gebied

•

•

economische ontwikkeling

verantwoordelijke partijen

en verstedelijking, etc.

heen (maatregelen-

(gebiedsagenda’s /

pakketten)

een gebied.

Overstijgend over

gebiedsprogramma’s)

Doel is om brede opgaven in een
gebied (verantwoordelijk voor het
mobiliteitssysteem) te signaleren en
gezamenlijk tot oplossingen te komen.
Oplossingen worden bekostigd vanuit het
Mobiliteitsfonds (reikwijdte) of door andere
partijen (wederkerigheid). Politieke accenten
zullen er echter altijd blijven.

Mobiliteitssysteem afwegen
Breed:

Integraal:

•

•

•

Bredere mobiliteitsopgaven op

mobiliteitsopgaven heen

> bereikbaarheid, veiligheid,

(NMCA en MKBA)

robuustheid, duurzaamheid

MF (bekostigen)

Wederkerigheid

Breed:

IenW:

•

Bredere mobiliteitsmaatregelen

•

•

> ‘beter benutten’-maatregelen
(wet MF)

Hoofdstuk XII

Wederkerigheid:
•

Regionale partijen

Integraal:

•

Overige departementen

•

•

Alternatieve bekostiging

Overstijgend over modaliteiten
heen (loslaten van
verdeelsleutels)
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Overstijgend over soorten

hele mobiliteitssysteem

3.3.

Contouren Mobiliteitsfonds

3.4.

Het huidige IF maakt vooral investeringen in

Nieuwe werkwijze, afweegen investeringsprincipes

infrastructuur en inpassing hiervan mogelijk,

Voor de investeringsprincipes worden de

terwijl het accent de laatste jaren meer is

volgende basisuitgangspunten gehanteerd:

komen te liggen op het optimaler benutten

•

op doeltreffendheid en doelmatigheid,

het MF nu ook wettelijk te regelen dat:

ook wat betreft niet-infrastructurele

•

mobiliteitsmaatregelen.

gebruik van infrastructuur uit het fonds

•

•

In de afweging om te komen tot

bekostigd kunnen worden. Dit omvat

investeringsbeslissingen signaleren

de in het Regeerakkoord genoemde

we, naast het hoofddoel van

categorieën, zoals ITS, Beter Benutten en

bereikbaarheid, ook de impact van

‘Mobility as a Service’.

mobiliteitsoplossingen op (verkeers)

Daarnaast wordt bekostiging

veiligheid, robuustheid, duurzaamheid,

mogelijk gemaakt van onderzoek ter

leefbaarheid, gezonde leefomgeving en

voorbereiding van infrastructurele

klimaatadaptatie. Het Mobiliteitsfonds is

maatregelen en proefprojecten ten

daarbij alleen bedoeld voor maatregelen

behoeve van doelmatig gebruik van

die onder de reikwijdte van het fonds

infrastructuur.

vallen, zoals eerder in dit document is

De kern van de reikwijdte blijft dat er

toegelicht.

samenhang moet zijn met investeringen

•

•

•

wordt efficiënter met het bestaande
netwerk en investeringen daarin
omgegaan. In het MIRT-proces
maken we met de betrokken partijen

Investeringen uit het fonds toetsen we

van het huidige areaal. Het voorstel is om in
Maatregelen ten behoeve van doelmatig

het mobiliteitsnetwerk te concentreren,

Voorafgaand aan besluitvorming over

in infrastructuur en het benutten hiervan.

mobiliteitsmaatregelen, vindt via het

De taakverdeling met andere overheden

MIRT-proces een integrale afweging

houden we daarbij intact, in lijn met het

plaats van mogelijke oplossingen,

Regeerakkoord.

waarbij ook oplossingen op andere

Uitgaven voor woningbouw,

ruimtelijke domeinen door andere

verstedelijking en andere uitgaven die

partijen in de afweging worden

niet een directe relatie met infrastructuur

betrokken. Door bijvoorbeeld wonen,

hebben, vallen niet onder de reikwijdte

werken en voorzieningen nabij

van het Mobiliteitsfonds.

bestaande en nieuwe knooppunten in

wederzijdse afspraken over wie
welke maatregelen neemt en wie wat
betaalt, uitgaande van ieders eigen
verantwoordelijkheid.
•

Inzet van middelen uit het fonds is niet
het beginpunt, maar het sluitstuk van de
discussie over opgaven. Er zijn andere
financierings- en bekostigingsbronnen
naast het fonds, waaronder inzet van
middelen van decentrale overheden en
alternatieve bekostiging.

•

Bij financiële reserveringen binnen
het Mobiliteitsfonds speelt flexibiliteit
een belangrijke rol. Dit betekent dat
we bij reserveringen de ruimte houden
voor concurrentie tussen potentiële
investeringen of nadere besluitvorming
over dezelfde opgave (adaptiviteit).
Inspelen op actuele ontwikkelingen moet
mogelijk zijn.
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Ordening en prioritering gebeurt op basis van

•

We willen ruimte maken voor opschaling

de volgende principes:

van slimme initiatieven die een

•

We reserveren eerst voldoende budget

omslag naar een toekomstbestendig

voor beheer, onderhoud, vervanging en

mobiliteitssysteem kunnen versnellen

renovatie van het bestaande areaal en

en, waar noodzakelijk, pilots die hier een

voor risico’s. Ook zorgen we ervoor dat

bijdrage aan leveren.

voldoende budget is gereserveerd voor
de uitvoering van realisatieprojecten en
bijbehorende risico’s. Bij vervanging en
renovatie dient een brede beleidsmatige
afweging plaats te vinden, gelet op
de samenhang met nieuwe opgaven.
Op deze manier borgen we dat het

•

bestaande en in aanleg zijnde areaal op

Totale jaarlijkse IF budget

orde blijft.

~ 5,6 miljard

~ 4 miljard

Nieuwe investeringen richten zich in
eerste instantie op het optimaliseren

Vrije investeringsruimte

en optimaler benutten van het huidige

~ 1,6 miljard

systeem; daarna pas op nieuwe aanleg.
•

Doorlopende verplichtingen

Bij selectie van opgaven en maatregelen
wordt niet op voorhand de modaliteit
bepaald, maar wordt breed verkend.
Hiertoe benutten we MIRT-verkenningen
en MIRT-onderzoeken optimaal.
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HXII budget
~ 1 miljard

4

Proces van de proeftuinen

Tijdens dit traject is gewerkt aan de hand
van zogenaamde werkhypothesen. Vanuit
onze eigen ervaring zijn we gestart met
het formuleren van werkhypothesen. Deze
zijn in een aantal stappen verdiept: op
basis van deskresearch, interviews met
experts en andere betrokkenen, een viertal
werkconferenties en een slotconferentie.
Er is gestart met het verrichten van
deskresearch. Dit bestond uit verdiepen

Er zijn vier werkconferenties georganiseerd

gemaakt en hoe wordt bepaald welke

van de proeftuinen door achterliggende

waarin per conferentie ingezoomd is op

opgaven prioriteit hebben.

onderzoeken en beleidsdocumenten

enkele slim gecombineerde proeftuinen.

handzaam samen te vatten en visueel te

Elke proeftuin is voor één of twee van de

selecteren mobiliteitsmaatregelen.

maken.

werkconferenties uitgenodigd. Tijdens de

Tijdens deze sessie ging over

werkconferenties is besproken waar men in

het signaleren van alle mogelijke

Middels een aantal interviews is brede

de huidige situatie tegenaan loopt en waar

maatregelen, criteria om een

inhoudelijke voorbereiding verricht. Per

winst te behalen is.

verkenning te starten, aanvullende

proeftuin is achterhaald waar zij in de

Vooraf is bedacht om de werkconferenties te

kosten en baten en het selecteren van

huidige situatie (met het Infrastructuurfonds)

richten op een specifiek thema:

mobiliteitsmaatregelen (integraliteit,

tegenaan lopen en wat voor oplossingen zij

•

•

Werkconferentie 1: opgaven signaleren

Werkconferentie 2: signaleren en

meerdere doelen) en adaptiviteit.

daarvoor in gedachten hebben. Daarnaast is

en selecteren. De eerste sessie ging over

•

Werkconferentie 3: inrichting toekomstig

met een aantal externe experts de thematiek

het signaleren van maatschappelijke

mobiliteitsfonds & alternatieve

en inbedding in de literatuur gevalideerd.

opgaven waaraan mobiliteit een bijdrage

bekostiging. In deze sessie is de

kan leveren, hoe dit inzichtelijk wordt

inrichting van het Mobiliteitsfonds
17

besproken. Het ging over de bekostiging

Achteraf bleek dat de gsprekken tijdens de

Er is afgesloten met een conferentiedag waar

van programma’s, langjarige maatregelen

werkconferenties breder gevoerd werden

de leerervaringen uit alle werkconferenties

m.b.t. het efficiënter benutten van

dan enkel over het thema. Als voorbeeld: om

bij elkaar zijn gebracht. De resultaten zijn

infrastructuur in een investeringsfonds,

een gesprek te voeren over maatregelen,

teruggekoppeld aan alle deelnemers van de

mogelijke koppeling tussen beheer- en

is het prettig om het daarvoor eerst over

werkconferenties. Zij hebben gereflecteerd op

onderhoudsopgaven en nieuwe aanleg

opgaven te praten. Wat opviel is dat bij alle

resultaten van de dagen waar zij zelf niet bij

of inpassing, en adaptief programmeren.

werkconferenties het gesprek over veel

zijn geweest. De conclusies en aanbevelingen

Ook wordt gesproken over alternatieve

dezelfde onderwerpen ging, men tegen

zijn aangescherpt en gezamenlijk gemaakt.

bekostiging: in welke fase hierover

dezelfde problemen aanliep, en daarmee de

De opbrengst van het proces is opgenomen

gesproken wordt en hoe samenwerking

aanbevelingen ook overeen kwamen.

in het achtergronddocument.

en governance georganiseerd wordt.
•

Werkconferentie 4: Wederkerigheid.
Tijdens deze sessie ging het over
wederkerigheid: het signaleren van een
gezamenlijke opgave, investeringen
van de regionale overheden als aandeel
van wederkerigheid, andersoortige
maatregelen dan investeren in mobiliteit
en de cofinancieringsgrens.

•

Voortdurend aandachtspunt
tijdens de sessies. De vragen die
constant beantwoord zijn tijdens
de sessies hebben betrekken op de
cultuurverandering: wat vormt nu een
barrière om de gewenste werkwijze te
hanteren?

18

5

aanbevelingen
De proeftuinen zijn gebruikt om te komen
tot aanbevelingen voor de aanscherping en
verdere vormgeving van het Mobiliteitsfonds.
Er zijn conclusies en aanbevelingen
geformuleerd op de volgende drie
onderdelen:
Aanscherping van de contouren
van het Mobiliteitsfonds
Nieuwe werkwijze

Afweeg- en investeringsprincipes
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Contouren van het Mobiliteitsfonds
Veranker in de wet (in de memorie van toelichting) dat mobiliteitsbeleid (langjarig) aan het
Mobiliteitsfonds wordt gekoppeld
Aanleiding

NOVi elke vier jaar een uitwerking vast op het

Voorbeelden uit proeftuinen

Het huidige beleid stuurt op aanpakken van

gebied van mobiliteit (koersdocument) (en

De proeftuinen verschillen erg als gekeken

NMCA-knelpunten. Dit maakt dat middelen

doe dit ook zo voor andere departementen).

wordt naat type problematiek en opgaven.

ook grotendeels hieraan gekoppeld worden.

Veranker in de wet (memorie van toelichting)

In enkele proeftuinen speelt verstedelijking/

Uit de Nationale Omgevingsvisie komen

dat dit mobiliteitsdocument wordt gekoppeld

stedelijke bereikbaarheid/ruimtelijke kwaliteit

opgaven vanuit een breder perspectief.

aan het Mobiliteitsfonds.

een belangrijke rol, in andere gebieden
gaat het eerder over hoe om te gaan met

Als straks ook brede opgaven afgewogen
worden, betekent dit dat het wenselijk is

Zorg dat in dit document echte keuzes

krimp. Verduurzaming en leefbaarheid zijn

mobiliteitsbeleid te formuleren dat hierop

worden gemaakt (wat doe je met krimp,

thema’s, maar ook goederenvervoer en

aansluit.

fietsbeleid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit,

verkeersveiligheid.

etcetera). Laat de te strakke koppeling met de
Aanbeveling

NMCA-knelpunten los.

In de verstedelijkingsopgaven (Utrecht

Leg vanuit de Nationale Omgevingsvisie

Zuidwest, Woningbouw Almere Centrum,

(NOVi) en de regionale ontwikkelagenda’s

Binckhorst, Oeververbinding, Brainport regio)
worden woningen in stedelijk gebied gebouwd.
Om de (stedelijke) bereikbaarheid in deze
gebieden te garanderen en toekomstige
(NMCA) knelpunten te voorkomen moet nu
eigenlijk geïnvesteerd worden in met name
fiets en OV. De huidige focus in de afweging op
NMCA-knelpunten bemoeilijkt deze proactieve
investeringen.
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Maak helder en transparant investeringen in niet-Rijksinfrastructuur mogelijk
Voorbeelden uit proeftuinen

Aanleiding

Aanbeveling

Gebiedsprogramma’s werken goed om

Op dit moment is het al mogelijk om vanuit het

Maak helder en transparant (in de memorie

deze investeringen mogelijk te maken.

IF ook te investeren in niet-rijksinfrastructuur.

van toelichting en in samenwerking Rijk-regio)

Hierbij wordt expliciet gekeken naar

Het is echter vaak niet duidelijk aan welke

dat ook (direct) in andere infra dan in Rijksinfra

optimale maatregelpakketten, waarbij het

voorwaarden een project moet voldoen om

geïnvesteerd kan worden als dit de meest

netwerkeigenaarschap van ondergeschikt

in aanmerking te komen voor financiering

kosteneffectieve levert aan het nationale

belang is. Soms liggen de meest

uit het IF. Tegelijkertijd zijn de netwerken

belang. Doel van het investeren is het nationaal

kosteneffectieve investeringen namelijk

en oplossingen vaak sterk verweven,

mobiliteitsbelang, niet het nationale netwerk.

niet op de Rijksinfrastructuur, zoals bij de

zeker rondom stedelijke gebieden en

De verantwoordelijkheid voor de netwerken

Proefuin Oeververbinding Rotterdam. Hier

vervoersknopen.

blijft gelijk.

wordt de oplossing voor het NMCA-knelpunt
Brienenoordbrug gevonden door het aanleggen
van een stadsbrug. Daarnaast kunnen
investeringen in niet-Rijksinfrastructuur er
tevens voor zorgen dat investeringen in
Rijksinfrastructuur voorkomen kunnen worden.
Als deze investeringen bijdragen aan het
nationaal belang, kan het Rijk ook meebetalen
aan deze maatregelen.
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Pak instandhouding aan en maak het bespreekbaar op het BO-MIRT
Aanleiding

1.

De kosten voor instandhouding vragen 50%

combineren (meekoppelkansen)? Kan de

Er zijn geen specifieke voorbeelden uit

van het budget en worden de komende jaren

instandhoudingsopgave verbreed worden

projecten die bij deze aanbeveling aansluiten,

steeds groter.

naar een bredere opgave? Kan er werk met

maar tijdens de werkconferenties kwam dit

werk gemaakt worden?

onderwerp wel naar voren tijdens het gesprek.

Aanbeveling

2.

Regio’s gaven aan dat zij al op de manier

Het principe van eerst geld vrijhouden

infrastructuur nog steeds gewenst (life cycle

voor instandhouding en vervolgens geld

benadering)? Zijn de functionele eisen nog

reserveren voor beter benutten en aanleg van

actueel? Maak deze grote vervangings- en

Ook het Rijk gaat hier in het kader van Minder

nieuwe infrastructuur is goed. Bekijk hierbij

instandhoudingsopgaven bespreekbaar

Hinder rondom de grote renovatieprojecten

echter wel de volgende twee opties:

tijdens het BO-MIRT en weeg deze af als

mee aan de slag.

Is het mogelijk om slim te

Is de huidige functie van de

onderdeel van de nationale opgaven.
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Voorbeelden uit proeftuinen

werken, zoals in de aanbeveling is beschreven.

Nieuwe werkwijze
Opgavegericht werken vraagt een aanpassing in de werkwijze
Voorbeelden uit proeftuinen
In de gebiedsprogramma’s is al een start
gemaakt met opgavegericht werken en deze
kunnen dienen als voorbeeld voor andere
projecten. Enkele van de proeftuinen zijn
onderdeel van een gebiedsprogramma:
Binckhorst en Oeververbinding Rotterdam
als onderdeel van het gebiedsprogramma in
de MRDH, Utrecht Zuidwest in de MRU en
Woningbouw Almere Centrum in de MRA.
Binnen de gebiedsprogramma’s is gebleken
dat een gesprek over de regionale en nationale
opgave heel goed mogelijk is en ook leidt tot
een gezamenlijk beeld.

Aanleiding
Er komt meer nadruk te liggen op breed

wederkerigheid/intentie om bij te dragen/

opgavegericht en programmatisch werken.

commitment. Betrek potentieel meeontwikkelende en mede-investerende private

Aanbeveling

partijen ook al in deze fasen.

Om echt opgavegericht te werk te kunnen

•

gaan is het nodig dat:

als duidelijk gemaakt kan worden

•

wat het rendement van de opgave is

Er gebiedsgerichte opgaven

Budgetten alleen worden toegekend

geformuleerd worden en daarbij behorende

(kosteneffectiviteit). Mogelijk moet hiervoor

programmatische aanpakken gestart worden

het instrumentarium worden aangepast,

(inclusief budget)

bijvoorbeeld in de vorm van een MKBA op

•

opgaveniveau. Adaptief programmeren is ook

Zowel in de fase van opgaven definiëren

als maatregelen signaleren en selecteren

het meest zinvol op dit niveau.

moet er aandacht zijn voor bekostiging en

•

Bekostiging koppelen aan de ingebrachte

opgaven vanuit verschillende sectoren.
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Bekijk mogelijkheden voor alternatieve bekostiging zo vroeg mogelijk in het proces
Aanleiding

verzoek om betrokkenheid en inbreng een

Voorbeelden uit proeftuinen

De vraag naar alternatieve bekostiging

logisch gevolg. Bekijk tijdens het proces of

De Run (onderdeel van proeftuin Brainport

wordt steeds groter, bijvoorbeeld door

andere partijen aan kunnen/willen sluiten.

regio) is een mooi voorbeeld van

verstedelijkingsopgaven of voorfinanciering

Echter, zorg voor een realistische verwachting

samenwerking met private partijen. Hier is

van private initiatieven. De eerste stappen

van de werkelijke bijdrage van alternatieve

ASML betrokken. Zij hebben meegedacht bij

in onderzoeken van mogelijkheden worden

bekostiging.

het signaleren van de opgave en opstellen van

gezet (onderzoek in G4), maar er zijn op dit

maatregelen en betalen uiteindelijk ook 25%

moment weinig voorbeelden van private

De tijdshorizon van private investeringen en

investeringen in MIRT-trajecten.

vanuit de overheid loopt niet gelijk. Zorg dat

van de totale investering.

het vanuit het Rijk mogelijk is om versneld

In de casus Chemelot (proeftuin

Aanbeveling

in maatregelen te investeren waarbij private

Goederenvervoercorridors) komt

Betrek private partijen zo vroeg mogelijk in

partijen mee-investeren of waarbij duidelijke

investeren in een buisleiding als mogelijke

het proces, al bij het bepalen van de opgave.

urgentie bestaat cq no-regret maatregelen

oplossingsrichting naar voren. Dit zorgt

Als baathebbers mee gaan betalen (in de

voor snelle resultaten kunnen zorgen.

ervoor dat er geen gevaarlijke stoffen meer

vorm van geld of een andere vorm), is een

door stedelijk gebied getransporteerd
hoeven te worden. De kans is aanwezig dat
private partijen wel willen investeren in deze
buisleiding. Echter loopt de tijdshorizon van
het Rijk voor investeringen niet gelijk met de
tijdshorizon van private partijen.
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Zorg voor betrokkenen met een brede blik in verkenningsfase en moedig dit ook aan
Voorbeelden uit proeftuinen

Aanleiding

de verkenningsfase personen met een brede

Bij de proeftuin Oeververbinding Rotterdam

In de huidige situatie wordt vaak nog

blik worden betrokken. Dit geldt voor zowel

is de opdracht het oplossen van het

gedacht in knelpunten, modaliteiten en

Rijk als regio, en voor alle lagen (ambtenaren

NMCA-knelpunt bij de Brienenoordbrug.

oplossingen. Zo zijn bijvoorbeeld ook

en bestuurders). Het gaat om het hebben

Echter is de opgave in de regio veel breder

instrumenten en afdelingen georganiseerd.

van een brede blik en het meekrijgen van

(vervoersarmoede Rotterdam-Zuid,

een brede opdracht. Investeer in de bij

verstedelijking, Feyenoord-City). In de praktijk

Aanbeveling

breed denken en wederkerigheid passende

blijkt het lastig om de oorspronkelijke opgave

Als opgaven verbreed worden en het fonds

houding, gedrag en werkwijze (waaronder

breed te benaderen, omdat de initiële opdracht

‘ontschot’ wordt en mobiliteit in plaats van

ook instrumentarium).

smal geformuleerd is en specifiek gericht op

modaliteit centraal staat, zorg dan ook dat in

het NMCA-knelpunt.
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Gebruik de inhoud van projecten om gezamenlijk (rijk en regio) te leren van elkaar
Aanleiding

Voorbeelden uit proeftuinen

Het Rijk heeft een MIRT-leertraject en de regio

inhoud van projecten, gezamenlijk met Rijk

Onze ervaring bij de voorbereiding van de

(provincies, gemeenten) doet dit ook. Echter

en regio. Dit zorgt ervoor dat het gesprek

werksessies en de gesprekken tijdens de

gebeurt dit alleen voornamelijk binnen de

sneller werkelijk ergens over gaat, het heeft

bijeenkomsten geven aan dat er zowel bij het

eigen organisaties en vooral gericht op de

diepgang en men leert daadwerkelijk van

Rijk als de regio veel enthousiasme is om

eigen organisaties.

elkaar. Start een meerjarig gezamenlijk

op basis van concrete projectvoorbeelden

ontwikkel/leerproces. Voorbeelden/werkwijze

en ervaringen met elkaar in gesprek te gaan.

Aanbeveling

uit de ene proeftuin zorgden voor toepassing/

De inhoud van de projecten verbindt de

Ga vaker gezamenlijk op projectniveau

inspiratie bij andere proeftuinen. Iedereen is

betrokken ambtenaren van Rijk en regio en

met elkaar in gesprek. De kracht van

enthousiast om over zijn/haar eigen project

zorgt er tegelijkertijd voor dat het gesprek

werkconferenties zat in het praten over

te praten en van anderen te horen.

snel (inhoudelijke) diepgang krijgt, waarmee
projecten elkaar weer verder helpen. Een
voorbeeld hiervan is dat de proeftuin Utrecht
Zuidwest een idee van de Binckhorst direct
heeft toegepast, zodat het ook in Utrecht
mogelijk is geworden om verder op de opgave
door te studeren.
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Afweeg- en investeringsprincipes
Geef werkelijk invulling aan wederkerigheid als basis voor een goede samenwerking tussen Rijk en regio
Voorbeelden uit proeftuinen

Aanleiding

minder. Voor dit gezamenlijke proces

Het Rijk heeft niet altijd een scherp beeld van

Wederkerigheid draait om gezamenlijk

helpt het als het Rijk een concreet beeld

wat zij als nationaal belang per regio zien.

samenwerken, waarbij iedereen een

heeft van het nationale belang waar zij

Vooral in proeftuinen buiten de Randstad (niet

volwaardige rol en ook verantwoordelijkheid

in die regio inhoud aan wil geven. De

gebiedsprogramma’s) komt dit sterker naar

heeft. Op dit moment blijft het soms steken

omgevingsagenda’s zijn startpunt.

voren. Wat ziet het Rijk als nationaal belang

bij het maken van financiële afspraken en

Ook is het van belang dat regio’s het Rijk

van bijvoorbeeld Drenthe (proeftuin MIRT-

ontbreekt daadwerkelijke gezamenlijkheid en

niet enkel zien als investeerder voor een

Onderzoek A28), Zeeland (Grensoverschrijdend

interesse in positie van de ander.

oplossing. Als er een gedeelde nationale

vervoer Zeeland), Noord-Nederland

opgave is dan kan ook gemakkelijker die

(Verduurzaming spoor Noord-Nederland) of

Aanbeveling

houding veranderen. Gezamenlijkheid

Limburg (Grensoverschrijdende perspectief

Wederkerigheid is de basis voor een goede

hoeft niet alleen gevonden te worden in

Zuid-Limburg)? Op het moment dat het Rijk dit

samenwerking tussen Rijk en regio. Het doel

gezamenlijk investeren. Beleidsmaatregelen

scherp heeft, wordt een gesprek over opgaven

is om in gezamenlijkheid voor een gebied

of afspraken kunnen ook onderdeel zijn

en maatregelen gemakkelijker.

tot een visie en gedeelde opgave te komen.

van wederkerigheid, zoals aanpassing van

Dit vraagt dat partijen aan de voorkant een

parkeernorm, woningbouw rondom OV.

Op projectbasis wordt dit vaak in de

goed beeld hebben van wat de belangen zijn

Gebiedsprogramma’s zijn een voorbeeld

opstartfase opgelost. Een voorbeeld is de

en afgeleide doelen. De regio heeft op dit

waar gezamenlijkheid tot stand komt.

Brainport regio, die zelf een duidelijk beeld

moment een vrij scherp beeld, het Rijk

heeft met betrekking tot prioriteiten en
investeringen, maar waar het Rijk dat in eerste
instantie minder scherp (of beter concreet) in
beeld had voor deze regio. Dit wordt opgelost
door nu een gezamenlijk traject te starten
waarbij een visie voor de lange termijn voor
de hele regio, waarin aparte onderzoeken (bijv.
Randweg, EIK XL) samenkomen.
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Blijf (bestuurlijk) langer in het gesprek van opgaven
Aanleiding

Aanbeveling

Voorbeelden uit proeftuinen

Het nationaal belang van mobiliteit verandert

Zorg dat bestuurders in gesprek gaan over

In de proeftuin Corridor Amsterdam – Hoorn

doordat naast nationale verbindende

opgaven, niet over maatregelen/oplossingen.

is vanuit de inhoud naar goede maatregelen

netwerken het stedelijk functioneren aan

Het is van belang om langer in het gesprek

gekeken en is bepaald hoeveel deze

belang wint. Opgaven zoals leefbaarheid,

van opgaven te blijven, waarbij een ruimtelijke

kosten. Wanneer te snel over maatregelen/

klimaat en wonen staan de komende jaren

opgavekaart kan helpen. Op opgaveniveau

oplossingen gesproken wordt, beperkt de

centraal. Dit botst met het primair bekostigen

kan je zaken koppelen, op oplossingenniveau

discussie zich vaak tot de vragen op welk

van nationale netwerken. Anders gezegd: de

kan dat niet meer. Combinaties van opgaven

netwerk/grondgebied de maatregel ligt, wat

problematiekverbreding gaat harder dan de

kunnen nieuwe oplossingen aantrekkelijk

voor type maatregel het is en wie dit moet

fondsverbreding.

maken.

gaan bekostigen. Dit was ook het geval in
de proeftuin Corridor Amsterdam Hoorn.
Sommige partijen wilden niet aan bepaalde
maatregelen bijdragen. Uiteindelijk heeft een
bestuurlijke verkenner geholpen om drempels
weg te nemen en is men tot een gezamenlijke
oplossing gekomen.
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Kijk voor bekostiging breder dan enkel het Mobiliteitsfonds
Voorbeelden uit proeftuinen

Aanleiding

Het Mobiliteitsfonds kan niet de enige

Bij de proeftuin Verduurzaming spoor Noord-

Het signaleren van opgaven verschuift van

bekostigingsbron zijn voor het bekostigen

Nederland wil met het spoor verduurzamen.

oplossen van doorstromingsknelpunten naar

van integrale opgaven, zoals verstedelijking

Elektrificeren van het spoor blijkt een dure

het signaleren van brede opgaven vanuit

of verduurzaming. Andere domeinen (BZK,

oplossing te zijn, terwijl ook geïnvesteerd

meerdere sectoren.

EZK) hebben op dit moment weinig/geen

kan worden in waterstof/accutreinen. Echter

investeringsmiddelen. Zorg dat er vanuit

worden dit soort maartregelen niet uit het

Aanbeveling

andere domeinen ook middelen beschikbaar

Infrastructuurfonds bekostigd, maar is dit

Zoek bij de oplossingen van brede opgaven

worden gesteld.

ook niet mogelijk vanuit de klimaatenvelop

breder dan het Mobiliteitsfonds, zowel op

of andere potjes. Belangrijk is dat op het

nationaal als regionaal niveau.

moment dat de opgave wordt verbreed er
ook kostendragers (andere fondsen) worden
gekoppeld aan deze opgave. Anders ontbreken
in de oplossingenfase de financiële middelen
Bij Park Lingezegen spelen meerdere opgaven,
zowel op het gebied van mobiliteit (beheer
en onderhoud, toekomstige ontwikkeling)
als waterveiligheid. Zij hebben mogelijke
oplossingen onderzocht. Hieruit bleek dat
als de opgaven in gezamenlijkheid worden
aangepakt, de totaaloplossing goedkoper
is. De financiering moet hiervoor vanuit
verschillende partijen en vanuit verschillende
domeinen bij elkaar worden gebracht.
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Maak verkenningen mogelijk zonder te voldoen aan de 75%-grens
Aanleiding

Aanbeveling

Voorbeelden uit proeftuinen

Het 75%-criterium voor het starten van een

Maak een MIRT-verkenning mogelijk zonder

Voor een MIRT-verkenning is 75% financiering

MIRT-verkenning zorgt voor een drempel,

te voldoen aan de 75%-grens. Bepaal eerst

en zicht op oplossingen nodig. Bij de proeftuin

waardoor er niet allerlei verkenningen starten

de opgave, daarna de oplossing. In de

Binckhorst was dit nog niet het geval na het

waar uiteindelijk geen geld beschikbaar voor

opgavefase moet een stevigere discussie

afronden van het MIRT-Onderzoek. Tijdens het

blijkt te zijn. Echter zorgt het ook voor drie

plaatsvinden in omgevingsagenda/

BO MIRT heeft de staatssecretaris aangegeven

problemen:

gebiedsprogramma’s. Het gesprek is in de

deze opgave wel belangrijk te vinden. Er is op

1.

huidige situatie te vrijblijvend, want er vindt

dat moment gekozen om een pre-verkenning

beschikbaar zijn, voordat het probleem verder

Financiële blokkade. Er moet eerst geld

geen prioritering plaats van opgaven. Pas bij

te starten. Nadat de pre-verkenning was

verkend kan worden, terwijl nog niet duidelijk

onderhandeling van de startbeslissing wordt

afgelopen was er nog steeds geen geld

is wat de oplossing is.

dit duidelijk, aan de hand van de financiële

beschikbaar, waardoor toen is besloten om een

2.

beslissing. Heb het tijdens de opgavefase

verkenning (niet zijnde een MIRT-verkenning) te

oplossing worden niet gekozen. Duurdere

Andere oplossingen dan de geraamde

dus al over bekostiging/financieel

starten. In deze proeftuin zorgde de 75%-grens

oplossingen niet, maar goedkopere ook niet.

commitment, zodat er niet talloze projecten

voor een blokkade, waarbij de MIRT-spelregels

3.

Route terug is lastig. Zodra het geld (de

gaan lopen die uiteindelijk hun financiering

worden gevolgd en op enkele punten zijn

75%) binnen is, wordt het heroverwegen van

niet rond krijgen. Werk dit in elke volgende

aangepast. Door alle partijen werd het belang

investeringen lastig.

fase verder uit. Voor de specifieke invulling

van de opgave gezien en is gekozen om op een

hiervan raden we aan om dit uit te werken in

andere manier door te studeren.

het traject ‘evaluatie van de MIRT-spelregels;’.

30

31

Colofon
14 oktober 2019
Studio Bereikbaar
Adres
Stationsplein 45 – E1.186
3013 AK Rotterdam
info@studiobereikbaar.nl
Team
Wieger Savenije
Marloes Brands
Steven Puylaert
Huib van der Kolk (WB de Ruimte)
Manus Barten
Christian Rommelse
Uitgevoerd in opdracht van:
Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

