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BO-MIRT 

Doel van deze mededeling: 

U te informeren over de uitkomsten van het Bestuurlijk overleg MIRT van 
13 november j . l . 

Toezegging/motie/amendement: 

nvt 

Inleiding: 

Jaarlijks is er in het najaar een bestuurlijk overleg MIRT. Rijk en regio spreken 
dan met elkaar over het rijksinvesteringsprogramma (Infrastructuur, Ruimte en 
Transport) en maken afspraken over de uitvoering van (rijks) proj ecten. 
Deze gesprekken worden per landsdeel gevoerd. Flevoland valt onder het lands
deel 'Noordvleugel', waar ook de provincies Utrecht en Noord Holland toe beho
ren. 
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Op 13 november j . l . vond het BO-MIRT voor de Noordvleugel plaats. 
Gedeputeerde Gijsberts heeft aan dit overleg deelgenomen. 
De afsprakenlijst van dit overleg vindt u als bijlage toegevoegd. 

Voor Flevoland zijn de volgende afspraken uit het BO-MIRT van belang: 
1. Mirt-onderzoek Bereikbaarheid Lelystad Airport. 

In 2012 is afgesproken dat er een MIRT-onderzoek wordt uitgevoerd naar 
de toekomstige bereikbaarheid van de luchthaven. Dit onderzoek zal eind 
dit jaar worden afgerond. De afspraak is gemaakt dat in januari 2014 er 
een separaat bestuurlijk overleg komt tussen rijk en regio, waarin af
spraken worden gemaakt over het vervolg. 

2. Mirt-onderzoek rijksvastgoed Lelystad. 
Afgesproken is dat de provincie Flevoland het initiatief neemt tot een 
MIRT-onderzoek naar de ontwikkeling en inzet van het rijksvastgoed in 
Lelystad. Het rijk zal in dit onderzoek participeren. 

3. De geactualiseerde Gebiedsagenda van de Noordvleugel is vastgesteld. 

4. De Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer is vastgesteld 
en de Bestuursovereenkomst RRAAM is ondertekend. 

Andere, meer algemene onderwerpen die aan bod zijn geweest en die Flevoland 
raken zijn: 

1. Woningmarkt en woningbouw (A2) 
2. Aanpak van bereikbaarheidsopgaven en Beter Benutten (A3) 
3. Lange Termijn Agenda Spoor (A4) 
4. Versobering van de bedieningstijden van bruggen en sluizen (B8). 

De afspraken die hierover gemaakt zijn, kunt u lezen in de afsprakenlijst, die 
naar de Tweede Kamer is gestuurd. 
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Mededeling: 

Op 13 november 2013 heeft het BO-MIRT Noordvleugel plaatsgevonden. Over de relevante Flevo
landse projecten zijn goede afspraken gemaakt met het rijk. 

Het vervolg 

De afspraken zijn vastgelegd in een brief aan de Tweede Kamer 

Ter inzage in de leeskamer 

Bijlagen: 
1. MIRT-brief met de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT (HB 1557608); 
2. Afsprakenlijst van de bestuurlijke overleggen MIRT (HB 1557609); 
3. Kaart met de belangrijkste bereikbaarheidsopgaven in Nederland tot 2028 (HB 1557611) 

Verdere informatie 


