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Kern
Het programma Vernieuwing MIRT maakt het MIRT klaar voor de toekomst. Door een aanpassing van
het MIRT-instrumentarium en nieuwe manieren van samenwerken brengen we de opgaven en projecten
uit de gebiedsagenda’s een stap verder. In het MIRT verschuift het accent van projecten naar opgaven,
van onderhandeling naar dialoog en van een focus op de inzet van financiële middelen naar een bredere
inzet van instrumenten.

Waarom vernieuwing MIRT (urgentie)
 De omgeving verandert: opgaven worden complexer en raken meerdere partijen en sectoren. Ontwikkelingen gaan sneller en hebben ongewisse gevolgen. Ook de rol van de overheid verandert: decentralisaties, minder budget en meer maatschappelijke initiatieven. Grote ingrepen van bovenaf
(nieuwe wegen, grootschalige woningbouw) zijn minder aan de orde. Ook verschuift de focus van
ontwikkeling van nieuwe ruimte naar intelligente oplossingen voor het bestaande. Investeringen zijn
soms, maar lang niet altijd nodig. Bovendien zijn de grote investeringsbeslissingen voor infrastructuur al genomen en budgetten tot 2028 vastgelegd.
 Onvrede over het functioneren van een deel van het huidige MIRT: strategische en spannende dossiers worden niet op de MIRT-tafel gelegd; de R van het MIRT komt onvoldoende uit de verf.

Wenkend perspectief & pijlers
De ambitie is om in het MIRT1 het accent te verschuiven van projecten naar opgaven, van onderhandeling naar dialoog en van een focus op de inzet van financiële middelen naar een bredere inzet van instrumenten. Daarbij gaat het om urgente en door partijen gedeelde opgaven in de fysieke leefomgeving
waarbij meerdere sectoren elkaar raken en/of partijen op verschillende schaalniveaus elkaar nodig hebben.
De Vernieuwing bestaat uit drie pijlers:
1. Brede blik: vraagstukken benaderen vanuit de opgaven in plaats van de oplossingen (projecten) en
uitgaan van een gebiedsgerichte benadering daar waar dat nodig is.
2. Maatwerk bieden in besluitvorming, spelregels en procedures om in te spelen op veranderende omstandigheden en kansen. “Op maat” besluiten door korte termijn beslissingen te verbinden aan lange termijn opgaven (adaptief programmeren) en slim om te gaan met onzekerheden, kansen en
veranderende omstandigheden.
3. Samenwerken: het gebruik van beproefde en nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden
op basis van gelijkwaardigheid en van overheden met maatschappelijke partners en marktpartijen.
De vernieuwing wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan het primaire proces waarmee resultaten direct
zichtbaar worden. Bijvoorbeeld door in gebiedsopgaven (-projecten) waar kansen worden gezien en
energie aanwezig is, aspecten van de vernieuwing direct in de praktijk te brengen.
De financiële afspraken die gemaakt zijn, en vaak lopen tot 2028, staan niet ter discussie en het BO
MIRT houdt een functie voor projectbeslissingen en troubleshooting.
Organisatie
De Vernieuwing van het MIRT is een Rijk-regio programma van 2 jaar en loopt tot eind 2015. Opdrachtgever is het zogeheten DOM-beraad dat bestaat uit directeuren van Rijk en regio. Ook de dagelijkse
werkzaamheden worden door medewerkers van Rijk en regio verricht.
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Het MIRT is hét samenwerkingsverband in het ruimtelijk-fysieke domein voor het Rijk, regionale overheden en andere publieke
en private partijen. Het doel van het MIRT is het prioriteren en vastleggen van (regionale) visies, opgaven en projecten (inclusief
bijbehorende financiële afspraken) en het zoeken naar samenhang en synergie op het niveau van opgaven en projecten. Belangrijkste producten zijn: gebiedsagenda’s, MIRT-spelregelkader, MIRT-projecten (app) en begroting, en de afspraken uit bestuurlijk
overleg MIRT.

Stappen in 2014
1. Opstellen Wenkend Perspectief MIRT en stappenplan om daar te komen
2. Starten met werken aan BO MIRT nieuwe stijl voor najaar van 2014
3. Start verschillende acties waaronder financieringsvormen, water in het MIRT, verduurzaming MIRT

Meer info?
Je kunt ons binnenkort bereiken op: info@vernieuwingmirt.nl
Wil je op de hoogte blijven van alle vernieuwingen rond het MIRT? Meld je dan aan bij de LinkedIngroep Vernieuwing MIRT: http://www.linkedin.com/groups?gid=7484236&trk=my_groups-b-grp-v
Heb je een goed voorbeeld, wil je meedenken of meedoen? Laat het weten zodat we de Vernieuwing
samen verder vorm en inhoud kunnen geven!

De andere werkwijze betekent voor bestuurders vooral een kans om op vernieuwende wijze resultaat
te boeken! Door onder andere:
 een echte dialoog tussen Rijk en regio aan de (BO-)MIRT-tafel (in plaats van eenrichtingverkeer).
 allianties te sluiten met nieuwe spelers in het MIRT
 meekoppelkansen te benutten omdat gebiedsopgaven centraal worden gesteld (in plaats van alleen
sectorale projecten)
 afspraken te maken over een breed palet aan maatregelen
 gebruik te maken van andere verdienmodellen
 maatwerkafspraken maken waarmee omgegaan kan worden met onzekerheden

