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Doel
In dit memo wordt inzicht gegeven in hoe een MIRT proces verloopt en specifiek het onderdeel 
MIRT Verkenning. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
Dit meerjarenprogramma bepaalt het (rijks)investeringsprogramma voor infrastructurele en 
ruimtelijke projecten. 

Context

De Voorkeursstrategie Waal/Merwedes, zoals gepresenteerd in het Nationaal Deltaprogramma, 
gaat uit van een ruggengraat aan maatregelen, bestaande uit een afgestemde mix van 
dijkversterking en rivierverruiming. De hoogwatergeul Varik-Heesselt is binnen die mix een 
belangrijke rivierverruimende maatregel op een rivierkundig knelpunt op de Waal gericht op een
forse waterstandsverlaging (45 tot 53 cm ter plaatse). De maatregel is ook opgenomen in de 
Structuurvisie WaalWeeldeWest waarin de gemeenten Neerijnen, Lingewaal, Zaltbommel en 
Maasdriel, onder regie van de provincie Gelderland, samenwerken aan intergemeentelijke en 
provinciale Structuurvisie voor het westelijk deel van de Waal (WaalWeelde West). WaalWeelde
West maakt onderdeel uit van het programma WaalWeelde. In dit programma werken alle 
partijen die betrokken zijn bij de rivier, samen aan de Waal en haar omgeving om deze mooier, 
veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken.

Parallel aan het structuurvisieproces WaalWeeldeWest is in april 2014 een gebiedsproces 
gestart om samen met bewoners van het gebied de meerwaarde van een hoogwatergeul te 
onderzoeken en de vraag te beantwoorden hoe te komen tot een rivierkundig en 
maatschappelijk gedragen oplossing. Deze pré-verkenning is in juni 2014 afgerond. De 
volgende stap is om toe te werken naar een MIRT-verkenning.
 
Op Prinsjesdag (16 september 2014), is het Deltaprogramma 2015 gepresenteerd. Hierin is het 
volgende opgenomen: 'Voorgesteld wordt toe te werken naar het starten van MIRT-
verkenningen in 2015 voor de volgende brede, gecombineerde oplossingen, met de 
voorkeurstrategie als richtinggevend kompas en rekening houdend met de urgentie van 
dijkversterkingen (Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015-2020): de hoogwatergeul Varik-
Heesselt en mogelijk de nevengeul Sleeuwijk'. De provincie Gelderland geeft in haar 
omgevingsvisie aan de rol van trekker op zich te willen nemen voor de MIRT-verkenning.

Op 25 augustus 2014 heeft Deltacommissaris Kuijken, tijdens een werkbezoek aan de 
gemeente, ten overstaan van een afvaardiging uit de gemeenteraad van Neerijnen en de 
klankbordgroep, het gebied opgeroepen vol mee te denken. Dit om zo tempo te maken en 
daarmee de onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren. Hij ziet de effecten van die 
onzekerheid: schaduwschade en waardevermindering. Hij wil meehelpen om die effecten zo 
veel mogelijk tegen te gaan, maar vraagt de gemeente daarin vol mee te denken.



MIRT Spelregels 
De MIRT Spelregels schetsen een proces (zie
figuur hiernaast) dat een MIRT project doorloopt
van verkenning, planuitwerking tot en met
realisatie, inclusief de bijbehorende
beslismomenten. Bij het doorlopen van deze
drie fase worden vijf beslismomenten
onderscheiden, te weten: startbeslissing,
voorkeursbeslissing (verkenningsfase), project-
beslissing (planuitwerkingsfase),
uitvoeringsbeslissing (realisatiefase) en
opleveringsbeslissing. De MIRT spelregels
werken daarbij als een zeef. Er is, uitgezonderd
de opleveringsbeslissing, geen automatische
doorstroming van een project van de ene naar
de volgende fase, Per fase wordt een expliciete
beslissing genomen over het wel of niet (blijven)
opnemen van het project in het MIRT. Hoe
verder het project in de procedure komt, hoe
concreter het project is. Vanaf de
planuitwerkingsfase kan een integrale
gebiedsverkenning worden geknipt in
verschillende deel projecten. Een gezamenlijke
uitvoeringsstrategie moet er dan voor zorgen
dat de samenhang op gebiedsniveau bewaakt
wordt.  

MIRT-verkenning
Kern van de verkenningsfase is het
trechteringsproces: van veel
oplossingsrichtingen trechteren naar een
robuuste voorkeursbeslissing met één
voorkeursalternatief. De verkenningsfase wordt
afgerond met een voorkeursbeslissing.

Aan een MIRT Verkenning gaat een
Startbeslissing (initiatieffase) vooraf. Het
hoofddoel van de Startbeslissing (en het
daaraan ten grondslag liggende Startdocument)
is te komen tot een definiëring en afbakening
van het probleem/de kans en het proces van de verkenningsfase. Een Startdocument is het op 
te leveren projectresultaat.

De initiatiefnemer (in dit geval de provincie) is verantwoordelijk voor het aanleveren van de 
informatie in een startdocument. Op basis van een startdocument wordt door het Rijk door 
middel van een startbeslissing bepaald of gestart wordt met een MIRT verkenning en wordt een 
trekker aangewezen. De trekker richt in samenwerking met de andere betrokken partijen het 
proces in om de voorkeursbeslissing voor te bereiden. De voorkeursbeslissing wordt in principe 
twee jaar na de startbeslissing genomen.

Fasen in een MIRT-verkenning
Startfase: in de startfase wordt door de diverse betrokken overheidsorganisaties een concreet 
plan van aanpak voor de verkenning uitgewerkt. Daarna volgt consultatie met het publiek over 
problematiek en scope van de verkenning. 

Analytische fase: in deze fase worden vervolgens breed oplossingsrichtingen gegenereerd en 
worden deze globaal en kwalitatief beoordeeld op hun gevolgen. Dit resulteert in een bestuurlijk 
afgestemde keuze voor een 'top 3' van kansrijke oplossingsrichtingen: 'zeef 1'.



Beoordelingsfase: in de beoordelingsfase worden de overgebleven alternatieven nader 
uitgewerkt en beoordeeld om te komen tot een selectie van één voorkeursalternatief: 'zeef 2'. In 
'zeef 2' wordt gebruik gemaakt van instrumenten als plan-m.e.r. en kosten/baten analyse. In 
deze fase is er gedurende het hele proces publieksparticipatie en afstemming met bestuurders. 

Besluitvormingsfase: het voorkeursalternatief wordt voorgelegd aan de bestuurders en 
vastgesteld. Overigens kan het ook zijn dat het voorkeursalternatief niet wordt vastgesteld en 
kan besloten worden dat de verkenning geen vervolg heeft en niet doorgaat naar de 
planuitwerkingsfase. De besluitvormingsfase heeft een sterk politiek-bestuurlijk  karakter waarbij
een breed gedragen voorkeursbeslissing centraal staat om te kunnen komen tot een stabiele 
planuitwerking. Dit vergt een goede bestuurlijke afstemming. De afspraken over het 
vervolgproces, de uitvoeringsstrategie, worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst met de
betrokken overheidspartijen. Hierin worden zo nodig ook afspraken over marktbetrokkenheid of 
met toekomstige beheerders vastgelegd. 

Na afronding van de verkenning en het besluit om de opgave uit te werken (MIRT 2) volgt de 
planuitwerkingsfase waarin de deelprojecten uit de voorkeursbeslissing worden uitgewerkt en 
de formele bestuursrechtelijk besluitvormingsprocedures worden doorlopen.



Voorbereiding Startdocument Hoogwatergeul Varik – Heesselt
In het onderstaande schema is aangegeven welke stappen nodig zijn voor het opstellen van 
een startdocument voor het starten van een Verkenning: de startbeslissing MIRT 1. Dit wordt de
zogenaamde initiatieffase genoemd. 

De volgende uitgangspunten worden voor de initiatieffase gehanteerd:
• Het startdocument heeft betrekking op de rivierverruimende maatregel 'Hoogwatergeul 

Varik – Heesselt. De dijkenaanpak is geen onderdeel van de opdracht. Afstemming met 
het waterschap over het HWBP is daarom essentieel;

• In het proces dient de Provincie Gelderland naast het Waterschap Rivierenland 
gezamenlijk op te trekken met de gemeente Neerijnen en het Rijk (ministerie I&M).

• Er komt een beknopt communicatieplan met kernboodschap voor het betrekken van 
bewoners, waaronder de klankbordgroep en de gemeenteraad van Neerijnen.

• In een projectplan wordt duidelijk gemaakt hoe de interne en externe besluitvorming 
van een Startdocument verloopt.

Planning
Het startdocument dient uiterlijk januari 2015 gereed te zijn. Een aankondiging van een 
startbeslissing is mogelijk bij het BO-MIRT voor landsdeel Oost in oktober 2014. Daarna kan 
zonder agendering in de BO-MIRT een startbeslissing worden genomen. De verkenning mag 
maximaal 2 jaar duren (uitzondering daargelaten). Dat betekent dat eind 2017 een 
voorkeursbeslissing kan worden genomen. 


