ALGEMENE TOELICHTING
1. Inleiding
Deze regeling betreft een wijziging van bijlage III bij de Omgevingsregeling (Or) mede namens de
Minister van Defensie in verband met enige verbeteringen en aanvullingen. In bijlage III bij de Or
staan de GML-bestanden voor werkingsgebieden bij hoofdstuk 2 van de Or opgenomen. Hoofdstuk 2
van de Or bevat de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties waar specifieke regels zijn
gesteld door het Rijk in de Omgevingswet, de daaronder hangende algemene maatregelen van
bestuur en de Or. Met andere woorden: de geometrische begrenzingen geven aan waar deze regels
gelden. Bijlage III van de Or bevat bovendien de links die behoren bij de geometrische begrenzing van
de in hoofdstuk 2 opgenomen locaties. Een locatie kan zowel een ‘punt op de kaart’ betreffen als een
gebied, zone of een deel van Nederland. Elke locatie wordt weergegeven met een GIO (Geografisch
Informatie Object), dat kan worden bekeken via een viewer. Hiermee wordt de specifieke locatie
zichtbaar gemaakt op een digitale kaart van Nederland.
Als gevolg van deze regeling zijn een aantal geometrische begrenzingen van militaire terreinen en
terreinen met een militair object geactualiseerd, verbeterd of aangevuld. In deze toelichting wordt
nader ingegaan op de aard en aanleiding van elk wijzigingsonderdeel.
2. Inhoud van de regeling
Militaire terreinen en terreinen met een militair object, zoals bedoeld in artikel 2.41, eerste lid, van
de Or, zijn begrensd en aangewezen in bijlage XIV, onder A, van het Besluit kwaliteit leefomgeving
(Bkl) behorend bij artikel 5.150, eerste lid, van het Bkl. Met betrekking tot deze terreinen hebben de
volgende wijzingen plaatsgevonden.
De geometrische begrenzingen van militaire terreinen en terreinen met een militair object zijn
gecontroleerd, waarna enkele begrenzingen zijn gewijzigd. Wijziging was ten eerste nodig naar
aanleiding van de verschillen die in de begrenzingen zaten tussen de Regeling algemene regels
ruimtelijke ordening (Rarro) onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Or onder de
Omgevingswet. Met betrekking tot de Or waren in eerste instantie per abuis te veel begrenzingen en
soms te ruime begrenzingen opgenomen. De begrenzingen zijn nu gecorrigeerd tot een juiste,
actuele begrenzing.
Ten tweede zijn de geometrische begrenzing van militaire objecten ‘Complex Terschelling’ en ‘MC
Bergen’ verwijderd. De geometrische begrenzingen van deze objecten waren per abuis vastgelegd in
bijlage III bij de Or, terwijl daarvoor de grondslag in het Bkl ontbreekt. Op basis van artikel 5.150,
eerste lid, Bkl, worden in bijlage III bij de Or namelijk de geometrische begrenzingen vastgelegd van
gebieden die worden genoemd in bijlage XIV, onder A, bij het Bkl. Dit betekent dat de begrenzing van
een gebied niet kan worden opgenomen in de Or, als deze niet in het Bkl is aangewezen.
Ten derde zijn de geometrische begrenzing van de militaire terreinen/objecten Afsluiter Klaaswaal,
Antennepark Woensdrecht en Straalzender Nieuw Milligen toegevoegd aan de Or. Het gaat hier om
militaire terreinen of objecten die wel waren aangewezen in bijlage XIV, onder A, van het Bkl, maar
waarvan de geometrische begrenzing per abuis nog ontbrak in de Or.
Ten vierde zijn een paar kleine correcties in de naamgeving doorgevoerd waar deze namen afweken
van de naamgeving in bijlage XIV, onder A, van het Bkl. Doordat de namen van de geometrische
begrenzing in de Or nu overeenkomen met de namen uit bijlage XIV, onder A, van het Bkl is er sprake
van duidelijkheid en uniformiteit.

Ten vijfde is per militair terrein of object een unieke objectcode toegevoegd aan de naam. Bij
eventuele toekomstige naamveranderingen kan dan makkelijk herleid worden om welk object het
gaat, zodat eventuele vergissingen voorkomen kunnen worden. Deze objectcode is vermeld tussen
haakjes achter de naam. Deze objectcodes zullen bij een latere wijziging van het Bkl ook worden
toegevoegd aan bijlage XIV, onder A, bij het Bkl.
3. Gevolgen
Burgers, bedrijven en decentrale overheden hebben baat bij een actuele, accurate en overzichtelijke
weergave van de geometrische begrenzingen in bijlage III bij de Or. Het gevolg hiervan is namelijk dat
in het Digitaal Stelsel Omgevingswet duidelijk te zien is welke regels gelden voor bepaalde
activiteiten op een bepaalde locatie.
Deze regeling heeft om te beginnen een aantal geometrische grenswijzigingen van geringe omvang
tot stand gebracht ten opzichte van eerdere versies van de Or. Hiermee zijn discrepanties
weggenomen die per abuis waren ontstaan tussen de Rarro en de Or. Daarnaast zijn een paar
geometrische begrenzingen toegevoegd en verwijderd om bijlage III volledig te laten aansluiten op
bijlage XIV, onder A, bij het Bkl. In beide gevallen is sprake van wijzigingen ten opzichte van eerdere
versies van de Or en niet ten opzichte van de Rarro als voorganger van de Or. Met deze regeling zijn
juist een aantal fouten in de Or hersteld om te voorkomen dat met de inwerkingtreding van de Or
onbedoeld wijzigingen ten opzichte van de Rarro optraden. Om die reden brengt deze regeling geen
bestuurlijke of administratieve lasten met zich mee voor decentrale overheden, burgers, of
bedrijven. De overige wijzigingen uit deze regeling zien op redactionele wijzigingen ten behoeve van
de overzichtelijkheid van bijlage III. Dit heeft alleen tot gevolg dat bijlage III een duidelijker overzicht
biedt en daardoor makkelijker te raadplegen wordt door decentrale overheden, burgers en
bedrijven.
4. Inwerkingtreding
Deze wijziging van de Or treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
5. Consultatie
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