Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vindt u op de volgende webpagina:
https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-enregelgeving
Onderwerp
C onceptregeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende de
wijziging van bijlage III van de Omgevingsregeling in verband met de geometrie van militaire
terreinen en terreinen met een militair object
Periode internetconsultatie
9 december 2021 tot en met 9 januari 2022.
1. Wat is de aanleiding?
De geometrische begrenzingen van militaire terreinen en terreinen met een militair object, zoals
weergegeven in bijlage III bij de Omgevingsregeling, zijn gecontroleerd. Daarbij is gebleken dat er
een aantal onbedoelde verschillen zijn tussen de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
(Rarro) en de Omgevingsregeling, waarin de Rarro wordt opgenomen bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Daarnaast is geconstateerd dat een aantal redactionele wijzigingen in de vorm van
naamswijzigingen en het toevoegen van objectcodes nodig waren ten behoeve van de duidelijkheid
en uniformiteit van bijlage III bij de Omgevingsregeling.
2. Wie zijn betrokken?
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is betrokken in verband met
de verantwoordelijkheid voor de Rarro en, in het verlengde daarvan, de correcte vertaling van de
geometrische begrenzingen uit de Rarro naar de Omgevingsregeling. Daarnaast is het ministerie
van BZK stelselverantwoordelijke voor de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving. Het
ministerie van Defensie is in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf betrokken in verband
met de verantwoordelijkheid voor de correcte weergave van militaire terreinen en terreinen met
een militair object in het Omgevingswetstelsel.
3. Wat is het probleem?
Door de discrepanties tussen de Rarro en de Omgevingsregeling in stand te laten zou met
de inwerkingtreding van de Omgevingsregeling een onbedoelde wijziging optreden van de
geometrische begrenzingen van een aantal militaire terreinen en terreinen met een militair
object.
De geometrische begrenzingen van militaire objecten ‘C omplex Terschelling’ en ‘MC Bergen
zijn per abuis vastgelegd in bijlage III bij de Omgevingsregeling, terwijl daarvoor de
vereiste grondslag in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) ontbreekt.
De geometrische begrenzingen van de militaire terreinen/objecten ‘Afsluiter Klaaswaal’,
‘Antennepark Woensdrecht’ en ‘Straalzender Nieuw Milligen’ ontbreken per abuis in bijlage
III bij de Omgevingsregeling.
De naamgeving in bijlage III bij de Omgevingsregeling wijkt af van de corresponderende
naamgeving in het Bkl. Hierdoor is soms onduidelijk bij welke militaire terreinen of
terreinen met een militair object een bepaalde geometrische begrenzing hoort.
4. Wat is het doel?
Onderhoud van de Omgevingsregeling door middel van redactionele aanpassingen en herstel van
onbedoelde discrepanties. Dit ten behoeve van een actuele, accurate en overzichtelijke weergave
van de geometrische begrenzingen in bijlage III bij de Omgevingsregeling. Zo is voor burgers,
bedrijven en overheden duidelijk te zien welke regels gelden voor bepaalde activiteiten op een
bepaalde locatie.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De Omgevingsregeling behoeft onderhoud om geometrische begrenzingen correct en duidelijk
weer te geven, zowel in de Omgevingsregeling zelf als in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De Omgevingsregeling kan alleen worden gewijzigd door middel van een ministeriële regeling.
6. Wat is het beste instrument?
Er zijn geen alternatieve instrumenten beschikbaar. Een wijziging van de regeling via een
ministeriële regeling is het gangbare instrument om de gewenste gevolgen te bewerkstelligen.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De conceptregeling roept wijzigingen in het leven ten opzichte van eerdere versies van de
Omgevingsregeling en niet ten opzichte van de Rarro als voorganger van de Omgevingsregeling.
Het doel van deze conceptregeling is juist om een aantal fouten in de Omgevingsregeling te
herstellen om te voorkomen dat met de inwerkingtreding van de Omgevingsregeling onbedoeld
wijzigingen ten opzichte van de Rarro optreden. Met deze conceptregeling worden daarom geen
bestuurlijke of administratieve lasten veroorzaakt voor decentrale overheden, burgers of
bedrijven.
De overige wijzigingen uit deze conceptregeling 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.

