Consultatieverslag Wijzigingsregeling Rarro 2021
1. Inleidend
Onderwerp van de consultatie
Naam: Regeling tot wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening, de
Omgevingsregeling en de Mijnbouwregeling in verband met de actualisatie van geometrische
kaarten.
Van: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van
Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en
Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie.
Type voorstel: Ontwerp ministeriële regeling.
Looptijd consultatie
Startdatum: 8 april 2021
Einddatum: 6 mei 2021
Doel van het voorstel en voorgelegde vraag
De ontwerpregeling actualiseert kaartbijlagen van de Regeling algemene regels ruimtelijke
ordening (Rarro), de Mijnbouwregeling en de Omgevingsregeling als opvolger van de Rarro. Bij de
internetconsultatie zijn geen specifieke vragen gesteld. Er was sprake van een algemene
uitnodiging om te reageren op het ontwerp.
2. Beeld van binnengekomen reacties
Er is één reactie binnengekomen. Daarin wordt voorgesteld om de voorgelegde wijzigingen aan te
vullen met het toevoegen van een reserveringsgebied voor de uitbreiding van de hoofdweg A67.
Deze reactie heeft niet geleid tot een wijziging van deze regeling. Deze regeling schrapt op de A67
(bij de aansluiting richting de A73) enkel een reservering vanwege de voorkeursbeslissing van de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 1 Op de A67 tussen Venlo en Eindhoven is daarnaast al
een reserveringsgebied voor uitbreiding van de hoofdweg gelegen, die niet is gewijzigd als gevolg
van deze regeling.2 De verdere besluitvorming over maatregelen op het traject A67 Leenderheide Zaarderheiken vindt plaats binnen de MIRT-planuitwerking die voor dit traject loopt. Zie voor meer
informatie over dit project: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a67verbeteren-veiligheid-en-doorstroming-leenderheide-zaarderheiken/planning-en-aanpak.
3. Vervolg
De wijziging van de Rarro en de Mijnbouwregeling is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt.
2021, 32787) en treedt in werking op 1 juli 2021.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen de Rarro en de Mijnbouwregeling te
vervallen en treden het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de Omgevingsregeling daarvoor in
de plaats. Via een latere wijziging van de Omgevingsregeling zullen wijzigingen in de Rarro en de
Mijnbouwregeling, die zijn voorgelegd tijdens deze internetconsultatieronde, worden gecontinueerd
in het stelsel van de Omgevingswet.
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Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35 147, nr. 3. Zie ook artikelsgewijze toelichting bij onderdeel L en K.
Tussen kilometer 23,6 en kilometer 42,0, zie bijlage 16 van de R arro, detailkaart 16.76 tot e n met 16.76c.

