Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van DATUM,
nr. IENW/BSK-2022/ ## tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met
de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische
begrenzingen van waterstaatswerken en beperkingengebieden (Tweede
wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling 2022)

HOOFDDIRECTIE
BESTUURLIJKE EN
JURIDISCHE ZAKEN

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 2.21, eerste lid, van de Omgevingswet;
BESLUIT:
ARTIKEL I
In de Omgevingsregeling wordt bijlage III op de aangegeven wijze gewijzigd:

BIJLAGE III BIJ HOOFDSTUK 2 VAN DEZE REGELING (VERWIJZING NAAR
GML-BESTANDEN VOOR WERKINGSGEBIEDEN)
LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id 1

2.2, eerste
lid

De geometrische begrenzing van de oppervlaktewaterlichamen in het beheer van het Rijk
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-12/1/html/dc2022-12.html
/join/id/regdata/mnre1034/2021/or_oppervlaktewaterlichamen/nld@2021-07-01

2.2, tweede
lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwaliteit
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-13/1/html/dc2022-13.html
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2021-07-01

2.2, derde
lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwantiteit
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-14/1/html/dc2022-14.html
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwantiteit/nld@2021-07-01

2.2, vierde
lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen waterstaatkundig beheer
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-15/1/html/dc2022-15.html

Het GML-bestand voor de werkingsgebieden is via Internet raadpleegbaar door de URL
https://identifier.officielebekendmakingen.nl voor /join/.. te zetten (bijvoorbeeld
https://identifier.officielebekendmakingen.nl/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2019-1101).
1

LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id

Nummer
IenW/BSK

1

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer/nld@2021-07-01
2.3, eerste
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing waterstaatskundig beheer rijkswateren niet tot het
Rijk behorende openbare lichamen
Exact

2.3, tweede
lid

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rijkswater_niet_beheerRijk/nld@2020-10-01
Aanwijzing en geometrische begrenzing waterstaatkundig beheer rijkswateren voor het
voorkomen van schade door muskus- en beverratten
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer

2.4

Geometrische begrenzing primaire waterkeringen en andere dan primaire waterkeringen in
beheer bij het Rijk
Exact]
/join/id/regdata/mnre1034/2021/or_waterkeringenRijk/nld@2021-07-01

2.7

Geometrische begrenzing kustfundament
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_kustfundament/nld@2020-10-01

2.8, eerste
lid

Geometrische begrenzing rivierbed grote rivieren
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed/nld@2021-07-01

2.8, tweede
lid

Geometrische begrenzing stroomvoerend deel rivierbed grote rivieren
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel/nld@2021-07-01

2.8, derde
lid

Geometrische begrenzing bergend deel rivierbed grote rivieren
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-16/1/html/dc2022-16.html
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_bergend_deel/nld@2021-07-01

2.9, eerste
lid

Geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de lange termijn Rijntakken
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reservering_rijntakken/nld@2020-10-01

2.9, tweede
lid

Geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de lange termijn Maas
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reservering_maas/nld@2022-01-15

2.10

Geometrische begrenzing van het IJsselmeergebied
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_ijsselmeergebied/nld@2020-10-01

2.11, eerste
lid

Geometrische begrenzing van de PKB-Waddenzee

2.11, tweede
lid

Geometrische begrenzing van het Waddengebied

Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_pkb_waddenzee/nld@2020-10-01
Exact

LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id

2.12

Nummer
IenW/BSK

1

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_waddengebied/nld@2020-10-01
Geometrische begrenzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-17/1/html/dc2022-17.html
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_vrijwaringsgebieden_rijksvaarwegen/nld@2021-07-01

2.13

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in
beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-18/1/html/dc2022-18.html
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_oppervlaktewaterlichaam_geen_kana
len/nld@2021-07-01

2.14

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden kanalen in beheer bij het Rijk
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-19/1/html/dc2022-19.html
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebieden_kanalen/nld@2021-07-01

2.15

Geometrische begrenzing beperkingengebieden vaarwegen in beheer bij het Rijk
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_vaarwegen/nld@2020-10-01

2.16

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in
beheer bij het Rijk afmeren woonschip of ander drijvend werk
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel

2.17

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterkeringen in beheer bij het
Rijk
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_waterkeringen_rijk/nld@2021-07-01

2.18

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-20/1/html/dc2022-20.html
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_noordzee/nld@2021-07-01

2.19 eerste
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee - buiten de zone tussen
de duinvoet en laagwaterlijn
Indicatief

2.19 tweede
lid

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_Noordzee_vanaf_laagwaterlijn/nld@2
021-07-01
Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee - zone tussen duinvoet
en laagwaterlijn
Indicatief

LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id

2.20

Nummer
IenW/BSK

1

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_duinvoet_laagwaterlijn/nld@202107-01
Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden installaties in de Noordzee
Exact

2.21

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_noordzee/nld@2020-10-01
Aanwijzing en geometrische begrenzing gebied zeewaarts van de doorgaande NAP-min 20
meterdieptelijn
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_zeewaarts_gebied/nld@2020-10-01

2.22, eerste
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, oefen- en
schietgebieden
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_oefen_schietgebieden/nl
d@2022-01-15

2.22, tweede
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten,
drukbevaren delen van de zee
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_drukbevaren_delen/nld@
2022-01-15

2.22, derde
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten,
aanloopgebieden
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_aanloopgebieden/nld@20
20-10-01

2.22, vierde
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten,
ankergebieden in de buurt van aanloophavens
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_ankergebieden/nld@202
0-10-01

2.26, eerste
lid

2.26, tweede
lid

2.26, derde
lid

2.26, vierde
lid
2.27, eerste
lid

Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden A
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneA/nld@2020-1001
Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden B
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneB/nld@2020-1001
Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden C
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneC/nld@2020-1001
Geometrische begrenzing civiele opslagplaatsen
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_civiele_opslagplaatsen/nld@2020-10-01
Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden A
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2022/or_militaire_explosieaandachtsgebieden /nld@2022-01-15

LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id

2.27, tweede
lid

Nummer
IenW/BSK

1

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden B
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2022/or_militaire_explosieaandachtsgebieden /nld@2022-01-15

2.27, derde
lid

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden C
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2022/or_militaire_explosieaandachtsgebieden /nld@2022-01-15

2.28, eerste
lid

2.28, tweede
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de uitbreiding van een
autoweg of autosnelweg
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_uitbreiding_hoofdwege n/nld@2022
-01-15
Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de aanleg van een
autoweg of autosnelweg
Exact

2.28, derde
lid

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_autowegen/nld@2022-0115
Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de aanleg van een
hoofdspoorweg
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_hoofdspoorwegen/nld@20
20-10-01

2.29, eerste
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk
Exact
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2022/dc-2022-21/1/html/dc2022-21.html
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_ri jk/nld@2021-07-01

2.29, tweede
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk die
horen bij een verzorgingsplaats
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_ri jk_verzorgingsplaatsen/nld
@2020-10-01

2.30, eerste
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden hoofdspoorwegen

2.30, tweede
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzones van beperkingengebieden
hoofdspoorwegen
Exact

2.30, derde
lid

Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_hoofdspoorwe gen/nld@2021-07-01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_kernzone/nld@2021-07-01
Aanwijzing en geometrische begrenzing overwegzones van beperkingengebieden
hoofdspoorwegen
Exact

LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id

2.30, vierde
lid

Nummer
IenW/BSK

1

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_overwegen/nld@2021-07-01
Aanwijzing en geometrische begrenzing beschermingszones van beperkingengebieden
hoofdspoorwegen
Exact

2.31, eerste
lid

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_beschermingszone/nld@2021-07-01
Geometrische begrenzing gebieden waar bouwwerken apparatuur van luchthavens kunnen
verstoren
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burge rluchthave ns_gee n_bo
uwwerken/nld@2020-10-01

2.31, tweede
lid

Geometrische begrenzing maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken buiten
beperkingengebieden luchthavens
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burge rluchthave ns_bouwwer
ken/nld@2020-10-01

2,31, derde
lid

Geometrische begrenzing maximaal toelaatbare hoogte voor windturbines buiten
beperkingengebieden luchthavens
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burge rluchthave ns_windturb
ines/nld@2020-10-01

2.31, vierde
lid

Geometrische begrenzing gebieden waar bouwwerken het civiele radarbeeld kunnen verstoren
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_bouwwerke n/nld@2020
-10-01

2.31, vijfde
lid

Geometrische begrenzing gebieden waar windturbines het civiele radarbeeld kunnen verstoren
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbine s/nld@2020
-10-01

2.32, eerste
lid

2.32, tweede
lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal
belang
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_buisleidingen_reserveringsgebieden/nld@ 2022-01-15
Aanwijzing en geometrische begrenzing zoekgebieden buisleidingen van nationaal belang
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_buisleidingen_zoekgebieden/nld@2020-10-01

2.33, eerste
lid

Geometrische begrenzing aanleggebied Maasvlakte 2

2.33, tweede
lid

Geometrische begrenzing aanleggebied compensatie van open droog duin en natte duinvallei

Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_landaanwinningsgebied_Maasvlakte2/nld@2020-1001
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_compensatie_opendroog_duin/nld@2020-10-01

2.33, derde
lid

Geometrische begrenzing aanleggebied compensatie van zeenatuur
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_compensatie_verlies_zeenatuur/nld@ 2020-10-01

LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id

2.34, eerste
lid

Nummer
IenW/BSK

1

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied MiddenIjsselmonde
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_IJsselmonde/nld@ 2020-10-01

2.34, tweede
lid

2.34, derde
lid
2.35

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Schiebroekse en
Zuidpolder
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiebroek_Zuidpolder/nld@2020
-10-01
Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Schiezone
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiezone/nld@2020-10-01
Geometrische begrenzing reserveringsgebied parallelle Kaagbaan
Exact

2.36, eerste
lid

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebied_parallelle_Kaagbaan/nld@2020-1001
Geometrische begrenzing locaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_locaties_grootschalige_opwekking/nld@2020
-10-01

2.36, tweede
lid

Geometrische begrenzing locaties voor een kernenergiecentrale

2.36, derde
lid

Geometrische begrenzing locaties voor het gebied binnen een straal van één km rondom een
kernenergiecentrale

Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_vestigingsplaats_kernenergie/nld@2020-1001

Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_waarborgzones_kernenergie/nld@2020-1001
2.36, vierde
lid

Geometrische begrenzing locaties voor een hoogspanningsverbinding met een spanning van
ten minste 220 kV
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_hoogspanningsverbindingen/nld@2020-1001

2.37

Geometrische begrenzing uitgezonderde locaties niet in betekenende mate luchtkwaliteit
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_uitgezonderde_locaties_luchtkwaliteit/nld@2020-10-01

2.41, eerste
lid
2.41, tweede
lid
2.41, derde
lid

Geometrische begrenzing militaire terreinen en terreinen met een militair object
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2022-01-15
Geometrische begrenzing van de onveilige gebieden bij militaire schietbanen
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_terreinen_schietbanen/nld@2022-01-15
Geometrische begrenzing van de gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en
ontvangstinstallatie kunnen verstoren
Exact

LEGENDA:
Artikel

Noemer
Indicatief/exact
GIO-id

2.41, vierde
lid

2.41, vijfde
lid

Nummer
IenW/BSK

1

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_verstoring_zend_ontvangstinstallaties/nld@202
0-10-01
Geometrische begrenzing van gebieden waar zich een militaire laagvliegroute bevindt
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_laagvliegroutes_transportvliegtuigen/nld@202010-01
Geometrische begrenzing van gebieden waar bouwwerken het militaire radarbeeld kunnen
verstoren
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_bouwwerke n/nld@2020
-10-01

2.41, zesde
lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar windturbines het militaire radarbeeld kunnen
verstoren
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbine s/nld@2020
-10-01

2.42, eerste
lid

Geometrische begrenzing van de Droogmakerij de Beemster

2.42, tweede
lid

Geometrische begrenzing van de Stelling van Amsterdam
Exact

Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Beemster/nld@2020-10-01

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Stelling_van_Amsterdam/nld@2020-1001
2.42, derde
lid

Geometrische begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Nieuwe_Hollandse_Waterlinie/nld@202010-01

2.42, vierde
lid
2.42, vijfde
lid

2.43, eerste
lid
2.43, tweede
lid

Geometrische begrenzing van de Romeinse Limes
Indicatief
/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Romeinse_Limes/nld@2020-10-01
Geometrische begrenzing van de Koloniën van Weldadigheid
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_werelderfgoed_Kolonien_van_Weldadigheid/nld@202010-01
Geometrische begrenzing herkomstgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenHerkomstgebieden/nld@2020-12-01
Geometrische begrenzing toepassingsgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen
Exact
/join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenToepassingsgebieden/nld@2020-12-01

Nummer
IenW/BSK

Artikel II
1. Deze regeling treedt in werking op een bij ministerieel besluit te bepalen
tijdstip.
2. Een ministerieel besluit als bedoeld in het eerste lid wordt in de Staatscourant
bekendgemaakt.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

M.G.J. Harbers

