Dialoogsessie [Proces van aanleveren van RRGS data]
Doel van de sessie
Het doel van de sessie was een dialoog starten met bronhouders in klein gezelschap over
het beoogde aanleverproces van data aan het REV. Daarnaast, inventariseren waar hobbels
in het proces liggen en op welke manier het projectteam bij kan springen.
Deelnemers
De aanwezige bronhouders waren Antoinet Aeyelts Averink (OD Twente), Boudewijn de
Hoop (OD Rivierenland), Erik Lenselink en Rosa de Witte (OD Regio Nijmegen).
Vanuit het REV-projectteam waren Peter Winkelman (projectleider communicatie RWS),
Noraly Ilahi (beleidsmedewerker IenW), Bob Felix (kwartiermaker RWS) aanwezig.
Opzet sessie
De twee uur durende dialoogsessie vond in klein gezelschap plaats. Hier is nadrukkelijk voor
gekozen om voor voldoende ruimte voor discussie te zorgen. De rode draad door de sessie
heen, was de presentatie van Peter waarin hij uiteenzette hoe het proces van data
aanleveren in het REV idealiter plaats vindt. Gedurende de presentatie, hadden de
deelnemers vrij de kans om vragen te stellen en nieuwe onderwerpen aan te snijden.
Grotendeels zijn de gestelde vragen tijdens de sessie beantwoord. De overige vragen zijn
doorgezet naar het programmateam en de antwoorden zijn in dit verslag verwerkt.
Schematische weergave aanleverproces
Peter heeft tijdens de sessie onderstaande schematische weergave toegelicht:

Besproken onderwerpen
Tijdens de sessie zijn verschillende vragen gesteld. Een aantal vragen had betrekking op de
“Delta-lijst”. Dit is een excel bestand, waarin de zogenaamde mapping van de RRGS-REV
datavelden is uitgewerkt. Dit houdt in dat per dataveld uit het REV is aangegeven met welk
RRGS-veld dit overeenkomt. Hieruit wordt ook duidelijk welke data die in het REV moet
worden aangeleverd geen corresponderend veld heeft in het RRGS. Dit geeft veel inzicht in
welke data bedoeld wordt in het REV, welke data uit het RRGS overkomt of juist niet mee

overkomt en dus nog moet worden aangevuld. Op dit moment wordt per activiteit een
conversie gemaakt en daaruit wordt ook per activiteit een “Delta-lijst”opgesteld. Binnenkort
wordt een eerste versie van deze lijsten opgeleverd. Wanneer er behoefte is aan
aanvullende informatie dan kan daarvoor een verzoek worden gedaan aan de REV -helpdesk.
De aan te leveren data voor het REV, moet in een JSON-bestand worden aangeleverd.
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of dit ook in een ander bestandsformat kan, maar
hier is nog geen beslissing over genomen. De aan te leveren data bestaat uit verplichte
velden en optionele velden. De nadruk in het REV ligt op de wettelijk verplichte velden, de
optionele velden zijn zo veel mogelijk beperkt. Hier is bewust voor gekozen om de
datakwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Ervaringen met het RRGS leren dat optionele
velden vaak niet worden gebruikt. In de conversielijsten wordt aangegeven of iets een
verplicht veld is of niet. Momenteel wordt er hard gewerkt om de conversie voor iedere
activiteit beschikbaar te stellen. Het streven is om dit in oktober beschikbaar te kunnen
stellen.
Tijdens de sessie is ook aandacht besteedt aan de manier waarop de data in het REV actueel
wordt gehouden in de toekomst. Het Omgevingsbesluit schrijft voor dat nieuwe data, of
mutaties binnen twee weken moet worden verwerkt in het REV. De data moet ook iedere 5
vijf jaar worden geactualiseerd. Zie artikel 10.27 van het Omgevingsbesluit voor de
specificaties van actualisatie van de data. In het REV moet ook extra informatie beschikbaar
worden gesteld ten opzichte van het RRGS, zoals bijvoorbeeld de kleine propaantanks.
Indien er geen databron beschikbaar is voor deze extra informatie, vergt dit inspanning van
de bronhouders zelf.
Uiteindelijk wordt de data in het REV ook verwerkt op kaarten die terug te vinden zijn in de
Atlas leefomgeving. Op dit moment wordt er gewerkt aan een werkgroep waarin wordt
besproken welke informatie de bijsluiters moeten bevatten. Over de publicatie van
informatie op deze kaarten werden vragen gesteld met betrekking tot een beslissing. Bij een
beslissing heb je de keuze om de data wel of niet op een kaart te publiceren. Echter is de
data verplicht en komt het uiteindelijk allemaal op een kaart. De keuze die hier wordt
voorgelegd, is of het meteen wordt gepubliceerd, wanneer de omgevingswet van kracht
wordt; 1 juli 2022.
Feedback op de sessie
Na de sessie gaven de bronhouders aan dat ze de sessie als nuttig ervaarden. Ook gaven de
bronhouders aan dat ze merkten dat allemaal tegen dezelfde dingen aanlopen. Dat was
goed om te beseffen voor hen, maar ook voor het projectteam. De kracht van dialoogsessies
is dat het een kans biedt om een inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier
kan het projectteam ook beter inschatten waar ze kan bijspringen. Om deze reden is ervoor
gekozen om de sessie te herhalen.
Tijdens de sessie gestelde vragen
De vragen die tijdens de sessie zijn gesteld worden op dit moment nog bestudeerd. Zodra er
een definitief antwoordenlijst is zal deze aan de deelnemers van de dialoogsessie worden
verspreid.

