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In de huidige situatie leveren omgevingsdiensten en
bevoegd gezag actuele gegevens over externe veilig
heid aan het Register Risicosituaties gevaarlijke stof
fen (RRGS). In de Risicokaarten wordt de informatie
getoond. Als de Omgevingswet ingaat, vervangt het
Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) het RRGS.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat is de
beheerder van het REV. Voor de externe veiligheids
data die in het REV komen, vormen de data die nu in
het RRGS staan een goede basis. Om deze RRGS-data
niet verloren te laten gaan, werken het ministerie
van IenW en het Interprovinciaal Overleg/Portaal
Risicokaart samen om de RRGS-data zo volledig en
juist mogelijk over te zetten naar het REV. Na de
omzetting is het bevoegd gezag aan zet. Bevoegd
gezag is volgens de Omgevingswet verantwoordelijk
voor de aanlevering van data, het actualiseren en
doorvoeren van correcties in het REV.
Wat is het Register Externe Veiligheidsrisico's?
Het REV is een databasestructuur waarin de data
over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden.
Dit verzamelen automatiseren we zoveel mogelijk.
De data in het REV heeft betrekking op de risico's rondom opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen.

Een deel van deze gegevens zitten nu al in het RRGS.
Soms net even anders gedefinieerd dan onder de
Omgevingswet vereist is. Op onderdelen zijn aanvullende gegevens nodig. Welke dit zijn, is vastgelegd
in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, afdeling 11.1).

Het Bkl geeft ook aan wie bevoegd gezag is voor welke
activiteit. Meestal is bevoegd gezag een gemeente.
Soms is het een provincie of een ministerie. Vaak heeft
bevoegd gezag het beheer van externe veiligheidsdata
(EV-data) aan een omgevingsdienst gedelegeerd.

Doel van het REV
Het REV verzamelt en beheert centraal de data over
externe veiligheid. Het REV stelt deze data vervolgens
openbaar beschikbaar. Iedereen beschikt daarmee over
dezelfde actuele gegevens en kan zich een beeld vormen
van de risico’s in de leefomgeving en de voorzorgs
maatregelen die daarbij horen. De gegevens in het REV
worden in de Atlas Leefomgeving getoond op kaarten.
Ook de Risicokaarten gebruiken straks gegevens uit
het REV.
De data in het REV zijn beschikbaar. Dat is belangrijk
bij het opstellen en vaststellen van omgevingsvisies en
omgevingsplannen, maar ook voor vergunningverleners
om te beoordelen waar activiteiten mogen plaatsvinden.
Wie doet wat?
Het is de verantwoordelijkheid van bevoegd gezag om de
data over externe veiligheid bij het REV aan te leveren.
Vanuit het REV vragen we u om de lokale gegevens
op orde te brengen volgens de definities van het Bkl.
De informatiemodellen van het REV zijn een vertaling
van de tabellen uit het Bkl naar een structuur waarmee
informatie kan worden uitgewisseld. De informatie
modellen en het Gegevenswoordenboek zijn inmiddels
in beheer bij Geonovum en staan op de website van
Geonovum. Als de lokale EV-data ingezameld en
opgeslagen zijn volgens het Bkl, kan bevoegd gezag
de data geautomatiseerd aanleveren aan het REV via
een systeemkoppeling: ‘Application programming interface’
(een zogeheten API). Hiermee worden de data automatisch geactualiseerd. De ervaring leert dat dit in
de opstartfase afstemming vraagt tussen drie vak-

gebieden: dat van de ICT-specialist, dataspecialist en
de EV-specialist.
In de praktijk zijn de uitvoeringstaken rond omgevingsveiligheid vaak gedelegeerd naar omgevingsdiensten.
De werkzaamheden voor de veranderende wetgeving,
ICT, data en processen zijn meestal niet gebudgetteerd.
Het is belangrijk dat bevoegd gezag en omgevings
diensten hierover onderling goede afspraken maken als
het gaat om de taakverdeling, de opslag en de bewaring
van gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor de
overgangsperiode van de Omgevingswet (tot 2024)
waarin veel werk gedaan moet worden om lokaal de
opslag van gegevens in overeenstemming te brengen
met de nieuwe eisen van de Omgevingswet en het DSO.
Oefenomgeving beschikbaar voor aanlevering data
Voor bronhouders die willen oefenen met het aanleveren van data via een automatische koppeling stelt
het REV een oefenomgeving beschikbaar.
Tot 2024 kunt u bij het REV via een aanleverportaal de
gegevens aanleveren. Dit is een tussenoplossing voor
het geval u uw zaaksysteem nog niet op orde heeft en u
daardoor nog geen data via een automatische koppeling
aan kunt leveren. Wilt u hierbij hulp of extra uitleg?
De adviseurs van de helpdesk RWS Infomil kunnen met
u meedenken.
Proces van omzetting RRGS naar REV
We bieden u aan om de gegevens uit het RRGS te converteren zolang het niet mogelijk is om zelf de brondata
aan te leveren aan het REV. Om de RRGS-data correct in
het REV te krijgen, zijn de volgende drie stappen nodig:

1.

	IPO en IenW zetten de data uit het RRGS
zoveel mogelijk over naar het REV. Met het
overzetten van de data vanuit het RRGS naar het
REV wordt gelijktijdig de omzetting van inrichting
naar activiteit geregeld. Zo worden de data uit het
RRGS in het REV aan de juiste milieubelastende
activiteit gekoppeld. Mogelijk is een beperkt deel
van de data in het RRGS onder de Omgevingswet
niet meer relevant. Die data zullen we niet
gebruiken.

2.

	De helpdesk RWS Infomil plaatst per
activiteit de conversietabellen op de
REV-website. Ook kunt u daar vinden welke data
uit het RRGS niet overgenomen worden in het REV
en een overzicht van nieuwe gegevens die u
volgens de Omgevingswet aan moet leveren, die
niet in het RRGS waren opgenomen. Denk hierbij
aan de aandachtsgebieden en de propaantanks
waarvoor de drempelwaarde verlaagd is.

3.

	Vervolgens vraagt het ministerie van
IenW aan bevoegd gezag om de data te
controleren en aan te vullen met eigen en nieuwe
data (valideren en actualiseren).

Als de drie stappen doorlopen zijn, kunnen de gegevens
uit het REV getoond worden in de Risicokaart.
De risicokaarten laten we zien in de Atlas Leefomgeving,
dat is een kaartviewer waarmee burgers en bedrijven
informatie kunnen bekijken over de risico’s en
beschermingsniveaus in de leefomgeving.

Planning
Van RRGS naar REV

Vanaf
2024

Aflopen overgangsperiode
Omgevingswet.
Bevoegd gezag beheert de
eigen data volgens het Bkl
en bevraagt het REV bij
besluitvorming.

Q2
2021

Technische conversie
van RRGS-data naar REV.
Onderzoek naar Delta.

Q1
2022

REV 2.0 gaat in productie.

Q3
2021

Eerste REV-kaarten komen
in CONCEPT beschikbaar in
de Atlas Leefomgeving.

Q2
2022

Het REV is gekoppeld aan
het DSO.

Q4
2021

Controle en aanvulling door
bevoegd gezag.

Q3
2022

Omgevingswet treedt
in werking.

Lokale systemen zijn
gekoppeld met het REV.

Vanaf
2029

Realisatie visie Common
Ground.

Meer weten?
Kijk op www.registerexterneveiligheid.nl
of neem contact op met de helpdesk RWS
Infomil via: rev@rws.nl.

