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De eerste nieuwsbrief
Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database waarin de
informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. De
informatie kan door bronhouders worden gebruikt in de besluitvorming
en wordt zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas
leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle
activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving.

Even voorstellen
Per 1 januari 2020 is aan het cluster Externe Veiligheid van InfoMil de opdracht gegeven om te
communiceren over het Register Externe Veiligheid (REV). We stellen ons graag voor en geven aan wat we
doen.

Voorbereidingen REV gaan door
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari
2021, de nieuwe datum is nog niet bekend. Het kost veel tijd en inspanning om te komen tot een goed
werkend en gevuld Register externe veiligheidsrisico’s. De voorbereidende werkzaamheden gaan daarom
gewoon door.

Update stand van zaken Activiteitenteams
Voor 7 geselecteerde activiteiten zijn informatiemodellen opgesteld en is de technische ontwikkeling voor het
aansluiten in volle gang. We clusteren de resterende activiteiten die vergelijkbaar zijn en werken per cluster
het informatiemodel uit. Met de huidige projectontwikkeling leggen we een basis voor een volgende fase
waarin we de betrokkenheid, feedback en samenwerking van de bronhouders vragen.

Test- en aansluittrajecten gestart
Het REV krijgt stapsgewijs vorm. Per activiteit uit het Bkl komt er een informatiemodel, datamodel en een
automatische koppeling (API). Nu kan het testen via proefprojecten voor bronhouders beginnen. Kijk hier
voor de planning en test/aansluittraject.

REV Helpdesk
Het Externe Veiligheid team van Kenniscentrum InfoMil/Rijkswaterstaat beantwoordt vragen over het
Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Veelgestelde vragen komen op www.registerexterneveiligheid.nl.
Hier staat ook de laatste stand van zaken over het REV.

Persoonsgegevens die via abonneren.rivm.nl worden verzameld, gebruikt het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Lees meer
over privacy.

