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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.

Terugkoppeling Bronhoudersdag
Al enige tijd is een aantal bronhouders aan het testen met het REV. Bij bronhouders bestond de behoefte
aan het delen van opgedane kennis en ervaring. Op 24 september jl. is de eerste online bronhoudersdag
geweest over het uitwisselen van ervaringen betreffende het test- en aansluitproces. Lees hier de
terugkoppeling van de sessie.

Basisnetgeometrieën
Voor het basisnet bestond er geen eis om het basisnet te kunnen tonen op een kaart. Met de komst van de
Omgevingswet is de geometrische begrenzing wel een vereiste. De opdracht aan Rijkswaterstaat (RWS) is
om de geometrische begrenzing voor het basisnet weg en water aan te leveren aan het REV en deze data te
beheren.

Vragenuurtje
Om iedereen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij het REV gebruik we verschillende
communicatiemiddelen. Sinds kort hebben we vragenuurtjes geïntroduceerd als nieuwe methode om met
bronhouders contact te hebben. Geïnteresseerd welke onderwerpen zijn besproken en wanneer het
volgende vragenuurtje is?

Ervaringen aansluittraject omgevingsdienst
Het REV is in ontwikkeling waardoor nog niet altijd antwoord is op alle vragen. Het aanpassen van de VTHsystemen en het koppelen met het REV is niet van de een op de andere dag gedaan. Daarom is zo snel
mogelijk starten met aansluiten en het onderzoeken van de eigen situatie van belang. De omgevingsdienst
regio Utrecht is recent gestart.

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.

