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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.

Nieuwe pagina's op de REV site
Het REV blijft zich ontwikkelen waarbij in het laatste kwartaal van 2020 diverse nieuwe producten zijn
opgeleverd. Zo is er een groot aantal startsessies gegeven en is er een nieuwe aanleverinstructie
opgeleverd. Mede hierom zijn een aantal pagina’s op de REV site vernieuwd.
De Activiteitenpagina is geupdate, waar een starterskit te downloaden is en een aanleverinstructie van
Geodan.

Aanleverportaal klaar om te testen
Het doel van het Register Externe Veiligheid (REV) is om bronhouders via een automatische koppeling te
laten aansluiten. Waarschijnlijk zullen niet alle bronhouders al een automatische koppeling hebben op 1
januari 2022. Via het aanleverportaal kunnen bronhouders hun informatie handmatig aan het REV
aanbieden. Uittesten van dit aanleverportaal is nu mogelijk

Ervaringen aansluittraject RUD Utrecht
In een reeks aan interviews over het REV, is dit maal het gesprek met Erik Ader van de RUD Utrecht. De
RUD Utrecht bekijkt momenteel welke data er al is in vergelijking met de data die nodig is voor het REV. Hoe
kijkt RUD Utrecht tegen het REV aan en waar zit de uitdaging?

Bronhoudersdagen om de maand georganiseerd in 2021
De deelnemers geven aan dat de bronhoudersdagen nuttig en zinvol zijn. We zijn dan ook van plan om deze
vergaderingen eens in de twee maanden te organiseren in 2021. De datum van de volgende
bronhoudersdag maken wij binnenkort bekend op de REV-website.

Digitale vragenuurtjes
Op 8 februari is het weer mogelijk om vragen te stellen tijdens een digitaal vragenuurtje. Verder is een
planning opgesteld tot aan de zomervakantie. De vragenuurtjes vinden plaats op de eerste maandag van de
maand van 13:00 tot 14:00 uur.

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.

