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Lees snel verder voor het laatste REV-nieuws, bijeenkomsten en bronhouders aan het
woord

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database. Deze
database verzamelt informatie over externe veiligheidsrisico's. Deze
informatie gebruiken bronhouders in de besluitvorming. het REV maakt de
data zichtbaar via kaarten in de Atlas Leefomgeving. Zodat iedereen op
deze kaarten ziet waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat
betekent voor de leefomgeving.

Meedoen: bedenk jij een nieuwe naam?
Het REV-programmateam organiseerden verschillende bronhouder overleggen en werkplaatsen. Wat bleek?
De naam bevoegd gezag module (BGM). Vandaar de vraag aan jou als bronhouder: welke pakkende en
hopelijk winnende naam kies jij?
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Achter de schermen: Harm en de Atlas-kaarten
Stel je voor: we zijn een jaar verder. Een schat aan data uit het REV staat in de Atlas Leefomgeving. Als
bronhouder vind jij alle informatie makkelijk terug. Dat zou fijn zijn! Het REV-team neemt jou mee met een
kijkje achter de schermen. En sprak met Atlasser Harm van Wijnen. Wat is zijn rol binnen het REV? En wat
betekenen de Atlas-kaarten voor jou als bronhouder? Lees snel verder.

Achter de schermen: quickscan helpt FUMO
Eind september 2021 is een Quickscan uitgevoerd voor de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
(FUMO). Anne-Jan Wijnstok werkte als informatiemanager samen met een aantal andere collega’s aan de
Quickscan. In dit interview geeft Anne-Jan aan hoe de Quickscan de FUMO helpt bij het verdere proces.
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Ontdekken: een nieuwe visualisatie
De visualisatie is klaar! Het REV-team legt hierin het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet
uit. Met daarin de rol van het Register Externe Veiligheidsrisico’s. Werk jij aan het
vergunningverleningsproces? Bekijk dan snel de visualisatie. Wat zijn jouw belangrijkste stappen?

Teruglezen: dialoogsessie 11 november
Op 11 november 2021 vond de eerst van drie dialoogsessies over de conversietabellen RRGS-REV plaats.
Meer dan 20 mensen meldden zich aan! Dat is een heel mooie opkomst.Het REV-programmateam kiest er
daarom voor om niet één maar drie dialoogsessies te houden over dit onderwerp. Ontdek wat de
bronhouders tijdens deze eerste dialoogsessie conversietabellen bespraken. En lees meer over het vervolg.
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Teruglezen: bronhoudersoverleg 4 november
Op 4 november 2021 vond alweer het achtste bronhoudersoverleg plaats. Het was een digitale bijeenkomst.
Zowel de deelnemers als het REV-team sloten aan via Teams. Ontdek de onderwerpen die tijdens de
bijeenkomst aan bod kwamen. En lees de meest relevante vragen en antwoorden van de bronhouders terug.
Was jij er niet bij? Maar bekijk jij graag de opname? Stuur een mail naar rev@rws.nl

Teruglezen: buisleidingen 4 november
Op 4 november 2021 organiseerde het REV-programmateam in samenwerking met VELIN en ILT een
tweede bijeenkomst over REV-data-invoer Buisleidingen. Met een kleine veertig deelnemers was de
bijeenkomst goed bezocht. Lees wat er verteld is over de aansluiting op het REV. En ontdek welke vragen
onder leiding van dagvoorzitter Bob Felix van Rijkswaterstaat besproken zijn met de deelnemers.
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Teruglezen: leveranciersbijeenkomst 28 oktober
De eerste leveranciersbijeenkomst voor het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) vond plaats op
donderdag 28 oktober. Het was de eerste hybride bijeenkomst van het beheer IMEV. Eenmaal begonnen,
verliep het heel goed. Was jij er niet bij? Lees snel terug wat er besproken is.

AGENDA
De komende maand staan de volgende bijeenkomsten op de REV-agenda:
17 november 10.00 - 11.00 uur: werkplaats
24 november 10.00 - 11.00 uur: werkplaats
25 november 13.00 - 14.30 uur: dialoogsessie
6 december 13.00 - 14.00 uur: digitaal vragenuurtje
9 december 13.00 - 14.30 uur: dialoogsessie
13 november 13.00 - 14.00 uur: werkplaats
16 december 13.00 - 14.30 uur: bronhoudersoverleg
Meld je aan via REV@rws.nl

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.
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