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

 
Basisnet water als eerste REV-data in productie!

Het is gelukt!! Basisnet water is de eerste milieubelastende activiteit die in het REV staat. Ontdek: wie hebben
hieraan meegewerkt, hoe is dit tot stand gekomen en wat is het resultaat?
 

Bekijk online

Nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico
Jaargang 2022, Editie 9, 21 april 2022

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.

 

 

https://www.registerexterneveiligheid.nl/nieuws/prijsvraag-kies-jij-winnende-nieuwe-naam?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/basisnet-water-als-eerste-rev-data-in-productie?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://campaigncloud.measuremail.com/101500/Instance/Preview/%7B%7B!ViewPersonalNewsletter%7D%7D?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.registerexterneveiligheid.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s


 
Verdiepingssessie aansluiting REV

Handen en voeten geven aan het aanpassen van het eigen zaaksysteem om aan te sluiten op het REV? Dat kan een
lastige klus lijken. Vijf omgevingsdiensten hebben in samenwerking en door middel van een casus meer inzicht
gekregen in hoe je tot een onderbouwd advies komt.
 

 
Online Atlas Werkconferentie 2022

21 April is er weer een Atlas Werkconferentie. Het is een online werkconferentie.  Aanmelden kan nog. Doen!

 
 

 

 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/verdiepingssessie-aansluiting-rev?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/verdiepingssessie-aansluiting-rev?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/online-atlas-werkconferentie-2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/online-atlas-werkconferentie-2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/afgelopen-wekenin-vogelvlucht?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s


Afgelopen weken … in vogelvlucht

Iets gemist? Kijk hier voor de highlights.
 
 

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. 

Service
U ontvangt deze e-mail op het mailadres {{$Customer.EmailAddress}},

omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk

aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.
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