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Omgevingsdienst 
t.a.v. de directeur

Datum: 31 mei 2022 
Betreft: Bijdragebrief voor validatie EV-data (Cluster 5) in het 
kader van de “Interbestuurlijke Meerjarenagenda 
Versterking Omgevingsveiligheid 2021 – 2024” 

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief informeren wij u over de financiële bijdrage die beschikbaar wordt gesteld aan 
omgevingsdiensten die voor het bevoegd gezag data valideren in het Register Externe 
Veiligheidsrisico’s (REV).  
Het REV is onderdeel van de modernisering van het werkveld externe veiligheid en de inpassing 
daarvan in het stelsel van de Omgevingswet. Het ministerie van IenW, VNG, IPO en ODNL 
ondersteunen provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s met een 
samenhangende aanpak bij de vernieuwing en inpassing van externe veiligheid en invoering van 
het REV. Deze bijdrage is daarvan een onderdeel.  

Omgevingsdienst NL is sinds 2021 secretaris en kassier van Cluster 5 (Modernisering & 
Implementatie Omgevingsveiligheid en samenwerking REV). Vanuit onze rol sturen wij u deze 
opdrachtbrief toe voor het uitvoeren van werkzaamheden in het nieuwe REV. 

Werkzaamheden en resultaat 
Uw organisatie voert werkzaamheden uit rond externe veiligheid. Zo heeft u de afgelopen jaren 
zorg gedragen voor het invoeren van data van risicovolle activiteiten in het Register Risico-
situaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, kunt u 
nu een bijdrage leveren aan de initiële vulling van het REV. Het REV-team van IenW zet uw data 
vanuit het RRGS over naar het REV. Daarvoor werkt het team nauw samen met experts vanuit 
omgevingsdiensten met kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk van externe veiligheid. De 
geconverteerde data zijn sinds eind mei 2022 beschikbaar in de Bevoegd Gezag Module (BGM). 
Na validatie worden zij aangeleverd aan en opgenomen in het REV.  

Wij vragen aan u om, voor 1 september 2022, de geconverteerde data van uw regio in de 
Bevoegd Gezag Module van het REV te bekijken, vast te stellen dat de technische conversie 
correct heeft plaatsgevonden en akkoord te geven door middel van een ‘vinkje’. De 
werkzaamheden van dit validatieproces zijn in detail beschreven in bijlage 1 bij deze brief.  

Uw omgevingsdienst kan een vergoeding krijgen voor het valideren van de geconverteerde data. 
Voorwaarde voor de subsidie is dat u formeel opdracht heeft van uw bevoegd gezag voor het 
valideren, invoeren en beheren van data over externe veiligheid in de Bevoegd Gezag Module.  
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U voert immers werkzaamheden uit als bronhouder en hebt daarvoor juridisch gezien een 
formeel mandaat nodig.  

Interbestuurlijke aanpak 
Op 3 oktober jl. ontvingen alle regionale opdrachtcoördinatoren van het Opdrachtgeversoverleg 
tussen omgevingsdiensten, gemeenten en provincies een brief vanuit de Werkgroep Cluster 51. 
In deze brief werd een oproep gedaan om de werkzaamheden rond de voorbereiding van de 
Omgevingswet per regio te inventariseren en de resultaten aan ons beschikbaar te stellen. Bijna 
alle regio’s hebben aan de oproep gehoor gegeven. In Bijlage 4 treft u de rapportage van  
Fast Advies aan met het totaal beeld2. Ook de brief van de toezending van de rapportage naar 
de voorzitters van het opdrachtgeversoverleg is ter informatie bijgevoegd3. 

IenW, IPO, VNG en ODNL hebben de input vanuit de regio’s verwerkt tot een gezamenlijke 
aanpak waarbij we de vragen en ervaringen van vooruitstrevende omgevingsdiensten gebruiken 
en een aantal hulptools beschikbaar stellen voor de invoer, conversie en correctie van data in 
het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Ook worden landelijk centraal de inventarisaties 
opgepakt van een aantal activiteiten die nog niet in de huidige registers zitten. Denk aan 
windturbines, kwetsbare gebouwen en locaties, gasdrukmeet- en -regelstations en de kleine 
propaantanks.  
Het REV-team van IenW werkt daartoe samen met mensen uit de praktijk en experts van 
omgevingsdiensten, zodat de hulpmiddelen voor de overzetting van data naar het REV goed 
aansluiten bij de werkprocessen van gemeenten en omgevingsdiensten. Op de websites van 
VNG en REV geven we uitleg over de gezamenlijke werkzaamheden die in gang zijn gezet: het 
proces en de planning en de interbestuurlijke aanpak4.  

Nadere informatie 
De werkzaamheden die wij van u verwachten zijn in detail beschreven in bijlage 1 bij deze brief. 
U vindt een handleiding voor de uitvoering in de starterskit op de REV-website. De 
geconverteerde data staan sinds eind mei 2022 voor u klaar in de Bevoegd Gezag Module. Voor 
toegang tot de Bevoegd Gezag Module heeft u toegangscodes nodig, die u kunt aanvragen bij 
REV@RWS.nl. Voor hulp bij de uitvoering of assistentie bij gebruik van de Bevoegd Gezag 
Module kunt u terecht bij de REV-Helpdesk via REV@RWS.nl.  

Vergoeding en facturering
Na accordering van de (geconverteerde) data in het REV, kunt u een bijdrage in de kosten 
vragen tot een maximum van € XX.XXX,- inclusief BTW. De validatie in het REV moet u uiterlijk
1 september 2022 uitgevoerd hebben. Bij validatie na deze datum, kunnen uw werkzaamheden 
niet meer gefactureerd worden.
Facturen kunnen tot 1 oktober 2022 ingediend worden bij 
omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl, onder vermelding van "Cluster 5: Samenwerking 
REV-informatieverstrekking ”.
Voor de facturering gelden de vereisten van bijlage 2.

1 Brief met kenmerk: IENW/BSK-2021/263406 
2 Rapportage Fast Advies, Inzicht in stand van zaken uit te voeren taken omgevingsveiligheid en beschikbare middelen, januari 2022 
3 Brief met kenmerk: IENW/BSK-2022/35920 
4 Over het Register Externe Veiligheidrisico's (REV) en Register Externe Veiligheid: overzicht en vooruitzicht 2022 | VNG 

https://www.registerexterneveiligheid.nl/startkit
https://www.registerexterneveiligheid.nl/uitleg_conversie
mailto:REV@RWS.nl
mailto:REV@RWS.nl
https://registerexterneveiligheid.nl/overrev
https://vng.nl/artikelen/register-externe-veiligheid-overzicht-en-vooruitzicht-2022
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Wij vragen het REV-team te beoordelen of voldaan is aan de inhoudelijke voorwaarden voor 
facturering, namelijk de tijdige validatie van data in het REV. Het niet voldoen aan de 
factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur.  
Wij wijzen u erop dat er geen overschrijding van de maximaal toegekende bijdrage kan 
plaatsvinden, tenzij hiermee vooraf is ingestemd door de coördinator van het Programma REV, 
Rianne Dobbelsteen (rianne.dobbelsteen@minienw.nl), werkzaam bij het Ministerie van IenW 
en vervolgens schriftelijk is bevestigd door het Secretariaat voor cluster 5 bij Omgevingsdienst 
NL.  

Informatie 
De uitvoering van de werkzaamheden kan in overleg met REV-Helpdesk die bereikbaar is via 
REV@RWS.nl. Voor vragen over het REV of de stimulering via cluster 5 kunt u terecht bij de 
coördinator van het Programma REV, Rianne Dobbelsteen (06 525 95 184) van het  
Ministerie van IenW.  

Bij schriftelijke reacties op deze brief vragen wij u om het verplichtingennummer van deze 
opdracht  (IO-0002326 zie rechtsboven op pagina 1) te vermelden, met de omschrijving. 

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de opdracht en vertrouwen op een goede 
samenwerking.  

Met vriendelijke groet, 

Marlies Krul-Seen 
Penningmeester Omgevingsdienst NL 

Directeur Omgevingsdienst West-Holland 
06-2241 9980
m.krul@odwh.nl 

Bijlagen: 
1. Toelichting op bijdrage cluster 5 van het Meerjarenprogramma Versterking Omgevingsveiligheid – 2021-2024
2. Factuur vereisten
3. Aanbiedingsbrief aan de regionale coördinatoren van het Opdrachtgeversoverleg Omgevingsdienst – Gemeenten 

– Provincie met de Resultaten inventarisatie werkzaamheden Omgevingsveiligheid en REV (Brief met kenmerk:
IENW/BSK-2021/263406)

4. Rapportage Fast Advies, Inzicht in stand van zaken uit te voeren taken omgevingsveiligheid en beschikbare
middelen, januari 2022

mailto:REV@RWS.nl
mailto:m.krul@odwh.nl
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Bijlage 1 Toelichting op bijdrage cluster 5 van het Meerjarenprogramma Versterking 
Omgevingsveiligheid – 2021-2024 

AANLEIDING 
De Meerjarenagenda 'Versterking Omgevingsveiligheid' 2021 – 2024 biedt ondersteuning aan 
omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies. Het is de opvolger van het programma 
‘Impuls Omgevingsveiligheid.  

De versterking van de omgevingsveiligheid gebeurt vanuit zeven clusters, namelijk: 
1. Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)
2. Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)
3. Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk
4. Lokaal externe veiligheidsbeleid
5. Modernisering Omgevingsveiligheid
6. Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
7. Omgevingsveiligheid in brede zin

Omgevingsdienst NL ondersteunt het ministerie van IenW onder meer bij het vijfde cluster: 
Cluster 5: Modernisering en implementatie Omgevingsveiligheid/Samenwerking REV-
informatieverstrekking  

Toelichting op de opdracht 

EV-data in het Register Externe Veiligheidsrisico’s 
Op 1 januari a.s. treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet stelt dat de minister van 
IenW een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) moet maken en beheren. De Omgevingswet 
stelt daarnaast bevoegd gezag verantwoordelijk voor de aanlevering, correcties en actualisaties 
van externe veiligheidsdata (EV-data) in het REV. Welke data moet worden aangeleverd, is 
vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, afdeling 11.1). Het Bkl geeft ook aan wie 
bevoegd gezag is voor welke activiteit. Meestal is bevoegd gezag een gemeente. Soms is het een 
provincie of een ministerie. Meestal heeft bevoegd gezag het beheer van EV-data aan een 
omgevingsdienst gemandateerd. Dat is voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 
bijdrage uit Cluster 5. 

Met de Omgevingswet wordt op het terrein van omgevingsveiligheid een beleidsvernieuwing 
doorgevoerd. Hierdoor krijgt bevoegd gezag een aantal nieuwe taken en verplichtingen. Vanuit 
Cluster 5 ondersteunen we bevoegd gezag en haar partners bij de taken die nog uitgevoerd 
moeten worden ter voorbereiding op de Omgevingswet. Het omzetten van de basisdata in het 
RRGS naar het REV is daarvan een onderdeel. We hebben daarbij wel uw hulp nodig, want het is 
(en blijft) uw data. 
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Voorbereidingen Omgevingswet bij omgevingsdiensten 
Op 3 oktober jl. (brief met kenmerk: IENW/BSK-2021/263406) ontvingen alle regionale 
opdrachtcoördinatoren van het Opdrachtgeversoverleg tussen omgevingsdiensten, gemeenten 
en provincies een brief vanuit de Werkgroep Cluster 5. In deze brief werd een oproep gedaan 
om de werkzaamheden rond de voorbereiding van de Omgevingswet per regio te inventariseren 
en de resultaten beschikbaar te stellen. Bijna alle regio’s hebben aan de oproep gehoor gegeven 
waarvoor dank. In Bijlage 4 treft u de rapportage “Inzicht in stand van zaken uit te voeren taken 
omgevingsveiligheid en beschikbare middelen” (Fast Advies, januari 2022). Ook de brief van de 
toezending van de rapportage naar de voorzitters van het opdrachtgeversoverleg is ter 
informatie bijgevoegd (brief met kenmerk: IENW/BSK-2022/35920). 

Conclusie was onder meer dat hulpmiddelen voor het converteren, corrigeren en aanvullen van 
data in het REV wenselijk zijn. Zeker in de overgangsperiode van de Omgevingswet: de periode 
tot 1 januari 2024 die de wet geeft om informatie over bestaande activiteiten correct aan te 
leveren aan het REV. Het REV stelt inmiddels diverse digitale hulpmiddelen beschikbaar. U vindt 
een handleiding voor de uitvoering in de starterskit op de REV-website.  
In de Bevoegd Gezag Module kunt u de geconverteerde data zelf of via kaarten bekijken, 
vergelijken met de RRGS-gegevens en valideren. Het gaat om een technische validatie. De 
conversie moet kloppen met wat u eerder heeft ingevoerd in het RRGS. Tegelijk kan het zijn dat 
de data in het REV bij aanvang nog niet helemaal compleet is. Bij sommige milieubelastende 
activiteiten worden door de Omgevingswet gegevens voor het REV gevraagd die nog niet in het 
RRGS zaten. Het is niet noodzakelijk dat bij de eerste validatieslag alle ontbrekende gegevens 
worden aangevuld. In het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) kunt u zien dat er -tijdelijk- 
optionele velden in het REV zijn opgenomen. Daarmee creëren we de mogelijkheid om de 
komende jaren te werken aan kwaliteitsverbetering van de gegevens in het REV. 
Nadat de gegevens zijn overgezet naar het REV, dus na de validatie, kunt u de data corrigeren of 
aanvullen met (extra) gevraagde informatie. 

Waarvoor krijgt u bijdrage? 
Bij de projecten van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid is sprake van een 
resultaatsverplichting. Voor toekenning van de bijdrage vragen wij van u dat: 

1. de toegangscodes via de REV-Helpdesk: REV@RWS.nl zijn opgevraagd. U kunt bij de
REV-Helpdesk ook terecht voor alle vragen over conversies, hulp bij de beoordeling of
hulp bij het zelf aanleveren van data;

2. uw data in het REV is aangeleverd. Dat kan via de API, het uploadportaal en de Bevoegd
Gezag Module. Indien u kiest voor de laatste optie, dan verwachten wij dat de
geconverteerde data die is klaargezet in de Bevoegd Gezag Module door u is
gevalideerd. Eventueel kunt u steekproefsgewijs controles uitvoeren om vast te stellen
dat de conversie correct heeft plaatsgevonden. Ook kunt u correcties aanbrengen;

3. de validatie bevestigd is door het zetten van een ‘vinkje’. U verklaart daarmee dat u

• gemandateerd bent door uw bevoegd gezag voor het beheren van deze data;

• heeft vastgesteld dat data van de inrichtingen in het RRGS zijn overgezet naar
activiteiten in het REV;

• zich realiseert dat de data in het REV op onderdelen nog aanvullingen of
verbeteringen behoeft en dat u daartoe vóór 2024 nadere actie onderneemt;

https://www.registerexterneveiligheid.nl/startkit
https://www.registerexterneveiligheid.nl/uitleg_conversie
mailto:REV@RWS.nl
https://www.registerexterneveiligheid.nl/uitleg_conversie
https://www.registerexterneveiligheid.nl/uitleg_conversie
https://www.registerexterneveiligheid.nl/uitleg_conversie
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• weet dat de data van externe veiligheid voortaan conform het IMEV5 moet worden
gewijzigd in het REV (dus niet langer in het RRGS);

• akkoord gaat dat nieuwe activiteiten die na de validatie nog in het RRGS zijn aange-
leverd, op dezelfde manier worden omgezet naar het REV, zodra het RRGS van
rechtswege vervalt;

• ambitie heeft om de data in het REV te blijven aanvullen en corrigeren, zodat de
data actueel blijft en de kwaliteit van de data verbetert.

Zodra de data zichtbaar is in het REV, kunt u een factuur sturen voor een bijdrage in de 
gemaakte kosten en inzet, zowel in 2021 als in 2022 tot de maximale vergoeding zoals vermeld 
in deze brief. De verdeelsleutel voor de bijdrage is gebaseerd op het aantal milieubelastende 
activiteiten dat binnen uw Omgevingsdienst uit de conversie van het RRGS komt. Bij vragen 
hierover kunt u contact opnemen met Rianne Dobbelsteen van het Ministerie van IenW. 

De uiterlijke opleverdatum om in aanmerking te komen voor een bijdrage is 1 september 2022. 
U kunt daarna tot 1 oktober 2022 uw facturen indienen.  

5 Informatiemodel Externe Veiligheid | Geonovum 

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/informatiemodel-externe-veiligheid
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/informatiemodel-externe-veiligheid
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Bijlage 2 Factuur vereisten 

Voor de facturering gelden de volgende eisen: 

1. Zodra de data zichtbaar is in het REV, kunt u een factuur sturen op basis van werkelijk
gemaakte uren (tot genoemd maximum) in zowel 2022 als in 2021 en tot de maximale
vergoeding inclusief btw. Op de factuur vermeldt u het verplichtingennummer van de
opdrachtbrief met de omschrijving “Cluster 5: Samenwerking REV-
informatieverstrekking ”.

2. Bij uw factuur hoort een door uw directeur ondertekende urenstaat te worden
toegevoegd. De directeur van de declarerende uitvoerende organisatie verklaart met
het ondertekenen van de uren-/kostenverantwoording dat:
- De gedeclareerde uren zijn besteed aan de in de opdrachtbrief omschreven

werkzaamheden voor validatie EV-data (Cluster 5) in het kader van de
“Interbestuurlijke Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 – 2024”

- Het in de declaratie gehanteerde uurtarief voldoet aan de berekeningswijze zoals in
artikel 7.2 van het kaderbesluit subsidies I&M (d.d. 01-07-2015 t/m heden) staat
omschreven.

- Het in de declaratie gehanteerde uurtarief door het bestuur/de directie van de
uitvoerende organisatie is vastgesteld en dat dit uurtarief niet hoger ligt dan het
uurtarief dat binnen de betreffende dienst van toepassing is.

3. U wordt verzocht uw factu(u)ren te mailen naar
omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl.

4. De uiterlijke opleverdatum (datum van validatie in het REV) om in aanmerking te komen
voor een bijdrage is 1 september 2022. U kunt daarna tot 1 oktober 2022 uw facturen
indienen.

5. Bij de projecten van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid is sprake van
een resultaatsverplichting. Omgevingsdienst NL ontvangt voor cluster 5 van de
Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid een subsidie van het ministerie van
IenW. Mocht het ministerie een vordering nodig achten door niet behaalde resultaten,
ziet Omgevingsdienst NL zich gedwongen deze vordering door te belasten.

mailto:omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl
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Bijlage 3 

• Aanbiedingsbrief bij verzending van het rapport naar alle regionale opdrachtcoördinato-
ren van het Opdrachtgeversoverleg tussen omgevingsdiensten, gemeenten en provincies
(kenmerk: IENW/BSK-2022/35920).

Bijlage 4 

• Rapportage Fast Advies: “Inzicht in stand van zaken uit te voeren taken
omgevingsveiligheid en beschikbare middelen”, januari 2022.




