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Geachte heer, mevrouw, 

In deze brief willen wij u, als buisleidingexploitant, informeren over hoe u, indien u 

dat nog niet heeft gedaan, kunt aansluiten op het Register externe 

veiligheidsrisico’s (REV). Daarnaast willen wij u informeren dat de conversiedata 

vanuit het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) per 1 februari 2023 

in het REV zal zijn ingevoerd en worden getoond op de veiligheidskaarten in de 

Atlas Leefomgeving.  

 

Gegevens over buisleidingen leverde u voorheen aan bij het RRGS. Aanleveren bij 

het RRGS is al geruime tijd niet meer mogelijk. Het RRGS is technisch verouderd 

en daarom al vervangen door het REV (zie ook onze brief van 30 mei 2022). Sinds 

30 mei 2022 kunt u alle data over buisleidingen aanleveren aan het REV. 

Sommigen van u hebben inmiddels actuele data aangeleverd via de uploadmodule 

of zelfs een automatische koppeling met het REV gerealiseerd. In deze brief geven 

wij meer informatie over hoe u data kunt aanleveren en welke hulpmiddelen 

beschikbaar zijn. Ook krijgt u in deze brief meer informatie over de conversie. 

 

Welke informatie vragen wij van u? 

Wij vragen u om de gegevens aan te leveren die genoemd zijn in art. 11.5, eerste 

lid, onder b van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het gaat dan om gegevens 

over de risicokenmerken van de buisleidingen. Om deze gegevens soepel te laten 

opnemen in het REV hebben wij de structuur van de gevraagde gegevens 

beschreven in het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). U kunt het IMEV 

vinden op de website van Geonovum.  

 

Meldingen 

In de brief van 30 mei 2022 heeft het Ministerie van IenW aangegeven dat u door 

het actueel houden van uw gegevens in het REV voldoet aan de meldingsplicht uit 

het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In artikel 4.1109 van het Bal is de 

meldingsplicht voor nieuwe en gewijzigde activiteiten opgenomen. U voldoet aan 

dit artikel door de gegevens in het REV actueel te houden. Voorwaarde is wel dat 

u ten minste vier weken voorafgaand aan een nieuwe of gewijzigde activiteit, 

gegevens hierover in het REV aanlevert. 

mailto:robby.veders@minienw.nl
https://www.registerexterneveiligheid.nl/documenten/formele-brief-buisleidingen-en-rev
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/informatiemodel-externe-veiligheid
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Voor de goede orde wijs ik er op dat deze werkwijze van toepassing is vanaf de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Onder de huidige regels dient u nieuwe 

activiteiten en wijzigingen nog steeds te melden bij de ILT. 

 

Aansluiten met automatische koppeling 

Het uitgangspunt van het REV is dat data worden aangeleverd vanaf de bron. Met 

een automatische koppeling (API: Application programming interface) kunnen 

gegevens vanuit uw eigen bronsysteem direct aan het REV aangeleverd worden. 

Het grote voordeel van het gebruik van de automatische koppeling is dat de 

gegevens in het REV even actueel zijn als de gegevens in uw eigen bronsysteem. 

Een gedetailleerde uitleg over deze manier van systeemkoppelen is terug te 

vinden in onze aanleverinstructie. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met onze helpdesk. Er staan mensen klaar om u te helpen. 

 

Aansluiten met handmatige upload  

Als het voor uw organisatie nog niet mogelijk is om een automatische koppeling te 

maken tussen uw eigen bronsysteem en het REV dan kunt u ook gebruik maken 

van de Upload Module. In de Upload Module kunt u zelf data uploaden in het 

voorgeschreven technische formaat (JSON), waarna deze ook in het REV 

terechtkomt. Meer informatie over het gebruik van de uploadmodule kunt u 

terugvinden in de handleiding.  

 

Conversie  

Het Ministerie van IenW heeft opdracht gegeven om de gegevens vanuit het RRGS 

te converteren naar het REV. In de conversietabel kunt u zien hoe de omzetting 

heeft plaatsgevonden (deze is terug te vinden onder het i’tje rechtsboven in het 

REV-portaal). De geconverteerde data van de buisleidingen kunt u bekijken in de 

acceptatieviewer van de Atlas Leefomgeving. Vanuit IenW hebben we vastgesteld 

dat de RRGS-conversie van buisleidingendata naar het REV correct heeft 

plaatsgevonden en daarom worden de geconverteerde data op 1 februari 2023 

definitief in het REV gezet. Als u zelf actuele gegevens aanlevert voor 1 februari 

2023 dan worden de geactualiseerde data getoond.  

 

Hulp bij actualisatie van gegevens 

Om u te ondersteunen bij het actualiseren van uw gegevens kunt u bij ons uw 

conversiedataset in Excelbestandsformaat opvragen. In deze conversiedataset 

kunt u uw gegevens actualiseren en aan ons terugsturen via REV@rws.nl. Wij 

zullen dan eenmalig de actuele gegevens onder uw bronhouderscode in het REV 

plaatsen.  

 

Voor volgende wijzigingen dient u zelf uw gegevens volgens het IMEV 

gestructureerd aan te leveren aan het REV. Dit kan via de automatische koppeling 

of als JSON-bestand in de uploadmodule.  

 

Aandachtsgebieden 

Nieuw met de komst van de Omgevingswet is dat er in het REV 

aandachtsgebieden moeten worden opgenomen voor de in het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (Bkl) genoemde milieubelastende activiteiten, waaronder 

buisleidingen. Voor de buisleidinggegevens die voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet in het REV staan, zorgt het Ministerie van IenW dat vaste of 

berekende aandachtsgebieden worden aangeleverd aan het REV. U kunt deze 

informatie zelf uit het REV halen. Als u een verzoek doet bij REV@RWS.nl dan 

sturen wij u de vaste of berekende aandachtsgebieden toe. Na de 

https://registerexterneveiligheid.nl/documenten/rev-aanleverinstructie
https://registerexterneveiligheid.nl/documenten/handleiding-upload-module
https://apps.geodan.nl/atlasrev/aanleverportaal/#/keuze
https://services.geodan.nl/public/viewer/index.html?config=f0464e56-23a3-4efe-89e4-b8b9709d9b03&a=IENW7924REVX
mailto:REV@rws.nl
mailto:REV@RWS.nl
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inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt u verzocht zelf zorg te dragen voor 

het aanleveren van de aandachtsgebieden aan het REV.  

 

Meer informatie 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft na het lezen van dit bericht. 

Meer informatie over het REV kunt u vinden op de website 

https://registerexterneveiligheid.nl/.  

 

Bijeenkomsten en Helpdesk 

Regelmatig vindt er een digitale bijeenkomst plaats met uitleg over de aansluiting 

op het REV. Wij hebben ook bijeenkomsten voor buisleidingexploitanten. U krijgt 

hiervoor een uitnodiging en daarnaast vindt u de bijeenkomsten terug in de 

agenda op de website. Na afloop plaatsen wij op de website een verslag. 

 

Naast de bovengenoemde informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de 

helpdesk. Dit kunt u doen door uw vraag te sturen naar REV@rws.nl.  

 

Hoogachtend, 

NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT  

 
namens deze,  

Directeur Omgevingsveiligheid & Milieurisico's, 

 

 

 

Mr. Judith Elsinghorst 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/
mailto:REV@rws.nl

