
Verslag eerste werksessie BevoegdGezagModule (BGM) 
 
Datum: 26 juli 2021 
Aanwezig: (Geodan), (ministerie IenW), (OD Noord-Holland Noord), (OD regio Utrecht), (Landelijk 

Platform Veilige Leefomgeving), (RUD Drenthe) en (verslaglegging REV team RWS/InfoMil). 

 
1. Voorstelronde 

De werksessie wordt gestart met een korte voorstelronde. 

 
2. Presentatie 

Arno geeft aan wat het doel van de werksessie is en geeft een korte presentatie over de BGM. Het 

gaat om feedback op het ontwerp van de BGM en het verzamelen van ideeën voor de viewer.  
De bronhouder blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van data aan het REV. De BGM is een 

tool om het REV bij te werken, te valideren en om nieuwe gegevens toe te voegen. Het is geen 

tekentool en het is geen tool om nieuwe activiteiten toe te voegen. Het gaat om een module voor 
het exporteren van gegevens uit het RRGS naar het IMEV. Het gaat om de voormalige inrichtingen 

en dus niet om buisleidingen e.d. 

 
3. Meekijken ontwerp BGM 

Geodan deelt een link naar het ontwerp van de BGM. Hiermee is te zien hoe de BGM eruit komt te 

zien. Er wordt gevraagd om feedback. Is dit wat bronhouders in gedachten hebben? 
Het gaat om een overzicht van gegevens uit het RRGS omgezet in de datastructuur van het REV. 

De eerste indruk is dat het eenvoudig oogt. De verschillende functies (maken van een selectie, 

uitklappen etc.) zijn duidelijk. 
Vraag is wel of het ontwerp ook breder wordt uitgezet. We zijn nu met een beperkt gezelschap. Het 

is daarom goed om dit ontwerp aan meer bronhouders  voor te leggen. 

 

Het is mogelijk om te zoeken op vijf velden: kvk-nummer, adres, BAG ID, eigenaar en NEN ID. 
Vraag is of dit logische velden zijn.  

Bij een adres is er het probleem van veel verschillende schrijfwijzen van hetzelfde adres. 

Vervangen door een postcode is geen optie omdat niet iedere locatie een postcode heeft. Het punt 
van de verschillende schrijfwijzen wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de BGM.   

Vanuit de Omgevingsdiensten wordt gezocht op gemeente. Er wordt nu niet gezocht om kvk -

nummer of BAG-ID. Er wordt daarom opnieuw gekeken naar de meest logische zoekvelden. 
 

Aangebrachte wijzigingen kun je opslaan en krijg je te zien op de kaart. Hierbij kun je ervoor 

kiezen om de gegevens opnieuw aan te passen of te publiceren.  
 

Vragen/aandachtspunten: 

 Wat is de link tussen het Excel overzicht met alle velden in het IMEV en de BGM? 
 Wat is de verhouding tussen het veld EV locatie en milieubelastende activiteit/inrichting? 

Het gaat hierbij om de risicovolle milieubelastende activiteit. Het lijkt goed de naamgeving 

hierop aan te passen.  
 Wat wordt bedoeld met de EV referentie en wat is het verschil met EV activiteit? Bij EV 

activiteit gaat het bijvoorbeeld om het tanken van LPG en de EV referentie de plek van de 

tankzuil.  
 De BGM is uitgewerkt in de taal van het informatiemodel. Het zou fijn zijn als dit 

taalgebruik meer aansluit bij het taalgebruik van de vergunningverlener. 

 Een link naar het gegevenswoordenboek zou handig zijn. 
 De aandachtsgebieden moeten aangeleverd worden met een JSON per activiteit. Dit is erg 

veel werk. Het is daarom handig om toch een afstand in te kunnen vullen of het invoeren 

te automatiseren. 
 Een toelichting/Handreiking bij de BGM is wenselijk. Hiermee kan verduidelijkt worden 

welke gegevens waar ingevuld moeten worden. 

 
4. Viewer 

Voor het tonen van de activiteiten op een kaart is gebruik gemaakt van de Atlas viewer. Onder 

Veiligheid kun je de REV activiteiten en RRGS/Risicokaart gegevens tonen. Je kan met de viewer 
het verschil zien tussen de REV en Risicokaart contour.  

Ook hierbij is de vraag om feedback. Is dit logisch, wat mist er, is er uitleg nodig? 

De volgende verbeterpunten zijn genoemd: 
 Het begrip inrichting moet eruit. 



 Wissen anders noemen. Het gaat hierbij namelijk niet om het wissen van gegevens maar 

terug gaan. 

 Kaart verwijderen anders noemen. Het gaat hierbij namelijk om het aan of uitvinken.  
 Je wil per activiteit de verschillen tussen de REV en RRGS contour kunnen vergelij ken. 

Verschillen tussen deze contouren wil je duidelijk zichtbaar hebben.  

 
Vraag is hoe vaak de gegeven vanuit het RRGS overgehaald worden? Is dit eenmalig, vlak voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet of periodiek? 

 
Vraag is om de viewer uitgebreider te bekijken en opmerkingen na te sturen. In de volgende 

werksessie van 23 augustus gaan we verder met de openstaande vragen en verbeterpunten.  

 
  


