
 

REV: toegankelijk data onder de Omgevingswet

Gegevens over externe veiligheidsrisico's verzamelen, beheren en weergeven gebeurt onder de

Omgevingswet met het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Drie betrokkenen vertellen over de

totstandkoming ervan en de vooruitzichten om de data te verbeelden: Rianne Dobbelsteen, projectleider

vanuit het ministerie, Jos Pohlmann (Geodan) en Hans Pouw (DPO, Defensie).
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Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database waarin de
informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. De
informatie kan door bronhouders worden gebruikt in de besluitvorming
en wordt zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas
leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle
activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving.
 

 

https://www.infomil.nl/actueel/nieuws-perspectief-1/register-externe-veiligheidsrisico-toegankelijke/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.infomil.nl/actueel/nieuws-perspectief-1/register-externe-veiligheidsrisico-toegankelijke/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s


 

Mijlpaal eerste aansluiting op het REV door I-GO

De Test- en aansluittrajecten zijn gestart. Het is I-GO gelukt om via automatisch berichtenverkeer proefdata

aan te leveren in het REV. Deze data was daarna ook zichtbaar op de digitale REV-kaart. Een mooi resultaat!

Met deze inzichten kunnen we samen met de bronhouders weer verder bouwen aan het REV.

 

 

Veelgestelde vragen REV

Welke activiteiten worden opgenomen in het REV? Gaat het hierbij alleen om de activiteiten op basis van 

het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of ook om de activiteiten die hun basis hebben in de regeling

provinciale Risicokaart? Meer vragen en antwoorden over het REV zijn ook terug te vinden op de FAQ-

pagina’s van de REV-site. 

 

 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/mijlpaal-eerste-aansluiting-op-rev-door-i-go?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/mijlpaal-eerste-aansluiting-op-rev-door-i-go?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/veel-gestelde-vragen-rev?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/veel-gestelde-vragen-rev?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.registerexterneveiligheid.nl/veelgestelde-vragen-faqs?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s


 

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Eerder berichtten we over uitstel van de omgevingswet. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies

en waterschappen hebben inmiddels overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte

bieden voor een goede invoering van de wet. Het gaat daarbij dus inderdaad om uitstel met één jaar.

 

 

Gegevenswoordenboek

De ontwikkeling van het REV gaat steeds verder. In eerdere Activiteitenteams zijn informatiemodellen

vastgesteld. Deze informatiemodellen beschrijven welke informatie uit de systemen van de bronhouders

ontsloten zullen worden via het REV en hoe deze informatie bij elkaar hoort.

 

 

 

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. 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-1-januari-2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-1-januari-2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/gegevenswoordenboeken?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/gegevenswoordenboeken?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
http://abonneren.rivm.nl/?mm_not=1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://abonneren.rivm.nl/privacy?mm_not=1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s



