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

 

Meedoen: Tweede belronde bronhouders Register Externe Veiligheid | Register externe veiligheid

In het eerste kwartaal van 2022 zullen alle bronhouders wederom gebeld worden over het REV. Eerder, in

mei/juni 2021, is al een nulmeting gehouden. Wie was al gestart met het aansluiten op het REV? Het

programmateam REV is in de tweede belronde die gaat plaatsvinden vooral benieuwd naar de groei die

bronhouders of omgevingsdiensten hebben gemaakt.

 

Nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico
Jaargang 2022, Editie 1, 16 februari 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.
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Een kijkje achter de schermen: Jorn en dataconversie | Register externe veiligheid

Stel je voor: we zijn een jaar verder. Een schat aan data vind je terug in het Register Externe

Veiligheidsrisico’s. Als bronhouder of professional vind jij alle data makkelijk terug. Dat is geen verkeerd

vooruitzicht! Geodan werkt in opdracht van I&W samen met een aantal andere partijen op dit moment hard

aan dit toekomstbeeld. Het REV-team neemt jou mee via een kijkje achter de schermen.

 

 

Ontdekken: Workshop persona’s als basis voor de Atlaskaarten | Register externe veiligheid

90 Deelnemers hebben nagedacht over gewenste kaartbeelden in de workshop van de Atlas Leefomgeving.

Hierbij werd gedacht in verschillende gebruikersgroepen alias “persona’s”. Elke persona vertegenwoordigt

verschillende behoeften en wensen en dus ook verschillende kaartbeelden.
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Ontdekken: De REV-website: vernieuwd en beter | Register externe veiligheid

De REV website is op onderdelen aangepast en vernieuwd. Met de verbeteringen geeft de website meer

overzicht en gebruikersgemak. Lees hier wat verder is aangepast.

 

 

Ontdekken: QuickScan helpt de RUD Utrecht verder bij aansluiten op het REV | Register externe
veiligheid

De RUD heeft recent een quicksan uitgevoerd in samenwerking met Geodan. Lees hier wat de resultaten

zijn. Waar focust de RUD zich verder op?
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Teruglezen: Uitslag prijsvraag! Hebben we al een nieuwe naam voor de BGM? | Register externe
veiligheid

Is er een nieuwe naam voor de Bevoegd Gezag Module gevonden?

 

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. 
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