Uitwerking per Activiteit

[Datum Activiteitenteam]

Vaste agenda activiteitenteam
1.
2.

3.

4.

Welkom met korte kennismaking en introductie van de deelnemers
Uitleg proces (IenW: Rianne/Hans)
- Beschrijving project REV en de ‘wasstraat’ Zie bijlage
- Relatie met andere producten (OW, DSO, RRGS)
- Huidige openbare informatie (kaarten uit de Atlas; risicokaarten en signaleringskaarten)
- Opzet van de communicatie en de website www.registerexterneveiligheid.nl
- Uitleg van de opzet en grove planning van de bijeenkomsten
Overzicht info Bkl en Bal voor deze activiteit (IenW: Hans/Taco)
- Wat staat in de OW? Zie bijlage en (artt. 10.2-10.7 en Bijlage VII-X),
respectievelijk andere zaken uit Bkl (KGL’s, nucleaire installaties)
- Wat blijft hetzelfde (info RRGS): plaatsgebonden risico blijft hetzelfde.
- Wat verandert in de OW ten opzichte van de huidige situatie? (Aandachtsgebieden ipv groepsrisico)
Uitleg over informatiemodellen (Antea Group)
Toelichting van Antea Group over:
- Wat is een informatiemodel?
- Hoe ziet het informatiemodel REV eruit? Zie ook bijlage
- Presentatie van de stavaza
- Missen we nog zaken voor dit specifieke onderdeel?

- Korte pauze5.

6.

7.
8.

(10 minuten)
(15 minuten)

(15 minuten)

(20 minuten)

(10 minuten)

Uitleg over verdere uitwerking van data en automatische koppelingen (Geodan)
(20 minuten)
Toelichting van Geodan over:
- Welke data is overgehaald uit het RRGS? Verschiltabel in de bijlage
- Hoe ziet het datamodel REV eruit (verplichte/aanvullende data)?
- Wie gaan er data aanleveren (testen)?
- Tijdpad?
- Missen we nog zaken voor dit specifieke onderdeel?
Controlevragen voor de deelnemers:
(20 minuten)
- Welke informatie ontbreekt nog in de huidige opzet voor het REV?
- Waar moeten we op letten? Welke details zijn mogelijk belangrijk voor RO of vergunningverlening?
- Hoe goed is de info in RRGS voor dit thema?
- Welke info ontbreekt straks in het REV?
- Is de gevraagde info aanwezig bij bronhouders?
- Welke problemen voorzien we aan (automatische) inputzijde? (input)
- Welke informatie wil men voor dit thema straks uit het REV halen? (output via interne/externe kaarten of andere
vragen voor het eigen organisatieloket)
- Wie wil brondata aanleveren voor het testen?
Conclusie, afspraken en plannen volgende bijeenkomst
(10 minuten)
Rondvraag

-1-

Uitwerking per Activiteit

[Datum Activiteitenteam]

PvA REV – Uitvoering Algemeen
Er zijn vier parallelle processen rond het REV. Die zijn gevisualiseerd in de vier gekleurde horizontale balken:
1. Begeleiding door het activiteitenteam
2. Bouw van het REV (olv Projectleider)
3. Beheer (aansturing Projectleider)
4. Communicatie
In dit document gaat het om het eerste onderdeel: Begeleiding door het activiteitenteam

Per activiteit wordt een Actieteam opgezet.
De “wasstraat” ziet er als volgt uit:
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