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t.a.v. de regionale coördinator van het
Opdrachtgeversoverleg
Omgevingsdienst – Gemeenten - Provincie

Meerjarenagenda
Versterken
Omgevingsveiligheid
2021-2024
Werkgroep Cluster 5
Contactpersonen
Inge de Vries, vanuit VNG
06 341 96 177
Ton Groeneweg, namens ODNL
06-523 97 170
Hendri de Vries, namens IPO
06 1096 6198

Datum
Betreft

3 oktober 2021
Inzicht in uit te voeren taken omgevingsveiligheid en
beschikbare middelen

Geachte coördinator,
U ontvangt deze brief in uw hoedanigheid van coördinator van het
regionaal opdrachtgeversoverleg. Bij intrede van de Omgevingswet wordt
het thema externe veiligheid (hierna: omgevingsveiligheid) gemoderniseerd 1. Dit brengt diverse veranderingen teweeg, zoals een vernieuwde
aanpak van het groepsrisico en een nieuwe database waarin de informatie
over externe veiligheidsrisico’s (REV) verzameld wordt 2.

Rianne Dobbelsteen, vanuit het
Ministerie van IenW
06 525 95 184
Voor vragen:
Omgevingsveiligheid@minienw.nl
Bijlagen
- Tabel met wijzigingen
Omgevingswet op het gebied van
Omgevingsveiligheid
- REV-flyer
Ons kenmerk
IENW/BSK-2021/263406

Op dit moment is niet duidelijk in hoeverre gemeenten zelf al zaken
hebben opgepakt al dan niet gezamenlijk met hun omgevingsdienst. Dit
vormt de aanleiding van deze brief. Wij zullen u ook nog telefonisch
benaderen om een toelichting te geven.
Stand van zaken
Met de Omgevingswet wordt op het terrein van omgevingsveiligheid een
beleidsvernieuwing doorgevoerd. Hierdoor krijgt bevoegd gezag een
aantal nieuwe taken en verplichtingen.
In de bijlage treft u een tabel aan waarin de belangrijkste wijzigingen voor
het thema omgevingsveiligheid worden weergegeven 3. Ook is een flyer
bijgevoegd met informatie over het REV.
Het is wenselijk om inzicht te krijgen hoe ver gemeenten en provincies
zijn met de transitie richting de Omgevingswet.
Welke middelen zijn beschikbaar voor regionale aanpak?
Een transitie kost geld. Om gemeenten en provincies hierbij te
ondersteunen zijn middelen beschikbaar. Vanuit het meerjarenprogramma
Versterking Omgevingsveiligheid 4 is voor de jaargangen 2021 tot en met
2024 vanuit IenW circa € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar om onder
andere bevoegd gezag en haar partners te ondersteunen bij de taken die
nog uitgevoerd moeten worden ter voorbereiding op de Omgevingswet.
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Een deel van deze middelen verdelen we op het niveau van
omgevingsdiensten.
Wat hebben wij nodig?
Om deze middelen goed te kunnen verdelen is een landelijk overzicht
nodig van de benodigde inzet en capaciteit. Hiervoor willen we graag van
u weten welke taken u voor het thema omgevingsveiligheid nog moet
uitvoeren om te voldoen aan de Omgevingswet. Hierbij is van belang dat
u deze inventarisatie samen met uw omgevingsdienst en/of veiligheidsregio uitvoert. Als u ons de informatie aanlevert vóór 30 oktober a.s.
zullen we uw informatie gebruiken voor het vaststellen van een landelijk
werkplan waarin we de beschikbare middelen verdelen. Alleen zo kunnen
we per 1 januari 2022 direct aan de slag. Hoe meer partners hun
inventarisatie aanleveren, hoe beter het totaalbeeld van de huidige stand
van zaken en de opgave op het terrein van omgevingsveiligheid. Daarbij
is onze voorkeur dat per omgevingsdienst een reactie wordt aangeleverd.
Binnen het regionaal opdrachtgeversoverleg kan de inventarisatie
gezamenlijk worden besproken en uiteraard met de individuele partners.
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Praktische informatie
Voor het uitvoeren van de inventarisatie kunt u gebruik maken van de
tabel in de bijlage van deze brief. Voor meer gedetailleerde tabellen
verwijzen wij u naar de website
www.registerexterneveiligheid.nl/hulpmiddelen.
U kunt uw reactie sturen naar: omgevingsveiligheid@minienw.nl.
Het landelijk werkplan stellen we begin 2022 beschikbaar via de website
Relevant.
Heeft u meer specifieke vragen dan kunt u ook contact opnemen met de
collega’s van de Helpdesk: omgevingsveiligheid@minienw.nl.
Wij horen graag van u.
Namens de werkgroep 5 cluster 5,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

Drs. I.N. Absil
MT-lid/plv directeur O&M
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