
 

IMREV afgerond door Antea Group en in beheer genomen door Geonovum

Het Informatiemodel REV (IMREV) is afgerond en zal samen met het Gegevenswoordenboek in beheer

komen bij Geonovum. Bronhouders kunnen hier nu verder mee aan de slag.

 

 

Nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico
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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.
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Aankondiging bronhoudersoverleg themaspecial op 1 juli 2021

Het projectteam REV organiseert op 1 juli 2021 themaspecial. De nadruk ligt op het proces van migratie

van data van het RRGS naar het REV. Ook is aandacht voor de Bevoegd Gezag Module (BGM). Het BGM

stelt bronhouders in staat om data aan te passen en te valideren.

 

 

Ervaringen aansluittraject OD NZKG

In gesprek over het REV. Deze keer is het woord aan Stefan Musch adviseur externe veiligheid bij de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over zijn ervaringen om aan te sluiten op het REV.
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REV-kaarten komen in de Atlas Leefomgeving

Straks is data die behoort tot het REV zichtbaar voor een ieder via de Atlas Leefomgeving. Bronhouders die

een automatische koppeling hebben met het REV kunnen zelf ook data uit het REV halen. Burger of

bedrijven die geen koppeling hebben, kunnen de data zien via de viewer in de Atlas Leefomgeving. Hier

wordt de data zichtbaar gemaakt op kaarten.

 

 

Pilot migratie data RRGS naar REV: buisleidingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn een pilot

gestart om buisleidingdata uit het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) over te zetten naar het

Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Het doel van de pilot is om de informatie rechtstreeks aan te

bieden aan het REV zodat de data in het RRGS niet verloren gaat en de bronhouders deze data verder

kunnen actualiseren.

Bron: BIJ12
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Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten,

provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een

zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De ontwikkeling van het REV gaat onverminderd door en

blijft uitgaan van de huidige planning.

 

 

De kunst van het framen

In de Atlas werkconferentie van dit jaar was een workshop met als onderwerp “de kunst van het framen”. Bij

“framen” gebruik je specifieke taal om een boodschap strategisch over te brengen. Sarah Gagenstein van

Taalstrategie nam deelnemers mee in de kunst van het framen.

 

 

 

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://www.registerexterneveiligheid.nl/nieuws/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-1-juli-2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.registerexterneveiligheid.nl/nieuws/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-1-juli-2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.registerexterneveiligheid.nl/nieuws/kunst-van-framen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.registerexterneveiligheid.nl/nieuws/kunst-van-framen?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



