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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.

Meer weten over de Impactanalyse REV
In juni publiceerde de VNG de impactanalyse Register Externe Veiligheidrisico's. Ontdek waarom Rianne van
het Ministerie van IenW deze opdracht startte. Welke interessante uitkomsten het haar opleverde. En hoe zij
vindt dat de vlag er nu bijhangt voor het REV.

Het bronhoudersoverleg door de ogen van het REV-team
Het projectteam REV organiseerde op 1 juli 2021 het bronhoudersoverleg themaspecial. In onze vorige
nieuwsbrief deelden wij de uitnodiging. Lees nu de samenvatting. Of klik door naar het verslag. En omcirkel 2
september alvast groot in de agenda. Het volgende bronhoudersoverleg staat dan gepland!

Bronhouder: wat vind jij?
In gesprek over het REV. Deze keer belde het REV-team wat af. Alle bronhouders ontvingen een telefoontje.
Zij waren benieuwd: hoe kijken de bronhouders tegen het REV aan? Dat levert interessante input op. De
uitkomsten worden binnenkort gedeeld. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Meer weten over de bijeenkomst Buisleidingen
In onze vorige nieuwsbrief bespraken wij het doel van de pilot buisleidingen. Op 8 juli vond de eerste pilot
daadwerkelijk plaats! Het verslag staat nu online.
Ontdek de stand van zaken van het REV. Welke vragen de deelnemers hebben. En welke informatie Geodan
en de Gasunie deelden.

Vooruitblikken: bekijk onze strippenkaart
De zomervakantie staat voor de deur. Dat betekent niet dat wij stilzitten bij het REV. Want op 22 juli vindt de
eerste dialoogsessie al plaats. Die staat in het teken van de vraag: 'hoe maak ik mijn data gereed voor het
REV?
Een paar dagen later, op 26 juli, start de werkplaats. Denk jij ook mee over de laatste ontwerpen? Bekijk de
rest van de strippenkaart en meld je aan!

Het REV-team wenst jou een fijne zomer!
Verlang jij ook zo naar een fijne zomer(vakantie) bij het zien van dit ijsje? Wij wel! Je ziet onze nieuwsbrief
daarom weer in september verschijnen. Heb je tijdens een warme zomerdag een vraag? Je kunt altijd, ook in
de zomer, bij onze helpdesk terecht.

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.

