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

 
Meedoen: een quickscan voor mij als bronhouder?

Geodan voert quickscans uit voor het Register Externe Veiligheid (REV). Een quickscan is een blik van

buiten naar binnen in de organisatie van de bronhouder. De resultaten van deze quickscan helpen jou als

bronhouder met aansluiten op het REV. De resultaten van OD Zuid Holland Zuid, OD Groningen en RUD

Drenthe zijn bekend. Lees hier de resultaten terug en ontdek de nut en noodzaak van een quickscan. 

 

Nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico
Jaargang 2021, Editie 5, 16 september 2021

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.
 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/quickscans-rev-resultaten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/quickscans-rev-resultaten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.registerexterneveiligheid.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
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Teruglezen:  bronhoudersoverleg 2 september

Afgelopen 2 september was alweer ons zevende bronhoudersoverleg. Tijdens de vakantieperiode is veel

voortgang geboekt. Dat was leuk om te zien! Lees hier hoe de BMG-module steeds meer vorm krijgt. En vind

onderaan het artikel ook de link naar het verslag van de bijeenkomst. 

 

 

Teruglezen: Een heel interessante masterclass

Op 31 augustus 2021 vond de ‘masterclass pilot communicatie aandachtsgebieden’ plaats. In deze

masterclass presenteerde Oostkracht 10 de uitkomsten van het pilot-onderzoek. Met een verrassende

uitkomst. Lees hier de belangrijkste punten van de bijeenkomst terug.

 

 

 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/bronhoudersoverleg-2-sept?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/bronhoudersoverleg-2-sept?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/masterclass-pilot-communicatie-aandachtsgebieden-31-augustus-2021?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/masterclass-pilot-communicatie-aandachtsgebieden-31-augustus-2021?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s


06-04-2022 13:22 RIVM

https://registerexterneveiligheid.nl/sites/default/files/newsletters/101500-1582-126190.html 3/5

 
Teruglezen: 1e Werkplaats BMG

Op 26 juli vond de eerste werkplaats van de Bevoegd Gezag Module (BMG) plaats. Ontdek wat een BGM is.

Lees wat Geodan presenteerde. En bekijk de presentatie en het verslag van deze eerste werkplaats. 

 

 

 
Teruglezen: 2e werkplaats BMG

Na het succes van de eerste werkplaats, organiseerden wij op 23 augustus de 2e werkplaats van de

Bevoegd Gezag Module (BMG).Wat is er deze keer besproken? In de vervolgsessie is ingezoomd op de

BGM activiteiten. Hoe worden de object weergegeven en bewerkt? Dat en nog meer lees je terug in het

verslag.

 

 

 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/1e-werkplaats-bevoegd-gezag-module?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/1e-werkplaats-bevoegd-gezag-module?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/2e-werkplaats-bevoegd-gezag-module?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/2e-werkplaats-bevoegd-gezag-module?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
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Aanmelden: 3e werkplaats BMG

Leek de vorige Bevoegde Gezag Module (BMG) sessie jou interessant? Maar kon je er vanwege vakantie

niet bij zijn? Je hebt geluk.  De derde werkplaats staat gepland op 23 september 2021.  Meld je nu aan via

rev@rws.nl. En denk mee over het ontwerp van de BMG.

 

 

 
Aanmelden: de dialoogessie

Eind juli organiseerde het REV-team de allereerste dialoogsessie voor bronhouders. In een dialoogsessie

beantwoordt het REV-team de praktische vragen van bronhouders. Het was een nuttige bijeenkomst! Lees

hier terug tegen welke problemen de aanwezige bronhouders hebben. Wil je ook graag een onderwerp in

klein comité bespreken? Meld je aan voor de volgende dialoogsessie op 30 september 2021 via

REV@rws.nl.

 

 

 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/aanmelden-voor-3e-werkplaats-bevoegd-gezag-module?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/aanmelden-voor-3e-werkplaats-bevoegd-gezag-module?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
mailto:rev@rws.nl
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/eerste-dialoogsessie?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/2e-werkplaats-bevoegd-gezag-module?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/eerste-dialoogsessie?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
mailto:REV@rws.nl
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Bronhouder: wat vind jij? 

Iedere nieuwsbrief is er een item met een bronhouder over het aansluittraject op het Register Externe

Veiligheid (REV). Dit keer is Albert-Jan Kooijman van de omgevingsdienst (OD) IJsselland aan de beurt.

Lees hoe ver zijn OD in het aansluittraject is. En ontdek waar ‘MEVO-gelden’ voor staat.  

 
 

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://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/ervaringen-aansluittraject-od-ijsselland?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/ervaringen-aansluittraject-od-ijsselland?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

