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

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.

Doen: extra hulpmiddel workload REV
Op 3 oktober verstuurden het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de coördinatoren van
het regionaal opdrachtgeversoverleg. Lees de brief hier terug.Ontdek wat je als omgevingsdienst moet doen.
Bekijk als bronhouder de inventarisatietabel. En mail die voor 30 oktober naar
omgevingsveiligheid@minienw.
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Teruglezen: visualisatie vergunningsverlening
Welke rol speelt het REV bij het vergunningsverlening proces? Het REV-team werkt aan een uitleg in de
vorm van een visualisatie. De visualisatie is een hulpmiddel voor partijen betrokken bij het
vergunningsverleningsproces. In de volgende nieuwsbrief delen wij de definitieve versie van de visualisatie.

Teruglezen: de tweede dialoogsessie
Op 30 september 2021 organiseerde het REV-team de tweede dialoogsessie. Ben jij een bronhouder? Lees
het verslag terug. En bekijk het aansluitproces en de vragen en opmerkingen van andere bronhouders.
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Teruglezen en aanmelden: het IMEV is gereed
De 1.0 versie van het Informatie Model Externe Veiligheid (IMEV) is klaar. We gingen daarom in gesprek met
het IMEV-beheerteam en de opdrachtgever Ministerie van IenW. Lees de belangrijkste punten uit het
gesprek terug. Ontdek wat het IMEV voor jou als bronhouder betekent. En meld jouw (software)leverancier
hier aan voor de bijeenkomst op 28 oktober.

Bronhouder: wat vind jij?
Anja Brouwer, Hans Pouw en Myra Kievit werken bij Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO). En sluiten
zich als eerste aan op het REV! Tijd voor taart en een gesprek met het REV-team. Lees de ervaring van hun
als bronhouder terug. En kijk welke de tips Hans heeft voor andere bronhouders.

AGENDA
De komende maand staan de volgende bijeenkomsten op de REV-agenda:
28 oktober 13.30 - 16.00 uur: Leveranciersoverleg IMEV
1 november 13.00 - 14.00 uur: Digitaal vragenuurtje
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4 november 10.00 - 12.00 uur: Bijeenkomst buisleidingen
4 november 11.00 - 13.00 uur: Bronhoudersoverleg
11 november 13.00 - 14.30 uur: Dialoogsessie
Meld je aan via REV@rws.nl

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.
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