
06-04-2022 12:37 RIVM

https://registerexterneveiligheid.nl/sites/default/files/newsletters/101500-1752-146376.html 1/5

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

 

Meedoen: REV-workshop 25 januari

Ben jij werkzaam in het veiligheidsdomein? Wil je meehelpen met het verbeteren van veiligheids-kaarten in

de Atlas Leefomgeving? Dan is de REV-workshop interessant voor jou. Lees hier waarom. En meld je snel

aan.

 

Nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico
Jaargang 2021, Editie 8, 16 december 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/workshop-personas-externe-veiligheid?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/workshop-personas-externe-veiligheid?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://fd23.formdesk.com/rivm/workshop_25_jan_2022?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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Een kijkje achter de schermen: David en de Risicokaart

Het REV-team neemt jou mee via een kijkje achter de schermen. En sprak met David Drinkenburg van BIJ12

over zijn rol bij de Risicokaart. Wat is zijn grootste uitdaging? En wat betekent dat voor jou als bronhouder?

 

 

Ontdekken: Eerste versie Basisnet Weg is af

Het digitaliseren van het Basisnet krijgt steeds meer vorm. Het Basisnet Weg is nu zo goed als af.

Rijkswaterstaat als bronhouder pakt nu het Basisnet Water op. Lees hier over de vorderingen.

 

 

 

 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/kijkje-achter-schermen-david-en-risicokaart?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/kijkje-achter-schermen-david-en-risicokaart?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/digitalisering-basisnet-eerste-versie-basisnet-weg-is-af?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/digitalisering-basisnet-eerste-versie-basisnet-weg-is-af?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
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Ontdekken: Stappenplan 

Het REV-InfoMil team heeft iets nieuws op de website staan. Het stappenplan! Dat is heel interessant voor

jou als bronhouder. Lees in het nieuwsbericht waarom het stappenplan jou helpt bij de aansluiting op het

REV. En ontdek welke vier stappen jij als bronhouder maakt.

 

 

 

Ontdekken: De meest gestelde vraag bij het REV

Op de website van het Register externe veiligheidsrisico’s (REV) vind je de antwoorden op veel gestelde

vragen. Deze pagina blijft in ontwikkeling en we plaatsen hier regelmatig nieuwe inhoud. Recent voegden het

REV-team een categorie toe met vragen over de Atlas Leefomgeving. Wat is de meest gestelde vraag voor

de Atlas Leefomgeving?

 

 

 

https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/nieuw-op-website-stappenplan?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/nieuw-op-website-stappenplan?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/meest-gestelde-vraag-bij-rev?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/meest-gestelde-vraag-bij-rev?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
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Teruglezen: Dialoogsessie 2 december

Op 2 december is weer een dialoogsessie geweest. Deze bijeenkomst stond in het teken van het overzetten

of koppelen van RRGS-gegevens naar het REV voor de milieubelastende activiteiten: “opslag van vuurwerk”

en “opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen”. De conversietabellen staan

op de website. Ontbreken er nog koppelingen? Of zie je een verkeerde koppeling? We horen het graag van

jou!

 

Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

Wat was het een bijzonder jaar voor iedereen en ook voor het REV InfoMil-team. Ook al

betekende dit: veel bijeenkomsten vanachter het scherm, vanuit huis. Toch maakten wij

samen met jou als bronhouder of partner veel mooie stappen.

In het jaar 2022 hopen we dit samen met elkaar te blijven doen. Het zal een belangrijk jaar

zijn voor iedereen die aan het REV meewerkt. De omgevingswet gaat in 2022 in werking.

Laten we de tijd benutten om het REV verder te vullen en te realiseren. Dat kunnen we!

Daarvoor zullen we de benodigde stappen maken.

Maar eerst... genieten van een verdiende vakantie. Fijne feestdagen en tot in het nieuwe

jaar!

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/dialoogsessies-2-december-conversietabellen-rrgs-rev?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Register+Externe+Veiligheidsrisico%27s
https://registerexterneveiligheid.nl/nieuws/dialoogsessies-2-december-conversietabellen-rrgs-rev?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
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