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Geachte heer/mevrouw,
Op 3 oktober 2021 hebben wij u geïnformeerd over de middelen die beschikbaar
komen voor werkzaamheden op het gebied van Omgevingsveiligheid en het
Register externe veiligheid1. In de brief van oktober jl. hebben wij een oproep
gedaan om de werkzaamheden rond de voorbereiding van de Omgevingswet per
regio te inventariseren en de resultaten aan ons beschikbaar te stellen.
Bijna alle regio’s hebben aan de oproep gehoor gegeven waarvoor dank. In bijlage
1 treft u de rapportage aan met het totaalbeeld.
De rapportage bevestigt dat de aanpak en voortgang bij omgevingsdiensten
onderling nogal verschilt. Een deel van de omgevingsdiensten is nog niet gestart
met de data-inventarisatie van milieubelastende activiteiten, een ander deel is al
ver gevorderd met aanpassingen aan het eigen zaaksysteem. We stellen vast dat
vooral rond de (handmatige) inventarisatie van nieuwe milieubelastende
activiteiten en de daarmee samenhangende aanlevering van data aan het REV nog
veel moet gebeuren.
In samenwerking met IPO, VNG en ODNL hebben we de input vanuit de regio’s
verwerkt tot een gezamenlijke aanpak waarbij we de vragen en ervaringen van
vooruitstrevende omgevingsdiensten gebruiken en een aantal hulptools beschikbaar stellen voor de invoer, conversie en correctie van data in het Register
Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Ook pakken we landelijk de inventarisatie van
een aantal activiteiten centraal op die nog niet in de huidige registers zitten. Denk
aan windturbines, kwetsbare gebouwen en locaties, gasdrukmeet- en -regelstations en de kleine propaantanks.
Het REV-team van IenW werkt daartoe samen met mensen uit de praktijk en
experts van omgevingsdiensten, zodat de hulpmiddelen voor de overzetting van
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data naar het REV goed aansluiten bij de werkprocessen van gemeenten en
omgevingsdiensten. Op onze website (www.RegisterExterneVeiligheid.nl) geven
we uitleg over de gezamenlijke werkzaamheden die in gang zijn gezet: het proces
en de planning.
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Voor de validatie van de conversie van activiteiten uit het huidige Register
risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) stellen we middelen beschikbaar aan
omgevingsdiensten via ODNL waarvoor we een verdeelsleutel hebben uitgewerkt.
Alle omgevingsdiensten ontvangen een opdrachtbrief (zie bijlage 2) waarna ze aan
de slag kunnen met de werkzaamheden. Voorwaarde daarbij is wel dat de
omgevingsdienst opdracht heeft van het bevoegd gezag om de data van externe
veiligheid te beheren: nu in het RRGS en straks in het REV.
Voor meer informatie over de stand van zaken rond de subsidie kunt u contact
opnemen met de directeur van uw omgevingsdienst. Voor hulp bij de uitvoering of
vragen over planning en het proces van de conversie of de aanlevering van data
verwijzen we u naar onze helpdesk bij REV@RWS.nl. Meer informatie over de
landelijke aanpak vindt u op onze REV-website www.RegisterExterneVeiligheid.nl
en in de brief aan het lijnmanagement bij bevoegd gezag.
Met vriendelijke groet,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

drs. I.N. Absil
MT-lid/plv directeur O&M
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