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Wettelijke vereisten en invoering buisleidingen in
Register externe veiligheid

Geachte heer, mevrouw
U ontvangt dit bericht, omdat uw organisatie als buisleidingexploitant bekend is bij
de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In deze brief geven
wij u duidelijkheid over het voldoen aan wet- en regelgeving in de aanloop naar de
inwerkingtreding van de Omgevingswet in relatie tot het verstrekken van
gegevens aan het Register externe veiligheidsrisico’s (REV). Met de invoering van
de Omgevingswet treedt het REV als databron voor buisleidingen in plaats van het
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) van de Provinciale Risicokaart.
Overgang RRGS naar REV
Gegevens over buisleidingen leverde u tot nu toe aan bij het RRGS. Vanaf de
inwerkingtreding van de Omgevingswet (nu gepland: 1 januari 2023) is het REV
het aangewezen register. Aanleveren aan het RRGS is al niet meer mogelijk omdat
het technisch verouderd is en niet meer voldoet aan onze IT-beveiligingseisen. Het
REV is gereed om gegevens over buisleidingen te verwerken. Wij vragen u om
vanaf nu alle gegevens over buisleidingen aan te leveren aan het REV. Met
aansluiting op het REV voldoet u aan de Omgevingswet en bent u klaar voor de
toekomst.
Wettelijk kader
Door gegevens over buisleidingen aan te leveren bij het REV voldoet u ook aan de
verplichtingen voor gegevensverstrekking vanuit de huidige regelgeving, het
Besluit externe veiligheid buisleidingen. De gegevens die moeten worden
aangeleverd bij het REV zijn voorgeschreven in het Besluit kwaliteit leefomgeving
van de Omgevingswet. De aan te leveren gegevens zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Alleen de manier van aanleveren verandert. De structuur van de gevraagde
gegevens is beschreven in het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV).
Meldingsplicht
Onder de Omgevingswet dient u nog maar op één plek, het REV, gegevens aan te
leveren om aan de meldingsplicht te voldoen. In het Besluit Activiteiten
leefomgeving, § 4.108 Buisleiding met gevaarlijke stoffen, staat in artikel 4.1109
Pagina 1 van 2

een meldingsplicht voor nieuwe en gewijzigde activiteiten. U voldoet aan dit artikel
door de gegevens in het REV actueel te houden. Voorwaarde is wel dat u ten
minste vier weken voorafgaand aan een nieuwe of gewijzigde activiteit, gegevens
hierover in het REV aanlevert. Zolang uw gegevens in het REV actueel zijn, is het
niet langer nodig om een aparte melding te doen bij de ILT.
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Meer informatie: bijeenkomsten en Helpdesk
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft na het lezen van dit bericht.
Regelmatig vindt er een digitale bijeenkomst plaats over aansluiting op het REV
voor buisleidingexploitanten.
Voor praktische vragen kunt u altijd contact opnemen met onze Helpdesk. Dit kunt
u doen door uw vraag te sturen naar REV@rws.nl.
Meer informatie over het REV kunt u vinden op de website
https://registerexterneveiligheid.nl/.

Hoogachtend,
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