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Even voorstellen



Externe veiligheid of Omgevingsveiligheid
Veel ontwikkelingen rond omgevingsveiligheid:
• Modernisering Omgevingsveiligheid 
• Omgevingswet
• Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

Betrokkenheid overheidslagen, 
verschillende organisaties en doelgroepen
• Wat kun je van ons verwachten? 
• Wat verwachten wij van jullie?
• En wanneer dan?



1. Wat en waarom van (R)EV
2. Interbestuurlijke aanpak
3. Data en vakinhoud
4. ICT
5. Inbedding organisatie en beleid
6. Communicatie

Wat we je willen vertellen



1 – Wat en waarom van (R)EV
Het REV geeft – een ieder – inzicht in:
• Milieu belastende activiteiten (mba)

als bron van risico
• Risicocontouren en aandachtsgebieden
• Kwetsbare gebouwen en locaties ontvanger van 

risico

De Omgevingswet geeft samenhang:
• Data in REV
• Beleidskeuzes in Omgevingsplan
• Uitvoering in VTH



Aanleverplicht IWT januari 2023:
• Bronhouderschap
• Aanleveringsplicht
• Belanghebbend gebruiker voor beleid en uitvoering VTH
• Belang bij juridisch juiste data voor beleid en VTH



2 – Interbestuurlijke samenwerking

Stevige uitdaging
• Verzameling gegevens tijdrovend voor BG en OD

• Huidige ICT applicatielandschap nog niet toegesneden op REV

• Aansturing en organisatie nog niet overal ingeregeld

• Interbestuurlijke afstemming op externe veiligheid



Landelijk team REV 
doet de ‘productie’
• Bouw REV
• Conversie data 
• Nieuwe datasets
• BGM als software faciliteit
• Technische ondersteuning

Kernteam IPO VNG ODNL
doet de ‘landing’ bij BG en OD
• Doelgroepen
• Communicatie
• Consistentie inhoud, taal en toon



3 – Data (vakinhoud)

Conversie bestaande data uit RRGS + 
nieuwe data nieuwe Mba’s

Gedeeld belang interbestuurlijk
• Kwaliteit en volledigheid vulling REV
• Verminderen werklast BG
• Landelijke uitrol en samenwerking 

tussen REV en praktijkmensen met 
kennis en ervaring

https://www.atlasleefomgeving.nl/acceptatieviewer?config=8b03abe1-c270-4c9d-a10d-cee50677c9c3&activateOnStart=layercollection&gm-x=101004.658965096&gm-y=431678.8459648666&gm-z=7&gm-b=1544180834512,true,1;1621594153190,true,1;1638279896233,true,1


team REV bevoegd gezag / omgevingsdienst

Conversie van 
RRGS naar REV

1 april 2022 30 juni 2022 €)

inpassen EV in 
beleid en VTH 

uitvoering

Nieuwe data 
bestaande en 
nieuwe mba’s

mei t/m juni 2022 september 2022

Inventarisatie 
overige data 

mba’s

september 2022



Wat komt er beschikbaar

Planning welke data wanneer

Geconverteerde data 

Toelichting / handleiding 
geconverteerde data



Wat komt er beschikbaar

Planning welke data wanneer

Geconverteerde data Nieuwe datasets

Toelichting / handleiding 
geconverteerde data

Toelichting / handleiding nieuwe 
datasets

Vraag antwoord sessies



BG en OD’s missen veelal nog functionaliteit voor
• Opslag EV-data
• Technisch koppeling met REV voor automatische aanlevering 

IenW/REV heeft Bevoegd Gezag Module (BGM) als alternatief
• Voor aanleveren, valideren en muteren EV-gegevens:
• Kaartviewer voor inzien data
• Gereed april 2022

4 – ICT Ondersteuningstools







eigen data
OF

Conversie 
RRGS 

team REV

eigen data
OF

data service 
team REV 

Nieuwe mba’s

DATA
keuzen

ICT
randvoorwaarden

juiste 
datavelden in 

applicatie 
beschikbaar

kan 
applicatie 

koppelen met 
REV

data service
in BGM

JANEE
zelf  

aanleveren 
aan REV

EIGEN DATA

EIGEN DATA

via BGM 
aanleveren 
aan REV

NEE

vulling REV 
per datum IWT

JA



Wat komt er beschikbaar:

BGM – vanaf april 2022

Validatie (met subsidie) tot 1 juli 2022

ICT scenario’s na 2024

Validatie kan tot iwt Ow 1 januari 2023

Correctie kan vanaf validatie door BG

Invoermodule beschikbaar vanaf mei 2022

Kwaliteitsverbetering vanaf validatie



Inhoudelijke inbedding data REV 
• in beleid 
• In VTH

5 – Inbedding inhoud en organisatie



5 – Inbedding inhoud en organisatie
Inhoudelijke inbedding data REV 
• in beleid 
• In VTH

Toelichting herberekening 
aandachtsgebieden

Kennistafel aandachtsgebieden

Herberekening 
aandachtsgebieden

Andere resultaten modernisering

Wat komt er beschikbaar



5 – Inbedding inhoud en organisatie
Organisatorische inbedding 
werkzaamheden (R)EV 
• Organiseren werkprocessen, 

capaciteit, expertise en 
afstemming

• Keuze BG zelf doen ja/nee
• Opdracht omgevingsdienst
• Mandaat bronhouderschap
• Kosten en dekking



5 – Inbedding inhoud en organisatie
Wat komt er beschikbaarOrganisatorische inbedding 

werkzaamheden (R)EV 
• Organiseren werkprocessen, 

capaciteit, expertise en 
afstemming

• Keuze BG zelf doen ja/nee
• Opdracht omgevingsdienst
• Mandaat bronhouderschap
• Kosten en dekking

Introductie (R)EV + gespreksagenda 
voor informatiemanagement BG en OD

Introductie (R)EV + gespreksagenda 
voor adviseurs RO / omgevingsplan

Introductie (R)EV + gespreksagenda 
voor EV medewerkers

Introductie (R)EV + gespreksagenda 
voor lijnmanagement van BG en OD



Eerste subsidie is beschikbaar voor uitvoering werkzaamheden OD’s.
Uit meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 – 2024 
• Cluster 5 modernisering omgevingsveiligheid
• Cluster 5 Werkplan 2022

Voorwaarden
• Valideren van uit RRGS geconverteerde gegevens
• Vinkje zetten namens bevoegd gezag
• Valideren vóór juli 2022

Subsidie OD’en voor validatie 
geconverteerde gegevens



6 – Communicatie
• Conversie
• Conversietabellen
• Transitie RRGS-REV
• Stap-voor-stap BGM 
• Helpdesk en live-support
• Uitleg verschillende doelgroepen

• Handleidingen en filmpjes
• Mail, websites, nieuwsbrieven
• Webinars en hulpsessies
• Forumbijeenkomsten en andere 

netwerken
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