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Opbouw
Netwerk bijeenkomst VTH vrijdagmorgen 13 mei 2022 van 09 tot 11 uur

1. Wat verandert er in externe veiligheid
2. Wat moeten we ermee
3. Wat hebben we er aan
4. Wat praktisch te doen
5. Tips 
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B. (Register) Externe Veiligheid (REV)

C. Inpassing in omgevingsbeleid en 
uitvoering VTH



A. Modernisering Omgevingsveiligheid 

B. (Register) Externe Veiligheid (REV)
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• Mba’s als bron van risico
• Risicocontouren en 

aandachtsgebieden
• Kwetsbare gebouwen en locaties 

ontvanger van risico
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REV: gelijke informatiepositie geest OW

Bevoegd gezag / omgevingsdienst *)
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• Gebruiker voor beleid en uitvoering
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Vulling en beheer REV graadmeter
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vakinhoudelijk werk EV 
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team REV bevoegd gezag / omgevingsdienst

inpassen EV in 
beleid en VTH 

uitvoering

Nieuwe data 
bestaande en 
nieuwe mba’s

mei t/m sept 2022 september 2022

Windturbines mei 2022
GasMeet DrukRegelstations juli 2022
Kleine propaantanks september 2022
KGL oktober 2022

data 
gebruiken
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Inpassing externe veiligheid in

• Beleid: afweging van functies in fysieke leefomgeving 
(bijv. woningbouw, herontwikkeling bedrijventerrein of energie)

• VTH: idem
(bijv. start van Mba in buurt van een kinderdagverblijf)

C.

bron risico



2 – Wat moeten we er mee
• Vakinhoudelijk EV

• Inventariseren mba’s
• Aandachtsgebieden
• Kwetsbare gebouwen locaties

• Vullen register (R)EV

medewerkers EV
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2 – Wat moeten we er mee
• Vakinhoudelijk EV

• Inventariseren mba’s
• Aandachtsgebieden
• Kwetsbare gebouwen locaties

• Vullen register (R)EV
• Afweging beleid
• Afweging VTH
• Borgen in organisatie 

en bedrijfsvoering
• ICT inregelen informatiemanagement

lijnmanagement

medewerkers EV

medewerkers omgevingsbeleid





4 – Wat praktisch te doen
Vakinhoudelijk werk / data tbv (R)EV
• Formeel valideren (€) conversie RRGS REV
• Beoordelen, muteren en aanvullen van data 
• Keuze in prioriteit, kwaliteit en volledigheid van te verzamelen data

ICT
• Keuze gebruik eigen applicatie of Bevoegd Gezag Module
• Nadenken over applicatie 2024 en verder

medewerkers EV

informatiemanagement



Inpassing externe veiligheid in omgevingsbeleid 
In beleid

• Afwegen ontwikkelingen en beleidsambities 
(bijv. energie, klimaat, woningbouw) 

• Tegen risico’s externe veiligheid (brand, explosie, gif)

• Voorschriftengebieden voor Zeer Kwetsbare Gebouwen en Locaties in 
omgevingsplan

• In VTH
• Afwegen initiatieven VTH tegen EV risico’s
• Mogelijke risico’s mba’s op omgeving in casu KGL zoals bijv. 

kinderdagverblijf

medewerkers omgevingsbeleid

medewerkers omgevingsbeleid

medewerkers VTH



Borging (R)EV in organisatie en bedrijfsvoering

• Inrichting werkprocessen en afbakening rollen vulling en beheer REV
• Benodigde capaciteit en expertise
• Beheer ICT eigen applicatie of BGM

Afspraken hierover met omgevingsdienst
• Opdrachtverlening aan omgevingsdienst
• Mandaat bronhouderschap omgevingsdienst
• Kosten en dekking €)

• Samenwerking en communicatie

lijnmanagement

lijnmanagement



5 – Tips en informatie





Gespreksagenda’s

informatiemanagement

lijnmanagement

medewerkers EV

medewerkers omgevingsbeleid



Links:

Informatiepunt Leefomgeving
https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/verandert

Handboek omgevingsveiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid

https://www.registerexterneveiligheid.nl/veelgestelde-vragen-faqs/bronhouders

faq's over aandachtsgebieden en voorschriftengebieden die op Relevant staan: 
https://relevant.nl/themas/modernisering-omgevingsveiligheid/kennistafel-aandachtsgebieden-
omgevingsveiligheid/faq-aandachtsgebieden-omgevingsveiligheid

https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/verandert
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid
https://www.registerexterneveiligheid.nl/veelgestelde-vragen-faqs/bronhouders
https://relevant.nl/themas/modernisering-omgevingsveiligheid/kennistafel-aandachtsgebieden-omgevingsveiligheid/faq-aandachtsgebieden-omgevingsveiligheid


Cursussen:

• 9 juni Online Basistraining Kennismaken met Omgevingsveiligheid 
https://bit.ly/3PsxnJY

• 8 juni: Omgevingsveiligheid in de Vergunningverlening
• https://bit.ly/3FOi3CJ

• 21 juni Actualiteitendag Omgevingsveiligheid
• https://bit.ly/3wgD0TG

• najaar 2022 (onder voorbehoud): Omgevingveiligheid VTH breed,
• https://bit.ly/3MvM38U

• Ruimtelijke planmakers heeft plaatsgevonden op 11 mei.

https://www.vngconnect.nl/academie/Training/online-basistraining-kennismaken-met-omgevingsveiligheid-/48c0c522-842b-4012-a199-86be10e773e3
https://www.vngconnect.nl/academie/Training/Online-bijscholingstraining-omgevingsvei/4f446062-089f-447a-9272-ff6a05e402ce
https://www.vngconnect.nl/academie/Training/Online-Actualiteitendag-Omgevingsveiligh/7d7b8a81-e791-444d-8ece-21c17f75e305
https://www.vngconnect.nl/academie/Training/Online-training-omgevingsveiligheid-VTH-/01bb1aea-b212-44de-8f9e-329d91be4f69
https://bit.ly/3MvM38U


Dank voor uw aandacht !

voor vragen en contact
• vincent.aalbers@vng.nl
• 06 5388 5636

Tot slot
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