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Op www.relevant.nl vindt u sinds kort een aantal nieuwe functionaliteiten die de site nog
toegankelijker en informatiever maken.
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De kennistafels hebben een aparte knop in het hoofdmenu gekregen waardoor u direct
bij de relevante informatie terecht komt.
Via een snelkoppeling rechtsboven op de homepage kunt u direct naar het overzicht van
recent toegevoegde documenten.
Met RSS-feeds kunt u met uw eigen feedreader op de hoogte blijven van nieuwe items
op de website. De feeds zullen de komende tijd worden uitgebreid.
Een kalender is toegevoegd waarop verschillende bijeenkomsten, cursussen e.a. zijn
terug te vinden.
Op de themapagina’s vindt u naast informatie over afgeronde projecten (‘praktijk en
uitvoering’) informatie over lopende projecten. Hiermee krijgt u reeds in een vroegtijdig
stadium een beeld van wat u in de komende tijd mag verwachten. Bovendien kunt u
hiermee zien welke collega’s met eenzelfde onderwerp bezig zijn.
Aan de nieuwsberichten is een archief met oude nieuwsberichten toegevoegd.

Met deze update hopen we u als professional nog beter te informeren over alles wat er op EVgebied in Nederland gebeurt. Heeft u aanvullende suggesties, vragen, nieuwsberichten of
relevante informatie: schroom niet contact op te nemen met de redactie via info@relevant.nl.
Relevant: de website vóór en dóór EV-professionals.
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Provincies gaan saneren
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) schrijft voor dat binnen de contour voor het
plaatsgebonden risico geen kwetsbare objecten mogen staan. Voor situaties waarin dit wel het
geval is, zijn in het Bevi saneringsartikelen opgenomen. Bovendien moet het bevoegd gezag
Wet milieubeheer op grond van het Bevi een saneringsprogramma opstellen. De provincies
Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben hier onlangs invulling aan gegeven: ze hebben een
overzicht gemaakt van te saneren situaties op hun grondgebied en hebben saneringsbeleid
ontwikkeld. Noord-Brabant heeft bovendien onderzoek gedaan naar de
financieringsmogelijkheden voor saneringen. Zuid-Holland heeft het begrip 'kwetsbare objecten'
uit het Bevi verder uitgewerkt. Daarnaast inventariseert Zuid-Holland niet alleen situaties die
onder het Bevi vallen. Ook bij andere inrichtingen die werken met gevaarlijke stoffen wordt
bekeken of er kwetsbare objecten te dicht bij staan.
Op www.relevant.nl vindt u de saneringsprogramma’s van de provincies Noord-Brabant en
Zuid-Holland onder het thema saneren. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de pagina
van de kennistafel saneren.

Kennistafels
In 2007 zijn drie kennistafels gestart: buisleidingen, saneren en risicocommunicatie. In de
kennistafels discussiëren professionals die dagelijks te maken hebben met de
uitvoeringspraktijk over actuele vraagstukken. De uitkomsten van deze discussies kunt u
vinden op relevant.
Binnenkort gaan twee nieuwe kennistafels van start: groepsrisico en stand ter techniek/
inherente veiligheid. De in 2007 gestarte kennistafels worden in 2008 gecontinueerd waarbij we
ruimte creëren voor nieuwe deelnemers. In de loop van 2008 staat ook de start van een
kennistafel transport gepland.
Wilt u deelnemen aan een van de bovengenoemde kennistafels? Meld u dan aan! Dat kan door
een mail te sturen aan info@relevant.nl. Vermeld hierbij het onderwerp, uw naam, uw
organisatie en uw praktijkervaringen. Voor de volledigheid melden we dat de kennistafels zich
richten op samen verder komen en op interactie tussen professionals die dagelijks met het
onderwerp te maken hebben. Halen en brengen dus. Van deelnemers verwachten we een
actieve inbreng (bijvoorbeeld een casus) waarover discussie plaats kan vinden.
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Jaarbijeenkomst Relevant
Op 14 november jongstleden organiseerde Relevant netwerk externe veiligheid in
samenwerking met V&W en RIVM de kennismarkt Risico en Veiligheid. Circa 400 professionals
ontmoetten elkaar in de Reehorst te Ede voor een inspirerende dag. Onder leiding van de
dagvoorzitter Rob van Gijzel keken we achter de schermen bij de ramp in Buncefield UK. Wat
waren de lessen die in Engeland werden getrokken? In twintig deelsessies was vervolgens
volop ruimte voor discussie. De markt gaf alle ruimte voor verdere oriëntatie en het aanhalen
van contacten.
Ook in 2008 zal Relevant netwerk externe veiligheid weer een landelijke bijeenkomst
organiseren. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. We zullen de positieve punten
en ook de leerpunten uit de evaluatie van 2007 meenemen. De kennistafels zullen een centrale
rol krijgen op dit event. In het voorjaar zullen we u verder informeren over datum en opzet van
deze dag.
Nieuwsbrief
Velen ontvangen inmiddels de nieuwsbrief van Relevant netwerk externe veiligheid. De
nieuwsbrief verschijnt circa zes keer per jaar en attendeert u op de activiteiten van het netwerk,
nieuwe documenten op www.relevant.nl en belangrijke ontwikkelingen op het vakgebied. Kent
u collega-professionals die de nieuwsbrief nog niet ontvangen: stuur deze nieuwsbrief door of
meld hen aan.
Nieuw op www.relevant.nl
Een greep uit de nieuwe documenten op de site:
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

Bouwstenen risicocommunicatie overstromingsrisico's, Milieudienst Zuid-Holland-Zuid
Saneringsbeleid, -visie en -programma provincie Zuid-Holland
Saneringsprogramma, inventarisatie en rapportage schadevergoeding
provincie Noord-Brabant
Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, VROM
Informatieblad Wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II), VROM
Handreiking externe veiligheid in ruimtelijk plannen, provincie Friesland
Handreiking externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening, provincie Friesland
Knelpunten en aandachtspunten vervoer gevaarlijke stoffen door Fryslân, provincie
Friesland
Verantwoord omgaan met groepsrisico's, provincie Limburg
Ontplofbare stoffen. Op weg naar integrale ketenveiligheid, Adviesraad Gevaarlijke
stoffen

uitschrijven / instellingen wijzigen
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