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Eerste nieuwsbrief Relevant 
Dit is het eerste exemplaar van de nieuwsbrief Relevant, spreekbuis van Relevant 
netwerk externe veiligheid. Dit netwerk faciliteert uitwisseling van kennis en 
praktijkervaring tussen professionals bij de overheid die met externe veiligheid te maken 
hebben. Het netwerk Relevant is een initiatief van de gezamenlijke provincies (IPO). 
 
De nieuwsbrief Relevant geeft informatie over de laatste ontwikkelingen in het land op het 
gebied van externe veiligheid en specifiek over wat er in de verschillende regio's gebeurt met 
het geld uit de programmafinanciering. De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers van 
gemeenten, milieudiensten, brandweer en provincies die in hun werk te maken hebben met 
externe veiligheid, ruimtelijke ordening, rampenbestrijding, milieu en verkeer & vervoer. 
De nieuwsbrief zal circa zes keer per jaar verschijnen. 

Kennistafel buisleidingen van start 
De kennistafel buisleidingen is opgericht: op maandag 12 februari komen de leden ervan 
voor het eerst bij elkaar. 
 
In de Nederlandse bodem ligt ongeveer 15.000 km aan ondergrondse leidingen die gevaarlijke 
stoffen onder hoge druk transporteren. De kennistafel buisleidingen heeft een signaalfunctie 
voor problemen die zich in de praktijk voordoen met beleid en regelgeving rond buisleidingen. 
Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de kennistafel praktijkervaringen, oplossingen etc. 
verzamelen en via www.relevant.nl beschikbaar stellen aan gemeenten en provincies. De 
kennistafel ontwikkelt geen beleid. Daarvoor is er een beleidsgroep.  
 
De kennistafel buisleidingen is een gezamenlijk initiatief van Relevant netwerk externe 
veiligheid en het Ministerie van VROM.  De kennistafel bestaat uit acht personen, waarvan vijf 
afkomstig van gemeenten, twee van provincies en één van het Ministerie van VROM.  
Heeft u praktijkervaringen (positief of negatief) rondom buisleidingen en wilt u deze inbrengen 
in de kennistafel? Mailt u dan naar info@relevant.nl onder vermelding van 'kennistafel 
buisleidingen'. 
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Relevant organiseert jaarlijks congres externe veiligheid 
Op 12 december vond het congres 'Ruimte voor veiligheid?' plaats in Rotterdam. Het 
was het eerste congres dat het netwerk Relevant organiseerde samen met VNG en NVBR. 
 
De bijna 200 deelnemers aan het congres wisselden kennis en ervaringen uit op het raakvlak 
van ruimtelijke ordening, brandweer en externe veiligheid en onderzochten hoe zij de 
onderlinge samenwerking kunnen verbeteren. In de evaluatie hebben de deelnemers het 
congres met gemiddeld een 7 gewaardeerd. Uit de reacties kunnen we concluderen dat een 
groot deel van de deelnemers meer diepgang wil en meer nieuws wil horen. Ze geven ook aan 
behoefte te hebben aan een jaarlijks congres over externe veiligheid. Het onlangs opgerichte 
netwerk Relevant speelt op deze behoefte in: het gaat jaarlijks een congres over externe 
veiligheid organiseren. 
 
Het eerstvolgende congres zal plaatsvinden in het najaar van 2007 en wordt samen met 
ondermeer Rijkswaterstaat en RIVM georganiseerd. Deze partijen hebben de afgelopen jaren 
de kennismarkt 'risicoanalyse en veiligheid' georganiseerd. Op het congres in september zal 
veel ruimte zijn voor parallelle sessies met nieuws uit de uitvoeringspraktijk. Ook zal er 
voldoende ruimte zijn voor verdieping en discussie. 

IPO-projecten externe veiligheid 
In de periode 2006-2010 voeren gemeenten en provincies een aantal interprovinciale 
projecten externe veiligheid uit. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de 
voortgang van deze projecten.  
 
Cursusprogramma 2007  
Ook in 2007 bieden de gezamenlijke provincies het cursusprogramma externe veiligheid aan. 
De cursussen zijn bedoeld voor gemeente- en provincieambtenaren die in hun werk te maken 
hebben met externe veiligheid en hun kennis over dit onderwerp willen uitbreiden. Naast de 
basismodules Externe Veiligheid zijn er ook specialistische modules op het gebied van 
regelgeving, transport, veiligheidsnormen en ruimtelijke ordening. Nieuw is de module 
risicocommuniatie. Deze module is opgebouwd rond de IPO-wegwijzer risicocommunicatie. De 
meeste cursussen duren twee dagen en kunnen worden afgesloten met een toets. 
Meer informatie over het cursusaanbod vindt u op de website van Saxion Hogescholen www.
scholingexterneveiligheid.nl. Saxion is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 
modules. Via deze site kunt u zich ook inschrijven voor het cursusprogramma.  
 
Brochure Stand van zaken IPO-projecten 
In februari verschijnt de brochure Stand van zaken IPO-projecten 2006-2010. In deze brochure 
leest u welke projecten door de gezamenlijke provincies worden uitgevoerd in het kader van 
programmafinanciering II en wat de resultaten van deze projecten tot nu toe zijn. 
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