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Kennismarkt Risico & Veiligheid op 14 november 
Wellicht bent u al bekend met de Kennismarkt Risicoanalyse & Veiligheid, die de afgelopen 
jaren zeer succesvol is georganiseerd door Rijkswaterstaat en het RIVM of met het landelijke 
congres over externe veiligheid van Relevant.  
 
Deze twee evenementen worden in 2007 samengevoegd tot hét kennis- en netwerkevenement 
voor overheidsprofessionals op het gebied van externe veiligheid: de Kennismarkt Risico & 
Veiligheid 2007. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een actueel en inspirerend 
programma, met deskundigen uit binnen- en buitenland en veel ruimte tot netwerken en 
interactie. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in het programma, de onderwerpen en de 
sprekers? Wilt u zich vast aanmelden? Kijk dan op www.kennismarkt-risico-veiligheid.nl. 

Bundeling van kennis en inzicht over stand der veiligheidstechniek 
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. 
  
Stand der veiligheidstechniek 
Hoe is het met de 'stand der veiligheidstechniek' en wat zijn de best voorhanden zijnde 
middelen (best practical means) als het gaat om technische en procedurele 
veiligheidsvoorzieningen rond externe veiligheid? Een zeer actuele vraag voor 
vergunningverleners en handhavers door de intensivering van het veiligheidsbeleid. Er bestaan 
wel handboeken en richtlijnen, maar die zijn niet eenduidig of inmiddels (deels) achterhaald. Er 
is behoefte aan instrumenten die op nationaal niveau houvast en uniformiteit verschaffen in 
vergunningverlening en handhaving. Het project Stand der veiligheidstechniek ontwikkelt 
daarom kennisdocumenten waarin kennis en inzicht over de stand der techniek en best 
practical means worden gebundeld. Deze documenten vormen een aanvulling op de Wegwijzer 
veiligheid in de WM-vergunning en het overzicht standaard vergunningvoorschriften (externe) 
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veiligheid. 
  
Onderzocht wordt welke informatie er is over onder andere installaties, ontwerp specificaties, 
kwaliteit, processen en technische en organisatorische maatregelen. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande installaties en tussen preventieve en repressieve 
maatregelen. Aan de IPO-werkgroepen vergunningen en veiligheid is inmiddels een enquête 
gestuurd om te inventariseren welke vragen er leven, waar er leemten zijn in de kennis en 
welke problematiek naar voren komt bij de vergunningaanvraag, -verlening en handhaving.  
  
Heeft u vragen of opmerkingen over de IPO-projecten? Mail naar info@relevant.nl. 

Kennistafel risicocommunicatie opgericht 
Risicocommunicatie is een wettelijke en een morele plicht. Bovendien vraagt een tijd als 
deze om risicocommunicatie. Maar hoe pak je het aan? Wat doe je wel, wat doe je niet? 
Wat hebben anderen al gedaan? De kennistafel risicocommunicatie hoopt op deze 
vragen antwoord te geven. 
  
Risicocommunicatie is een relatief nieuw beleidsterrein, waarop veel verschillende projecten 
worden uitgevoerd. De kennistafel risicocommunicatie kan in de toekomst zorgen voor: 

●     Kennisuitwisseling over lopende en afgeronde risicocommunicatieprojecten. Inhoudelijk 
en procesmatig is er veel kennis opgebouwd. 

●     Borging van kennis voor gebruik in toekomstige projecten. 
●     Visie- en strategieontwikkeling. 
●     Sturing en beïnvloeding van de discussie over risicocommunicatie. 
●     Initiatieven voor nieuwe projecten.

Op 10 mei komt de kennistafel risicocommunicatie voor het eerst bij elkaar. Deze bijeenkomst 
staat in het teken van kennismaken, verwachtingen delen en ervaringen uitwisselen. En 
collega's van de hulpverleningsregio Groningen, gemeente Rotterdam en de regionale 
brandweer Brabant-Noord met de regionale milieudienst West-Brabant zullen de projecten die 
zij uitvoeren toelichten.  
 
Heeft u belangstelling voor deelname aan de kennistafel? Mailt u dan naar info@relevant.nl 
onder vermelding van kennistafel risicocommunicatie. 
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Kennistafel buisleidingen 
De kennistafel buisleidingen is inmiddels goed op stoom. Een enthousiaste groep 
personen met diverse achtergronden – variërend van stedenbouwkundige tot werkzaam 
bij het leidingbureau van de gemeente Rotterdam - wisselt kennis en ervaringen uit aan 
de hand van praktijkcasussen.  
 
Onderwerpen die tot nu toe aan bod zijn gekomen, zijn: 

●     Hoe kan een gemeente omgaan met de wijziging van het type stof dat door een 
buisleiding wordt vervoerd? 

●     Buisleidingen in bestemmingsplannen – en vaak het gebrek daaraan 
●     Maatregelen om de risico’s van buisleidingen te verkleinen. 
●     Hoe kan een gemeente omgaan met het ‘vacuüm’ tussen het oude en nieuwe beleid 

voor buisleidingen. 
●     Pilot van de provincie Groningen en de Gasunie om te komen tot efficiëntere en 

effectievere vergunningverlening en toezicht via een éénloketbenadering. Zowel aan de 
kant van de overheid als aan de kant van de Gasunie. 

Onderwerpen die voor later dit jaar nog op de agenda staan, zijn: 

●     Het nieuwe beleid voor buisleidingen: welke vragen/problemen doen zich voor? 
●     Uitwisseling van gegevens. 
●     ‘Grondroerdersregeling’. 
●     Diverse casussen. 
●     Kennisgebrek t.a.v. buisleidingen bij gemeenten. 
●     Beoordeling risico’s van een CO2-leiding.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 30 mei a.s. Verslagen en presentaties van de 
bijeenkomsten kunt u vinden bij het thema buisleidingen onder het kopje 'praktijk en uitvoering'.  
 
Wilt u meer informatie over de kennistafel buisleidingen? Mailt u dan naar  info@relevant.
nl onder vermelding van kennistafel buisleidingen. 
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Verslag buisleidingenconferentie 8 maart 
Op 8 maart organiseerde de Directie Externe Veiligheid van het ministerie van VROM een 
conferentie over buisleidingen. VROM wilde de betrokkenen informeren over de 
ontwikkeling en de voortgang van het buisleidingendossier en met hen van gedachten 
wisselen over de aanpak van dit dossier. De adviezen en opmerkingen van de 
deelnemers worden gebruikt voor het opstellen en uitwerken van nieuwe regelgeving 
voor buisleidingen.  
 
Zo'n 140 belangstellenden bezochten de conferentie. Onder de aanwezigen waren 
buisleidingexploitanten, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, adviesbureaus, RIVM, 
TNO en de betrokken ministeries. Zij luisterden 's ochtends naar presentaties over het nieuwe 
buisleidingenbeleid, de nieuwe regelgeving buisleidingen en over toezicht buisleidingen. 's 
Middags konden de deelnemers in workshops discussiëren over vier thema's  uit het 
buisleidingendossier: 

●     Ruimtelijke inpassing van buisleidingen in bestemmingsplannen 
●     Toekomst buisleidingen 
●     Veilig beheer van en toezicht op buisleidingen 
●     Kennis en informatie-uitwisseling over buisleidingen

Een uitgebreid verslag over de conferentie buisleidingen vindt u hier. 

Voorlichtingsbijeenkomsten buisleidingen 
In mei en juni organiseren VROM en InfoMil vijf voorlichtingsbijeenkomsten over buisleidingen 
voor gevaarlijke stoffen. De bijeenkomsten zijn bestemd voor milieumedewerkers en 
medewerkers ruimtelijke ordening van gemeenten, regionale milieudiensten en provincies die 
te maken krijgen met buisleidingen. Het nieuwe beleid voor buisleidingen zal gepresenteerd 
worden en verder zal worden uitgelegd wat de nieuwe risicoafstanden voor buisleidingen 
worden. Aanmelden kan via de website van InfoMil. Deelname is gratis. 

Nieuw op www.relevant.nl 
Een greep uit de nieuwe documenten op de site: 

●     Kamerbrief buisleidingen 
●     Sanering LPG-tankstations 
●     Ammoniak als koudemiddel 
●     LPG en propaan 
●     PGS nader beschouwd 
●     Inspectieprogramma 2007 Zeeland 
●     Inventarisatie risicobronnen en omgeving, Limburg 
●     Versterking handhaving, Limburg 
●     Draaiboek handhaving, Limburg 
●     Wijziging Regeling vervoer weg 
●     Wijziging Regeling vervoer spoor 
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●     Wijziging REVI 
●     Werkboek verantwoording groepsrisico, Overijssel 
●     Nota routering, Overijssel 
●     Kwaliteitscriteria voor gemeentelijke EV-plannen, Overijssel

uitschrijven / instellingen wijzigen 
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