Nieuwsbrieven Archief - Relevant

terug naar overzicht

Nieuwsbrief Relevant, april 2008
Jaarcongres Relevant 2 december
Provincies beheren eigen regiopagina
Kennistafels
IPO-projecten externe veiligheid
Nieuw op www.relevant.nl
Jaarcongres Relevant 2 december
Op 2 december 2008 organiseert Relevant netwerk externe veiligheid voor de derde keer een
grote landelijke bijeenkomst. In het WTC in Rotterdam zullen we u in de ochtend informeren
over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Het middagdeel zal grotendeels worden
ingevuld door de kennistafels waarbij u ook zelf een actieve bijdrage aan de discussie kunt
leveren. Daarnaast is er uiteraard uitgebreid gelegenheid tot netwerken. Medio juni hoort u
meer over de inhoud van het programma via deze nieuwsbrief en via de knop congres op de
homepage van www.relevant. Wilt u bericht ontvangen zodra het programma bekend is, stuurt
u dan een mail naar info@relevant.nl. Noteert u 2 december alvast in uw agenda!
Provincies beheren eigen regiopagina
Opnieuw kunnen we u op de hoogte brengen van een interessante ontwikkeling rond de site
www.relevant.nl. Eind vorig jaar bleek dat een aantal provincies graag de eigen regiopagina
wilde beheren. Daarom is in maart van dit jaar aan de provincies die daarvoor belangstelling
toonden het beheer van de regiopagina's overgedragen. Deze provincies kunnen nu zelf de
inhoud van hun pagina aanpassen en nieuwe documenten toevoegen. Voor de provincies
wordt het hiermee makkelijker hun pagina actueel te houden.
Met deze ontwikkeling hopen we u als professional nog beter te informeren over alles wat er op
EV-gebied in Nederland gebeurt. Heeft u 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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Kennistafels
Saneren
De kennistafel Saneren bespreekt problemen en ervaringen met het voorbereiden van (BEVI-)
saneringen. In de kennistafel nemen medewerkers van provincies, gemeenten en regionale
brandweer deel, met zowel een milieu- als RO-oriëntatie. Dat maakt dat we het onderwerp
interdisciplinair kunnen bekijken. We zijn in de afgelopen anderhalf jaar vijf keer bij elkaar
geweest. Op de agenda onder meer: strategie en aanpak bij de voorbereiding van saneringen;
interpretatie van wetgeving en beleid; actualiteiten in de ontwikkeling van de regelgeving; de
eerste provinciale saneringsprogramma’s; latente saneringen, hoe gaan we daar mee om;
schadevergoedingen Wm en planschade. En natuurlijk bespreken we allerlei tips & tricks aan
de hand van inleidingen en diverse casus-besprekingen. Want van elkaar leren we het
meest! Klik hier voor meer informatie.
Risicocommunicatie
Op 27 maart 2008 is er een kennistafel Risicocommunicatie gehouden. Tijdens deze
bijeenkomst was er een presentatie van de directeur van Smartagent over het belang van
burgersegmentatie voor risicocommunicatie. Smartagent gebruikt hiervoor het BRS-model
dat groepen opdeelt op basis van motieven en drijfveren. Het model wordt op dit moment al in
Noord-Brabant gebruikt. Klik hier voor meer informatie.
Nieuwe kennistafels
Binnenkort zullen ook de kennistafels 'Groepsrisico' en 'Techniek' van start gaan. Ook de
kennistafel buisleidingen komt in juni weer bij elkaar. De kennistafel Transport zal na de zomer
van start gaan. Voor deze kennistafel bestaat nog de mogelijkheid om u aan te melden. Heeft u
interesse om deel te nemen aan de kennistafel Transport? Houdt u zich in uw dagelijkse
beroepspraktijk bezig met transport van gevaarlijke stoffen, routering en dergelijke? Heeft u
een interessante casus die u wilt voorleggen aan collega-deskundigen? Meldt u dan aan
via info@relevant.nl.

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.
Risicokaart
Er is rond de risicokaart een aantal IPO-werkgroepen in het leven geroepen. Eén daarvan is de
Werkgroep risicocommunicatie die tot doel heeft de (risico)communicatieve waarde van de
risicokaart te verbeteren voor burgers en professionals.
De risicokaart is continu aan verandering onderhevig. Een recente verbetering aan de kaart is
bijvoorbeeld de meertaligheid. De gehele viewer (kaart, legenda en begeleidende teksten) is
sinds kort beschikbaar in het Duits, Engels en Frans.
De werkgroep werkt momenteel aan een uitbreiding van de begeleidende teksten van de
risicokaart. Wie nu op de kaart een risico aanklikt, leest een tekstje over wat het gevaar bij dat
specifieke risico is. Aan deze tekst worden op termijn twee onderdelen toegevoegd:
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·
maatregelen die de overheid neemt om dit risico en de gevolgen ervan te beperken.
·
handelingsperspectief: wat kan een burger doen als het misgaat.
Op deze manier wordt de risicokaart meer dan een middel om de risico's te tonen: de kaart laat
ook zien wat er aan preventie gedaan wordt en bevordert zelfredzaamheid. Daarmee wordt de
risicokaart als risicocommunicatiemiddel een stuk duidelijker en krachtiger.
Scholing Externe Veiligheid
Het project Scholing Externe Veiligheid gaat een nieuwe fase in. De gezamenlijke provincies
startten het project in 2005 met als doel de kennis van externe veiligheid bij medewerkers van
provincies, gemeenten en milieudiensten te vergroten. Om dit te bereiken heeft IPO in 2005
samen met Saxion hogescholen een cursusprogramma Externe Veiligheid ontwikkeld en
uitgevoerd. Eind 2007 heeft de IPO-werkgroep Scholing onderzoek laten doen naar de
ervaringen van deelnemers. Hieruit blijkt dat het cursusprogramma de afgelopen twee jaar met
succes is uitgevoerd. Inmiddels hebben veel mensen van gemeenten, provincies en
brandweren een of meerdere modules gevolgd en kennis over externe veiligheid is
toegenomen. We zijn in een nieuwe fase beland. De komende jaren moet naast het
overbrengen van kennis, juist het toepassen, onderhouden en uitwisselen van kennis (borging)
centraal staan.
Vanaf 1 januari 2009 zal de markt de verzorging van de cursussen moeten gaan overnemen.
Het aanbod van cursussen Externe Veiligheid door verschillende marktpartijen zal (na
beoordeling) op www.relevant.nl geplaatst worden. De gezamenlijke provincies hebben nog wel
de zorg en de taak om scholing Externe Veiligheid op een kwalitatief goede manier te borgen
voor hun eigen organisaties. Hoe we tot borging komen en hoe de samenwerking met Relevant
eruit gaat zien, moet nog duidelijk worden. De komende tijd gaat de werkgroep Scholing samen
met Relevant netwerk externe veiligheid aan de slag om hier invulling aan te geven.

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

●

●

●
●

Praktijkwerkboek externe veiligheid in ruimtelijke plannen, provincie Zeeland
Besluitvormingsmodel projecten Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond
Inspectieprogramma BRZO-99 2007-2011 regio West, provincie Noord-Holland en ZuidHolland
Brief van de minister van VROM over in kaart brengen ondergrondse kabels en
transportleidingen, ministerie van VROM
Brief van de minister van VROM over de voortgang van de risiconormering rond
aardgastransportleidingen, ministerie van VROM
Gezamenlijke Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg, Provincie Limburg
Provinciaal Coördinatieplan Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland

uitschrijven / instellingen wijzigen
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