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Jaarcongres Relevant: Externe veiligheid ruimtelijk ordenen! 
Op dinsdag 2 december vindt in het World Trade Center in Rotterdam het jaarcongres van 
Relevant netwerk externe veiligheid plaast. Onder het motto Externe Veiligheid, Ruimtelijk 
Ordenen behandelen vooraanstaande deskundigen de laatste nieuwtjes en de grootste 
uitdagingen op het raakvlak van EV en RO. U kunt zich nu al opgeven! 
 
Leren, inspireren, participeren en netwerken… 
Het jaarcongres brengt u niet alleen de laatste actualiteiten maar vraagt ook om uw 
professionele inbreng. Na een ochtendprogramma met veel nieuws over bijvoorbeeld de 
nieuwe WRO, de AMvB Buisleidingen en het basisnet, kunt u ’s middags actief aan de slag met 
onderwerpen als ‘hoe om te gaan met planschade?’, ‘waarom wel of niet de buisleidingen 
opnemen in bestemmingsplannen?’, ‘hoe ziet de ultieme verantwoording van het groepsrisico 
eruit?’, ‘hoe passen we de basisprincipes van inherente veiligheid toe in de ruimtelijke 
ordening?’.  
 
Meld u aan! 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een aantrekkelijk programma. Dit zal medio september 
gereed zijn. Als u zich nu opgeeft voor het jaarcongres wordt u op de hoogte gehouden van het 
definitieve programma. Heeft u vragen of brandende kwesties die u graag op het jaarcongres 
behandeld ziet: laat ons dat bij uw aanmelding weten!  
Meer informatie vindt u op relevant.nl  
 
Het jaarcongres is een initiatief van Relevant netwerk externe veiligheid (IPO), in 
samenwerking met RIVM en NVBR 
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Nieuws van de kennistafels 
Risicocommunicatie  
Donderdag 10 juli 2008 vindt er weer een kennistafel risicocommunicatie plaats. De dag is 
bedoeld om te leren van elkaars projecten: de kansen, de problemen en uiteraard de 
successen. En er is volop de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en elkaar te 
inspireren. In de ochtend zijn er infotafels met een aantal interessante onderwerpen. Aan bod 
komen de Denk Vooruit-Campagne van het ERC, de Groningse risicowijzer en de uitwerking 
van het doelgroepenbeleid van Rotterdam Rijnmond.  
Groepsrisico  
De verantwoording van het groepsrisico is misschien wel het minst begrepen onderdeel van 
externe veiligheid. Wat is een goede verantwoording van het groepsrisico en, misschien nog 
wel belangrijker, hoe kom je tot een goede verantwoording? Vier jaar na het van kracht worden 
van het Bevi en de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen is dit nog een 
steeds een vraag voor veel overheden die met de verantwoordingsplicht te maken krijgen. De 
kennistafel groepsrisico wil een bijdrage leveren aan het hanteerbaar maken van de 
verantwoording van het groepsrisico. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de kennistafel 
op basis van praktijkvoorbeelden oplossingen en ‘best practices’ verzamelen en via www.
relevant.nl beschikbaar stellen aan iedereen die met de verantwoordingsplicht te maken heeft. 
Heeft u voorbeelden van casussen met interessante leerpunten of heeft u specifieke vragen 
over de verantwoording van het groepsrisico, mailt u deze dan naar info@relevant.nl onder 
vermelding van ‘kennistafel groepsrisico’.  
De eerste bijeenkomst van de kennistafel groepsrisico heeft plaatsgevonden op 3 juni jl. Het 
verslag van deze bijeenkomst kunt u lezen op relevant.   
 
Buisleidingen 
24 juni is de kennistafel buisleidingen weer bijeen geweest. De samenstelling van de 
kennistafel is flink veranderd, zodat nieuwe kennis en ervaring ingebracht kon worden. Thema 
van de bijeenkomst was ‘buisleidingen en RO’. Er is onder andere gesproken over hoe 
buisleidingen in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen; wat er goed en fout kan 
gaan in ruimtelijke plannen wat betreft buisleidingen; over de (on)mogelijkheden van het 
realiseren van nieuwbouw in gebieden met veel verschillende risicobronnen en over het nut 
van een beleidsvisie externe veiligheid. Op 17 september is de volgende bijeenkomst. Daarin 
zal onder meer rampenbestrijding aan de orde komen. Ideeën voor, inbreng in en nieuwe 
deelnemers aan de kennistafel zijn van harte welkom. 
 
Techniek 
De kennistafel stand der veiligheidstechniek en inherente veiligheid heeft op 23 juni jl. de 
eerste bijeenkomst gehouden. Hierbij zijn de uitgangspunten, doelstelling en op te leveren 
producten vastgesteld. Een aantal voorbeelden van inherente veiligheid cases zijn besproken 
en zullen worden gedocumenteerd voor publicatie op relevant. Hiernaast wordt ook een 
frequently asked question list met antwoorden ingebracht en tips en tricks met verwijzing naar 
de cases. De kennistafel zal nog tweemaal dit jaar bijeenkomen en een bijdrage leveren aan 
het jaarcongres op 2 december met als thema: Toepassing van Inherente veiligheid in 
ruimtelijke ordening. 
 
Saneren 
De kennistafel saneren heeft tijdens de laatste twee bijeenkomsten stil gestaan bij de aanpak 
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van een aantal concrete saneringssituaties. Bij die aanpak raak je al snel verzeild in 
aanpalende complexe onderwerpen, waar je als EV-medewerker ook (een beetje) verstand van 
moet hebben. Bijvoorbeeld de regeling voor schadevergoeding aan bedrijven (Wet 
Milieubeheer) en de regeling voor planschade (WRO). In discussie met die specialisten zijn de 
voor een EV-medewerker relevante tips & tricks geformuleerd (zie website Relevant.nl).  
Daarnaast ging veel aandacht uit naar latente saneringssituaties (het vigerende ruimtelijk plan 
laat uitbreiding van een inrichting of kwetsbare bestemming binnen een contour toe, waardoor 
alsnog een saneringssituatie ontstaat). Hoe ga je daar mee om en – belangrijker nog – hoe pas 
je het ruimtelijk plan zodanig aan dat het ontstaan van weer een nieuwe saneringssituatie 
voorkomen wordt? We hebben daar concrete ideeën over die we graag toelichten op het 
congres Relevant op 2 december. We zien u op 2 december graag bij de workshop over de 
aanpak van saneringssituaties!  
 
Voor alle kennistafels geldt: kijk op relevant voor vergaderstukken, cases, tips & tricks en FAQ. 

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

●     Maatlat externe veiligheid, VROM 
●     23ste voortgangsrapportage Betuweroute, V&W 
●     Ontplofbare stoffen, op weg naar integrale ketenveiligheid, Adviesraad Gevaarlijke 

stoffen 
●     De beëindiging van het chloortransport in Nederland, VROM 
●     De waarde van interventiewaarden, Gezondheidsraad 
●     Brandweeroptreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, Inspectie Openbare Orde en 

Veiligheid 
●     Verhoging van de intrinsieke veiligheid langs spoorassen, Urmondgroep

uitschrijven / instellingen wijzigen 
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