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Geacht college,

Op 1 januari 2008 is de Regeling van de Minister van Volkshuisvestig, Ruimtelijke Ordening en
Miliuebeheer van PM, kenmerk EV\2007126226, houdende wijziging van de Regeling exteme veiligheid
inrichtingen in werking getreden. Deze wijziging, de tweede tranche, wordt Revlll genoemd.
In deze brief wordt beknopt Ingegaan op de belangrijkste veranderingen die Revlllin de Regeling exteme

veiligheid Inrichtingen (RevJ) aanbrengt, wordt een aantal communicatie- en voorlichtingsaspecten
genoemd en worden sanerings- en schadevergoedingsaspecten behandeld.

Belangrijkste wijzigingen Revlll

h-categorie: nitraathoudende kunstmeststoffen

Inrichtingen waar bepaalde nitraathoudende kunstmeststoffen zijn opgeslagen, worden aangewezen als

categoriale i~richting. Da~.bet~k~ ~~ ~s~to~r~~ tqt .(~~rt<tt k..wet;;~e.obiecteo. op basis van
afstandstabellen kunnen worden vastgesteld.
Het gaat hierbij om kunstmeststoffen van groep 2 als bedoeld in PGS 7 met UN nummer 2071.
In RevJ 11zijn voor dergelijke opslagen afstandstabellen opgenomen.

Bestaande CPR 15-2 en 15-3/ PGS IS-inrichtingen

Momenteelzijnin de AevJafstandstabellenvoor CPR 15-2en 15-3 inrichtingenopgenomen.Deze
afstandstabellenwaren vooralsnog uitsluitendvan toepassing op nieuwesituaties. 'n Aevi11is bepSald dat
de afstandstabellen ook voor bestaande situaties gelden. Uiterlijk1 januari 2010 moet aan de afstanden in
de tabellen worden voldaan. Bijzonder aandachtspunt hierbij is dat de huidige afstandstabellen op korte
termijn worden vervangen. Dit is het gevolg van de geünificeerde rekenmethodiek en nieuwe inzichten. De
nieuwe afstandstabellen zulleninde derde wijzigingvan de Aevi(Aevi111)worden opgenomen.Verwacht
wordt dat deze wijziging in de loopvan 2008 in werkingtreedt.
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d-categorieën
In Revi 11Is tevens een aantal nieuwe categorieên van inrichtingen aangewezen dat hiermee onder de

werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid Inrichtingen komt te vallen. Dit naar aanleiding van een
nader ldentiflC8tle-en inventarisatie onderzoek. Deze inrichtingen zijn als niet-categoriaal aangewezen.
Dat betekent dat afstanden tot (beperkt) kwetsbare objecten op basis van berekeningen (aRA.
kwantitatieve risico analyse) moeten worden vastgesteld.

Rekenmethodiek Bevi

Er wordt een geünificeerde rekenmethodiek ten behoeve van het berekenen van het plaatsgebonden risico
en het groepsrisico voorgeschreven, de zogenaamde rekenmethodiek Bevi. Met deze geünificeerde
re_k9l'1m~thodiekwoJdlmeet-eenduidigheld- verkregenc In reken resultaten bij-het uitvoeren van QRA:'
berekeningen. De rekenmethodiek Bevi bestaat uit het softwareprogramma Safeti-NL en de Handleiding
Risicoberekeningen Bevi.

Communicatieen voorlichting

InformatiebladRevlll

Als bijlage bijdeze brief Is het Informatieblad Revl " opgenomen. Hierin wordt gedetailleerd Ingegaan op
de veranderingen in Revi 11.Het intormat/eblad Is al eerder gepubliceerd op de website van het Ministerie
van VROM (www.vrom.nl) zodat met name bij het uitvoeren van rIsicoberekeningen tijdig rekening kon
worden gehouden met de invoering van de rekenmethodiek Bevl.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op de websites van het Ministerie van VROM en InfoMIl(www.vrom.nl en www.infomil.nl)wordt aandacht
besteed aan veel gestelde vragen rondom de inwerkingtreding en het overgangsregime met betrekking tot
de rekenmethodiek Sevi.

Saneringen schadevergoeding

Sanering
Conformhet Bevlmoet het bevoegd gezag ervoor zorgen dat uiterlijk1 januari2010 wordtvoldaanaan de
afstanden tot kwetsbare objecten voor Inrichtingenwaarvoor Inde Revlafstanden tot kwetsbare objecten
zijnvastgesteld. dan wel zijnberekend als het gaat om nietcategoriale inrichtingen. -

~f?!!!!:'!~V.~~'!'9_- -- --- - -- -- -- - -- - -- - -p- --- -- -
Voor bestaande inrichtingen, die niet aan de grenswaarden van het Bevi kunnen voldoen en waarvoor op
grond daarvan de milIeuvergunning geheel of gedeeltelijk wordt Ingetrokken, kan de houder van de
inrichting in aanmerking komen voor een schadevergoeding conform artikel 15.20 van de Wm. Deze
schadevergoeding kan door uw college worden toegekend.
Voordat tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning wordt overgegaan, moet worden
nagegaan of door het verlangen van redelijkerwijs te treffen maatregelen aan de afstanden tot kwetsbare
objecten kan worden voldaan.

Op basis van uitgevoerde consequentieonderzoeken is de verwachting dat het aantal saneringsgeva/len

ten gevolge van de inwerkingtreding van Revl " beperkt is. Bovendien is er sprake van een grote diversiteit
van inrichtingen binnen de nieuwe categorieen. Daarom is er voor gekozen om geen specifieke
schadevergoedingsregeling met toekenningscriteria op te stellen.
De criteria die ik hanteer bij een verzoek om instemming als bedoeld in artikel 15.22 van de Wm in het

kader van het toekennen van schadevergoeding, zijn aangegeven in de circulaire over de toepassing van
de schadevergoedingsartikelen in de Wm (DGM/B/EFImbb 97570171, december 1997). Deze
schadevergoedingscirculaire is op www.vrom.nVextemeveiligheid beschikbaar.
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Indien ikinstem met het toekennen van schadevergoeding door uw college.wordende kosten daarvan ten
laste van het Rijkgebracht. Het kan gaan om incidentelebedrijfsschade en vermogenschade bij
vergunningintrekking.Hierbijwijs ik u op paragraaf 5.2 van de genoemde schadevergoedlngscirculaire.
Voor de Informatiedie nodig is over de hoogte van de schadevergoeding. dient door u een
deskundigenadvies te worden ingewonnen. De kosten voor het deskundigenadvies komenten laste van
het Rijk.

Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de

mogelijkheid om van de gemeente een vergoeding te krijgen voor de schade die hij ondervindt als gevolg
vaneen bes1emmingsplan ot een daarmee gelijk te stellen planologische maatreg~ bijvoorbeeld een- .
vrijstelling als bedoeld in de artikel 17 en 19 WRO. die redelijkerwijs niet voor zijn rekening dient te komen.

Hoogachtend.
de minister van Volkshuisvesting.
RulmtelljkeJJJ'dening en Milieubeheer.
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