
SVO–IOV deelsessie 1G: 
 

Botsproef kansen  
voor versterking 

omgevingsveiligheid 

Veiligheid Voorop! 

 

Omzetting van botsproef bevindingen en kansen 

in SVO en IOV vervolgprojectvoorstellen   

met een bovenwettelijke veiligheidsimpact op de  

omgeving ten aanzien van industriële activiteiten 

 met gevaarlijke stoffen en processen  

 

Erik ter Avest  RVO.nl 
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SVO–IOV deelsessie 1G: 
 

Botsproef kansen  
voor versterking 

omgevingsveiligheid 

Veiligheid Voorop! 

 

Omzetting van botsproef bevindingen en kansen 

in SVO en IOV vervolgprojectvoorstellen   

met een bovenwettelijke veiligheidsimpact op de  

omgeving ten aanzien van industriële activiteiten 

 met gevaarlijke stoffen en processen  

 

Erik ter Avest  RVO.nl 

 

Jaarcongres Relevant 2018, Amsterdam, 20 november 2018 

Doelen van interactieve SVO-IOV sessie 1G: 

• Presenteren van hoofdbevindingen en leerpunten 
van SVO botsproef en IOV kennistafels 

• Check of opgespoorde verschillen tussen papieren 
werkelijkheid en praktijk breder herkend worden 

• Samen verkennen of en hoe botsproef kansen ter 
versterking van omgevingsveiligheid bij bedrijven 
en overheden beter benut zouden kunnen worden 
(jullie suggesties voor pilots m.b.t. uitwisseling van  
veiligheidsinformatie, ketensamenwerking, slim 
vertrouwen, horizontaal toezicht, etc.) 
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11.00 – 11.05 uur  Welkom / introductie / doelen      Erik ter Avest    RVO.nl 

11.05 – 11.10 uur   IenW beleidscontext              Charles Tangerman IenW 

11.10 – 11.15 uur   SVO presentatie “Botsproef”                 Erik Gerlag  Chemgroep 

11.15 – 11.20 uur   Vragen / check / stelling 1               Deelnemers     Relevant 

11.20 – 11.25 uur   IOV presentatie “Belang van kennis” Simone van Dijk HaskoningDHV 

11.25 – 11.30 uur   Vragen / check / stelling 2               Deelnemers  Relevant 

11.30 – 11.40 uur   Drie stellingen over benutting van Erik ter Avest  RVO.nl 

           botsproef leerpunten en kansen       Deelnemers                 Relevant         

11.40 – 11.45 uur   Checks op bruikbaarheid oogst          Deelnemers  Relevant 

                  Waardering van botsproef oogst     Erik ter Avest  RVO.nl 

           door IenW en bedrijfsleven? 

Programma “Botsproef kansen voor versterking omgevingsveiligheid” 
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Botsproeven laten zien  

dat veiligheidsregelgeving 

nog verder uitgewerkt 

moet worden 

 
<-- Ja, mee eens                               Nee, mee oneens --> 

Stelling 1 
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Na 2020 is er nog 

genoeg (risico)ruimte 

om de energietransitie 

te faciliteren 

 
<-- Ja, mee eens                               Nee, mee oneens --> 

Stelling 2 
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De samenwerking tussen 

bedrijven en overheden is op het 

gebied van omgevingsveiligheid 

al goed geregeld 

 
<-- Ja, mee eens                               Nee, mee oneens --> 

Stelling 3 
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De energietransitie zal door 

de nieuwe Omgevingswet  

gestimuleerd worden 

 
 

<-- Ja, mee eens                               Nee, mee oneens --> 

Stelling 4 
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Initiatieven vanuit bedrijfsleven 

in samenwerking met ODs en VRs 

verdienen aandacht en ondersteuning 

vanuit SVO 2019 subsidieregeling  

 

<-- Ja, mee eens                               Nee, mee oneens --> 

Stelling 5 
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1. Vindt u, dat “botsen” bruikbare 
meerwaarde oplevert voor               
de versterking van de 
omgevingsveiligheid? 

 
Ja, groene kaart                                         Nee, rode kaart 

Checks op bruikbaarheid van oogst 
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2. Vindt u, dat overheden en bedrijven 
onderling meer informatie moeten 
uitwisselen ter versterking van de 
omgevingsveiligheid? 

 
Ja, groene kaart                                         Nee, rode kaart 

Checks op bruikbaarheid van oogst 
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3. Ziet u vanuit uw perspectief kansen 
voor betere samenwerking tussen 
bedrijven en overheden met positief 
effect op de omgevingsveiligheid? 

 

Ja, groene kaart                                          Nee, rode kaart 

Checks op bruikbaarheid van oogst 
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4. Wat vindt IenW/bedrijfsleven van de 
botsproef bevindingen en de reacties 
van de deelnemers hierop? 

 
 

Waardering van botsproef oogst 
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5. Wat gaat IenW/bedrijfsleven met de 
bevindingen van deze interactieve 
SVO-IOV botsproef doen?                              

Waardering van botsproef oogst 
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