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Online Bijeenkomst 6 mei 2020



AGENDA

Starttijd Eindtijd Onderwerp Door wie? 
10:00 10:05 Opening, aanleiding online bijeenkomsten en huisregels 

 
Simone van Dijk  

10:05 10:15 Voorstelrondje  Allen   
10:15 11:00 Actualiteitenrondje  

 
Allen  

11:00 11:10 Ideeën voor een casus en oproep versturen  
 

allen 

11:10 11:15 Evaluatie en afsluiting  Allen 
11:15 11:30 Uitloop en w.v.t.t.k. Allen 

 



OPENING ,AANLEIDING EN HUISREGELS

 Opening door Simone van Dijk
 Aanleiding: thuiswerken door Corona 
 Gedragsregels virtueel vergaderen

 Voorzitter is leidend
 Heb je problemen met de verbinding: 

 chat via teams als dat nog wel gaat
 stuur een appje naar Merle (06 46 37 17 79) 

 Zet je camera alleen aan bij het voorstelrondje en 
eventueel als je wat wilt zeggen

 Je zet jezelf op mute als je niets te zeggen hebt
 Wil je iets zeggen en kom je er niet tussen, tik dan 

even je naam via de chat-functie



EVEN VOORSTELLEN

 Jaap Balk
 Margreet Spoelstra
 Henri van der Velde
 Marit Hooijboer
 Jan Ribberink
 Pascal Jacobs 
 Elmar Otten
 Colinda Land
 Manuel Beterams
 Lars de Vrij
 Carry van den Beld

 Kim Waelen
 Denise Bakker
 Lorenzo Grabijn 
 Peter Robbe 
 Sandra Akkermans
 Ronald Kooman
 Liesbeth Hennink-

Spoelma 
 Merle de Lange
 Simone van Dijk



ACTUALITEITEN (1) 
 Lorenzo (Rotterdam): 

 Hoe omgaan met evenementen binnen de gemeente Rotterdam 
Locatieprofiel. 

 Henri (Eindhoven): 
 Gemeente Eindhoven heeft omgevingsvisie vastgesteld, maar is nog 

niet Omgevingswet proof. 
 Vingeroefening omgevingsplan beschikbaar rondom spoor (niet 

rondom Centraal Station)
 Margreet (IFV): 

 IFV gaat zich meer richten op maatregelen, niet alleen EV gerelateerd 
(Johan van de Graaf?). 

 Brandweer NL: handboek planregels, ook t.a.v. EV.
 Liesbeth (I&M): 

 Projectplan DP6. Cluster 5 volgend jaar meer diepgang. 
 Bepalen AG Seveso juni 2020 gereed
 Er is een nieuwe animatie over maatregelen: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGMwZjdlYzEtNmE3NS00N
GRhLWFhYTgtYmM4MmRlYjA1ZmRhIiwidCI6ImM4NTc0MDJkLT
NmZDAtNDg0Zi1hMWFmLTQxNjkwN2RkYjEwZCIsImMiOjh9

 REV wordt getest met AG



ACTUALITEITEN (2) 
 Peter (Prorail):

 Aanleveren info voor REV. Dit is complex. 
 Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie zet wat op kaart?
 Wat is de nauwkeurigheid? 

 Herijking Basisnet spoor: 
 prognose is gemaakt en is doorgerekend
 RO van gemeenten opvragen is lastig 

 Carry (Venlo): 
 Omgevingsplan Venlo, kern Tegelen is gepubliceerd. Nog niet 

alles mogelijk obv Omgevingswet. Wordt later uitgewerkt voor 
andere gebieden

 Ronald (Dordrecht)
 Omgevingsvisie is af, inclusief EV
 Amstelwijk 

 Colinda (HbR): 
 Platform ROVERR: Regionaal Overleg Veilige Energietransitie 

Rotterdam Rijnmond opgericht



ACTUALITEITEN (3) 
 Lars (PoA): 

 AG voor gifwolk zijn bekend. Welke parameters bepalen de 
AG?

 Jan (Gasunie): 
 In opdracht van Velin werksessies buisleidingen
 Fout op risicokaart i.r.t. buisleidingen.  Dit wordt onderzocht 

en z.s.m. hersteld
 Weer agrariërs dicht bij buisleidingen gevaarlijke situaties 

 Manuel (Infomil): 
 Bezig met REV  communicatie, helpdesk en nieuwsbrief via 

website
 Pascal (RUDZL): 

 Beoordelen AG bedrijven  grote afstanden. Bijv 5 km voor 
een simpele PGS 15-opslag. Hoe om te gaan met bedrijven die 
een oude of geen QRA hebben?

 Elmar (EVO-FENEDEX): 
 Discussie over AG, wat kun je ermee en heb je wel voldoende 

info?



ACTUALITEITEN

 Mogelijke casussen/ onderwerpen
 Omgevingsplan Kern Tegelen (Carry van den Beld)
 Omgevingsplan Spoorzone Eindhoven (Henri van der Velde)
 Visie externe veiligheid Dordrecht (Ronald Kooman)
 Beleid Rotterdam EV en evenementen (Lorenzo Grabijn)
 Visie EZK op energietransitie (Jan van Tol)



EVALUATIE

 Algemene mening online:
 Beetje wennen
 Nuttig / Goed 

 Tip voor volgende bijeenkomsten
 Deelnemerslijst vooraf toesturen 
 Voorstelrondje niet meer nodig
 Meer focus op AG
 Kijk uit naar de volgende bijeenkomst, de casus
 REV van de agenda halen van volgende bijeenkomst


