
DP6: Praktijkonderzoek van bronhouders bij het Register Externe 

Veiligheidsrisico’s  

Uitvoering DP6 

In 2020 heeft het Ministerie van IenW een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV1.0) opgeleverd. 

Om te kunnen (door)ontwikkelen en testen met het aanleveren en ontsluiten van EV-informatie die in 

het Register gevraagd wordt, heeft IenW input gevraagd van bronhouders.  

Bronhouders zijn meestal omgevingsdiensten, maar soms ook gemeenten, provincies en rijk. Omdat 

vooral omgevingsdiensten vanaf juli 2021 data zullen aanleveren aan het REV is via IOV-DP6 een 

subsidiemogelijkheid gecreëerd voor omgevingsdiensten zodat zij een deel van de extra kosten 

vergoed kunnen krijgen die nodig zijn voor het inventariseren en verzamelen van data, dan wel het 

maken van een Plan voor het aanleveren via het aanleverportaal of het maken van een automatische 

koppeling tussen het zaaksysteem van de omgevingsdienst en het REV.  

In 2020 hebben 19 omgevingsdiensten (de zg. early adapters) een verzoek ingediend voor financiële 

ondersteuning. We mochten in de eerste tranche 5 verzoeken honoreren. In de tweede tranche 

waren dat 10 verzoeken. De voorstellen zijn op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Vier 

verzoeken moesten worden afgewezen omdat het maximum aantal aanvragen was bereikt. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de gehonoreerde bijdrage en tevens de uitputting van het bedrag.  

 

Tabel 1: Overzicht van de subsidiebedragen en de uitputting 

Omgevingsdienst 
Subsidiebedrag 

[ex BTW] 

Totaal gefactureerd 

[ex BTW] 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  €        32.000,00   €       30.294,40  

Omgevingsdienst Midden-Holland  €        32.000,00   €         6.272,79  

Omgevingsdienst Achterhoek  €        32.000,00   €       32.000,00  

Omgevingsdienst Regio Nijmegen  €        32.000,00   €       31.954,00  

DCMR Milieudienst Rijnmond  €        32.000,00   €       23.542,49  

Omgevingsdienst Groningen  €        17.500,00   €       14.462,81  

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht  €        16.528,90   €       10.043,75  

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing  €        16.528,90   €       16.528,93  

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek  €        16.528,90   €       16.528,93  

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  €        16.528,90   €       19.360,00  

Omgevingsdienst Regio Utrecht  €        16.528,90   €         2.090,00  

RUD Zeeland  €        16.528,90   €       16.528,93  

RUD Zuid-Limburg  €        16.528,90   €       16.400,00  

Omgevingsdienst Brabant Noord  €        16.528,90   €       16.527,63  

RUD Drenthe  €        16.528,90   €       16.528,00  
  €      326.260,10  €      269.062,66  

 

Uitputting 

Van het totaal beschikbaar gestelde bedrag van € 326.260,10 is € 57.197,44 niet gefactureerd.  

Er zijn verschillen in de werkwijze van de omgevingsdiensten. Sommige omgevingsdiensten factureren 

zodra het plan voor de inventarisatie of uitvoering gereed is. Andere omgevingsdiensten factureren 

alleen achteraf, wanneer alle werkzaamheden zijn verricht. Door vertraging in de uitvoering kan het 

dan voorkomen dat de facturen niet op tijd worden ingediend.  

 



Uitvoering 

Op onderstaande kaart is de globale voortgang bij de aansluiting van Omgevingsdiensten op het REV 

zichtbaar gemaakt (peildatum oktober 2021). Opvallend is dat ook Omgevingsdiensten die geen 

subsidie hebben gekregen, toch voortgang hebben geboekt. Van het REV-team zijn we blij met de 

actieve deelname van bronhouders aan de brainstormsessies, startsessies, quickscans, werkplaatsen 

en dialoogsessies die door het REV-team zijn aangeboden. De discussies hebben geleid tot diverse 

producten voor het aanleveren en valideren van REV-data. De vorderingen bij omgevingsdiensten 

worden in hoge mate bepaald door de ruimte die zij krijgen van hun gemeentelijke opdrachtgevers. 

Deze bijdrage in de kosten heeft in alle gevallen geholpen om capaciteit vrij te maken voor overleg en 

afstemming over de transitie naar de Omgevingswet.  

 

Figuur 1: Voortgang aansluiten op het REV (update oktober 2021) 

 
 

Vervolgtraject 

We zijn er nog niet. Het vervolgtraject wordt inmiddels ingezet via Cluster 5 van de 

Meerjarenprogramma Versterking Omgevingsveiligheid. Op dit moment werken we op basis van 

diverse input aan een plan van aanpak uitrol (R)EV dat door VNG wordt uitgewerkt. Hierin is ook 

aandacht voor verdere ondersteuning van omgevingsdiensten. 

 



Meer informatie 


