Relevant is het overheidsnetwerk
voor professionals die te maken
hebben met externe veiligheid en
ruimtelijke ontwikkeling.

relevant.nl/main/vraagbaak

In de afgelopen jaren is er veel nieuw beleid op het gebied
van Externe Veiligheid ontwikkeld. En het beleidsveld blijft in
beweging: Volgend jaar zal de nieuwe regelgeving van kracht
worden met het inwerking treden van de Omgevingswet.
Het aantal professionals dat met externe veiligheid van doen
heeft zal de komende jaren groeien. Vanuit Relevant wordt
informatie beschikbaar gesteld, worden praktijkervaringen
gedeeld en wordt zodoende een bijdrage geleverd aan de
professionalisering van de EV-infrastructuur in Nederland.

Heb je een vraag over externe veiligheid?
Een praktijkcasus waar je
niet uit komt? Hiervoor is de
Relevant Vraagbaak opgezet.
De Vraagbaak biedt onder
steuning aan EV-deskundigen
en ruimtelijke ordenaars bij de
taakuitvoering op het gebied
van externe veiligheid.

Via de Vraagbaak kun je vragen stellen over externe veiligheid.
Het werkveld externe veiligheid is hiervoor ingedeeld
in zeventien thema’s (z.o.z.). Voor elk thema is een
kennismakelaar aanwezig die met zijn of haar achterban de
vraag zal beantwoorden. De vragen worden beantwoord met
de grootste zorgvuldigheid in combinatie met een collegiale
toets. De kennismakelaars zijn allemaal leden van het Landelijk
Platform Veilige Leefomgeving.

FAQ Vraagbaak Relevant
Relevant heeft voor u een overzicht van reeds gestelde vragen en antwoorden gemaakt.
De vragen zijn geclusterd per thema en zijn te vinden op de website Relevant.nl
https://relevant.nl/main/actueel/faq-vraagbaak-relevant

.nl
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17 Thema’s
Het werkveld van de Vraagbaak Externe Veiligheid is
ingedeeld in zeventien thema’s
1

Wetgeving (Bevi, Bevt, Bevb → Bkl, Bal)

9

2

BRZO/Seveso

10

3

Bouwbesluit → Bbl

4

Rekenprogramma’s (Safeti, CAROLA, RBM II,

5
6
7
8

RRGS/REV
Informatiehuis EV (populatieservice,
signaleringskaart, database kwetsbare
objecten)

Gevers)

11

Brandweer/Veiligheidsregio

Transport gevaarlijke stoffen (Basisnet,

12

PGS-richtlijnen

buisleidingen)

13

Energietransitie (Lithium-ion, EOS,

EV in Ruimtelijke Ordening →

waterstof, windturbines)

Omgevingsveiligheid in het omgevingsplan

14

Emplacementen

EV in beleid → Omgevingsveiligheid in

15

Saneringssituaties

Omgevingsvisie

16

Aandachtsgebieden/Voorschriftengebieden

17

(MOV)

Meerjarenagenda Versterking
Omgevingsveiligheid 2021-2024
Overig/Algemeen

Contact
De Vraagbaak van Relevant is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondergebracht. Heeft
u een vraag neem dan contact op via onderstaand contactformulier. Uw vraag zal in behandeling worden
genomen waarna u binnen 5 werkdagen een reactie mag terugverwachten.

Ga naar relevant.nl/main/vraagbaak

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving
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