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1 Inleiding 
Achtergrond  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang inzicht te hebben in risicobronnen, en deze 
informatie te kunnen vergelijken met de kwetsbaarheid van functies in de omgeving en 
bestemmingsplannen. Met dit doel voor ogen is de landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid 
(EV) ontwikkeld. In deze kaart wordt data van verschillende bronnen gebundeld, verrijkt en op 
een gebruiksvriendelijke manier ontsloten. De Signaleringskaart EV bestaat uit: (1) webviewers 
en (2) webservices waarmee kaartlagen van de signaleringskaart gebruikt kunnen worden binnen 
de eigen GIS-omgeving.  
 
De Signaleringskaart EV wordt ontwikkeld vanuit het IPO door het projectteam Informatiehuis 
Externe Veiligheid (IHEV). De Informatiehuizen Externe Veiligheid en Natuur, die vanuit IPO 
worden ontwikkeld, zullen aansluiten op het beoogde Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).  
 
Doel Signaleringskaart EV 
De Signaleringskaart EV biedt een landelijk dekkend ruimtelijk inzicht in de risicobronnen en de 
zones die daarbij horen, in relatie tot de omgeving (kwetsbaarheid van objecten, bestemmingen). 
Met de signaleringskaart EV kunnen EV-specialisten van omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s 
quickscans en analyses uitvoeren op basis van beschikbare, bestendige en bruikbare datasets. 

Doelgroepen 
De signaleringskaart is primair ontwikkeld voor EV-specialisten van omgevingsdiensten, 
gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en andere overheden voor het uitvoeren van 
quickscans en analyses. De signaleringskaart is op verzoek voor deze doelgroep beschikbaar via 
nl.ev-signaleringskaart.nl 

Voor RO- en beleidsmedewerkers, die bijvoorbeeld voor een ruimtelijke ontwikkeling inzicht in 
de EV-situatie nodig hebben, is een afgeleide basisviewer ontwikkeld: nl.ev-
signaleringskaart.nl/viewer/app/EV-signaleringskaart_basis.Deze basisviewer geeft alleen 
toegang tot openbare of beveiligde data. Detailinformatie over risicobronnen is in deze kaart niet 
opgenomen, zie onderstaande tabel. 

Bij het aanvragen van een account via info@ev-signaleringskaart.nl kunt u aangeven of u toegang 
wilt tot de basisviewer of tot de standaard viewer voor EV-specialisten. Afhankelijk van uw 
gebruiksdoel en organisatie (al dan niet overheid) worden rechten toegekend. 

 

Tabel: Verschil in beschikbare kaartlagen per viewer 
Kaartlagen (map) Signaleringskaart EV 

Standaard viewer 
Signaleringskaart EV 

Basisviewer 
Bestuurlijke grenzen + + 
Quickscans: huidige regels/Omgevingswet + + 
EV: Inrichtingen RRGS + - 
EV: Basisnetroutes + - 
EV: Buisleidingen + - 
EV: andere relevante bronnen + - 
Omgevingswet (in ontwikkeling) + + 
REV-preproductie + - 
Kwetsbare objecten + + 
Getekende objecten + - 
BAG en percelen + + 
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Kaartlagen (map) Signaleringskaart EV 
Standaard viewer 

Signaleringskaart EV 
Basisviewer 

Ruimtelijke plannen + + 
Functiegebieden + + 

 

In ontwikkeling 
De Signaleringskaart EV wordt op dit moment nog verder ontwikkeld. Voor de verdere 
ontwikkeling wordt feedback zeer op prijs gesteld. U kunt feedback mailen naar de info@ev-
signaleringskaart.nl. 
 
Leeswijzer 
Voor u als geberuiker gelden een aantal gedragsregels. Deze staan in hoofdstuk 2. Het doel van 
deze handleiding is gebruikers uitleg te geven over het werken met de Signalerings-kaart EV als 
webviewer (hoofdstuk 3) en het gebruik van de kaart in de eigen webviewer (hoofdstuk 4).  
Als extra hulp is een aantal instructievideo’s opgenomen op de website relevant.nl 
(https://relevant.nl/themas/dataservice-ev/signaleringskaart-ev). 
 
 
Proclaimer 
De informatie zoals weergegeven in de Signaleringskaart EV is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen kaartlagen fouten bevatten of onvolledig zijn. 
Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn voor eigen risico. Aan het gebruik van 
deze kaartlagen kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar van de Signaleringskaart EV 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van 
het gebruik van de Signaleringskaart EV.  
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2 Gedragsregels 
Als gebruiker dient u akkoord te gaan met gedragsregels. Dit houdt onder meer in dat oneigenlijk 
gebruik van de onderliggende data niet is toegestaan. 
 
Gedragsregels Signaleringskaart EV, artikel 1: Werkingssfeer 
1. De Signaleringskaart EV biedt een landelijk dekkend ruimtelijk inzicht in de risicobronnen en 

de zones die daarbij horen, in relatie tot de omgeving (kwetsbaarheid van objecten, 
bestemmingen). De Signaleringskaart EV is via internet toegankelijk. 

2. De Gedragsregels hebben betrekking op alle onderdelen van de Signaleringskaart EV, van 
zowel de webviewers als de webservices. 

3. De Signaleringskaart EV mag gebruikt worden voor het uitvoeren van externe 
veiligheidstaken van een overheidsorganisatie: ruimtelijke ordening, vergunningverlening, 
toezicht en handhaving en beleidsontwikkeling. Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. 

4. De Gedragsregels zijn van toepassing op elk persoon – hierna Gebruiker genoemd– die 
namens een overheidsorganisatie - toegang heeft tot de Signaleringskaart EV. 

5. Het IHEV-projectteam hanteert de Gedragsregels ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van 
de Signaleringskaart EV en de gegevens van de Signaleringskaart EV. 

6. Bij het uitreiken van een account dat de Gebruiker toegang verleent tot de functionaliteit 
en/of gegevens van de Signaleringskaart EV, dient de Gebruiker kennis te nemen van en 
akkoord gaan met de Gedragsregels. 

 
Gedragsregels Signaleringskaart EV, artikel 2: Algemene uitgangspunten 
1. Van de Gebruiker wordt professioneel en integer handelen verlangd. 
2. Wanneer de Gebruiker een fout/omissie ontdekt, dient hij deze te melden. 
3. Toegang tot en gebruik van de Signaleringskaart EV wordt geregistreerd door het IHEV-

projectteam . De registratie wordt gebruikt om toezicht houden op de naleving van de 
Gedragsregels. 

4. Het IHEV-projectteam geeft een account uit aan de Gebruiker op landelijk niveau. 
5. Een accountaanvraag bestaat ten minste uit: voor- en achternaam, email adres, organisatie. 
6. Een account is persoonsgebonden en heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar. Na 

één jaar dient het wachtwoord te worden aangepast. 
7. De Gebruiker heeft toegang tot de Signaleringskaart EV door middel van inlognaam en 

wachtwoord. Het account, inlognaam en wachtwoord van de Gebruiker zijn niet 
overdraagbaar. 

 
Gedragsregels Signaleringskaart EV, artikel 3: Registratie en controle 
1. Bij een sterk vermoeden van afwijking van de Gedragsregels wordt door het IHEV-

projectteam  gericht gecontroleerd. 
2. Registraties en rapportages worden bewaard zolang dit noodzakelijk wordt geacht. 
 
Gedragsregels Signaleringskaart EV, artikel 4: Meldingen en sancties 
1. Iedereen die gedrag of gegevensgebruik in afwijking van de Gedragsregels waarneemt, dient 

dit te melden aan de beheerder via info@ev-signaleringskaart.nl. 
2. Het IHEV-projectteam mag bij geconstateerde afwijking van de Gedragsregels toegang van 

de Gebruiker tot (delen van) de Signaleringskaart EV blokkeren. 
3. Bij geconstateerde afwijking van de Gedragsregels worden de Gebruiker en 

overheidsorganisatie hierover schriftelijk geïnformeerd. 
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Figuur 1: Functieknoppen EV-signaleringskaart  
*Deze functieknoppen zijn niet beschikbaar in de basisviewer 
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3 Gebruik webviewer 
In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs het gebruik van de Signaleringskaart EV als webviewer 
toegelicht. Hierbij wordt verwezen naar de functieknoppen zoals ook weergegeven in figuur 1. 

3.1 Zoekgebied bepalen 

Er zijn verschillende manieren om een zoekgebied te selecteren:  
- zoeken op adres, postcode of perceel (bijvoorbeeld “Tiel 

AND C AND 6600” of “"Tiel C 6600”) via het invulveld  
- zoeken op kaart door in- en uit te zoomen met de schuifbalk  
- zoeken op kaart door te schuiven  
- zoeken op de overzichtskaart kaart door te schuiven  
- zoeken op kaart door in- en uit te zoomen met muiswiel 
- door met de shiftknop ingedrukt met de identifyknop      een rechthoekig gebied te 

tekenen/selecteren 
- zoeken op inrichting (naam bedrijf, RRGS-id, coördinaat) met de knop       .    

 

3.2 Kaartview instellen en delen 

3.2.1 Ondergrond instellen 

De volgende kaarten kunnen gebruikt worden als ondergrond: 
- Topografische achtergrondkaarten, waarin verschillende open geodatabronnen zijn 

gecombineerd. 
- Luchtfoto’s van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) uit 2016, 2017, 2018 en 

2019, 2020 en 2021 (met een resolutie van 7,5 cm). 
- Een luchtfoto van de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies uit 2018  

met een resolutie van 10 cm. 
 

3.2.2 Kaartlagen selecteren 

Standaard kunnen kaartlagen uit een groot aantal categorieën worden geactiveerd, onder andere 
kaartlagen uit de map Bestuurlijke grenzen en de map EV QUICKSCANS, zie figuur 1.  Voor de 
hand liggende combinaties zijn bijvoorbeeld de volgende: 

- Om te schatten in hoeverre het thema externe veiligheid relevant is voor een ruimtelijk 
initiatief: alle kaartlagen uit “Quickscan (huidige regels)” of “Quickscan Omgevingswet 
(in ontwikkeling)” 

- Om in te schatten of sprake kan zijn van een saneringssituatie op basis van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi): 

o De PR10-6 zones uit “EV: Inrichtingen RRGS” 
o De kaartlagen uit “Kwetsbaarheid objecten (Bevi/Bkl)” 

- Om te adviseren over maatregelen, onder meer de kaartlagen: 
o Overige zones (met invloedsgebied, effectzones) uit “EV: Inrichtingen RRGS” 
o 200m zones uit “EV: Basisnetroutes” 
o 1% en 100% letaalzones aardgasleidingen, en 1% letaalzones overige leidingen 

uit “EV Buisleidingen”. 
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3.2.3 Kaartlagen toevoegen en verplaatsen 

Het toevoegen van extra kaartlagen kan met behulp van de knop          1.  Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de Ruwheidskaart van Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het 
rechter deel van het pop-upvenster staan de kaartlagen die in het startscherm zichtbaar zijn, zie 
onderstaande figuur. Hieraan kunnen kaartlagen uit het linkdeel worden toegevoegd door 
dubbelklikken op de desbetreffende kaartlaag of door de pijltjesknop          te gebruiken. Ook 
kunnen kaartlagen worden verplaatst, zie onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 2: Extra kaartlagen toevoegen en verplaatsen 
 

3.2.4 Afdeklaag instellen 

Het instellen van een afdeklaag gaat als volgt: (1) Zet de kaartlaag afdeklagen in “Bestuurlijke 
grenzen” aan.  Selecteer het gewenste gebied onder “Filteropties”, zie onderstaande figuur. 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figuur 3: Afdeklaag instellen  
 

1 Deze functieknop is niet beschikbaar in de basisviewer. 

Kaartlagen verplaatsen 

Kaartlagen toevoegen 
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3.2.5 Transparantie instellen 

Het is mogelijk om de transparantie in te stellen van de 
volgende lagen: de afdeklaag, de aandachtszones en 
aandachtsgebieden (bijvoorbeeld uit “EV QUICKSCANS” en 
“Omgevingswet”), overige vlakken (bijvoorbeeld kwetsbare 
objecten), de ondergrond en zelf toegevoegde kaartlagen. 
 

3.2.6 Objecten aan kaart toevoegen  

Met de functieknop  kunnen objecten worden toegevoegd aan een kaart, zoals bijvoorbeeld 
het plangebied van een ruimtelijke ontwikkeling. De op de kaart getekende objecten kunnen als 
tekstbestand worden opgeslagen, en geopend. 
 

3.2.7 Favoriete kaartview delen 

Een favoriete kaartview kan worden gedeeld via mail met deze functieknop     . Deze kaartview 
bevat het zoekgebied, de geselecteerde kaartlagen, en ingetekende objecten. 
 

3.3 Kaart afdrukken en downloaden 

Het is mogelijk een kaart, al dan niet met titels en legenda, te printen met de knop  , of te 
downloaden met de knop         . 
 

3.4 Data bekijken en highlighten 

Door te klikken op de knop         en daarna op een risicobron of zone verschijnt een lijst van 
beschikbare objecten op dat punt. Door te klikken op de highlightknop        wordt het 
bijbehorende object rood weergegeven. Na klikken op Meer, verschijnt detailinformatie, zoals de 
naam van een risicovolle inrichting. Met deze knop      wordt de highlight opgeheven.  
 

 
Figuur 4: Illustratie highlightfunctie 
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3.5 Data filteren 

Er zijn twee manieren om data te filteren: via “Filteropties” en in de standaard Signaleringskaart 
EV via de functieknop datafilter       . 
 
Filteropties 
Via “Filteropties” kan op een snelle manier de volgende data worden gefilterd en geïsoleerd 
worden weergegeven: 

- Alle zones binnen een gemeente die bij één hoofdtype risicobron uit de quickscan 
horen.  

1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map Quickscan huidige regels of de map 
Quickscan Omgevingswet aan staan.  

2. Vul onder “Filteropties” in het veld “Quickscan: hoofdtype bron”  of “Quickscan 
huidige regels: hoofdtype bron”, het brontype in, bijvoorbeeld Inrichtingen. 

3. Vul eventueel in andere velden de naam van de gemeente in. 
- Alle zones die bij één inrichting horen: 

1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map EV: Inrichtingen RRGS aan staan.  
2. Zoek zo nodig de naam van een bedrijf op met de identify-knop       en kopieer 

deze. 
4. Vul onder “Filteropties” in het veld “Inrichting: naam”, de naam van de inrichting 

in. 
- Alle zones die bij één type inrichting horen, bijvoorbeeld alle BRZO-bedrijven: 

1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map EV:  Inrichtingen RRGS aan staan.  
2. Vul onder “Filteropties” in het veld “Inrichtingen: type”, het inrichtingstype in, 

bijvoorbeeld BEVI, BRZO, LPG, zie legenda. 
- Alle zones die bij één buisleiding horen: 

1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map EV:  Buisleidingen aan staan.  
2. Zoek zo nodig de naam van de leiding op met de identify-knop      , en kopieer deze. 
3. Vul onder “Filteropties” in het veld “Buisleiding: naam”, de naam van de buisleiding 

in. 
- Alle zones die bij buisleidingen voor een bepaalde gevaarlijke stof horen: 

1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map EV: Buisleidingen aan staan.  
2. Vul onder “Filteropties” in het veld “Buisleidingen: stofnaam”, de stofnaam in, 

bijvoorbeeld methaan. 
- Alle zones die bij één activiteit conform de Bkl-indeling horen: 

1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map Omgevingswet (in ontwikkeling) aan 
staan.  

2. Vul onder “Filteropties” in het veld “Omgevingswet: BKL categorie”,  de Bkl-
categorie in, bijvoorbeeld voor LPG-tankstations “A1a”, zie legenda. 

- Alle gebouwen met een bepaalde kwetsbaarheid: 
1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map Kwetsbaarheid objecten aan staan.  
2. Selecteer onder “Filteropties” in het veld “kwetsbaarheid gebouwen”,  de 

kwetsbaarheidscategorie, bijvoorbeeld “K” voor Kwetsbaar, zie legenda. 
- Alle informatie behorend bij één ruimtelijk plan:  

1. Zorg ervoor dat de kaartlagen uit de map Ruimtelijke plannen aan staan.  
2. Vul onder “Filteropties” in het veld “Plangebieden: naam overheid”, de naam van 

de  overheidsorganisatie in, zoals “Woerden”. 
3. Selecteer de omschrijving van het ruimtelijk plan of zoek deze op met de identify-

knop      , en kopieer deze. Dit kan met de zogenaamde “NL.IMRO omschrijving” 
zijn (bijvoorbeeld NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bVA2) of de “omschrijving 
zonder prefix” (bijvoorbeeld buitengebHarmelen-bVA2) 

4. Vul onder "Filteropties" in de gelijknamige velden de planomschrijving in.   
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Functieknop Datafilter2 
Met de functieknop        kan een datafilter worden toegepast op data uit nagenoeg alle 
kaartlagen van de signaleringskaart.  Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle Bevi-bedrijven in één 
gemeente te selecteren, zie onderstaande figuur: 

- Zoom in naar het gebied van de desbetreffende inrichting. 
- Activeer de kaartlaag Inrichtingen RRGS. 
- Klik op de functieknop      
- Kies de kaartlaag en klik op “Filter is actief”. 
- Voeg vervolgens de filter “gem_naam” = ”Gemeentenaam” toe. 

 
De filter wordt opgeheven met behulp van de knop Reset. 
 

 
Figuur 5: Functieknop Datafilter 

 

3.6 Data downloaden 

Per actieve kaartlaag kan via de functieknop         data worden gedownload in de volgende 
formaten: Excel, shape, csv en  GeoJSON. 
 
Alléén de data die getoond wordt in de kaartview wordt gedownload. De dataset is dus 
afhankelijk van het zoekgebied (zie paragraaf 3.1) en de toegepaste filters (zie paragraaf 3.5). 
 
  

 
2 Deze functieknop is niet beschikbaar in de basisviewer. 
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4 Gebruik data binnen eigen GIS-omgeving 
Om de kaartlagen uit de signaleringskaart te kunnen combineren met andere data binnen uw 
eigen GIS-omgeving, worden binnenkort enkele kaartlagen ook aangeboden via zogenaamde 
Web Map Services (WMS) en Web Feature Services (WFS): 
 Web Map Services (WMS) zijn kaartlagen met een kant en klare legenda die je niet kan 

aanpassen of downloaden. Bij de WMS van de signaleringskaart worden de legenda’s zoals 
weergegeven in de webviewer gebruikt.  

 Met een Web Feature Service (WFS) kan je zelf de legenda opmaken, gegevens analyseren 
en gegevens downloaden. 

 
Een aantal webservices kan worden opgehaald om vervolgens in te laden in een eigen GIS-
omgeving. In onderstaande tabel staat per groep kaartlagen – zoals getoond in de webviewer – 
de bijbehorende links naar de services in GeoServer, én een verwijzing naar de paragraaf met de 
inhoudelijke beschrijving van de kaartlagen. In volgende versies van de Signaleringskaart zal het 
aantal aangeboden services verder worden uitgebreid. 
 
Let op: deze links werken alleen in combinatie met een GIS-pakket, ze werken niet in een internet 
browser! Daarnaast dient in het GIS pakket ook de eigen usernaam en wachtwoord te worden 
ingevoerd in het dialoogscherm van het initiëren van de service. 
 
Tabel: Services 

Map Link GeoServer 
EV Quickscans https://nl.ev-

signaleringskaart.nl/geoserver/quickscans/ 
Kwetsbaarheid objecten https://nl.ev-

signaleringskaart.nl/geoserver/kwetsbaarheid_obj
ecten/ 

EV: Stationaire bronnen* 
EV: Buisleidingen* 
EV: Basisnetroutes:/1. Referenties 
(basisnetroutes water) 
 
REV-datasets (actueel) 
 
Historische geodata/ 
1. EV: Inrichtingen RRGS (freeze) 
2. EV: Conversiedatasets RRGS-REV (freeze) 

https://nl.ev-
signaleringskaart.nl/geoserver/rrgs_rev/ 
 

EV: Basisnetroutes* (exclusief 
basisnetroutes water) 
EV: Andere bronnen* 
 
Historische geodata/ 
3. EV: Buisleidingen RRGS (freeze) 
Historische geodata 
4. EV: Basisnet (freeze) 

https://nl.ev-
signaleringskaart.nl/geoserver/risicobronnen1/ 

Ruimtelijke plannen* https://nl.ev-
signaleringskaart.nl/geoserver/ruimtelijkeplannen/ 

Historische geodata/5. ISOR: Risico-
ontvangende objecten 

https://nl.ev-
signaleringskaart.nl/geoserver/roo_isor/ 

* De kaartlagen in deze mappen zijn alleen toegankelijk voor gebruikers van de standaard viewer van de 
Signaleringskaart EV, die hiervoor een verzoek hebben ingediend via info@ev-signaleringskaart.nl. 


