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Taskforce Noodopvang
De taskforce opvang vluchtelingen onder leiding van
programmadirecteur Anneloes van Boxtel houdt zich bij het
Rijksvastgoedbedrijf bezig met het zoeken van noodopvang
voor vluchtelingen. Het centraal orgaan opvang asielzoekers
(COA) heeft daarvoor een zwaar beroep op het RVB gedaan.
De taskforce bestaat uit specialisten van elke directie die
samen op zoek gaan naar de (lege) gebouwen en terreinen
die geschikt zijn voor deze noodopvang. Naast de noodopvang
voor asielzoekers biedt de taskforce ook gebouwen aan bij
gemeenten voor de huisvesting van statushouders. Het Rijk
heeft aan gemeenten een taakstelling opgelegd om te zorgen

voor opvang van statushouders.
Het COA beoordeelt de geschiktheid. Als het COA gebruik
maakt van gebouwen en terreinen van het RVB dan is het
mogelijk dat de verkoop of verhuur aan derden tijdelijk wordt
uitgesteld.
Meer informatie?
*Lees de pagina taskforce

Provinciale Beleidsplannen
Conferentie provinciale uitwerkingen
Rijksvastgoedportefeuillestrategie in 2016
De provinciale uitwerkingen van de
Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS)vorderen gestaag.
Na Flevoland, Utrecht en Noord-Holland zijn in de ICRV van 26
november de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland en
Noord-Brabant besproken. Voorgesteld is om selecties van de
meest kansrijke beleid-vastgoedcombinaties verder te
verkennen met de provincie, betreffende gemeenten,
uitvoerders van projecten en de diensten met rijksvastgoed.
MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie voor Lelystad
afgerond – samenwerking RVB, Flevoland en Lelystad
wordt voortgezet.
Na afronding van het MIRT-onderzoek voor een (rijks)vastgoedstrategie voor Lelystad hebben de provincie
Flevoland, de gemeente Lelystad en het Rijksvastgoedbedrijf
besloten om de samenwerkingsovereenkomst te
verlengen.Daarbij blijft dus ook artikel 4 van kracht dat de
voorwaarden regelt waaronder partijen tot verkoop van
vastgoed kunnen overgaa. Het onderzoek levert scenario’s op
voor de ruimtelijke- en vastgoedontwikkeling in drie gebieden
in de gemeente waar zich rijksvastgoed bevindt. Partijen
bereiden een uitwerkingsagenda voor. Gestreefd wordt naar
een betere balans tussen vraag en aanbod van
(kantoren)vastgoed, die ook leidt tot een versterking van de
economische en ruimtelijke kwaliteit binnen Lelystad. Daarbij
wordt een samenwerkingsmodel tussen de publieke en private
partners ontwikkeld.
Provinciale dag 2 juni: Vastgoed maakt ruimte
Op 2 juni vindt de conferentie ‘Provinciale
Rijksvastgoedplannen’ plaats. Met rijksvastgoedplannen
ontwikkelen Rijk en regio samen een visie op de wisselwerking

tussen beleidsambities van het omgevingsbeleid en
rijksvastgoed. Met betrokkenen van Rijk en regio die het
afgelopen jaar hebben gewerkt aan de beleidvastgoedanalyses, worden de resultaten besproken en
vooruitgekeken naar het vervolg. Deelname aan de
conferentie is op uitnodiging. Genodigden ontvangen
binnenkort een ‘save the date’ van Platform31 die de
conferentie organiseert in opdracht van het
Rijksvastgoedbedrijf.

Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2015
Op donderdag 1 oktober 2015 vond de Landelijke
Vastgoeddag Rijksoverheid plaats in het Nationaal Militair
Museum in Soest (voormalig vliegbasis Soesterberg). Deze
bijeenkomst wordt sinds 2004 door het RVB georganiseerd,
namens de RVR. Jaarlijks komen hier zo’n 100-150
vastgoedspecialisten van het Rijk op af.

Doel Landelijke Vastgoeddag
Het doel van de Landelijke vastgoeddag is kennisdelen, kennis
verwerven (o.m.via externe sprekers) en het netwerken
tussen de organisaties die zijn vertegenwoordigd in de Raad
voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR).
Thema 2015: Samenwerken begint bij jezelf
De sleutel tot goed samenwerken ligt bij onszelf. Het begint
met de overtuiging dat je werk beter wordt wanneer je
anderen er bij betrekt. Vanuit verschillende perspectieven is
uiteengezet hoe deze samenwerkig je kunt samenwerken en
hoe de samenwerking in de praktijk dan tot uitwerking komt.

PuRE-Net
Yvonne van der Brugge nieuwe president PuRE-net
Directeur P&P Yvonne van der Brugge is voor 2 jaar benoemd
tot president van het Europese PuRE-net, het netwerk van
rijksvastgoeddiensten in Europa. PuRE-net staat voor Public
Real Estate network Europe, waar 18 landen aan deelnemen.
PuRE-net is opgezet om kennis en ervaringen uit te wisselen
over bijvoorbeeld de ‘vertaling’ van Europese richtlijnen in
vastgoedtermen. Zo is er is een ‘energy directive’ voor Europa

uitgegeven; het netwerk praat dan over de uitvoering daarvan
in werkgroepen (working tables). Vastgoeddiensten uit 18
landen zijn bij dit netwerk aangesloten, waaronder Engeland,
Duitsland, Spanje, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen en
Noorwegen.
De verkiezing van de nieuwe president gebeurde tijdens de
jaarvergadering van het Europese vastgoednetwerk op 10
november in Wenen. Van der Brugge volgt de Deense
president op die eerder dit jaar overleed. Zij is ook de eerste
vrouwelijke president in het 8-jarig bestaan van PuRE-net.
Van der Brugge is namens het Rijksvastgoedbedrijf lid van de
Raad voor vastgoed van het Rijk (RVR), waarin alle
vastgoeddiensten van het Rijk vertegenwoordigd zijn. Het RVB
vertegenwoordigt in PuRE-net de RVR-leden door onder
andere het vastgoedbeleid internationaal te toetsen en te
vergelijken.
Waar gaat Van der Brugge het accent op leggen? 'Ik streef
ernaar om PuRE-net al in het beginstadium van relevante
Europese regelgeving een rol te laten spelen. Als je eerder
betrokken bent bij de regels voor rijksvastgoed, kan de
‘vertaling’ daarvan soepeler verlopen'. Het is verder haar taak
als president om meer Europese landen te betrekken bij het
netwerk.
PuRE-net is een moderne organisatie: de 4 vergaderingen per
jaar gaan voor een groot deel via het web. Een keer per jaar
is er een jaarvergadering van 2 dagen. Eens in de 2 à 3 jaar
vergaderen PuRE-net en het wereldwijde netwerk op
vastgoedgebied, TWN, samen.

RVR verslag
Op 16 september 2015 stond de RVR-bijeenkomst vooral in
het teken van de noodopvang asielzoekers waarmee het COA
erg druk is en de Governance van het RVB.
Lees hier meer.
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