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RvR Actueel is de nieuwsbrief van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, een
samenwerkingsverband van zes uitvoerende vastgoeddiensten van het Rijk, en van
de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed. Om sommige artikelen op de
website te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd. U kunt via onze website een
inlogcode aanvragen.
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KORV: voortvarende verkoop van rijksvastgoed door RVB
Op 15 februari ondertekende Bonny Donders van het
Rijksvastgoedbedrijf, afdelingshoofd Verkoop van de directie
Transactie en Projecten, de eerste twee processen verbaal in
het kader van KORV. Kader Overname RijksVastgoed (KORV)
is de nieuwe systematiek die gaat over het voortvarend
afstoten van overtollig vastgoed binnen het Rijk.
Drie verkoopprojecten zijn gestart volgens het KORV-proces:
belastingkantoor Oss, kazerne Soesterberg en een
bedrijfspand in Wijk bij Duurstede. Lees hier verder

Test met energieneutraal kantoor

De temperatuur op je werkplek zelf regelen en tegelijkertijd
minder energie verbruiken. De verlichting op je werkplek zelf
aanpassen en hiermee energie besparen. Dit klinkt als
toekomstmuziek, maar wordt werkelijkheid in het
kantoorgebouw van Rijkswaterstaat aan de Lange Kleiweg in
Rijswijk. Het Rijksvastgoedbedrijf richt in dit kantoor een
testomgeving in om te laten zien dat een energieneutraal
kantoor mogelijk is. De test duurt 3 jaar.

Bouwcampus
Met een officiele lancering is de Bouwcampus op 13 januari
echt van start gegaan. Doel van de bouwcampus is partijen bij
elkaar brengen (opdrachtgevers, opdrachtnemers,
kenniscentra en allerhande bedrijven actief in de sector) om
innovatie in de bouw te stimuleren. Lees verder op de site van
de RVR.

Conferentie Provinciale rijksvastgoedplannen
Platform31 organiseert op 2 juni in opdracht van het
Rijksvastgoedbedrijf een besloten conferentie over ‘Provinciale
rijksvastgoedplannen’. Die plannen worden in opdracht van de
ICRV ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf en gaan over
de mogelijkheden om rijksvastgoed (gebouwen, grond) slim in
te zetten voor het verwezenlijken van beleidsambities, zoals
die onder meer zijn vastgelegd in de MIRT gebiedsagenda’s.
Lees verder op de site van de RVR

Vergaderingen Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed
De ICRV besprak onder meer de zogenoemde
beleidsaanschrijvingen van de departementen aan het
Rijksvastgoedbedrijf. Daarmee maken de leden duidelijk voor
welke beleidsdoelen zij rijksvastgoed wensen aan te wenden.
Lees verder op de site van de RVR.

RVR vergadering

In de RVR-vergadering van 28 januari jl. is aan de hand van
een presentatie gesproken over het voorstel voor een nieuwe
stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en de invulling van
verantwoord opdrachtgeverschap op het gebied van Veiligheid
en Gezondheid. Lees verder op de site van de RVR.

Colofon
Heeft u nieuws of vragen: mail
naar Marilette van As
marilette.vanas@rijksoverheid.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

