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Conferentie Provinciale Rijksvastgoedplannen
Meer maatschappelijke waarde realiseren met rijksvastgoed
door het op elkaar afstemmen van handelen van alle
betrokken overheidsdiensten en –lagen. Dat is de
belangrijkste conclusies van de conferentie Provinciale
rijksvastgoedplannen op 2 juni in Soesterberg. We kunnen
met rijksvastgoed meer maatschappelijke waarde realiseren
als er een sterkere relatie wordt gelegd met sectoraal,
provinciaal en lokaal beleid. Dit vergt heldere ruimtelijke
kaders en concrete beleidsdoelen. Daarmee kunnen alle

betrokken overheidsdiensten en –lagen hun handelen gericht
op elkaar afstemmen. Robuuste onderlinge netwerken zijn
daar essentieel voor. Namens de rijksoverheid en met alle
provincies presenteerde het Rijksvastgoedbedrijf twaalf
rijksvastgoedplannen waarmee de intensieve samenwerking
verder ontwikkeld wordt.
Voor een uitgebreidere verslaglegging, de GIS-viewer en de
provinciale rapportages
hier
Of bekijk hier direct een video-impressie van de conferentie

ICRV 21 april
De ICRV besprak op 21 april onder andere het vervolg op de
provinciale rijksvastgoedplannen. Nu de eerste generatie
rijksvastgoedplannen voor alle provincies is opgeleverd, is de
vraag hoe deze aanpak als sturingsinstrument vanuit
beleidsmatig perspectief verder kan worden ontwikkeld.
Gezien de MIRT afspraken uit 2013 is het voor de ICRV
logisch om de rijksvastgoedplannen terug te leggen in (alle)
BO MIRT zodat samen met de regio per provincie prioriteiten
bepaald kunnen worden om verder te ontwikkelen en/of uit te
voeren.

RVR-Lunchlezing 23 juni
Visie op ontwikkeling Zuid-as, Schiphol en nieuwe
retailconcepten
Tony Wijntuin heeft ruime ervaring met de succesvolle
winkels op Schiphol en werkt momenteel aan het
aantrekkelijker maken met winkels van de saaie Zuidas. Het
Rijk verhuurt ook winkelruimte en de vraag is kunnen we
hiervan leren ? Wat zijn de ontwikkelingen ? Hoe zien onze
binnensteden er straks uit ?
Donderdag 23 juni van 12 tot 13.30 uur. Locatie is de
Vuurtorenzaal op Korte Voorhout 7.
Aanmelden bij andjinie.moentadj@rijksoverheid.nl

Lunchlezing openbaar bestuur en economische groei

“Openbaar Bestuur en het faciliteren van economische
groei”
De SG van BZK heeft als voorzitter van de Studiegroep
Openbaar Bestuur –op verzoek van het kabinet- een start
gemaakt met het organisch hervormen van het bestuur op
lokaal en regionaal niveau. Aanbevolen wordt dat zij meer als
netwerk gaan samenwerken en een economisch-regionaal
beleid vaststellen. Het gaat o.a. om economisch beleid,
verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt. Juist
landen die het op deze manier inrichten blijken immers
sterker economisch te presteren. Prof. Jaap Uijlenbroek stelde
hiertegenover dat het herverdelen van “macht“ in Nederland
uiterst moeizaam is gebleken en dat cycli van centralisatie en
decentralisatie elkaar steeds sneller opvolgen. Ook het
concreet maken van de economische groeicijfers zal moeilijk
zijn, maar bij een aanpak in fasen op de duur acht hij dit
haalbaar.
Bernard Steur en Lenneke Paris van BZK namen ons op de
mee in wat een volgend kabinet vermoedelijk zal gaan
oppakken. Voor de presentatie klik hier

Online jaarverslag RVB: ‘Mee met het economische tij’
‘Je moet mee met het economische tij. Al die 1300 projecten
van ons, daar moeten we mee dóór’, zegt directeur-generaal
Jaap Uijlenbroek in ons online jaarverslag. Je vindt er
verdiepende interviews over en mooie beelden van enkele
hoogtepunten van het RVB van het afgelopen kalenderjaar: de
openstelling van de Oranjezaal in Huis ten Bosch, de veiling
van de Haagse villa van Joseph Luns en andere moderne
verkoopmethoden; de renovatieplannen voor de landingsbaan
van de militaire vliegbasis Eindhoven; de zoektocht naar de
beste portefeuillestrategie.
Bekijk het jaarverslag RVB 2015

Landelijke vastgoeddag 2016 – save the date!

Inmiddels een echte traditie, de 16e editie van de Landelijke
Vastgoeddag Rijksoverheid zal plaatsvinden op donderdag 13
oktober op de Politieacademie te Apeldoorn. Het wordt
bijeenkomst waar vastgoedspecialisten van de (rijks)overheid
interactief kennis kunnen nemen van ontwikkelingen en
trends in rijksvastgoed in de brede zin. De rode draad dit jaar
is ‘verbinding’. Reserveer de datum alvast in uw agenda, de
officiele uitnodiging en meer details over het programma
volgen over een een aantal weken.

RVR vergadering
De RVR is op 7 april bijeengekomen in een reguliere
vergadering. Speciale aandacht dit keer voor Cultureel
Erfgoed:
In een presentatie zijn de vele snij- en raakvlakken tussen de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de RVR-leden verkend
en aansluitend is een voorstel van de RVR-werkgroep
Cultureel Erfgoed besproken, hoe de RVR-leden in het komend
jaar aan dit specialisme invulling kunnen geven: o.m. door
inspelen op de aankomende nieuwe Monumentenwet en een
evaluatie van het huidige RVR-protocol inzake cultureel
erfgoed. Het volledige verslag van de vergadering vindt u hier
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