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Gegevens over vastgoedverkoop van het Rijk openbaar
Vanaf deze zomer staan alle verkooptransacties van het
Rijksvastgoedbedrijf over het jaar 2015 op internet op
data.overheid.nl. Het gaat om gegevens van bijvoorbeeld
verkochte leegstaande kantoren, kazernes, rechtbanken en
gevangenissen. Het openbaar maken van alle
verkoopgegevens is een eerste stap.
Lees verder

Lunchbijeenkomst: Hoe werken we in 2030?
Wim Pullen, directeur van het Center for People and Buildings
van de TU—Delft, vertelt tijdens een lunchbijeenkomst de
uitslag van het onderzoek naar Het Nieuwe Werken over 15
jaar. Kom en luister donderdag 1 december van 12.00 tot
13.30 uur in zaal 2.2. in New Babylon (naast Station Den
Haag Centraal). Vragen worden besproken zoals: Hoe werken
we over 15 jaar ? Wat is daarvoor nodig en wat betekent het
voor jouw werkplek ? Het Rijksvastgoedbedrijf is medeopdrachtgever aan het Futures Forum en het rapport komt 22
november uit.
Lees verder

Vastgoedtriviant op de Zuidas
In en om het World Trade Center op de Amsterdamse Zuidas
zochten vertegenwoordigers van alle vastgoedhoudende
diensten van de overheid elkaar in oktober op. De jaarlijkse
Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid vond voor de 16e keer
plaats met als thema van de dag: verbinding.
Lees verder

Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed van 22 september
In de vergadering van 22 september 2016 lichtte
Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn Agenda toe. Zijn
aanbod om rond thema’s Gebiedsontwikkeling,
Energiebesparing gebouwen en Publieke ruimte rond
gebouwen de samenwerking met de departementen te
intensiveren, werd in dank aanvaard.
Het programma Opwekking Duurzame Energie op
rijksvastgoed (ODE) is onder leiding van het ministerie van
Economische Zaken een stap verder gebracht.
Lees verder

RVR vergadering 17 september
De Raad voor Vastgoed Rijk vergadering van 17 september
2016 stond voor een groot deel in het teken van de
Energietransitie van de Rijksoverheid. In juni hebben de RVRleden besloten tot de oprichting van een werkgroep die in
kaart zal brengen hoe de vastgoedhoudende diensten een
impuls kunnen geven aan het behalen van de rijksdoelstelling
“Energieneutrale overheid”. Projectleider Hans van Langen
zette tijdens de vergadering uiteen volgens welke lijn dit
traject zal verlopen. Naar verwachting is het voorstel eind
februari uitgewerkt in een rapportage. Het volledige verslag
van de vergadering vindt u hier.
Lees verder
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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.

