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RVR-Lunchlezing 28 april Openbaar bestuur en het faciliteren van
economische groei
Openbaar bestuur moet in de volgende kabinetsperiode
economische groei gaan faciliteren. Hoe moet dat? Wie is
aan zet? Is dat goed of kan dat mislukken? Boudewijn Steur
presenteert het officiële rapport van de BZK Studiegroep
Openbaar Bestuur 'Maak verschil' en Prof. Jaap Uijlenbroek
kan met u hierop reageren.
Locatie: Korte Voorhout 7, Vuurtorenzaal van 12.00-13.30
uur. Voor de lunch gaarne aanmelden bij:
anna.vanmierlo@rijksoverheid.nl
Regelmatig organiseert de RVR een lunchlezing rond een prikkelend en/of actueel thema.
De lezingen zijn toegankelijk voor medewerkers van de organisaties in de RVR. Uitnodiging
vindt plaats per email, en aan eenieder die zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief
van de RVR/ICRV (via www.vastgoedvanhetrijk.nl).

De volgende lunchlezingen vinden plaats op;
12 mei – visie op cultureel erfgoed als onderdeel van rijksportefeuilles in Europees
perspectief – Yvonne van der Brugge
23 juni – Visie op ontwikkeling Zuid-as, Schiphol, nieuwe retailconcepten – Tony Wijntuin

PROVADA

De Rijksoverheid neemt al een aantal jaren deel aan
PROVADA. Het Rijksvastgoedbedrijf vertegenwoordigt de
Rijksoverheid met een stand. Doel van deelname is het
ontmoeten van andere (markt)partijen in de vastgoedsector,
het onder de aandacht brengen van de verkoopportefeuille
van het Rijk en informatie-uitwisseling. Door deelname geeft
het Rijk er blijk van zich bewust te zijn van de rol die het Rijk
speelt in de vastgoedsector als eigenaar, gebruiker en als
beleidsmaker.
Dit jaar is het overkoepelende thema van de beurs The Next
Step over het nieuwe dynamische speelveld waarin
vastgoedpartijen hun positie voortdurend moeten bepalen. De
dagthema’s zijn Smart Cities (leefbaarheid, duurzaamheid en
samenwerking), Game Changers (betrekken van generatie Y)
en Business Innovation (nieuwe modellen). Voor meer
informatie klik hier

Sustainable Buildings
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (Programma Groene
Technologie) en The Green Village (gevestigd op De
Bouwcampus) heeft hoogleraar Ad van Wijk van de TU Delft

een inventarisatie gedaan naar Sustainable Buildings.
Interessant onderzoek, klik hier voor het rapport.

GIS-kaart op maat

Wil je een kaart hebben van het project of object waar je mee
bezig bent samen met andere data zoals aangrenzende
eigenaren, ruimtelijke beleidsplannen, luchtfoto’s? Naast het
door een gebruiker zelf maken van kaarten op
www.vastgoedvanhetrijk.nl met de RVR viewer Ruimtelijke
Informatie Vastgoedverkeer is er ook een kaart-op-maat
dienst bij het GIS Competence Center van het ministerie van
EZ. Voor alle vastgoedmedewerkers bij de RVR-diensten is het
mogelijk je eigen analysevraag te stellen en kaarten te laten
maken. Kaarten kunnen zelfs tot op posterformaat (A0)
worden afgedrukt! Zo heeft Rijkswaterstaat een posterkaart
van Nederland laten maken van al hun eigendommen en de
rijksmonumenten van Rijkswaterstaat erop.
Sinds enige jaren beschikt de RVR over een GISservice. Een
eigen viewer Ruimtelijke Informatie Vastgoedverkeer serveert
eigendomsposities, ruimtelijke plannen zoals aankoopplannen,
verkoopplannen, luchtfoto’s, rijksmonumenten, topografie en
verschillende beleidskaarten. Deze viewer is beschikbaar op
www.vastgoedvanhetrijk.nl/GIS en alleen toegankelijk voor
medewerkers van het Rijk. Alle vastgoedmedewerkers van de
Rijksoverheid hebben zo vanaf de eigen werkplek toegang tot
digitale interactieve kaarten en dit geeft hen de mogelijkheid
kaartbeelden te bekijken, in te zoomen tot op perceelsniveau,
eenvoudige analyses uit te voeren en kaarten te ontwerpen en
af te drukken. Het GIS Competence Center van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) beheert dit voor de RVR

Rijksvastgoed opleidingen

Vastgoedeconomie
De zakelijke kant van het vastgoed bestuderen en de rol van
het Rijk hierin ? Deze opleiding start weer op 2 september
2016.
Juridisch Vastgoed Rijksoverheid (JVR)
Meer weten over de juridische kanten van het vastgoed van
het Rijk. U kunt in september instappen in de Module Privaat
Recht.
Voor info en inschrijven klik hier

RVR-vergadering

Op 7 april jl is de RVR bijeengeweest. Naast reguliere
onderwerpen, was de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
aanwezig. De RCE is agendalid van de RVR. Dit houdt in dat
zij vergaderagenda en -stukken ontvangen en daarop mogen
reageren. Directeur Kennis & Advies, Susan Lammers, heeft in
een presentatie een toelichting gegeven op de het werkterrein
van de organisatie en thema’s waarop RCE en RVR elkaar
raken. De volgende vergadering vindt op 14 juni plaats.
Voor de volledigheid ook het goedgekeurde verslag van de
vorige keer

Colofon

