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Rijksvastgoed 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.

Jaap Uijlenbroek directeur-generaal Belastingdienst bij Financiën

Jaap Uijlenbroek (dg VBR) wordt directeur-generaal
Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De
ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel
van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming
gaat in op 23 januari 2017.

Jan Hendrik Dronkers loco secretaris-generaal bij IenM
Jan Hendrik Dronkers (dg Rijkswaterstaat) wordt loco
secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en
Milieu (IenM). De ministerraad heeft besloten hem voor te
dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en

Rijksdienst. Zijn benoeming gaat in op 1 april 2017 en loopt
vooralsnog tot 1 april 2020.

Vastgoed levert de staatskas 278 miljoen op

Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht vorig jaar voor 113 miljoen
euro aan overtollig vastgoed van het Rijk. In totaal ging het
om 217 verkooptransacties, voor het grootste deel van grond.
Er werden ruim 60 gebouwen of complexen verkocht, zoals 6
voormalige rechtbanken, 3 kazernes, 2 penitentiaire
inrichtingen, 15 kantoren, 2 havens en 24 woonhuizen.

Rijksbouwmeester schrijft ontwerpprijsvraag WHO CARES? uit

‘We zijn op zoek naar een mix van hooggestemde idealen en
realiseerbare oplossingen’ is de oproep van Floris van
Alkemade de Rijksbouwmeester. Dit is een oproep in verband
met de prijsvraag WHO CARES. De Rijksbouwmeester roept
met de prijsvraag ontwerpers en andere innovatieve denkers
en doeners op om met oplossingen en voorstellen te komen
om de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie vorm
te geven in de woonwijken.

Markt en buurt denkt mee over koepelgevangenis Arnhem

Hoe kan de verkoop van de koepelgevangenis aan de
Wilhelminastraat 16 in Arnhem bijdragen aan
maatschappelijke meerwaarde? Om dit boven water te
krijgen, wordt aan de markt en aan de buurtbewoners
gevraagd om mee te denken over de toekomst van de
koepelgevangenis. Naast de oorspronkelijke koepelgevangenis
met bijgebouwen staan er op het terrein een modern
kantoorgebouw en een werkplaats. Buiten de muur staat een
voormalige directeurswoning die verbouwd is tot kantoor. Het
hele complex heeft een oppervlakte van 17.000 m². Dat is
twee keer de Rijnhal en net zo groot als Burgers Bush.

Tentoonstelling 'Rijk aan ontwerpkracht'

Kijken naar de resultaten van 25 jaar stimulering van
architectuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland. Dat kan op
de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht in Rotterdam bij
Het Nieuwe Instituut tot en met 5 februari. De expositie toont
de veelkleurige oogst van rijksbeleid van afgelopen decennia.
Deze door het Atelier Rijksbouwmeester samengestelde
tentoonstelling laat een groot aantal plannen zien die zijn
voortgekomen uit het stimuleringsbeleid en het
opdrachtgeverschap van het rijk.

Workshop 2017 Rendement met Rijksvastgoed
In 2017 start de workshop Rendement en Rijksvastgoed. Er is
meer rendement te behalen op Rijksvastgoed. Deze workshop
leert aan medewerkers van de rijksvastgoeddiensten om op
systematische wijze rendementsverbetering van
Rijksvastgoed in te schatten, hiervoor de juiste cultuur aan te

leren en daar draagvlak naar anderen voor te organiseren.
Daarnaast leer je om markt/ en financiële informatie over
vastgoed van het Rijk te gebruiken.

Kennis Indoor Monumenten: verbreed je kennis

De Kennis Indoor Monumenten Rijksvastgoedbedrijf zijn
bijeenkomsten met als doel kennis te delen, uit te wisselen en
te verspreiden over monumenten. Vooral op het terrein van
restauratie, instandhouding, gebruik en herontwikkeling
hiervan, maar daarbij wel steeds de focus op actuele
onderwerpen en thema’s van het Rijksvastgoedbedrijf.
Hiermee wordt een platform geboden aan onze
rijksvastgoedpartners en professionele relaties.

Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed vergadering van 24
november 2016

In de vergadering stond onder meer de casus windpark
Zeewolde op de agenda. Het nieuwe windpark met 92 grote
turbines komt voor bijna de helft op rijksgrond. De
uitvoerbaarheid van het project wordt beïnvloed door andere
ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland en door de
beleidsmatig gekoppelde sanering van bestaande
windturbines. Er is besproken of en hoe het Rijk de
uitvoerbaarheid van het project kan helpen verbeteren binnen
de geldende kaders, waaronder het staatssteunkader. Deze
complexe casus zal tijdens de komende vergadering op 16
februari verder worden besproken

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid vergadering van 19 januari

In de eerste vergadering van de Raad voor Vastgoed
Rijksoverheid in 2017 is de laatste stand van zaken besproken
over KORV, het Kader Overname RijksVastgoed. KORV is de
nieuwe systematiek voor het afstoten van overtollig vastgoed
binnen het Rijk. Aan de hand van een presentatie werd inzicht
gegeven in de resultaten van 2016 en de ontwikkelpunten
voor het komend jaar.
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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
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