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Nieuwe versie vastgoed GIS-viewer

De Vastgoed GIS-viewer van de Raad voor Vastgoed
Rijksoverheid is vernieuwd. GIS staat voor geografisch
informatiesysteem. In de nieuwe versie ziet de viewer er
anders uit. De navigatie is eenvoudiger maar het is natuurlijk
even wennen. Nieuw zijn de dataset Basisadministratie
Adressen en Gebouwen en de open dataset gerealiseerde
verkooptransacties van het Rijk.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging aangenomen door Tweede
Kamer

Op 21 februari 2017 stemde de Tweede Kamer in met het
wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw. Als de Eerste
Kamer ook instemt, dan komt er een nieuw stelsel voor
kwaliteitsborging in de bouw. Dit betekent dat op termijn niet
langer gemeenten bouwplannen toetsen aan het Bouwbesluit
maar dat de markt gaat zorgen voor de kwaliteitsborging.

Green Deal 2.0 voor duurzame wegen, spoor en waterwegen
ondertekend
Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat,

ondertekende namens de Rijksoverheid / minister van
Infrastructuur en Milieu de ‘Green Deal duurzaam GWW 2.0’
op 17 januari 2017. GWW staat voor de sector Grond- , wegen waterbouw. Deze Green Deal heeft als ambitie om
duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn
van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en
borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013.

Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat bij IenM

Drs. M.C.A. (Michèle) Blom wordt directeur-generaal
Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op
voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 mei 2017.

Uitnodiging Kennis Indoor Monumenten: Analyseren van een
monument

Tijdens de Kennis Indoor Monumenten (nr. 76 ) van 6
maart zal Bert van Bommel, coordinerend adviseur
monumenten van het Rijksvastgoedbedrijf vertellen over ‘het
analyseren van een monument’. Voordat er in Nederland in
een monument wordt ingegrepen, is het opstellen van een
bouwhistorisch rapport steeds meer een gangbare praktijk.
Aan de hand van een lange studie in het kader van zijn
promotieonderzoek zal Bert van Bommel uitgebreid ingaan op
het bouwhistorisch rapport.

Een blik op de toekomstige werkplek door de ogen van ‘de
toekomst’

In een wedstrijd zette het Rijksvastgoedbedrijf een paar
maanden geleden de vraag uit aan scholieren (4-havo en 4VWO) van het Gerrit Rietveldcollege in Utrecht en het Maris
College in Den Haag om na te denken over de werkplek van
de toekomst. Hoe werken we over 10 tot 15 jaar en hoe ziet
een werkomgeving er dan uit? De vier teams die dat het beste
deden, presenteerden donderdag 23 februari hun resultaten
aan waarnemend directeur-generaal Yvonne van der BruggeWolring.

U kunt zich nog aanmelden voor de opleiding Juridisch Vastgoed
Rijksoverheid!

De opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid is in
samenwerking met de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid op
maat gemaakt voor medewerkers van het Rijk die te maken
hebben met bedrijfsprocessen in vastgoed en / of juridisch
van het Rijk. De opleiding start 9 maart 2017 via NCOI
opleidingen.

Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV)
vergadering 16 februari

In de vergadering van de Interdepartementale commissie
Rijksvastgoed van 16 februari is opnieuw gesproken over de
uitvoerbaarheid van het windpark Zeewolde dat voor bijna de
helft op rijksgrond moet komen. Daarbij is ook de relatie met
de gebiedsontwikkeling Almere Oosterwold ter sprake
gekomen. Vervolgens is het ICRV jaarplan 2017 vastgesteld.
Er zijn 3 thema's benoemd op basis van de Agenda
Rijksbouwmeester en er zijn afspraken gemaakt over de
aanpak van een onderzoek naar klimaatadapatie van
rijksvastgoed.

Cursus: Tijdelijk beheer van grond en pacht

Donderdagmiddag 20 april 2017 organiseert de Provincie
Zeeland, in samenwerking met de Radboud Universiteit
Nijmegen en het Instituut voor Agrarisch Recht een cursus
'Tijdelijk beheer van grond en Pacht'. De cursus is in
Middelburg en begint 12.30 uur.
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