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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
www.vastgoedvanhetrijk.nl een inlogcode aanvragen.
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Uitnodiging RVR Lunchlezing 13 april: Platform31 aan het woord
Hamit Karakus algemeen directeur van Platform31 zal tijdens
deze RVR lunchlezing vertellen over nieuwe projecten 2017 uit
het Jaarplan van Platform31. Heel interessant is dat
Platform31 binnenkort een Transformatietool gaat
presenteren. Deze tool is een rekenmiddel dat snel inzicht
geeft in de haalbaarheid van tijdelijke transformatie van
vastgoed. De lunchlezing vindt plaats op 13 april van 12.00 13.30 uur.

Gebruikers gezocht Vastgoed GIS-viewer RVR

De Vastgoed GIS-viewer van de Raad voor Vastgoed
Rijksoverheid is vernieuwd. GIS staat voor geografisch
informatiesysteem. In deze viewer van de RVR wordt
informatie uitgewisseld tussen de RVR-diensten over
eigendomsposities van de Staat, provincies en gemeenten.
Wil je als gebruiker meedenken over verdere ontwikkeling van
deze viewer, laat het weten door te mailen naar
postbus.rvb.rvr@rijksoverheid.nl

Ministerie IenM behaalt als eerste ministerie certificaat CO2Prestatieladder
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft zich
als 1e ministerie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. In
het jaar 2016 bereikte IenM een forse CO2-reductie van 17
procent ten opzichte van 2015. Het ministerie wil uiterlijk in
2030 volledig klimaatneutraal zijn en de komende tijd
doorgroeien naar de hoogste trede (trede 5) van de
prestatieladder.

Eerste stap richting een Nationale Omgevingsvisie
Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ingestemd met
‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Deze
startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de
omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting
van Nederland.

Toekomst kantorenmarkt: voldoende meters, maar nieuwbouw blijft
nodig
Aan hoeveel vierkante meter kantoorruimte is behoefte in
Nederland in de toekomst? Voldoet de bestaande
kantoorvoorraad aan die behoefte? Of moeten er nieuwe
kantoren bijgebouwd worden? Zo ja, waar moeten nieuwe
kantoren gebouwd worden? Deze vragen zijn onderzocht en
worden beantwoord in de beleidsstudie 2017 ‘De toekomst
van kantoren’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en
het Centraal Planbureau.

Kustpact: een mooie kust voor iedereen

Een mooie Nederlandse kust met de mogelijkheden om te
genieten van rust en ruimte, of juist gebruik te maken van
verschillende recreatiemogelijkheden of allebei. Dat is de kern
van het nieuwe Kustpact dat 21 februari werd getekend door
bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten,
natuurorganisaties en de recreatiesector. In samenwerking
met minister Schultz van Haegen van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu zijn er definitieve afspraken gemaakt
over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust.

Webinar: Vastgoedsturing - Nieuwe Stijl
Tijdens het webinar van 23 maart 2017 besprak Dirk Brounen
van TIAS (School for Business en Society) hoe
vastgoedsturing verandert in een tijd van data revoluties.
Allard Jolles van het Rijksvastgoedbedrijf liet zien hoe
vastgoedsturing verandert bij de grootste vastgoedgebruiker
van Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf. Want in deze
veranderende vastgoedmarkt zijn de vragen: Op welke
waarden moet je tegenwoordig sturen om vastgoedkeuzes
succesvol te maken? En welke invloed hebben veranderende
wet- en regelgeving en opkomende data applicaties op
Vastgoedsturing Nieuwe Stijl? Antwoorden op onder meer
deze vragen stonden centraal in dit webinar.
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