Rijksvastgoed Actueel
Jaargang 2019, Nummer 1, 9 januari 2019
Rijksvastgoed Actueel is de nieuwsbrief van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid
(RVR). De RVR is een samenwerkingsverband van de vastgoedhoudende
uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Meer informatie vindt u op onze website
vastgoedvanhetrijk.nl. Om sommige artikelen op de website te kunnen lezen
dient u te zijn ingelogd. U kunt via onze website een inlog aanvragen.

Ontwerpverkenning ´Flevoland, Regio van de Toekomst´ ligt op koers
Op vrijdag 30 november jongstleden vond in Pakhuis de
Zwijger in Amsterdam een wervelende presentatie plaats van
de ontwerpverkenning ´Flevoland, Regio van de Toekomst´.
De verkenning, één van in totaal 4 regionale verkenningen,
richt zich op de mogelijkheden om het grondgebruik in de
provincie aan te passen aan een aantal trendmatige
ontwikkelingen, die de komende decennia aanpassing van het
gangbare agrarische gebruik noodzakelijk zullen maken. Het
betreft klimaatverandering en ... (hier leest u meer)

Uitnodiging: RVR verdiepingssessie Toekomstwaarde van Gebouwen
Op de Landelijke Vastgoeddag van de RVR van 17 oktober jl.
is door de Nationale Politie en het Rijksvastgoedbedrijf een
workshop gegeven over Toekomstwaarde. Deze workshop
krijgt een vervolg in een verdiepingssessie op 14 februari
2019.
Ontwikkelingen als robotisering, automatisering en
veranderende werkwijzen zorgen voor een steeds grotere
dynamiek in de vraag naar huisvesting. De aard van het
bouwproces, de gebouwde omgeving en de bouwtechniek
faciliteren ... (hier leest u meer)

Opleidingen Rijksvastgoed voor medewerkers RVR in 2019
Ook in 2019 biedt de RVR in samenwerking met de
Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en het NCOI weer
twee op maat gesneden opleidingen voor haar medewerkers
aan. U kunt zich ook dit jaar weer inschrijven voor de
opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid en Opleiding
Vastgoedeconomie.
Hier leest u meer.

Save The Date: Kennis Indoor Monumenten (KIM) 2019
De Kennis Indoor Monumenten (KIM) 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.
Hier leest u meer.

Panorama Nederland als inspiratiebron voor rijksvastgoed
Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de
ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de
grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel
kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de
toekomst. Het schetst een inspirerend, optimistisch en
aantrekkelijk toekomstbeeld.
Het college van rijksadviseurs, geleid door rijksbouwmeester
Floris Alkemade, wil met Panorama Nederland laten zien dat
een duurzaam Nederland er fantastisch kan uitzien. Een
Nederland van duurzame landbouw, energiezuinige woningen,
schone steden en ... (hier leest u meer)

Verslag Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2018
Op 17 oktober vond de jaarlijkse Landelijke Vastgoeddag
Rijksoverheid (LVR 2018) plaats in de Kunstlinie Almere
(KAF). Centraal stond het begrip Meerwaarde, in het bijzonder
maatschappelijke meerwaarde van het Rijkvastgoed. Onder
andere Rijksbouwmeester Floris Alkemade, prof. dr. Dirk
Brounen van de universiteit Tilburg, prof. dr. Jaques de Swart
van de universiteit Nijenrode, Anneloes van Boxtel van het
Rijksvastgoedbedrijf en Wethouder Maaike Veeningen
(Wethouder Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling,
Onderwijs-Arbeidsmarkt, Gemeente Almere ... (hier leest u
meer)

Aanbod overtollig vastgoed van Rijk digitaal.
De reallocatieprocedure voor overtollig vastgoed is sinds 19
september 2018 digitaal op Biedboek.nl. Deze
reallocatieprocedure houdt in dat de directie
Portefeuillemanagement & Portefeuillestrategie (P&P) van het
RijksVastgoedBedrijf (RVB) eerst binnen het Rijk vraagt of er
belangstelling is voor overname van het vastgoed. Dus
voordat de directie Transacties & Projecten van het RVB het
vastgoed openbaar verkoopt.
Hier leest u meer.
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