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Rijksvastgoed Actueel is de nieuwsbrief van de Raad voor Vastgoed
Rijksoverheid (RVR) en de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV).
De RVR is een samenwerkingsverband van de vastgoedhoudende
uitvoeringsorganisaties. In de ICRV zijn de beleidsdepartementen
vertegenwoordigt die direct of indirect sturing geven aan de
rijksvastgoedportefeuille.
Om sommige artikelen op de website te kunnen lezen dient u te zijn ingelogd. U
kunt via onze website een inlog aanvragen
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Herindeling Ministerie van Binnenlandse Zaken
Het ministerie van BZK is met ingang van 26 oktober 2017
verantwoordelijk voor de beleidsdossiers Ruimtelijke
ontwikkeling, Wet Ruimtelijke ordening, Omgevingswet,
Crisis- en Herstelwet en het Kadaster. Deze beleidsdossiers
komen over van het voormalig ministerie van IenM (nu IenW).
Digitale dienstverlening aan bedrijven komt vanuit het
voormalig ministerie van EZ (nu EZK). De
portefeuilleverdeling is definitief vastgesteld tijdens het
constituerend beraad van het nieuwe kabinet op 25 oktober
2017. Lees hier meer.

5 jaar Kavelruilbureau Zeeland
Het Kavelruilbureau Zeeland bestaat vijf jaar. In de afgelopen
vijf jaar, sinds de start van het bureau, werd 4300 hectare
vrijwillig geruild. Daarbij waren honderden burgers,
ondernemers en overheden betrokken.
Het Kavelruilbureau is een samenwerkingsverband tussen de
Provincie, alle Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat,
Waterschap Scheldestromen, Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie (ZLTO), Kadaster, Zeeuws Agrarisch
Jongeren Kontakt (ZAJK) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
samen.
Lees hier meer.

Taken en bevoegdheden RVB nader omschreven
Eind vorig jaar is de Ministerraad akkoord gegaan met twee
belangrijke stukken van het Rijksvastgoedbedrijf: het Besluit
taak RVB 2017 en de Regeling beheer onroerende zaken Rijk
2017.
Voor wie het gemist heeft: in het Besluit taak RVB 2017 zijn
de taken waarmee het Rijksvastgoedbedrijf is belast
uitgeschreven. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft aan alle
partijen (zowel binnen als buiten de rechtspersoon Staat) die
betrokken zijn bij de onroerende zaken van het Rijk, over de
taken en verantwoordelijkheden van het RVB.
Lees hier meer.

Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nemen het
initiatief voor het Circulair Bouwen Platform
De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met circulair bouwen,
maar de leerervaringen zijn nog onvoldoende gedeeld. Het
wordt tijd om op te schalen en daarvoor zullen er concrete
afspraken gemaakt moeten worden. Het gaat daarbij onder
meer om de aanpak van de aanbestedingsuitvraag,
standaardisatie van ontwerpprincipes, systemen om
materiaalgegevens in vast te leggen, nieuwe
praktijkexperimenten en nader onderzoek om steeds meer
circulair te kunnen bouwen. Lees hier meer.

Kennis Indoor Monumenten 81: ‘Focus op het einddoel'
De 81e kennisindoor monumenten (KIM) van 29 januari jl.
stond in het teken van duurzaamheid en de
(on)mogelijkheden van het verduurzamen van monumenten.
Zo’n 60 bezoekers, merendeels RVB’ers, maar ook architecten
en bouwfysici van marktpartijen, luisterden en discussieerden
mee. Over o.a. het ‘containerbegrip’ duurzaamheid, de
Energiedoelstellingen en de uitzonderingen voor monumenten,
en over nieuwe ideeën en het testen van innovaties.
Lees hier verder.

RVR opleidingen in 2018
Ook in 2018 biedt de RVR, samen met gerenommeerde
opleidingsinstituten, een aantal opleidingen aan. In april start
de opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid. In september
start de opleiding Vastgoedeconomie. Beide opleidingen zijn
met succes ook de afgelopen jaren aangeboden. Het
aanmelden voor deze opleidingen kan gebeuren via de
website van de RVR. Er wordt naar gestreefd dat deelnemers
van de verschillende RVR-diensten aan deze opleidingen
deelnemen. Hierdoor ontstaat er een netwerk binnen de RVRdiensten en door gezamenlijk aan casussen te werken
ontstaat inzicht in de werkwijze van de verschillende RVRdiensten. De helft van de opleidingskosten worden betaald
vanuit een centraal RVR-budget. De deelnemers ontvangen op
deze manier een aanzienlijke korting.
Van de workshop Rendement en Rijksvastgoed wordt bekeken
of deze in 2018 nog in dezelfde vorm wordt aangeboden.
Suggesties voor opleidingen kunnen gemeld worden aan de
opleidingscoördinator van de RVR, Kees Wassenaar.
kees.wassenaar@rijksoverheid.nl

Colofon
Heeft u nieuws, vragen

of wilt u zich afmelden,
mail naar
postbus.rvb.rvr@rijksoverheid.nl

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
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

