25 april 2018
RvR 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

Inhoud
Save the Date: Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2018!
Het College van Rijksadviseurs adviseert Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf bij het
verduurzamen van de energievoorziening.
Diploma’s uitgereikt RVR opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid (JVR).
De Netwerkscan: het Rijksvastgoedbedrijf en Alliander starten gebiedsgerichte samenwerking.
Rijksvastgoedbedrijf en Rijksbouwmeester nemen het voortouw voor meer Skills in de Stad.

Save the Date: Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2018!
De Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid vindt plaats op
woensdag 17 oktober 2018. Achter de schermen wordt op
dit moment druk gewerkt aan het programma voor de 18e
Landelijke Vastgoeddag van de vastgoeddiensten van het Rijk,
georganiseerd door de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid
(RVR).
Denkt u graag mee over de inhoud van deze dag? Uw
suggesties zijn van harte welkom en kunt u kenbaar maken in
een mail naar: postbus.RVB.RVR@rijksoverheid.nl.
Nadere informatie volgt!

Het College van Rijksadviseurs adviseert Rijkswaterstaat en
Rijksvastgoedbedrijf bij het verduurzamen van de energievoorziening.
Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben het
College van Rijksadviseurs (CRa) gevraagd hoe op een
ruimtelijk verantwoorde manier zon- en windenergie kan
worden opgewekt op de gronden van Prorail en
Rijkswaterstaat. Prorail en Rijkswaterstaat delen meerdere
gezamenlijke ambities. Voor een deel daarvan, onder andere
bij het opwekken van duurzame energie op eigen gronden,
werken ze intensief samen aan het zogenaamde Petaplan. Het
Petaplan is een initiatief van Rijkswaterstaat, het
Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat, Prorail, Alliander, Enexis en Stedin en maakt
onderdeel uit van de coalitie Groene Netten.
Lees hier meer.

Diploma’s uitgereikt RVR opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid
(JVR).
Op donderdag 28 maart hebben de deelnemers aan de JVR
opleiding hun diploma ontvangen. Dat gebeurde in Utrecht
onder het genot van een hapje en een drankje. De opleiding
bestaat uit drie modules en is in januari 2017 gestart. De
deelnemers komen voornamelijk van de RVR diensten. Omdat
er dit keer nog enkele plaatsen beschikbaar waren, hebben
ook twee deelnemers van een Waterschap de opleiding
gevolgd. De docenten komen allemaal uit de praktijk,
waardoor actuele casussen ingebracht worden. Op 18 april
start de nieuwe JVR opleiding. Informatie over deze opleiding
leest u hier.

De Netwerkscan: het Rijksvastgoedbedrijf en Alliander starten
gebiedsgerichte samenwerking.
Eind 2016 heeft het Rijksvastgoedbedrijf een boeiende
kennismaking gehad met Alliander. Hier is een vruchtbare
samenwerking uit voort gekomen: de Netwerkscan.
Alliander is een dienstverlener op het vlak van energie
netwerken. De Nederlandse netbeheerders, zoals Alliander,
hebben met het energietransport, de aansluitdienst en de
meetdienst een exclusieve, wettelijke taak. De tarieven
worden vastgesteld door de ACM. Lees hier meer

Rijksvastgoedbedrijf en Rijksbouwmeester nemen het voortouw voor
meer Skills in de Stad.
De economie in Nederland draait op volle sterkte. De wind in
de rug. Maar de realiteit is dat niet iedereen meedoet. Het
OESO rapport: Skills Strategie Nederland 2017 legt de vinger
op de zere plek: “Met name laagopgeleide, niet
gekwalificeerde jongeren (ca.160.000) zijn onvoldoende
voorbereid en beschikken niet over de noodzakelijke 21eeuwse vaardigheden (Skills) om duurzaam te participeren op
de arbeidsmarkt.“ De OESO pleit voor een integrale aanpak.
Experimenten hebben laten zien dat een effectieve aanpak
een gecombineerd aanbod vergt van leren, werken, wonen en
coaching. Dergelijke skills-intensieve leerwerkplekken nieuwe
stijl kunnen gerealiseerd worden in leegstaand publiek
vastgoed. Reden voor het Rijksvastgoedbedrijf en de
Rijksbouwmeester om het project Skills in de Stad te starten.
Lees hier meer.

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.

