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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

Save the Date: Landelijke Vastgoeddag RVR 2019!
De 19e Landelijke Vastgoeddag van de Raad voor Vastgoed
Rijksoverheid (RVR) zal plaatsvinden op donderdag 10
oktober 2019. Deze dag is bedoeld voor kennisdeling en
netwerkontwikkeling door en tussen de medewerkers van de
aan de RVR verbonden organisaties. Net als voorgaande jaren
zal er weer een breed programma van lezingen, excursies en
workshops worden gepresenteerd. Komende voorjaar delen
we hier en via de mail meer details over de locatie, het thema
en de nadere invulling van het programma.
Meer info vindt u hier.

Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie.
Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland zijn gestart met het pilotprogramma
‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Doel van
dit programma is om te leren hoe Rijksgronden openbaar
kunnen worden getenderd voor de opwekking van duurzame
energie zoals ook gevraagd door de Tweede Kamer. Zij doen
dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat.
In het pilotprogramma worden mogelijke locaties voor de
opwekking van duurzame energie in kaart gebracht en
voorbereid voor de markt, zodat marktpartijen daar
energieprojecten op kunnen realiseren.

Meer informatie vindt u hier.

Staatssecretaris Knops bij ontvangst rapport ‘Grond in Beweging’.
Bij de overhandiging van het onderzoeksrapport ‘Grond in
Beweging’ op 6 maart gaf staatssecretaris Knops van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan het initiatief te
steunen om nieuwe combinaties van grondgebruik uit te
proberen. Knops is bereid om rijksgronden daarvoor
beschikbaar te stellen. Dit past geheel binnen zijn beleid om
rijksgronden in te zetten voor innovatief en meervoudig
grondgebruik en daarmee voor maatschappelijk rendement.
Meer informatie vindt u hier.

Zonnepark Welschap (vliegbasis Eindhoven) nadert voltooiing.
Een deel van de voormalige zweefvliegstrip op de Vliegbasis
Eindhoven is recent vol gelegd met zonnepanelen. Directe
aanleiding is de ambitieuze duurzaamheidsagenda van
Vliegbasis Eindhoven.
Defensie startte eind 2015 een onderzoek naar een duurzame
bestemming voor de voormalige zweefvliegstrip. Het
Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en regionale energiecoöperaties onderzochten of het technisch, economisch en
organisatorisch haalbaar is om er een zonnepark te bouwen.
Meer informatie vindt u hier.

De kennisindoor verbreedt! (over KIM en KID)
De Kennis Indoor heeft als doel kennis te delen, uit te
wisselen en te verspreiden. De focus lag sinds het begin van
de reeks in 2008 op het vlak van restauratie, instandhouding
en gebruik van monumenten: de Kennis Indoor Monumenten
(KIM). Vanuit het besef dat ruimte schaars en de urgentie
groot is besteden wij bijzondere aandacht aan een brede
benadering van de gehele RVB portefeuille. We organiseren
daartoe met ingang van 2019 om en om met de Kennis indoor
Monumenten (KIM) een Kennis Indoor Dialoog (KID).
Meer informatie vindt u hier.

Rijkswaterstaat zet de Haringvlietsluizen op een kier.
Waterveiligheid en natuurontwikkeling staan vaak op
gespannen voet. Dat het ook anders kan laat Rijkswaterstaat
in samenwerking met natuurbeheerders, waaronder
Staatsbosbeheer, zien bij de Haringvlietsluizen.
Door de sluizen op een kier te zetten, verandert het
getijverschil niet noemenswaardig. Eb en vloed – zoals voor
de afsluiting van het Haringvliet – komen niet terug. Daarvoor
is de opening te klein.
Meer informatie op de websites van Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer.

Windmolenpark Streepland: eerste openbare toewijzingsprocedure
Rijksvastgoedbedrijf
Het is een feit: de allereerste openbare toewijzingsprocedure
van gronden ten behoeve van een windmolenpark van het
Rijksvastgoedbedrijf is succesvol afgerond.
Samenwerkingsverband Goede Buren gaat drie windturbines
realiseren in de buurt van locatie Streepland aan de rijksweg
A16. De toewijzingsprocedure kwam tot stand in
samenwerking met de provincie én de gemeenten van NoordBrabant. Petra Meijboom, Alwin Winkel en Teun Lamers
werden geïnterviewd door PIANOo, Expertisecentrum
Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat.
Meer informatie vindt u hier.

Diploma’s RVR-opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid uitgereikt .
Op woensdag 16 januari hebben de deelnemers aan de
opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid (JVR) 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 eind 2017 gestart. De deelnemers komen
voornamelijk van de RVR diensten. De docenten komen
allemaal uit de praktijk, waardoor actuele casussen ingebracht
worden.
Op 17 april 2019 start de nieuwe JVR opleiding. Informatie
over deze opleiding is te vinden op
www.vastgoedvanhetrijk.nl.
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nu af.
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