
Provinciale Rijksvastgoed 
dossiers 

Flevoland als pilotprovincie voor 
nieuwe werkvormen RVB 



      Aanleiding 
 
Oktober 2013 – Rijk kiest voor centralisatie 
rijkshuisvesting en vraagt in een brief aan alle 
provincies waar dit knelpunten met leegstaand 
vastgoed oplevert waarvoor een gezamenlijk 
MIRT-onderzoek een hulpmiddel kan zijn  

 



                  MIRT Onderzoek 
 
 Flevoland heeft Lelystad als casus aangedragen. 
 
 Het Rijk heeft aan de provincie gevraagd het onderzoek te 

coördineren. Flevoland was de eerste provincie waar een MIRT-
onderzoek startte. 
 

 Er is in 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het 
RVB, de provincie en de gemeente Lelystad. Samen met minister 
Blok al ‘zijn’ eigendommen bezocht 

 



 
 Gedegen gezamenlijke analyse (economische effectrapportage) van 

kansen en bedreigingen kantorenmarkt Lelystad, met hulp van 
College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester)  
 

 In stuurgroep overlegt RVB over potentiële kopers/huurders 
 

 Voor drie deelgebieden gezamenlijk voorkeursscenario’s 
vastgesteld: Bataviagebied, Hanzepark en Lelycenter. Conclusies in 
november 2016 bevestigd in overleg met ministers IenM en BZK.  

  
 

 

Positieve ervaring met 
MIRT-onderzoek 



Drie deelgebieden 



 
 

 2013 - ministerraad stelt Rijksvastgoed portefeuillestrategie (RVPS) 
vast. Doel: zicht krijgen op relatie tussen beleidsopgaven en 
rijksvastgoed. 

 
 2014 - RVB benaderde Flevoland met vraag of wij wilden 

meewerken aan eerste provinciale rijksvastgoedplan 
 

2e pilot: provinciaal 
rijksvastgoedplan 



 
 

 Unieke positie: 50% van de grond is nog steeds rijkseigendom (22% 
van het land, plus waterbodems) 
 

 Rijk betrokken bij veel grondtransacties 
 
 Overzichtelijke provincie (grote gemeenten, helder Omgevingsplan) 

 

Waarom Flevoland? 



 RVB is weliswaar eigenaar van rijksgebouwen, maar verhuurt aan 
andere ministeries (bv. Rijkswaterstaat, politie, Veiligheid&Justitie) 

 
 RVB dient rijksvastgoed marktconform te verkopen/verhuren, tenzij 

beleidsdepartement expliciet andere opdracht geeft 
 

 Analyse leverde beperkt aantal knelpunten op. Voorbeeld: behoefte 
aan uitspraak IenM over hoogtebeperkingen windmolens rond 
luchthaven Lelystad. Relevant voor grondwaarde.  

Beter inzicht in positie RVB 



 Provinciale rijksvastgoedplan maakte inzichtelijk op welke dossiers 
rijk en provincie over grond spreken 
 

 In 2016 voor het eerst bestuurlijk overleg RVB en voltallig college 
GS over compleet overzicht aan dossiers 

 
 Op basis van voortgangsrapportages worden bestuurlijke 

bespreekpunten geïnventariseerd 

Basis voor overleg 



Flevoland op de kaart 
 
 Elkaar kennen leidt tot korte lijnen 
 In publicaties RVB staan altijd voorbeelden uit Flevoland 
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