
Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger Opgelsagen in map: 

1 20171026 Verslag PT3 Deels Openbaar 10.2.e. Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

2 20171102 Verslag PT4 Deels Openbaar 10.2.e. Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

3 20171109 Verslag PT5 Deels Openbaar 10.2.e. Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

4 20171120 Verslag PT6 Deels Openbaar 10.2.e. Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

5 20171128 Verslag PT7 Deels Openbaar 10.2.e., 11.1 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

6 20171130 Verslag PT8 Deels Openbaar 10.2.e., 11.1 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

7 20171218 15909 Verslag PT9 Deels Openbaar 10.2.e., 11.1 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

8 20171221 15909 Verslag PT10 Deels Openbaar 10.2.e., 11.1 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

9 20180115 15909 Verslag PT11 Deels Openbaar 10.2.e., 11.1 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

10 2018013015909 Verslag PT12 Deels Openbaar 10.2.e., 11.2 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

11 PT13, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.3 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

12 PT14, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.4 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

13 PT15, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.5 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

14 PT16, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.6 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

15 PT17, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.7 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

16 PT18, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.8 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

17 PT19, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.9 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

18 PT20, 15909 Programma Breedplaatvloeren (17 mei) Deels Openbaar 10.2.e., 11.10 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

19 PT21, 15909 Programma Breedplaatvloeren (4 juni) Deels Openbaar 10.2.e., 11.11 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

20 PT22, 15909 Programma Breedplaatvloeren (14 juni) Deels Openbaar 10.2.e., 11.12 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

21 PT23, 15909 Programma Breedplaatvloeren (2 juli) Deels Openbaar 10.2.e., 11.13 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

22 PT24, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.14 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

23 PT25, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.15 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

24 PT26, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.16 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

25 PT27, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.17 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

26 PT28, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.18 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

27 PT29, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.19 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

28 PT30, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.20 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

29 PT31, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.21 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

30 PT32, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.22 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

31 PT33, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.23 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

32 PT34, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.24 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

33 PT35, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.25 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

34 PT36, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.26 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

35 PT37, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.27 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

36 PT38, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.28 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

37 PT39, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.29 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

38 PT40, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.30 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

39 PT41, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.31 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

40 PT42, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.32 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

41 PT43, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.33 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

42 PT44, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.34 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

43 PT45, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.35 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 



44 PT46, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.36 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

45 PT47, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.37 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

46 PT48, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.38 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

47 PT49, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.39 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

48 PT50, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.40 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

49 PT51, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.41 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

50 PT52, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.42 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

51 PT53, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.43 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

52 PT54, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.44 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

53 PT55, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.45 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

54 PT56, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.46 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

55 PT57, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.47 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

56 PT58, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.48 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

57 PT59, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.49 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 

58 PT60, 15909 Programma Breedplaatvloeren Deels Openbaar 10.2.e., 11.50 Programmateam BPV Stuurgroep BPV 00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag 



Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

verslag PT3, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  26 oktober 2017 09:00 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening 
- heet allen welkom en opent de vergadering. 
terug van vakantie en neemt het stokje weer over van 

2.  Communicatie 
Communicatieplan 

licht het concept communicatieplan toe. Punt 4 Stakeholders en 
doelgroepen zal aangevuld worden nav de mail 
Nadruk op alle communicatie via Programma. (acti e 

Communicatie gebruikers 
- Door  zal er een bijeenkomst met de SPC's 

worden georganiseerd. PT zorgt voor input. 
- Er zijn deze week formats opgesteld voor brieven aan gebruikers en 

gemeenten. Een aantal van deze brieven zijn al verstuurd. 
- Brief aan gemeente Den Haag opstellen: SvZ 5 panden (acti e) 

is 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

I 

Datum 

31 oktober 2017 

Kenmerk 

PT3 
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VERTROUWELIJK 

Brief toelichting verzoek _  opstellen: enkel lopende projecten, 
verwijzen naar projectconstructeur, in VS-fase door AV-er in uitvraag 
opnemen dat stappenplan doorlopen moet worden. (acti e 

- Input Nieuwsflits T&P (actie _  
- Ook Nieuwsflits VB? (actie _ 
- Check concept Q&A (actie mm 

3.  Voortgang onderzoek 

mis op vakantie van 6 t/m 10 nov, met  als vervanger. 

a. Inventarisatie: 
SvZ bestaande projecten 
- Zoeken in Projectwise zal in principe geen probleem zijn. 
Projectwise Defensie is lastig vanwege de beperkte toegang. 
- Digidos en Filenet zijn echter niet geschikt voor dit soort vragen. 

(adviseur V&G) kan hiervoor ingezet worden. 
- Er staan 4000 objecten op de objectenlijst. De huurpanden 
kunnen van de lijst gehaald worden, deze komen op een aparte 
lijst. (actie -
- Er zal geen prioriteit gegeven worden aan bepaalde soort klanten 
of gebruikstoepassingen. 
- Er moet een communicatie checklist worden opgesteld met 
daarbij de gestelde reactietermijn (actie 
- Aan het eind van elke week wordt er een update verstuurd van 
de nieuwste projecten op de inventarisatielijst. (acti e 

- SvZ lopende projecten 
- Kritieke projecten worden doorgestuurd naa ~ (acti e 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
Onderzoek - loopt. - is wat terughoudend, 
heeft nog geen terugkoppeling gehad. 
Er zijn door  mondelinge opdrachten verstrekt op autoriteit van 
_ . Dit zal vanaf heden verder worden afgehandeld doo m 
Er moet opdracht verleend worden aan - mbt onderzoek 
- verwijst hen hiervoor naar 

c. Maatregelen 

-  zsm als een apart project worden opgepakt, dit valt 
onder het programma. (acti e 

4.  Organisatie 

Datum 
31 oktober 2017 
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VERTROU WELIJK   Datum 
31 oktober 2017 

-  maakt geen deel uit van het PT maar van de 
stuurgroep en zal daarom in het vervolg het PT-overleg niet meer 
bijwonen. 

- Inhuur constructeurs checken bij 
-  is aangesteld als PA voor 2 a 4 uur per week 
- Er zal een afgeschermde mappenstructuur opgezet worden met 

beperkte toegang. Tekeningen worden in Projectwise geplaatst, 
overige documenten in Filenet. 

5.  Planning 
We komen niet meer toe aan dit agendapunt. 

6.  Rondvraag en sluiting 
We komen niet meer toe aan dit agendapunt. 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 2 november 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30 
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Rijksvastgoedbedrij f 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

verslag PT4, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  2 november 2017 09:00 

Aanwezig 

Afwezig 

- Adviseur constructie 

1.  Opening 
- heet allen welkom en opent de vergadering. 
voo r 

neemt waar 

2.  Communicatie 
Bijeenkomst SPC's 
- Door  zal er begin december een bijeenkomst 

met de SPC's worden georganiseerd. PT zorgt voor input. Eerste stap 
is versturen save-the-date en de uitnodiging. (acti e 

Brieven 
- Maandag wordt bij  besloten wie de gebruiker op de 

hoogte stelt: relatiemanagement of PT. (actie 
- Er kunnen standaard brieven worden opgesteld voor risico blauw en 

oranje. Bij risico rood is een standaard brief niet mogelijk. 
- Check Brief toelichting verzoek 
- Ook Nieuwsflits VB? (actie 
- Check concept Q&A (actie 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

2 november 2017 

Kenmerk 

PT4 
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VERTROU WELIJK  Datum 

2 november 2017 

3.  Voortgang onderzoek 

is op vakantie van 6 t/m 10 nov, met  als vervanger. 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

- gaat samen met 2 mensen van Projectwise Defensie een 
draaiboek opstellen a.d.h.v. ervaringen in PW Rijk, om goed te 
kunnen zoeken. (actie 

- Zoeken in Digidos en Filenet is moeilijk. ~ kijkt mee met 
- naar de mogelijkheden (actie 
- Zoeken vergt veel rekenkracht van Excell, en verloopt daarom 
traag. 
- Er komt een aparte inventarisatie huurpanden, met bijbehorende 
communicatie. 
- Er moet zsm een communicatie checklist worden opgesteld met 
daarbij de gestelde reactietermijn (actie 
- Aan het eind van elke week wordt er een update verstuurd van 
de nieuwste panden op de inventarisatielijst. Er wordt dan tevens 
besloten voor welke panden een brief verstuurd moet worden. 
(actie 

- SvZ lopende projecten 
Brief Toelichting - zal na controle PT verzonden worden. De 
binnen gekomen reacties worden bijgehouden. Het gaat echter om 
een vrijblijvend verzoek, dus het zal geen compleet overzicht 
opleveren. 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- -  heeft uitkomst oranje (voorlopige conclusie nav 

onderzoek  . Er moet een brief verstuurd 
worden naar gebruikers (actie 

c. Maatregelen 

zal zsm als een apart project worden opgepakt, dit valt 
onder het programma. Volgende week krijgen we een PM 
toegewezen, daarna nog Projectopdracht via Projectenberaad. 
Concept PO zal worden opgesteld doo r, echter inhoudelijk 
input nodig van  (actie -
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VERTROU WELIJK   Datum 

2 november 2017 

4.  Organisatie 
- Inhuur constructeurs loopt 
- Inhuur inventarisatie loopt, nog geen reacties 

5.  Planning 
Geen bijzonderheden 

6.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 9 november 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30 
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VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

verslag PTS, 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  2 november 2017 09:00 

Aanwezig 

Afwezig 

- Adviseur constructie 
- Adviseur constructie (Tijdelijke vervanger 

1.  Opening 
heet allen welkom en opent de vergadering. W  is op vakantie, 

�  heeft zich afgemeld. 

2.  Communicatie 
Bijeenkomst SPC's 
- Door  zal er begin december een bijeenkomst 

met de SPC's worden georganiseerd. Eerste stap is versturen save-
the-date en de uitnodiging. (actie 

-  heeft een eerste opzet gemaakt voor uitlegbaar stappenplan. 
gaan dit volgende week verder uitwerken. 

Rijnstraat 8 en Turfmarkt 147 
- In navolging van eerdere berichten update-tekst opstellen voor 

Rijksportaal (actie 

Brieven 
- Er is besloten dat niet relatiemanagement maar PT de gebruiker op de 

hoogte stelt. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

9 november 2017 

Kenmerk 

PT5 
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VERTROU WELIJK  Datum 

9 november 2017 

- Brief toelichting verzoek - is verzonden. Herinnerin g 
-  Roger Mol (actie 

- Er is geen Nieuwsbrief VB, afwachten, geen actie. 
- Check concept Q&A maken (acti e), uiterlijk 1 dec 2017 

definitief maken (acti e 
- Aandachtspunt bij communicatie DUO: hier loopt ook onderzoek mbt 

aardbevingen. Let op dat deze communicatie niet door elkaar loopt. 

3.  Voortgang onderzoek 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

- de huidige inventarisatie 'gebouwen met breedplaatvloeren' (ook 
wel bekend als 'de lijst - wordt deze week afgerond, 
uitgezonderd Defensie gebouwen (actie 

- Defensie PW start deze week. -  zal aangeven welke 
gebouwen met voorrang bekeken moet worden. (actie 
- Resultaten uit PW Rijk: ongeveer 100 objecten die voldoen aan 
de gegeven zoektermen. W  zal dan besluiten of onderzoek 
nodig is. 
- Er komt een aparte inventarisatie huurpanden, met bijbehorende 
communicatie. Dit wordt opgestart als er extra ondersteuning is 
aangetrokken. 

- SvZ lopende projecten 
Projecten die onder de aandacht komen doorsturen naar 
(actie 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- Rijnstraat 8 en Turfmarkt 147: 

- Uiterlijk donderdag 16 nov definitieve conclusie RVB (actie 

- Adviesbureau Hageman ontvangt uiterlijk vrijdag 17 nov de 
rapportage. Uiterlijk donderdag 23 nov leveren zij second opinion. 
(actie �  

c. Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

4.  Organisatie 
-Inhuur: 

- Inhuur constructeurs loopt 
- Inhuur inventarisatie loopt, nog geen kandidaten 
- Inhuur PM en PA loopt 
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VERTROU WELIJK   Datum 

9 november 2017 

- Mappenstructuur wordt aangemaakt door -
- Projectnummer programma is bekend, wordt rondgemaild 

1 

5.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 16 november 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30 
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VERTROUWELIJK 
Aan de leden van 

Programmateam 

verslag PT6, 

Ri j ksvastgoedbed ri j F 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  16 november 2017 09:00 

Aanwezig 

Dirk Degryse (DD) - Programmamanager 

Afwezig 

- Vastgoedinformatie 

1.  Opening 
t heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Communicatie 
Bijeenkomst SPC's 
- Bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 december, 15u-17u, in grote 

zaal Kivi Niria. Uitnodiging is verstuurd door 

I 

Programmateam zal aanwezig zijn. Er zullen nog een aantal 
inhoudelijk betrokkenen aansluiten. Vanuit de SPC's worden er 
ongeveer 30 personen verwacht. 
- maakt een opzet voor de presentatie, met daarin oa het 
uitlegbare stappenplan (actie 
Dirk heeft Adviesbureau Hageman gevraagd om een toelichting te 
geven op de oorzaak van het instorten van de parkeergarage in 
Eindhoven Airport en de gevolgen voor onze voorraad. Als zij niet 
kunnen, dan zal W  dit doen. 
Er zal kort van tevoren een intern document SvZ worden gemaakt 
zodat iedereen dezelfde informatie kan communiceren. 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 
Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

I 

Datum 
16 november 2017 

Kenmerk 
PT6 
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VERTROU WELIJK   Datum 

16 november 2017 

- Binnen 1 week na de bijeenkomst zal de presentatie en de antwoorden 
op gestelde vragen aan de genodigden worden toegestuurd. 

Brieven 
Geen bijzonderheden 

3.  Voortgang onderzoek 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

- Inventarisatie 'Gebouwen met breedplaatvloeren': prioriteiten 
zijn deze week afgewerkt. Enkele objecten geen VGI aanwezig. 
-'De lijst van g wordt bijgehouden door mm Het bronbestand 
wordt niet in de projectmap geplaatst, maar blijft enkel in 
beheer van M  Hij zorgt ervoor dat het programmateam op de 
hoogte is van de actuele inhoud. 
- Het tabblad "Overzicht stuurgroep BPV' in 'de lijst van M kan 
worden verwijderd. (actie 

- SvZ lopende projecten 
Geen bijzonderheden 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- Deelprojecten algemeen:  

- Per bouwwerk, dat niet als'groen' (zonder risico) is aangemerkt, 
zal een project geïnitieerd worden, welke valt onder het 
programma. 
- Er zal een mini-PID worden opgesteld, welke in de lijn afgestemd 
zal worden. 
- Deze projecten starten met het doorlopen van het stappenplan 
BZK door een al dan niet externe constructeur (afhankelijk van wie 
de hoofdconstructeur was). 

- Streven is een doorlooptijd van 1 maand 

- Turfmarkt 147:  
Rapportage van Zonneveld is getoetst doo r, dringend verzoek 
uitstaan aan Zonneveld om de bevindingen op zo kort mogelijke 
termijn te verwerken. Volgende week volgt definitief rapport. 

1 
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I 
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c. Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

4.  Organisatie 

-Inhuur: 

Inhuur constructeurs loopt, 2 geschikte kandidaten 

Inhuur inventarisatie loopt, inmiddels paar cv's binnen 

Inhuur PM en PA loopt (deadline inzending 15 nov) 

5.  Rondvraag en sluiting 

Geen bijzonderheden 

Let op, gewijzigde tijd en locatie 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 23 november 2017 om 16.00 uur, KV7 C.191 



VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

v ersl a g  PT7, 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  23 november 2017 16:00 

Afwezig 

1.  Opening 
t heet allen welkom en opent de vergadering. Iedereen is weer beter. 

2.  Communicatie 
Bijeenkomst SPC's 
-  Van te voren ontvangt het PT de deelnemerslijst. 
- - maakt een opzet voor de presentatie, met daarin oa het 

uitlegbare stappenplan (actie 
- Programma: 

o  Welkom door 
o  Programma Breedplaatvloeren: voorstellen PT en werkwijze 

doo r 
o  Toelichting Stappenplan BZK -
o  Toelichting oorzak instorting in Eindhoven, gevolgen voor 

voorraad RVB en conclusie 'veilig in gebruik' door -
Adviesbureau Hageman 

o  In gesprek: rond de tafel, verdeeld in 4 groepjes 
- Er komt geen handout oid na de bijeenkomst. 
- Binnen 1 week na de bijeenkomst zal de presentatie en de antwoorden 

op gestelde vragen aan de genodigden worden toegestuurd. 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

28 november 2017 

Kenmerk 

PT7 
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VERTROU WELIJK   Datum 

28 november 2017 

Brieven 
Informeren intern betrokkenen: 
- Assetmanagers worden geïnformeerd via relatiemanagement. 
- Collega's die gebouwen hebben aangedragen zullen ook geïnformeerd 

worden, op een later moment als de extra PM is gestart. 

3.  Voortgang onderzoek 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

- nieuwe mappenstructuur: de gevonden gebouwinformatie blijft 
bij VGI, de inventarisatielijst tbv programma wordt verplaatst 
naar de programma-map. (acti e 

- Defensie heeft ProjectWise inmiddels op orde, het wachten is tot 
alle informatie in de inventarisatielijst staat. Vervolgens kan 
de stuurgroep-lijst updaten. (actie -
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later 
worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en 
gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). Duidelijke scheiding 
afstemmen met 

- Panden zonder zoekhits moeten ook gecheckt worden (actie 

�  

- SvZ lopende projecten 
Geen bijzonderheden 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- Rijnstraat 8 en Turfmarkt 147:  

Het definitieve rapport moet uiterlijk vrijdag 24 nov verstuurd 
worden naar Adviesbureau Hageman tbv second opinion. (actie 

Volgende week donderdag 30 nov opstellen concept nieuwsbericht 
mbt second opinion (acti e 

1 

1 

VERTROU WELIJK  Pagina 2 van 2 



VERTROU WELIJK  Datum 
28 november 2017 

1 

- DUO:  
- nogmaals het advies om zorgvuldig te communiceren ivm 
aardbeving problematiek. De verantwoordelijk heid ligt bij PPS. 
Na de memo over DUO ligt de besluitvorming bij Roger. 

c. Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

■ 

5.  Rondvraag en sluiting 
- Het programma Breedplaatvloeren zal besproken worden in het 

Veiligheidsoverleg. omgeeft aan dat dit overleg ook bedoeld is als 
actief orgaan om blokkades te slechten. 

- Wees terughoudend met het delen van informatie. Zeker niet 
vanuit onszelf, een partij moet erom vragen. Na de eerste 
definitieve rapportage zal de beslissing bij Roger worden gelegd 
met wie dit gedeeld kan worden (actie 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 23 november 2017 om 9.00 uur, KV7 C1.91 
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VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

v ersl a g  PT8, 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  30 november 2017 9:00 

Aanwezig 

Afwezig 

- Communicatie 

1.  Opening 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Communicatie 
Bijeenkomst SPC's 
- _  maakt een opzet voor de presentatie, met daarin oa het 

uitlegbare stappenplan (actie 
- De presentatie van -  zal opgenomen worden in de 

algemene presentatie (actie 
- Volgende week donderdag is er een oefenpresentatie ingepland. Ieder 

zijn/haar eigen onderdeel voorbeiden, met name of het in de 
ingeplande tijd past. 

- Programma: 

15:00  Welkom 
Voorop staat: veilig in gebruik, waarom deze bijeenkomst? 
waarom nader onderzoek? 

15:10 Programmateam doo r 
Voorstellen, werkwijze en contactgegevens. 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

30 november 2017 

Kenmerk 

PT8 
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VERTROU WELIJK  Datum 

30 november 2017 

15:25  Toelichting stappenplan doo r 

Hoe pakken we de problematiek aan, stand van zaken 
inventarisatie 

15:40  Oorzaak en aanleiding van het probleem door -

Waar hebben we het precies over? Constructiemethodiek, 
risico's, Conclusie 'veilig in gebruik'. 

16:00  Koffie 

16:15  Vragen en verwachtingen SPC's (in groepjes van vijf) 
Welke zorg leeft er? 

Vragen over inhoud of proces? 
Wat heb je nodig (van het RVB)? 

16:45 Wrap-up doo r 

Plenair delen van de 2 à 3 belangrijkste punten. 

16:55 Afsluiten door 

Brieven 
Er is nog geen format voor een brief blauw of oranje. (actie 

3.  Voortgang onderzoek 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

- de inventarisatielijst tbv programma is verplaatst naar de 
programma-map. Bij het afsluiten van het programma moet de 
uitwisselmap geleegd worden. (actie 

- de defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen 
missen nog. Uiterlijk over 2 weken, 14 december, de lijst 
compleet maken (actie 
Vervolgens kan M de stuurgroep-lijst updaten. (actie 
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later 
worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en 
gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). 

- De zoekfunctie in Digidos werkt niet meer, dus dit wordt meer 
handwerk. -  is hiermee bezig (actie 

- SvZ lopende projecten 
Geen bijzonderheden 
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VERTROU WELIJK   Datum 

30 november 2017 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  

Het definitieve rapport moet uiterlijk vrijdag 1 dec verstuurd 
worden naar Adviesbureau Hageman tbv second opinion. (actie 

M 

- 2. Turfmarkt 147:  
Het oordeel van Zonneveld verschilt met dat van Jan, ter afweging 
naar stuurgroep 

- M stelt voor  concept bericht voor 
coördinatieteam BZK op (acti e 

- 4. Rechtbank Zwolle:  
Risicoanalye van - laat lang op zich wachten (acti e 

1 

1 
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VERTROU WELIJK   Datum 

30 november 2017 

c. Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

5.  Rondvraag en sluiting 
- Delen van informatie: alle informatie gaat via de brieven vanuit 

het Programma. Voor meer/andere informatie moet een formeel 
verzoek worden ingediend bij het Programma. Dit geldt ook voor 
de Onderzoeksraad en Adviesbureau Hageman. 

- Het PID is goedgekeurd door het Projectenberaad. Het programma 
is overgezet naar T&P. _  stelt mini-PID op voor de 
deelprojecten, afstemmen met 

- Volgende week donderdag 7 december is het eerste overleg met 
de stuurgroep. ~  stelt agenda op en verstuurt van tevoren de 
te bespreken documenten naar de stuurgroep �  

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 7 december 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30 
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VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

verslag PT9, 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  7 december 2017 9:00 

Aanwezig 

Afwezig 

- Communicatie 

heet allen welkom en opent de vergadering. —  

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

1. 

3.  Communicatie 
Bijeenkomst SPC's 
- Later vanochtend zal de oefenpresentatie worden gehouden. Er zal 

dan dieper worden ingegaan op de punten betreffende de bijeenkomst 
SPC's. 

- Opzet voor de presentatie is gereed, met daarin oa het uitlegbare 
stappenplan. 

- De presentatie van — zal opgenomen worden in de 
algemene presentatie. Deze wordt maandag 11 december 
toegestuurd. (actie M —aanhouden) 

Brieven 
- Er is nog geen format voor een brief blauw of oranje. ïl ~ � 

aanhouden) 
- Let op: de genoemde reactietijd van 4 weken niet meer gebruiken! 

Rij ksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
18 december 2017 

Kenmerk 

PT9 
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VERTROU WELIJK  Datum 

18 december 2017 

1 

4.  Voortgang onderzoek 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

- de inventarisatielijst tbv programma is verplaatst naar de 
programma-map. Bij het afsluiten van het programma moet de 
uitwisselmap geleegd worden. Dit besluit zal worden toegevoegd 
aan de besluitenlijst. (acti e 
- de defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen 
missen nog. Uiterlijk over 2 weken, 14 december, de lijst 
compleet maken (actie M- aanhouden) 
Vervolgens kan M de stuurgroep-lijst updaten. (actie 
aanhouden) 
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later 
worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en 
gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). 

- SvZ lopende projecten 
Geen bijzonderheden 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8 + 2. Turfmarkt 147:  

Voor beide panden komt een herstelplan. Hoe gaan we dit precies 
uitvoeren? We gaan hierover in gesprek met er (acti e) 

- 4. Rechtbank Zwolle:  
Risicoanalye van Arcadis gepland voor vrijdag 8 december. 

1 

1 

1 

1 

VERTROU WELIJK  Pagina 2 van 3 



VERTROU WELIJK  Datum 

18 december 2017 

Structuur in aanpak: 
Er is vanuit het programmateam behoefte aan meer structuur in de 
aanpak van de verschillende panden. Op het moment loopt alles 
parallel op. De focus moet op de lijst van M liggen. M geeft de 
volgende prioriteit van panden aan: 

c. Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

I 

I 

6.  Rondvraag en sluiting 
- Het PID is goedgekeurd door het Projectenberaad. Het programma 

is overgezet naar T&P. - stelt mini-PID op voor de 
deelprojecten, afstemmen met  Wegens ziekte 
- nog niet gebeurd. (actie M- aanhouden) 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 21 december 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30 
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VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

v ersl a g  PT10, 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  21 december 2017 9:00 

Aanwezig 

Afwezig 

- Communicatie 
- Vastgoedinformatie 

1.  Opening 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Bijeenkomst SPC's 
- De bijeenkomst is goed verlopen en positief ontvangen. 
- De opzet voor de brief terugkoppeling bijeenkomst Breedplaatvloeren 

en de vragen+opmerkingen is rondgestuurd. Graag inhoudelijke check 
door het PT. (actie ~ 

- De terugkoppeling zal door relatiemanagement verstuurd worden aan 
alle genodigden. (actie 

- Er zal per SPC een voortgangsbericht worden opgesteld. (actie 

Brieven 
- Format voor blauwe brief is opgesteld. 
- Een oranje brief zal specifiek per pand verschillen. 
- Communicatie mbt -oranje loopt. Aub ook 

de mailwisseling (acti e 
meenemen in 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

21 december 2017 

Kenmerk 

PT10 
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VERTROUWELIJK   Datum 
21 december 2017 

4.  Voortgang onderzoek 

- Deze week wordt er een toelichting op het informatiedocument BZK 
verspreidt over hoe deze te gebruiken. 

- De volgende versie van het informatiedocument zal eind volgend jaar 
worden geleverd. Begin volgend jaar wordt er besloten welk 
onderzoeksprogramma hieraan ten grondslag zal liggen. 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

de gemeenten zullen bezocht worden om daar in de archieven te 
zoeken. Dit lijkt de snelste manier om meer informatie te 
verzamelen. 
de defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen 
missen nog. Uiterlijk over 2 weken, 14 december, de lijst 
compleet maken (acti e- aanhouden) 
Vervolgens kan M de stuurgroep-lijst updaten. (actie 
aanhouden) 
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later 
worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en 
gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). 

- SvZ lopende projecten 
Geen bijzonderheden 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  

gaat samen met Aart van den Assem in gesprek met BAM: 
hoe gaan we dit procesmatig aanpakken? Voorstel is om de 
herstelwerkzaamheden door BAM te laten uitvoeren, mits dit door 
het RVB getoetst kan worden. 

- 2. Turfmarkt 147:  
Zal worden opgepakt door de nieuwe PM. 

1 

- 4. Rechtbank Zwolle:  
Er zijn sowieso delen rood. Aan de hand van delaminatie kan 
beoordeeld worden of er delen teruggeschaald kunnen worden 
naar oranje. 
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9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
- Projectnummer is aangemaakt. Betrokken constructeur is 
constructiebureau Bogaards. Zij zijn benaderd met de vraag of ze 
tijd hebben om het onderzoek uit te voeren, deze week bericht 
hierover. (actie LT) 

I 

I 

M 



VERTROU WELIJK  Datum 

21 december 2017 

1 

1 

1 

Structuur in aanpak: 
- De inventarisatie zal per gemeente worden opgepakt. Daar zullen 

niet alleen de panden op de lijst maar ook andere panden bekeken 
worden waar nog geen informatie van bekend is. De focus moet 
wel op de lijst van M liggen. (actie -

- Er zal een overzicht gemaakt worden met daarin de stand van 
zaken mbt inventarisatie, onderzoek en opdrachtverstrekking 
(actie 

Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

1 

1 

1 
1 

1 
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VERTROU WELIJK  Datum 

21 december 2017 

1 

- Filenet: 
Omdat het een langlopend programma is het wenselijk om Filenet te gaan 
gebruiken. Als de nieuwe PA is gestart, kan dit worden opgepakt. 

- Programma-organisatie: 
Er zal een programma-PID worden opgesteld voor alle projecten tezamen. 
Het budget voor de onderzoeken in deze projecten is aangevraagd. 

(actie 

6.  Rondvraag en sluiting 

1 �  

- Vanaf volgend jaar zal het PT-overleg tweewekelijks plaatsvinden. 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 11 december 2017 om 10.00 uur, KV7 H1.30 
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VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 

v ersl a g  PT11, 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  11 januari 2018 10:00 

Aanwezig 

Afwezig 

-  - Communicatie 
- Adviseur constructie 

1.  Opening 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

zal hem vervangen. 
gisteren begonnen als projectleider en sluit ook aan. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
SPC's 
- De voortgangsberichten per SPC's zullen elk kwartaal doo r 

verstuurd worden. 

Brieven 
- Format voor blauwe brief is opgesteld. Echter, deze zal vaak ook 

specifiek per pand verschillen, met name naar de gemeenten toe. 
- Voor de advies memo's van de constructeurs is ook een format 

opgesteld. 

is 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

I 

Datum 

15 januari 2018 

Kenmerk 

PT11 
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4.  Voortgang onderzoek 

a. Inventarisatie: 
- SvZ bestaande projecten 

- Gemeenten: 
- Er is contact geweest met de gemeente - . Het digitale 
archief wordt verstuurd. De mogelijkheden mbt het papieren 
archief wordt nog uitgezocht. (acti e 
- De andere gemeenten worden vandaag benaderd. (actie 
- De focus bij deze bezoeken wordt bepaald door mm Als er tijd 
over is, dan worden ook andere RVB-panden gecheckt. 
Er is een overleg ingepland met SPC  ivm semi-
statisch archief. 

- De defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen 
missen nog. De lijst moet daarom opnieuw uitgedraaid worden 
(actie M- aanhouden) 
Vervolgens kan M de stuurgroep-lijst updaten. (actie 
aanhouden) 
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later 
worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en 
gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). 

- SvZ lopende projecten 
Geen bijzonderheden 

- Breedplaatvloeren in relatie tot te verkopen objecten 
De lijst van M zal vergeleken worden met de lijst met te 
verkopen objecten (actie 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  

Er is overleg met M geweest. Gehele vervolg traject wordt door 
uitgevoerd, dit wordt dus geen intern project. W blijft wel 

nauw betrokken en zal de uitkomsten blijven toetsen. 

- 2. Turfmarkt 147:  
Wordt opgepakt doo r 
gepland met -
door te gaan. (actie 

Er zal een bijeenkomst worden 
Het heeft de voorkeur om met 

Datum 

15 januari 2018 
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1 

- 4. Rechtbank Zwolle:  
De inspectie zal 18 jan worden uitgevoerd, de rapportage wordt 19 
jan aangeboden. Vervolgens toetsing door 

De aanvullende opdracht van - is mondeling aangevraagd 
en kan daarom nog niet verleend worden, dat zal volgens de 
standaard werkwijze van inkoopadministratie moeten verlopen. 
Raming is hiervoor benodigd.(actie � 

1 

1 

1 

1 

1 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
- Betrokken constructeur is constructiebureau -  Zij 
hebben pas eind februari tijd om het onderzoek uit te voeren. 
Voorkeur ligt wel bij -  anders dezelfde constructeur als 
voor mm uitnodigen. (actie mm aanhouden) 

1 

Datum 

15 januari 2018 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Datum 

15 januari 2018 
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Structuur in aanpak: 
- De inventarisatie zal per gemeente worden opgepakt. Daar zullen 

niet alleen de panden op de lijst maar ook andere panden bekeken 
worden waar nog geen informatie van bekend is. Jan zal aangeven 
welke panden prioriteit hebben (actie 

- Er zal een overzicht gemaakt worden met daarin de stand van 
zaken mbt inventarisatie, onderzoek en opdrachtverstrekking 
(actie 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder 
uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting. 
Vervolgens afstemmen met  alvorens het, samen 
met een memo, voor te leggen aan de stuurgroep. (acti e 

Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

- Programma-organisatie: 
Er zal een mededeling op het programma-PID worden opgesteld voor alle 
projecten tezamen. Hiermee wordt budget en capaciteit geregeld. Het 
budget voor de onderzoeken in deze projecten is inmiddels toegekend. 
(actie M  aanhouden) 

6.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 25 januari 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 

Datum 

15 januari 2018 
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Aan de leden van 

Programmateam 

verslag 

Ri j ksvastgoed be d ri j f 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

PT12, 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  25 januari 2018 10:00 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

verzoek aansluiten. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

zal alleen nog op 

3.  Communicatie 
Brieven 
- Opzet brief aan gebouweigenaar van huurpanden is klaar. Alleen de 

namen en adressen moeten nog worden toegevoegd. Zodra er extra 
PA capaciteit is kunnen deze brieven verstuurd worden. 

- Er zijn 2 verschillende brieven verstuurd over hetzelfde gebouw onder 
een andere gebouwnaam 

4.  Voortgang onderzoek 
a. Inventarisatie: 

- SvZ bestaande projecten 
- Gemeenten: 
- Er is contact geweest met de gemeente Lelystad. Het digitale 
archief wordt verstuurd. Er is een aanzet tot afspraak voor het 
bezoeken van het papieren archief. (actie o - aanhouden) 
- De andere gemeenten worden vandaag benaderd. Er is een 
aanzet tot afspraak (actie mm - aanhouden) 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Korte Voorhout 7 

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag 

Contactpersoon 

I 

Datu m 

30 januari 2018 

Kenmerk 

Pr12 
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- Gemeente Almere doet zelf de inventarisatie. 
- De bezoeken aan de gemeente zullen goed voorbereid worden 
om de tijd efficiënt te benutten. 
- Bij problemen met de gemeenten neemt M contact met hen 
op. Gegevens contactpersoon aan hem doorgeven. 
- Kosten voor het inkijken van het archief kunnen via een factuur 
aan het RVB betaald worden. 
- Het team VGI heeft problemen met toegang tot PW Rijk. 
Probleem is gemeld, ligt bij leidinggevende van -  
Doorsturen naar me dan pakt hij dit op (acti e 

- De defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen 
missen nog. De lijst moet daarom opnieuw uitgedraaid worden 
(actie o - aanhouden) 
Vervolgens kan M de stuurgroep-lijst updaten. (actie W -
aanhouden) 
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later 
worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en 
gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). Duidelijke scheiding 
afstemmen met  nogmaals onder aandacht 
brengen (actie M - aanhouden) 

- SvZ lopende projecten 
Geen bijzonderheden 

- Breedplaatvloeren in relatie tot te verkopen objecten 
De lijst van M is vergeleken met de lijst met te verkopen 
objecten, geen bijzonderheden. 

b. Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  

- Wachten op verdere uitkomsten onderzoek BAM. 
- Projectnummer wordt aangemaakt. 

- 2. Turfmarkt 147:  
- Er is contact geweest met Zonneveld 
- 2 feb: 1e concept rapport 
16 feb: definitief rapport 
- - heeft aangegeven dat hij met spoed naar de 
gebruikers zichtbaar wil maken dat er actie wordt ondernomen. 
- Vanmiddag overleg met inkoop mbt verstrekken opdracht (actie 

1 

- 4. Rechtbank Zwolle:  
Rapportage is ontvangen. Toetsing door mm (acti e 

Datum 

30 januari 2018 
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De aanvullende opdracht van Arcadis is mondeling aangevraagd 
en kan daarom nog niet verleend worden, dat zal volgens de 
standaard werkwijze van inkoopadministratie moeten verlopen. 
Raming is hiervoor benodigd.(actie � / aanhouden) 

- 8. Schepenen 7 Lelystad +  

In afwachting van bezoek aan gemeente Lelystad (actie 
aanhouden) 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Voor offerte aanvraag is opdrachtomschrijving en raming 
benodigd (actie 

- 10. RCE Smallepad Amersfoort:  
- Voor offerte aanvraag is opdrachtomschrijving en raming 

benodigd (actie 

- 11. Volkel:  
Offerte aanvraag zal deze week verstuurd worden. (actie 

1 

1 

Datum 

30 januari 2018 
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1 

1 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder 
uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting. 
Vervolgens afstemmen met - -alvorens het, samen 
met een memo, zsm voor te leggen aan de stuurgroep. (actie mm -
aanhouden) 

Maatregelen 
Geen bijzonderheden 

5.  Organisatie 
- Inhuur: 

- Problemen met inloggen in ProjectWise 
Probleem is gemeld, ligt bij leidinggevende van -  Doorsturen 
naar me dan pakt hij dit op (acti e 

- Hoogstwaarschijnlijk start per 5 feb nieuwe PA. Afstemmen met 
aan welke ervaren PA hij/zij gekoppeld wordt 

(actie M 

- Toegang projectmappen: 
Problemen met toegang projectmappen aangeven bij 

- Programma-organisatie: 
Er zal een mededeling op het programma-PID worden opgesteld voor alle 
projecten tezamen. Hiermee wordt budget en capaciteit geregeld. Het 
budget voor de onderzoeken in deze projecten is inmiddels toegekend. 
(actie M - aanhouden) 

6.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 8 februari 2018 om 10.00 uur, KV7 C4.71 

Datum 

30 januari 2018 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmatearr ~� Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT13, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

8 februari 2018 10:00 

KV7, C4.71 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening 

heet allen welkom en opent de vergadering. 

nieuwe PA voor het programma, 

door de oplevering van een ander project. 

verwelkomt ook de 

is vandaag niet aanwezig 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Brieven 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

8 februari 2018 

Kenmerk 

PT13 
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4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

- Er moet meer vaart gezet worden achter de bezoeken aan 
gemeenten. Dit duurt veel te lang. 
- Bezoek Haarlem is niet doorgegaan door uitval van medewerkers 
door ziekte. Nieuwe afspraak wordt ingepland. 
-Lelystad zal het digitale archief aanleveren. Een deel is digitaal en 
een deel fysiek archief. Ze zijn bezig om te kijken hoe ze de 
informatie kunnen ontsluiten. Afspraak volgt 
- Bij problemen met de gemeenten of als het nodig is om meer 
druk uit te oefenen neemt M contact met hen op. Gegevens 
contactpersoon aan hem doorgeven. 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
-W is met BAM in overleg om tot een eenduidig en definitieve 
rapportage te komen waarin vastligt op welke plekken direct maatregelen 
genomen moeten worden. 
-Besluit is aan stuurgroep of de oranje en rode gebieden samen 
aangepakt worden. Dit o.a. op basis van kostenramingen, 

- 2. Turfmarkt 147:  
- 2 feb: 1e concept rapport Roger Mol mag dit delen met de 
medezeggenschapsraad onder voorwaarde dat beide partijen akkoord zijn. 
Dit valt onder artikel 20 van de WOR en betreft met name geheimhouding 
en het niet-verspreiden. 
16 feb: definitief rapport 
- Aanstaande maandag 12 feb zal er overleg plaatsvinden met -

Objectmanager, over hoe invulling te geven aan 
(het borgen van) de handhaving van de belastingbeperkingen beschreven 
in de memo 'Handhaven belastingen op breedplaatvloeren'. 

Datum 

8 februari 2018 
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- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Er is geen opdracht verstrekt. Opdrachtbeschrijving moet nog opgesteld 
worden. I 

- 11. Volkel:  
Offerte van Nebest is door 
worden doo r 

gecheckt en moet nog goedgekeurd 
Dan kan de opdracht verstrekt worden. 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder 
uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting. 
Vervolgens afstemmen met  alvorens het, samen met 
een memo, zsm voor te leggen aan de stuurgroep. �  

Datum 

8 februari 2018 
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Intern processchema 

Maatregelen 
De ontwikkeling van herstelmaatregelen kost tijd. Het testen van deze 
maatregelen zal veel (voorbereidings)tijd gaan vergen. 

- Toegang projectmappen: 
Lijst is gedistribueerd met projectnummers en -mappen. Problemen met 
toegang projectmappen zal nogmaals worden aangekaart i ~ � 

6. Rondvraag en sluiting 
- Leuk artikel van Simon Wijte van Adviesbureau Hageman waarin RVB en 
het programma redelijk goed naar voren kwamen. 

Datum 

8 februari 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 22 februari 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a gPT14, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

22 februari 2018 10:00 

KV7, H 1.30 

Aanwezig 

1.  Opening 
heet allen welkom en opent de vergadering. Iedereen is aanwezig. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Lopende projecten 
- De communicatie rondom Turfmarkt en Zwolle wordt verschillend 

aangepakt. M  en a zijn actief bezig om dat goed te stroomlijnen. 
- Als de scope van het programma in twijfel getrokken wordt moet er 

contact worden opgenomen met 

Brieven 

4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

22 februari 2018 

Kenmerk 

PT14 
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22 februari 2018 

- Team is bezig om een gemeenteplanning op te zetten. Er wordt 
een taakverdeling gemaakt om structuur te krijgen in wat er 
gedaan moet worden. 
- Team is bezig met een labelsysteem te ontwikkelen om alle 
PDF's te sorteren 
- Er is behoefte aan dagelijkse sturing op de uitvoering. Besloten 
wordt dat e deze rol op zich zal nemen. Op deze manier kan 

zich op dringende zaken richten. 
- Gemeente Haarlem heeft al documenten doorgestuurd. (actie 
0- aanhouden) 
- Met de Gemeente Lelystad is contact opgenomen. Een deel is 
digitaal en een deel fysiek archief. Het bleek meer te zijn dan 
gedacht. Ze zijn bezig om te kijken hoe ze de informatie kunnen 
ontsluiten. Afspraak volgt (actie -
-Notulen van - zullen worden doorgestuurd ter informatie. 
Mocht het nodig zijn om de notulen te bespreken in 
programmateam dan kan dat. 

I 

I 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
- Afwachten op reactie BAM. Druk wordt opgevoerd. 

- 2. Turfmarkt 147:  
en a zijn communicatief druk bezig met belanghebbenden. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
en a zijn communicatief druk bezig met belanghebbenden. Vrijdag 

23-3 zullen Jan en M naar Zwolle gaan om te kijken welke acties 
ondernomen zullen worden. 
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22 februari 2018 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Opdrachtbeschrijving moet nog opgesteld worden. (actie JB/LT) 

- 11. Volkel:  
Opdracht is uitgestuurd. In afwachting van Nebest. 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder 
uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting. 
Vervolgens afstemmen met  alvorens het, samen met 
een memo, zsm voor te leggen aan de stuurgroep. (actie 
aanhouden) 
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VERTROU WELIJK  Datum 

22 februari 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 8 maart 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam �  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT15, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

8 februari 2018 10:00 

KV7, H 1.30 

Aanwezig 

1.  Opening 

heet allen welkom en opent de vergadering. Iedereen is aanwezig. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Brieven 
- Huurpanden: 

4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

- DD stelt dat alle SPC's weer op de hoogte gesteld moeten 
worden over voortgang van programma. Zelfde informatie van 
November kan weer hergebruikt worden. 
- Lijst indicatie wanneer de gegevens zijn verzamelt en resultaten 
van onderzoek bekend �  

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

8 februari 2018 

Kenmerk 

PT15 

VERTROUWELIJK  Pagina 1 van 3 



VERTROUWELIJK 

- Een mail sturen overheveling van mandaat naar t aan 
teamleden (acti e 
- Men ~ zullen ingezet worden voor alle defensiepanden en 
contact blijven onderhouden met Resourcemanagement (actie 

- Vervoer regelen om gemeenten te bezoeken (actie -
- Voor praktische zaken kan DD altijd benaderd worden. 
- Kosten en baten teamleden opzetten (acti e. 
- Gemeente Haarlem heeft al documenten doorgestuurd. (actie 

aanhouden) 
- Gemeente Lelystad is afgehandeld. Komende dagen volgt een 
memo. Week 11 zullen memo's gereed zijn (acti e. 
- Middelburg - Week 11 zullen memo's gereed zijn (acti e 

- Inlogproblemen opgelost. 
- Kosten die gemaakt worden mbt tijdschrijven daar moeten afspraken 
overgemaakt worden. (actie-

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind mei definitief rapport. 

- 2. Turfmarkt 147:  
Inspecties in uitvoering. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet 
geformaliseerd worden. 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Offerte in afwachting (actie ]BILT). 

Datum 
8 februari 2018 
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- 11. Volkel:  
Opdracht is uitgestuurd. Opdracht wordt waarschijnlijk 19 april 
uitgevoerd. 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Het Stroomschema (concept) begint te werken. Het zal verder uitgewerkt 
moeten worden. Vervolgens afstemmen met 
alvorens het, samen met een memo, zsm voor te leggen aan de 
stuurgroep. 1  -aanhouden) 

Ervaringen Turfmarkt opnemen in een lijst met aandachtspunten voor 
volgende gebouwen (actie LZ) 

6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

8 februari 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 22 maart 2018 om 09.00 uur, KV7 C4.71 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam �  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT16, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

22 maart 2018 10:00 

KV7, H 1.30 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. M en 

aanwezig. ~  sluit het eerste half uur aan. 

BPV. 

zijn nog niet 

vertelt dat team  tevreden is over de aanpak van het programma 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Brieven 
- Huurpanden: 

Vragen Turfmarkt 
- Vragen over de Turfmarkt 147 komen bij Joost terecht, elke dag 1 á 2 

vragen. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
26 maart 2018 

Kenmerk 

PT16 
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- Generieke vragen doorsturen naar Dirk voor het Q&A op Rijksportaal. 

4.  Voortgang onderzoek 
a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

- Planningsoverzicht van bezoek aan gemeenten is beschikbaar 
- Rol M  als coordinator uitvoering begint te werken. De 
communicatie met er gaat echter nog steeds niet goed. Als dit 
niet meer werkbaar blijkt, dan aangeven bij �. 
- M en  en  zullen 
ingezet worden voor alle defensiepanden, allereerst voor 
vliegbasis -(ook info Luchtmachttoren s ligt daar). 
Afstemmen met resourcemanager. Belangrijk is dat zij dezelfde 
methodiek gebruiken (actie 
- Vervoer regelen om gemeenten te bezoeken. M  heeft dit 
nagevraagd bij ECOP, doorsturen naar Dirk. Ook navragen bij 
werkgever 
- Voor praktische zaken kan DD altijd benaderd worden. 
- Kosten en baten teamleden opzetten. Lijst wie, wat doet en 
waarom. (acti e 
- Gemeente Haarlem: conclusies worden bekeken. (acti e 
- Gemeente Lelystad: informatie is binnen, wordt beoordeeld. Van 
ffiLelystad is alleen het oude deel beoordeeld, nieuwe deel nog 
niet. (actie 
- Gemeente Middelburg - op 1 memo na afgehandeld (acti e 

Verkooppanden:  heeft voor zijn sectie opdrachten uitstaan 
voor onderzoek verkooppanden. Afstemming met _ gewenst! (actie 

M l 

m en- sluiten aan. 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind mei definitief rapport. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet 
geformaliseerd worden. 

Datum 

26 maart 2018 
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- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
In gesprek met Boogaards over wijze van opdrachtverlening (acti e 

- 11. Volkel:  
Start 9 april met werkzaamheden. 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben. Verwacht wordt dat 
het(actie M aanhouden) 

Ervaringen Turfmarkt kunnen aangevuld worden. Het stuk zal opgeslagen 
worden (actie 

5. Organisatie 

Datum 

26 maart 2018 
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6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

26 maart 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 5 april 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breed plaatvloeren 

verslagPT17, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  5 maart 2018 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.30 

Aanwezig 

Dirk Degryse (DD) - Programmamanager 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 

heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

Brieven 
- Huurpanden: 

■ 

Vragen Turfmarkt 
Vragen over de Turfmarkt 147 komen bij _  terecht en het zijn er 
een paar per week. 
o Vraag van ~ is doorgeschoven naar Dirk en of die beantwoord 

is. - heeft dat opgepakt. (acti e- aanhouden) 

Rij ksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

16 april 2018 

Kenmerk 

PT17 
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4.  Voortgang onderzoek 
a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

- Projectleiders moeten benaderd worden om meer informatie te 
krijgen. 
- Objectmanagers moeten weten waar die informatie over de 
objecten staat. Dat is hun taak. Situatie kan via M aangekaart 
worden (acti e. 
- Gemeente Lelystad heeft twee nieuwe gebouwen waar geen 
informatie beschikbaar is (acti e. 
- Volkel heeft ook geen informatie beschikbaar. 

zullen 
ingezet worden voor alle defensiepanden. Onduidelijkheid over 
taken (actie 

- Gemeente Haarlem: rapport opsturen (acti e) 
- Rijkspand in Eindhoven : rapport opsturen (actie 
- Gemeente Middelburg - 3 memo's klaar en allen W nog niet. 
(actie 
- Zwijndrecht bezocht maar gebouwformulier is nog niet in bezit 
(actie 
-  gegevens zijn niet compleet (acti e 

- Verkooppanden:  heeft voor zijn sectie opdrachten 
uitstaan voor onderzoek verkooppanden (actie mm aanhouden). 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind mei definitief rapport. 

- 2. Turfmarkt 147:  
Inspecties in uitvoering. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet 
geformaliseerd worden. 

Datum 

16 april 2018 
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- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
In gesprek met Boogaards over wijze van opdrachtverlening (actie LT). 

- 11. Volkel:  
Maandag 9 april start inspecties. Uitvoering verloopt niet volgens planning 
door missende tekeningen. 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Bijna afgerond Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben. 
Verwacht wordt dat het (actie M- aanhouden). 

5. Organisatie 

6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

16 april 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 19 april 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatiès 

VERTROUWELIJK 
Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT18, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

19 april 2018 10:00 

KV7, H 1.30 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Brieven 
- Huurpanden: 

■ 

Vragen Turfmarkt 
- Vragen over de Turfmarkt 147 komen bij 

een paar per week. 
terecht en het zijn er 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
2 mei 2018 

Kenmerk 
PT18 

I 
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4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

- W heeft terugkoppeling gehad van -  was geshockt. 
Voortaan direct bij M aangeven als objectmanagers niet 
meewerken. 

�  

zullen 
ingezet worden voor alle defensiepanden. Onduidelijkheid over 
taken (actie 

- Verkooppanden:  heeft voor zijn sectie opdrachten 
uitstaan voor onderzoek verkooppanden (actie mm aanhouden). 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind mei definitief rapport. 

- 2. Turfmarkt 147:  
Inspecties zullen eind van de week afgerond zijn. Rapport zal gereed zijn 
eind april. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet 
geformaliseerd worden. Opdrachten voor scanwerkzaamheden is nog in 
afwachting van ander bedrijf. 

aanhouden) 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Opdrachtverstrekking Boogaards is in uitvoering (acti e 

Datum 

16 april 2018 
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- 11. Volkel:  
Maandag 9 april start inspecties. Uitvoering verloopt niet volgens planning 
door missende tekeningen. 

Stroomschema risicocategorie "rood gebouw (concept) 
Bijna afgerond Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben. 
Verwacht wordt dat het (actie M aanhouden). 

5. Organisatie 

6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

16 april 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 
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Donderdag 3 mei 2018 om 11.30 uur, KV7 H1.30 

Datum 
16 april 2018 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam ~ Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT,s. Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

3 mei 2018 11:30 

KV7, C64.48 

Aanwezig 

Samra Djuheric (SD) - Projectassistente 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 

heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

Brieven 
- Huurpanden: 

■ 

■ 

■ 

4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

14 mei 2018 

Kenmerk 

PT19 
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- Lelystad:  is beoordeeld. Memo is klaar en wordt 
geclassificeerd als groen. Die moet nog verstuurd worden (actie 

�  

- Telefonisch contact opnemen met Nebest (acti e. 
- "Schaduwarchief" van oud DWD projecten is aangekaart bij de 
stuurgroep. 

afstemmen wat verwachtingen zijn in _ (acti e 

- Verkooppanden:  heeft voor zijn sectie opdrachten 
uitstaan voor onderzoek verkooppanden (actie mm aanhouden). 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind mei definitief rapport. 

- 2. Turfmarkt 147:  
Conceptadvies zal worden besproken met Psg. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet 
geformaliseerd worden. Opdrachten voor scanwerkzaamheden is nog in 
afwachting van ander bedrijf. 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Opdrachtverstrekking Boogaards is in uitvoering (actie 
mei zullen de inspecties beginnen. 

Eind 

Datu m 

14 mei 2018 
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- 11. Volkel:  
Jan zal gekoppeld worden aan Nebest (actie 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Bijna afgerond Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben. 
Verwacht wordt dat het (actie M- aanhouden). 

5. Organisatie 

Datum 

14 mei 2018 
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6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

14 mei 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 17 mei 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam �  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT20, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

17 mei 2018 10:00 

KV7, CB3.48 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 

heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Brieven 

■ 

■ 

4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

heeft afgelopen dinsdag een gesprek 
met - gehad. -  is met pension (acti ~ 

_ zal de groep goed moeten coordineren om informatie 
naar boven te krijgen. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
1 juni 2018 

Kenmerk 

PT20 
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- Gemiddeld kunnen er drie gemeentes per maand bezocht 
worden. Als men 60 gemeentes moet gaan bezoeken dan is de 
verwachting dat men een jaar verder is voordat alle gemeentes 
überhaupt bezocht zijn. 

- De focus ligt op de shortlist maar er worden ook andere 
gemeentes bezocht om het te kunnen combineren met een 
ander onderzoek. Toegang tot bepaalde gemeentes is lastig 

- Als er obstakels voorkomen bij het opvragen van informatie bij 
gemeente dan kan M  ingezet worden om die obstakel op te 
heffen. Tot nu toe is van VGI geen verzoek voor hulp van -
voorgekomen. 

- Er kunnen niet meer dan 3 gemeentes per maand bezocht 
worden. De medewerkers kunnen de druk niet meer aan. 

- Richting de gebruiker is de wachttijd niet te verantwoorden. 
- Afspraak is gemaakt dat als er obstakels voorkomen dat e 

ingezet zal worden, zonodig via de wethouder. Mocht het er 
niet lukken dan kan het proces verder via ~ doorgezet 
worden. 

- _ heeft een rechtstreekse lijn met M en is 
verantwoordelijk gesteld om de groep aan te sturen. Obstakels 
kunnen Via _ aan W doorgezet worden. 

- Er zullen van VGI regelmatig voortgangsrapportages 
aangeleverd worden. 

- Informatie over verloop van proces had geen prioriteit gehad 
maar is nu beter om door te communiceren naar 
programmateam. 

- VGI krijgt steeds nieuwe lijsten aangeleverd die constant 
bijgewerkt moeten worden. Die werkwijze is niet efficiënt. 

- Er is een lijst aanwezig die gebruikt wordt om de stuurgroep te 
informeren (lijst _ maar die lijst wordt niet door VGI 
gebruikt want op die lijst kan men niet real time aflezen wat de 
voortgang is. 

- Er is afgesproken dat de verzoeken voor prioriteitswisseling 
moeten via _door gecommuniceerd worden aan de 
projectgroep. 

- De lijst va nen Lijst van M  zullen behouden worden. Die 
lijsten zullen door _ en - regelmatig bijgewerkt worden. 

- Er zal een planning gemaakt worden voor het bezoeken van de 
gemeente. In twee weken is die klaar. Volgende 
programmaoverleg zal die gepresenteerd worden. 

- —  heeft contact gehad met  heeft extra 
informatie gekregen om mee verder te werken. 

- Schaduwarchief is besproken in de stuurgroep. 

Datum 

1 juni 2018 
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- -  zal het beste ingezet worden om de missende 

informatie van schaduwarchieven. De tussenstations, voordat 

de documenten bij het definitieve rijksarchief komen, zullen 
ook geraadpleegd worden. 

- Er is acceptatie aanwezig dat het moeilijk is om informatie te 

verkrijgen maar aan de andere kant is de vraag waar de 

informatie blijft. 
- Er is veel tijd kwijt geraakt door de steeds veranderende 

werkwijze en focus op het verkrijgen van de informatie. 
- Het aanhouden van het verkrijgen van informatie is intern gezet 

terwijl het extern uitgezet moet gaan worden. Het is een 

leerproces. 

Houding voor verkrijgen van informatie: doorzetten en 

aanhouden. Als er geen medewerking is moet er meteen 
opgeschakeld worden via M in de lijn. Als een terriër op 
zitten. 

- Er komt een grote werkdruk aan. 
- Stuurgroep verwacht binnenkort een presentatie over aanpak 

herstelwerkzaamheden. 

5. Organisatie 
Niet ter sprake gekomen. 

6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

1 juni 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Maandag 4 juni 2018 om 10.00 uur, KV7. 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT2 1, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  4 juni 2018 10:00 

Vergaderplaats  KV7, CB3.48 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van de vorige keer is anders ingestoken waardoor de openstaande 
acties niet werden besproken. De afspraken die werden gemaakt gedurende het 
overleg zijn vastgelegd in het verslag. 

3.  Communicatie 
Afspraken team 
- Er zou een projectleider ingesteld worden om het proces bij 
vastgoedinformatie te stroomlijnen. Dat zou M worden maar   is 
aangetrokken voor een andere opdracht. Dit moet uitgezocht worden. 
- Vastgoedinformatie heeft nog steeds sturing nodig om het zoeken te 
stroomlijnen. 
- De focus moet liggen op de M gebouwen in het programma. De rest van 
de informatie die nodig is kan in stap twee gedaan worden. Voor nu is het 
belangrijk om te kijken welke informatie is nodig van welke gebouwen en 
wat is er daarvoor nodig om die informatie te verkrijgen. 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

13 juni 2018 

Kenmerk 

PT21 
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Brieven 
- Huurpanden: 

■ 

■ 
■ 

4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

- Lijst van 
krijgen (actie 

moet bijgewerkt worden om een totaallijst te 

hebben contact gehad met  met 
pensioen. omheeft contact gehad met Bouwkundige van de regio. 
Lijsten zullen worden aangeleverd worden (actie aanhouden 

�  

- Verkooppanden:  heeft voor zijn sectie opdrachten 
uitstaan voor onderzoek verkooppanden (actie aanhouden _  

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind mei definitief rapport. Met BAM contact opnemen (acti e 

- 2. Turfmarkt 147:  
Alle rapporten doorgenomen door  zullen opmerkingen op 
rapporten doornemen en verdere acties op uitvoeren (actie aanhouden 

Financiële afhandeling en projectopdracht is taak 

Datum 

13 juni 2018 

VERTROU WELIJK  Pagina 2 van 4 



VERTROU WELIJK 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Afsluitende memo komt deze week (actie 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Onderzoek is gedaan (geklop). Deze week wordt het definitieve rapport 
van Boogaards verwacht. 

- 11. Volkel:  
BK heeft het overgenomen (actie 

Datum 

13 juni 2018 
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Stroomschema risicocategorie "rood gebouw (concept) 
Is gepresenteerd. Presentatie doorsturen naar LT (actie 

5. Organisatie 

6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

13 juni 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 14 juni 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam �  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT22, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

14 mei 2018 10:00 

KV7, H 1.30 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 

heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

Afspraken team 

- Er heeft gesprek plaatsgevonden tussen  over de scope 

van het programma BPV. De sidekick van het programma is ook om meer 

informatie te vergaren over de gebouwen waar BPV zit. ~  gaat contact 

met m op nemen om plan van aanpakte maken. 
- Inzet  mag ingezet worden op bepaalde gebieden zoals het 

Brieven 
- Huurpanden: 

■ KO M 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
14 juni 2018 

Kenmerk 

PT22 
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4.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

- Er moet gekeken worden welke toetsingen gedaan worden en 
een planning maken. 
- Lijst van _ moet bijgewerkt worden om een totaallijst te 
krijgen (actie 

hebben contact gehad met  met 
pensioen. omheeft contact gehad met Bouwkundige van de regio. 
Lijsten zullen worden aangeleverd worden (actie aanhouden 

�  

- Verkooppanden:  heeft voor zijn sectie opdrachten 
uitstaan voor onderzoek verkooppanden (actie aanhouden ' 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind juni definitief rapport. 

- 2. Turfmarkt 147:  
Toetsing loopt. Volgende week wordt gekeken wat de oorzaak is waarom 
de tekeningen te ruim zijn (actie AH). 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Memo wordt in de stuurgroep besproken. 

- 9. Van Braam Houckqeestkazerne:  
Definitief rapport wordt volgende week verwacht (acti e 

Datum 

13 juni 2018 
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- 11. Volkel:  
Medio juni wordt definitief rapport verwacht (acti e 

Stroomschema risicocategorie "rood' gebouw (concept) 
Concept memo'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar 
gemeente Den Haag (actie aanhouden 

5. Organisatie 

6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

13 juni 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Maandag 2 Juli 2018 om 10.00 uur, KV7 C4.71 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam �  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT22, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  2 juli 2018 10:00 

Vergaderplaats  KV7,C4.71 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. Er is deze keer geen agenda 

opgesteld. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag is niet rondgestuurd en zal niet besproken worden. 

3.  Voortgang onderzoek 

a.  Inventarisatie: 
- Gemeenten: 

heeft het onderzoek bij gemeenten on hold 
gezet, omdat hij van mening is dat deze werkzaamheden niet 
onder VGI vallen. M  heeft voorgesteld om de betreffende 
medewerkers dan onder het programma te laten vallen. 

- team VGI zal zich enkel nog bezig houden met de W objecten 
op de lijst van 
- Lopende afspraken bij gemeenten zullen wel nog worden 
afgehandeld. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

5 juli 2018 

Kenmerk 

PT23 
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b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
definitief rapport ter toetsing bij Jan (actie JK). 

- 2. Turfmarkt 147:  
- toetsing loopt (acti e 
- er krijgen meer ruimtes het advies'beperkt gebruik' door een fout 
zonneveld/Heijmans 
- voor het advies dakterras is - in afwachting van berekeningen 
Zonneveld, volgt deze week (actie _ 
- TNO fourth opinion: 

- er is gevraagd om extra informatie (actie M. 
- Er zal een overleg plaatsvinden met RVB/TNO/Zonneveld (actie 

- 4. Rechtbank Zwolle  
- Brief is verstuurd 
- Pilot sonar: startbijeenkomst staat gepland. Er zullen Egebieden 
getoetst worden 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Toetsing loopt (actie M. 

- 11. Volkel:  
Deze week wordt definitief rapport verwacht (acti e. 

Datum 

S juli 2018 
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5 juli 2018 

0 
Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar 
gemeente Den Haag (actie aanhouden 

5. Organisatie 

6. Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Maandag 16 Juli 2018 om 13.00 uur, KV7 54.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breed plaatvloeren 

verslagPT24, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

16 juli 2018 13:00 

KV7,S4.55 

Aanwezig 

Dirk Degryse (DD) - Programmamanager 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
t heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Organisatie 
a. Huurpanden 

0 

4.  Voortgang onderzoek 
a. Inventarisatie: 

- Gemeenten: 
- Geen nieuws over inzet constructeurs en VGI 
- Van de lijst van Dirk moeten nog informatie gezocht worden voo r 
panden: 
-Rotterdam - geen terugkoppeling gehad van de gemeente (actie 

� 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

25 juli 2018 

Ken merk 

PT24 
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5 juli 2018 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Definitief rapport ter toetsing bij  (actie M). 

- 2. Turfmarkt 147:  
Ligt ter beoordeling bij stuurgroep. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Pilot begint 25 juli. BK zou beschikbaar moeten zijn voor taak. 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Toetsing loopt (acti e 

- 11. Volkel:  
Er zit wat delaminatie in (actie M. Er is meer informatie nodig. 
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5 juli 2018 

Er wordt nog gezocht naar meer informatie over aanbouw. AV-er van de 
betreffende verbouw is benaderd (actie  aanhouden). 

0 
Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar 
gemeente Den Haag (actie aanhouden 

5. Organisatie 

6. Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 26 Juli 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30 

VERTROU WELIJK  Pagina 3 van 3 



Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam �  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT25, Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  26 juli 2018 10:00 

Vergaderplaats  KV7,S4.55 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Organisatie 
a. Huurpanden 

4.  Voortgang onderzoek 
a. Inventarisatie: 

- Gemeenten: 
- Inzet VGI zal memo opgesteld worden en in stuurgroep besproken 
worden (actie ~. Doorsturen Plan van aanpak van -
(actie JIM 
- Van de lijst van M  moeten nog informatie gezocht worden voo r 
panden: 
- Rotterdam - bezig met memo (actie 

Rijksvastgoed bedrijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
26 juli 2018 

Kenmerk 

PT25 
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b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Afspraak met BAM (actie 

- 2. Turfmarkt 147:  
Intern advies ligt klaar voor stuurgroep (actie 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Doorgeschoven naar 24 augustus ivm VOG's medewerkers (actie 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Opmerkingen zijn naar Bogaards gestuurd. Vervaging van AH is IK (actie 

- 11. Volkel:  
Memo delaminatie opstellen (actie mm Voor volgende stuurgroep wordt 
deze het liefst meegenomen. 

Datum 

26 juli 2018 
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VERTROU WELIJK 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar 
gemeente Den Haag (actie aanhouden 

5. Organisatie 

6. Rondvraag en sluiting 

Datum 

26 juli 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 9 augustus 2018 om 10.00 uur, KV7 54.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT26 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

23 augustus 2018 10:00 

KV7,S4.55 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Voor de Turfmarkt zijn alleen stuken in de voorbereiding met afdeling 

communicatie. 

4.  Voortgang onderzoek 
a. Inventarisatie: 

- Gemeenten:  
er is contact met gemeente - - actie M. Er 

zijn nog s panden die in ~ open staan. 
- Opzoeken organogram gemeente —  — actie 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

23 augustus 2018 

Kenmerk 

PT26 
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- Huurpanden:  

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  
Eind september definitief rapport (actie � . 

- 2. Turfmarkt 147:  
Zit in afrondende fase (acti e). TNO en BZK stappenplan hervormen 
(actie M. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Morgen zal de pilot beginnen (aanhouden acti e. Formeel 
vastlegging met gemeente en rechtbank (actie M). 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
AH heeft reactie gestuurd aan Boogaards. In afwachting van reactie. 
(actie M � M M 

- 11. Volkel:  
M en W zullen naar Volkel gaan en vooraf bespreken (actie - en 

M ! 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar 
gemeente Den Haag (actie aanhouden 

Datum 

26 juli 2018 

5.  Herstelmaatregelen 
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6.  ;Orgalnsaté, 

Rondvraag en sluiting 

'Datu m 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmatearr ~� Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT27 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

10 september 2018 10:00 

KV7,S3.15 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
Voor de Turfmarkt zijn alleen stuken in de voorbereiding met afdeling communicatie. 

4.  Voortgang onderzoek 
- Huurpanden:  

b.  Onderzoek volgens stappenplan 
- 1. Rijnstraat 8:  

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
10 september 2018 

Kenmerk 

PT27 
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- 4. Rechtbank Zwolle  
Geen terugkoppeling gehad over de pilot. BK contact opnemen met 
partijen (actie BK). 

- 6. Hoge Raad:  
Afwachting van rapport BAM (acti e 

M 1 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Rapport moet aangepast worden. Verwachting is deze week binnen te 
hebben (actie M M M� 

- 11. Volkel:  
In afwachting. Brief wordt opgesteld (actie 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) 
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar 
gemeente Den Haag (actie aanhouden 

5.  Herstelmaatregelen 
- mis met marktpartijen aan het inventariseren. 
- Hageman zal betrokken worden (acti e 
- Na die inventarisatie moet TNO betrokken worden. 
- Rekening houden met 11 november SPC's bijeenkomst. 
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VERTROU WELIJK  Datum 

10 september 2018 

6.  Organisatie 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Maandag 20 september 2018 om 10.00 uur, KV7 S4.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT2. Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

20 september 2018 10:00 

KV7,S4.55 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 
- In afwachting op Volkel. Daarna hoort afdeling communicatie ingeschakeld 

worden om en bericht te publiceren. 

4.  Voortgang onderzoek 
a.  Lopende zaken 

1 �  

1 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
20 september 2018 

Kenmerk 

PT28 
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VERTROU WELIJK  Datum 

20 september 2018 

b.  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Afwachting van rapport BAM (actie 

- 2. Turfmarkt 147:  
Brief voor Gemeente Den Haag ligt ter ondertekening bij Roger (actie 
~ . Laatste check ruimtes (actie ~  
Opzet -proefbelasting wordt meegnomen met stukken 
stuurgroep (actie 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Pilots zijn afgerond. Er zijn aanvullende vragen ingediend (actie � . 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Rapport moet aangepast worden. Verwachting is deze week binnen te 
hebben (actie �  

- 11. Volkel:  
Projectopdracht wordt uitgewerkt (acti e. Tekeningen moeten 
opgezocht worden (actie 

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)ligt momenteel bij 
stuurgroep. (actie �  

5.  Herstelmaatregelen 
- Betrokkenheid is vergroot en om die reden een bijeenkomst voor alle 
betrokkenen. Coördinatieteam van alle projectmanagers (acti e). 
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VERTROUWELIJK   Datum 
20 september 2018 

- Voor bijeenkomst SPC's zal Hageman betrokken worden (actie 
- Uitnodiging voor bijeenkomst SPC's zal uitgestuurd worden (acti e 

- JK is bij Simon Wijte geweest om een vervolg te geven aan invulling 
van het vervolg BZK Stappenplan. 

6.  Organisatie 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 4 oktober 2018 om 10.00 uur, KV7 54.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatiès 

VERTROUWELIJK 
Aan de leden van 

Programmateam �  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT29 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

4 oktober 2018 10:00 

KV7,S4.55 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- SPC bijeenkomst: programma is gemaakt en gecommuniceerd aan 
sectie M Zaal is gereserveerd. Kostenplaats is bekend. Uitnodiging 
staat klaar maar moet door Richard Tieskens nog geaccordeerd 
worden (actie 

- Juridische klachtenbrieven: gegevens voor de aankomende 
aannemers zijn opgezocht. Rechtbank - en Belastingdienst 
-  zijn de eerstvolgende war brieven voor uitgestuurd zullen 
worden. Concept brieven staan klaar en moeten naar t gestuurd 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
17 oktober 2018 

Kenmerk 
PT29 
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worden (actie 

4.  Voortgang onderzoek 
a..  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Afwachting van rapport BAM (acti e 

- 2. Turfmarkt 147:  
Brief voor Gemeente Den Haag ligt ter ondertekening bij Roger (actie 
_  Laatste check ruimtes (actie _ 
Opzet -proefbelasting wordt meegnomen met stukken 
stuurgroep (acti e 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Pilots zijn afgerond. In afwachting van rapporten van -  (actie 

�  

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Rapport moet aangepast worden. Verwachting is deze week binnen te 
hebben (actie -

- 11. Volkel:  
omheeft een doos met stukken gevonden en zal samen met er doo r 
te laten inscannen (actie -

Stroomschema risicocategorie "rood gebouw (concept)ligt momenteel bij 
stuurgroep. (actie �  

Datum 

17 oktober 2018 
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VERTROU WELIJK   Datum 

17 oktober 2018 

5.  Herstelmaatregelen 

6.  Organisatie 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 18 oktober 2018 om 10.00 uur, KV7 54.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

V ERTROU W ELLIK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT30 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

18 oktober 2018 10:00 

KV7,S3.21 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

SPC bijeenkomst: programma is gemaakt en gecommuniceerd aan 
sectie o. Zaal is gereserveerd. Kostenplaats is bekend. Uitnodiging 
is verstuurd naar externen, nog niet intem.Aanwezigheid Hageman is 
nog niet zeker, LTO belt na. Bij afwijzing plan B: presentatie TNO of 
zelfs plan C: presentatie PBPV (acti e 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

18 oktober 2018 

Kenmerk 

PT30 
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Juridische klachtenbrieven: gegevens voor de aankomende 
aannemers zijn opgezocht. Rechtbank - en Belastingdienst 
-  zijn de eerstvolgende waar brieven voor uitgestuurd zullen 
worden. Concept brieven staan klaar en moeten naa h gestuurd 
worden (acti e. 

4.  Voortgang onderzoek 
a..  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Afwachting van rapport BAM, inspectie begin nov. (actie _  

- 2. Turfmarkt 147:  
Naar verwachting zijn eind okt. alle maatregelen doorgevoerd. Borging 
van controle op naleving maatregelen? (actie _ 
Memo opstellen over nadere onderzoek (actie ~ en check bij 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Pilots zijn afgerond. Evaluatie rapporten 8 nov. (acti e). 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Rapport ontvangen en beoordeeld. Advies wordt opgesteld (actie _ 

- 11. Volkel:  
PSU organiseren t.b.v. herstel (acti e 

Datum 
18 oktober 2018 
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Stroomschema risicocategorie "rood gebouw (concept)ligt momenteel bij 
stuurgroep. (actie �  

5.  Herstelmaatregelen 
-  loopt tegen de limiet aan van het onderzoek naar 
mogelijkheden, de markt is nog niet zover dat er definitieve concrete 
maatregelen gepresenteerd kunnen worden. Actievere houding aannemen 
als programma? 

6.  Organisatie 
- Inzet VGI: er is opvolging nodig op de output van VGI. Capaciteit en 
prioriteit wordt bekeken, inzet van Karel mogelijk? (acti e 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

18 oktober 2018 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 1 december 2018 om 10.00 uur, KV7 54.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT31 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

1 november 2018 13:00 

KW,H 1.31 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
t heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- SPC bijeenkomst: programma is gemaakt en gecommuniceerd aan 
sectie M Zaal is gereserveerd. Kostenplaats is bekend. Uitnodiging 
is verstuurd naar externen, nog niet intern. Er is geen externe partij 
die een presentatie wil geven. Dus presentatie vanuit programma ; 
zorgt voor uitleg complexiteit opgave herstel, 0 licht huidige 
voorbeelden toe, o mgeeft uitleg over vervolg. 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

1 november 2018 

Kenmerk 

PT31 
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VERTROU WELIJK  Datum 

1 november 2018 

1 

4.  Voortgang onderzoek 
a..  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Afwachting van rapport BAM, inspectie begin nov. (actie 

- 2. Turfmarkt 147:  
Naar verwachting zijn eind okt. alle maatregelen doorgevoerd. Borging 
van controle op naleving maatregelen? (actie _ 
Memo opstellen over nadere onderzoek (actie _ en check bij 
Annemarie. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Pilots zijn afgerond. Evaluatie rapporten 8 nov. PSU ingepland (acti e 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Rapport ontvangen en beoordeeld. Advies is opgesteld en wordt 
gereviewd (actie 

- 11. Volkel:  
PSU ingepland op 7 nov a.s. (actie _ 
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VERTROU WELIJK  Datum 

1 november 2018 

Stroomschema risicocategorie "rood"gebouw (concept)ligt momenteel bij 
stuurgroep. (actie �  

5.  Herstelmaatregelen 
- loopt tegen de limiet aan van het onderzoek naar 
mogelijkheden, de markt is nog niet zover dat er definitieve concrete 
maatregelen gepresenteerd kunnen worden. Actievere houding aannemen 
als programma? Zie 'proeftuin' proefbelastingen 

6.  Organisatie 
- Inzet VGI: De samenwerking tussen het programma en VGI verloopt 
goed. 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 15 december 2018 om 10.00 uur, KV7 54.55 
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VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programmateam -Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT32 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  15 november 2018 10:00 

Vergaderplaats  KV7, S4.55 

Aanwezig 

Dirk Degryse (DD) - Programmamanager 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
Dirk heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

1 

SPC bijeenkomst: Bijeenkomst is gisteren geweest. Op algemeen 
verzoek is aan _ gevraagd of zij een communicatie tekst aan de 
SPC wil aanleveren. In april/mei zal nog een SPC bijeenkomst 
georganiseerd worden; als stappenplan 2.0 klaar is, meer informatie 
rondom herstelmethodiek beschikbaar is en als de onderzoeken 
helemaal afgerond zijn. 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datu m 

15 november 2018 

Kenmerk 

PT32 
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VERTROU WELIJK  Datum 

15 november 2018 

Juridische klachtenbrieven: gegevens voor de aankomende 
aannemers zijn opgezocht. De brief voor rechtbank _ is in de 
maak. Belastingdienst _ is de eerstvolgende waar een brief 
voor uitgestuurd zal worden (actie -

4.  Voortgang onderzoek 
a..  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Voorlopig laatste inspectie heeft plaats gevonden o 3 november. Eind 
november verwachting rapport BAM 

- 2. Turfmarkt 147:  
Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Er wordt nagedacht over aanbestedingsprocedure. Volgende stuurgroep is 
doel om een voorstel klaar te hebben. 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Advies zal naar stuurgroep gestuurd worden. 
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VERTROU WELIJK   Datum 

15 november 2018 

5.  Herstelmaatregelen 
loopt tegen de limiet aan van het onderzoek naar 

moge ij e en, de markt is nog niet zover dat er definitieve concrete 
maatregelen gepresenteerd kunnen worden. Actievere houding aannemen 
als programma? Zie 'proeftuin' proefbelastingen Schepenen 7. 
- Volgende stuurgroep zullen W en M de proeftuin presenteren. 

6.  Organisatie 
- Inzet VGI: De samenwerking tussen het programma en VGI verloopt 
goed. 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 29 november 2018 om 10.00 uur, KV7 S4.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 
Aan de leden van 

Programmateam _  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT33 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

29 november 2018 10:00 

KV7, S3.21 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
-  heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

1 

- Juridische klachtenbrieven: De brief voor rechtbank _ is 
opgestuurd. Belastingdienst —is de eerstvolgende waar een 
brief voor uitgestuurd zal worden (actie M). 

4.  Voortgang onderzoek 

Rij ksvastgoedbedrijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
4 december 2018 

Kenmerk 
PT33 
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VERTROU WELIJK   Datum 

4 deoember 2018 

a..  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
In afwachting van rapport BAM (actie 

- 2. Turfmarkt 147:  
Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Voorstel is in stuurgroep geweest. 

- 9. Van Braam Houckqeestkazerne:  
Advies zal naar stuurgroep gestuurd worden. 

5.  Herstelmaatregelen 

6.  Organisatie 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 12 december 2018 om 10.00 uur, S4.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam —Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT34 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

13 december 2018 10:00 

KV7, C4.71 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
-  heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- Juridische klachtenbrieven: informatie voor 
gevonden. Informatie voo rheeft momenteel geen haast. 

hebben haast (actie - 

4.  Voortgang onderzoek 
a..  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
In afwachting van rapport BAM eind januari(actie 

is 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

20 december 2018 

Kenmerk 

PT34 
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VERTROU WELIJK  Datum 

20 december 2018 

- 2. Turfmarkt 147:  
Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Voorstel is in stuurgroep geweest. 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
Advies zal naar stuurgroep gestuurd worden. 

5.  Herstelmaatregelen 

6.  Organisatie 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 10 januari 2019 om 10.00 uur, 54.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmatea ~ Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a gPT35 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

10 januari 2019 10:00 

KV7, KV4.71 

Aanwezig 

Afwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- SPC: _ heeft update geschreven voor SPC's die voor zowel intern 
als extern gebruik is. Bericht zal door -nog bekeken worden (actie 

I 

4.  Voortgang onderzoek 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

10 januari 2019 

Kenmerk 

PT35 
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VERTROU WELL7K 

a..  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
In afwachting van rapport BAM eind januari(actie 

- 2. Turfmarkt 147:  
Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Vraag binnengekomen bij ■ 

- 6. Hoge Raad:  
Gaat in de stuurgroep van 17 januari 2019. Gebouw is grotendeels oranje 
(actie -

- 9. Van Braam Houckqeestkazerne:  
In afwachting op projectmanager. 

5.  Herstelmaatregelen 

- Rapport proeftuin is binnen en zal doo r bekeken worden actie ■. 
- Marktconsultatie: Vragen zijn binnen gekomen bij ■ (acti e. 

6.  Or anisatie 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

10 januari 2019 
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VERTROUWELIJK Datum 
10 januari 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 24 januari 2019 om 10.00 uur, S4.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 
Aan de leden van 

Programmateam _  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT36 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

10 januari 2019 10:00 

KV7, H1.31 

Aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- SPC: Update is gepubliceerd. Er is feedback terug gekomen dat de 
kop van het bericht wekt verwachtingen. De kop is te optimistisch. Er 
wordt uitgezocht of de vertaalde versie van het bericht naar E en . 
is gestuurd (actie _ 
Er zal in maart een bericht aan de - gestuurd worden om ze te 
informeren over stappenplan 2.0, marktconsultatie, etc. 

I 

Rij ksvastgoedbedrijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
24 januari 2019 

Kenmerk 
PT36 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 
a.  Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Rapport is nu binnen. 

- 4. Rechtbank Zwolle  
Vraag binnengekomen bij BK. Vragen naar sneeuwval (actie-
In afwachting op antwoord van Trebbe (actie -. 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
In afwachting op projectmanager. 

5.  Herstelmaatregelen 

- In het stappenplan 2.0 is nog steeds discussie. Er is nog geen 
duidelijkheid wanneer en wat er bekend kan worden gemaakt. RVB kan in 
maart een bericht worden gemaakt in afstemming en goedkeuring van 
BZK aan de SPC. 

-Volgens stappenplan 2.0 zullen andere maatstaven worden gebruikt om 
het risico van blauw, oranje en rood. Er zullen waarschijnlijk opnieuw 
bureauonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Het team kan nu al 
informatie opzoeken als er meer duidelijkheid is over stappenplan dat er al 
informatie (legplannen, etc) beschikbaar is. 

6.  Organisatie 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

24 januari 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 7 februari 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam  Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT37 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

7 februari 2019 10:00 

KV7, H1.31 

Aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- Rijnstraat: Rapport is nog niet in de stuurgroep besproken. Advies 
wordt nog niet aan gebruiker verstrekt omdat het rapport nog niet 
verwerkt is. 

- Persbericht: Er zal en persbericht worden gecommuniceerd buiten de 
SPC doordat de behoefte heerst. 

1 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
7 februari 2019 

Kenmerk 

PT37 
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VERTROUWELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

a. Generiek voortgang 

• Er zijn niet veel meer gebouwen over. 
• Nog M defensiegebouwen. 
• Volgend programmateam zal dit doorgenomen worden. 
• Er zijn Mblauwe bijgekomen. 

b. Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
• Rapport is nog niet in de stuurgroep besproken. 
• Advies wordt nog niet aan gebruiker verstrekt omdat het rapport 

nog niet verwerkt is. 
• Aangepast advies is rondgestuurd. 
• Oranje gebieden en niets rood. 
• Moet doorgestuurd te worden naar de stuurgroep. 

- 3. Rechtbank Zwolle  
Vraag binnengekomen bij W Vragen naar sneeuwval (actie 
In afwachting op antwoord van - (actie 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
In afwachting op projectmanager. 

5.  Organisatie 
a) Inzet team VGI  

Er moet gekeken worden hoeveel inzet vanuit VG nog voor dit jaar 
nodig is (acti e 

b) Inzet team Constructeurs  
Er dient gekeken worden hoe de combinatie met VGI voor de 2de 
ronde aangepakt moet gaan worden. 

0 

Datum 

7 februari 2019 

VERTROU WELIJK  Pagina 2 van 3 



VERTROU WELIJK 

M 

7.  Rondvraag en sluiting 
-Geen vragen. 

Datum 
7 februari 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 21 februari 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT3. Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

21 februari 2019 10:00 

KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- Op verzoek van stuurgroep is er een update BPV. Nieuwe rekenmodel 
(programmateam zal het Stappenplan 2.0 blijven noemen)wordt april 
verwacht. 

4.  Voortgang onderzoek 

a. Generiek voortgang 

■ 

■ 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
21 februari 2019 

Kenmerk 

PT38 
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0 

1 

1 

1 

b. Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  

- 3. Rechtbank Zwolle  
In afwachting op antwoord van Trebbe (actie DD). 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport moet beoordeeld worden (actie JK). 

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:  
In afwachting op projectmanager. 

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Aanvullend onderzoek rapport is nog bezig (actie BK). 

5.  Organisatie 
a) �  

■ 

■ 

■ 

Datum 

7 februari 2019 
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0 

7.  Rondvraag en sluiting 
-Geen toevoegingen. 

Datum 

7 februari 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 7 Maart 2019 om 10.00 uur, 53.21. 

VERTROU WELIJK  Pagina 3 van 3 



Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 
Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT39 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

7 maart 2019 10:00 

KV7, S3.21 

Aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

I 

I 

- Voor Rijnstraat 8 is. aanspreekpunt voor vragen maa r is beter 
aanspreekpunt voor dit gebouw. 

Rijksvastgoed bed rijf 

Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

7 maart 2019 

Kenmerk 

PT39 
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VERTROUWELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

a. Generiek voortgang 

I 

I 

b. Huurpanden 
Geen actiepunten. 

c. Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Voor Rijnstraat 8 is E aanspreekpunt voor vragen maar   is beter 
aanspreekpunt voor dit gebouw. 

- 2. Turfmarkt  
De deur die geïnspecteerd moet worden en dat zal in de avonduren of 
weekend. -  neemt contact op met Arcadis 

-7. Volkel, Vliegbasis  
Bij Volkel is in gebouw 1050 zit de scheidswand wat los van de gevel. 
Er zijn een aantal vragen binnengekomen maar vloer en plafond zijn in 
orde. Constructeu r is op locatie geweest en er is antwoord gegeven. 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport is nog niet binnen 

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Aanvullend onderzoek rapport is nog niet binnen 

Datum 

7 februari 2019 
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5.  Organisatie 
a) -  

I 

7.  Rondvraag en sluiting 
-Geen toevoegingen. 

Datum 

7 februari 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 21 Maart 2019 om 15.00 uur, C4.71. 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT40 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

21 maart 2019 14:00 

KV7, C4.71 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- Veel rumoer rondom Rijnstraat 8. Niet alleen rondom BPV maar ook 
andere zaken die spelen. 

I 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

21 maart 2019 

Kenmerk 

PT40 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

a. Generiek voortgang 

- Per project wordt een PID aangemaakt met verzoek financiering. 
- Financering voor huidige BPV programma loopt ook nog. 

b. 

c. Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Op 30 maart zal TNO kloppen. Er si een team communicatie voor de 
Rijnstraat die ook BPV zullen meenemen. 

- 2. Turfmarkt  
Een deur kon niet meer sluiten door verschuiving. E en hebben 
situatie geïnspecteerd (geklopt). Er is niets mis met de v oer, is dus niet 
gelinkt aan breedplaatvloeren. 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport is nog niet binnen. In het weekend is nog geklopt. Verwachting 
eind maart dat de rapport binnen is -  

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Aanvullend onderzoek rapport is nog niet binnen 

Datum 

21 maart 2019 

VERTROU WELIJK  Pagina 2 van 3 



 ̀V ERTROU W ELI]K;� 

5s  Òrganisatie 

Rondvraag  ep sluiting. 

Datu m 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT41 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

4 april 2019 10:00 

KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

I 

- Er zijn drie bijeenkomsten geweest bij de Rijnstraat om werknemers 
te informeren. Weinig opkomst. Er waren veel zelfde gestelde vragen. 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

4 april 2019 

Kenmerk 

PT41 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

a. 

c. Onderzoek volgens stappenplan 

- 1. Rijnstraat 8:  
Voor de Rijnstraat 8 is de brief naar de gemeente ondertekend. Zal 
vandaag uit gestuurd worden. 

- 2. Turfmarkt 
De deur die geïnspecteerd moet worden en dat zal in de avonduren of 
weekend. -  neemt contact op met Arcadis -

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport is nog niet binnen (actie JK). 

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Aanvullend onderzoek rapport is nog niet binnen (actie BK). 

I 

Datum 

4 april 2019 
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VERTROUWELIJK 

1 

1 

5.  Organisatie 
a � 

I 

7.  Rondvraag en sluiting 
-Geen toevoegingen. 

Datum 
4 april 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 18 April 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT42 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 

Vergaderplaats 

4 april 2019 10:00 

KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

1 

1 

- De bijeenkomst op de Rijnstraat is zeer positief ontvangen. 

1 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
18 april 2019 

Kenmerk 

PT42 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

a. Afstemming voortgangsrapportage 

b. 

C. 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

- 1. Rijnstraat 8:  
Voor de Rijnstraat 8 is de brief naar de gemeente ondertekend. Zal 
vandaag uit gestuurd worden. 

- 2. Turfmarkt  
De deur die geïnspecteerd moet worden en dat zal in de avonduren of 
weekend. 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is na vakantie gereed (actie AH en JK). 

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is na vakantie gereed (actie AH en JK). 

1 

Datum 

18 april 2019 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslagPT43 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  2 mei 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering.  zijn vandaag 

vrij. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

-  geeft aan dat er momenteel veel ruis is rondom de proeftuin: 

0 Vorige week werd hij hierover gebeld door een 
journalist van de Cobouw. 

0 BZK heeft een brief ontvangen van Stichting 
Expertisecentrum Regelgeving Bouw waarin zij hun 
zorgen uiten dat het aspect brandveiligheid 
onderbelicht blijft bij de hersteloplossingen in de 
proeftuin. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
2 mei 2019 

Kenmerk 

PT43 
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Wellicht is het een idee om meer toelichting te bieden in een 
algemeen artikel vanuit het RVB over de proeftuin. Dit voorstel zal 
besproken worden in de stuurgroep � ~. 

I 

I 

I 

- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld 
moeten en mogen worden in Tweede Kamer -

4.  Voortgang onderzoek 

a. � 

b. Onderzoek volgens stappenplan 

mits überhaupt 
mogelijk. Afstemmen met Aart vd Assem (actie LTO). 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is volgende week (19) gereed, vóór de 
volgende stuurgroep I 

Datum 

2 mei 2019 
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- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is volgende week (19) gereed, vóór de 
volgende stuurgroep 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

d. Invulling  stappcnplan Doorlopen stappenplan 2.0 
Dit agendapunt noemen we vanaf nu 'Doorlopen stappenplan 2.0'. 

1 

1 

1 M heeft alle adviesbureaus voor de rode en oranje panden 
benaderd. Alleen ABT (RCE) heeft nog niet gereageerd. De overige 
bureaus hebben allen interesse en capaciteit voor de aanvullende 
opdracht stappenplan 2.0. 

- Opdrachtverstrekking Arcadis voor Europol afstemmen met PM 

- Voor de PPS panden (Rijnstraat, -  zal na publicatie 
stappenplan 2.0 aan BAM gevraagd naar de aanpak hiervan. 

5.  Organisatie 
a) 

te nemen en de 
toekomstige behoefte op te nemen. (actie BK). 

Datum 

2 mei 2019 

VERTROU WELIJK  Pagina 3 van 4 



VERTROU WELIJK 

b) 

■ 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

2 mei 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 16 Mei 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT44 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  16 mei 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

- E 

� 

I 

geeft aan dat er momenteel veel ruis is rondom het proeftuin: 

o Er zal een algemeen artikel vanuit het RVB over de 
proeftuin komen. -  

Rijksvastgoed bedrijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
16 mei 2019 

Kenmerk 

PT44 
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VERTROU WELIJK   Datum 

16 mei 2019 

- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld 
moeten en mogen worden in Tweede Kamer -

4.  Voortgang onderzoek 

a. 

I 
b. Onderzoek volgens stappenplan 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is volgende week (19) gereed, vóór de 
volgende stuurgroep -  

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Memo is gereed voor de volgende stuurgroep. 

- 21. Slot Loevestein 

I 
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VERTROU WELIJK 

1 

1 

1 
1 
1 

5.  Organisatie 
a) _  

I 

7.  Rondvraag en sluiting 
-Volgende PT-overleg is 30 mei en die gaat niet door. Deze verplaatsen 

Datum 

16 mei 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 13 juni 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT45 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  3 juni 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, C1.37 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

Rijksvastgoed bedrijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

3 juni 2019 

Kenmerk 

PT45 
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VERTROU WELIJK   Datum 

3 juni 2019 

- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld 
moeten en mogen worden in Tweede Kamer -

4.  Voortgang onderzoek 

a. Huurpanden 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is voor volgende stuurgroep gereed 

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed  
Advies is nog niet ontvangen van een constructeur collega. W zal een 
memo maken maar is afhankelijk van de informatie van het aantal 
werkplekken. E zal contact opnemen met objectmanager 

C. /Proeftuin 
- Aanvraag voor extra bouwkundige bleek niet nodig te zijn. 

Verzoek moet ingetrokken worden 
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5.  Organisatie 

I 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

3 juni 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 13 juni 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT46 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  20 juni 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden. 

3.  Communicatie 

1 

- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld 
moeten en mogen worden in Tweede Kamer (actie 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
20 juni 2019 

Kenmerk 

PT46 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

1 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0 

- Algemene inventarisatie: 
o  Stappenplan 1 is bijna afgerond. 
o  Voor stappenplan 2.0 en proeftuin zijn de budgetten 

opgevoerd. We hebben 2,5 mil. Ter beschikking gesteld. 
o  Stappenplan 2.0 focussen op rood, oranje en blauw. 
o  Inventarisatie oudere panden voor 1998 (lijst van - kan 

begonnen worden in Q3. 
o  Offertes zijn nog niet aangevraagd. 
o  M heeft alle adviesbureaus voor de rode en oranje panden 

benaderd (actie 

■ 

o  Voor de PPS panden (Rijnstraat, -~ zal na publicatie 
stappenplan 2.0 aan BAM gevraagd naar de aanpak hiervan. 

o  Er zijn gegevens nodig van de tralieliggers. Waarschijnlijk 
moeten de producenten gebeld worden. 0 zal contact 
opnemen met producent om te bepalen hoeveel tijd het kost 
om de informatie te verkrijgen (actie 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is voor volgende stuurgroep gereed 
(actie 

5.  Organisatie 

a 

0 

0 

Datum 

20 juni 2019 
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VERTROU WELIJK 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

20 juni 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Maandag 1 juli 2019 om 10.00 uur, S2.55 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT47 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  1 juli 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, S2.55 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Voor de vakantie van de PA is geen verslag en agenda gedeeld. 

3.  Communicatie 

- De minister heeft aan de kamer medegedeeld dat alle gebouwen aan 
de bouwbesluiten moeten voldoen. Tweede kamer brief zal 
binnenkort uitgestuurd worden. 

- In het RCE gebouw zitten meerdere gebruikers die niet op de hoogte 
waren gesteld over informatie voor medewerkers. De RVB 
communicatie adviseur heeft het opgepakt en er is een bericht 
uitgestuurd. 

- Er zal in juli een SPC bijeenkomst worden georganiseerd in 
september (actie _ Er kan dan ook een update gegeven worden 
over de proeftuin. 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

1 juli 2019 

Kenmerk 

PT47 
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VERTROU WELIJK   Datum 

1 juli 2019 

- De volgende stuurgroep is 4 juli en er za een update gegeven worden 
voortgang stappenplan 1.0 en 2.0. 

- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld 
moeten en mogen worden in Tweede Kamer (actie _  

4.  Voortgang onderzoek 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0 

- Alle memo's zijn binnen. Er zijn nog 62 panden die nog bekeken moeten 
worden. 

- Algemene inventarisatie: 
0 

o  Voor volgende stuurgroep een inschatting en tijdspad voor 19 
panden maken (actie 

o  De PPS gevouwen eienen ee contractmanagers 
gecontacteerd worden (actie _ 

o  Volgende week donderdag een startbijeenkomst organiseren 
met de partijen. 

0 

o Stappenplan 2.0 worden nu alle opdrachten uitgestuurd. 
o  zijn nu nog bezig met afronding stappenplan 

1.0. 
o  moeten beslissen over voortgang en 

financiering programma BPV. 

- 8. Schepenen 7 Lelystad  
Rapport wordt beoordeeld. Memo is voor volgende stuurgroep gereed 
(actie - 

5.  Organisatie 
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VERTROU WELIJK   Datum 

1 juli 2019 

7.  Rondvraag en sluiting 
- W is in september op vakantie en een week op cursus. —  

dient als achtervang. 
- De uitgenodigde van maandelijks coördinatieoverleg dienen ook 

uitgenodigd worden voor een proeftuin. 
- Voor de tralieliggers moet er contact opgenomen moeten worden met 

bubbledeck (actie -
- Er zal nogmaals een BPV etentje georganiseerd worden (actie-

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 11 juli 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT4. 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  11 juli 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

Mededelingen: 
- volgende keer dat er een kamerbrief eruit moet dan moet communicatie 

eerder betrokken worden. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Geen opmerkingen. 

3.  Communicatie 

- Er zal in juli een SPC bijeenkomst worden georganiseerd in 
september (actie ~ Er kan dan ook een update gegeven worden 
over de proeftuin. Geen 18 september want dan vindt er een grote 
brreedplaatvloeren seminar plaats. 

- Er zijn wat opmerkingen binnengekomen van de kamer brief. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
11 juli 2019 

Kenmerk 

PT48 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

1 
1 

M 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0 

- Algemene inventarisatie: 
o Voor volgende stuurgroep een inschatting en tijdspad voor 18 

panden maken (actie 
o Hoe gaan we om met verschillende engineeringsprijzen van 

partijen om? Met partijen om de tafel zitten en vragen waar de 
rijzen vandaan komen (actie 

o Tijdspad proeftuin naar me sturen (acti e 

■ 

o Het 3 PPS gebouwen overleg is ingepland (actie 

■ 

o Memo voor stappenplan 2.0 is al bij de stuurgroep geweest en 
moet ook gedeeld worden met alle partijen. 

5.  Organisatie 

a 

� 

� 

Datum 

11 juli 2019 
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VERTROU WELIJK 

7.  Rondvraag en sluiting 
- W is in september op vakantie en een week op cursus. -  

dient als achtervang. 
- De uitgenodigde van maandelijks coördinatieoverleg dienen ook 

uitgenodigd worden voor een proeftuin overleg (actie 

- Er zal nogmaals een BPV etentje georganiseerd worden (acti e 

Datum 

11 juli 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 25 juli 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT49 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  25 juli 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

Mededelingen: 
- volgende keer dat er een kamerbrief eruit moet dan moet communicatie 

eerder betrokken worden. 

I 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Geen opmerkingen. 

3.  Communicatie 

- Er zal in juli een SPC bijeenkomst worden georganiseerd in 
september (actie ~ Er kan dan ook een update gegeven worden 
over de proeftuin. Geen 18 september want dan vindt er een grote 
brreedplaatvloeren seminar plaats. 

- Er zijn wat opmerkingen binnengekomen van de kamer brief. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
25 juli 2019 

Kenmerk 

PT49 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

1 
1 

M 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0 

- Algemene inventarisatie: 
o  Voor volgende stuurgroep een inschatting en tijdspad voor 18 

panden maken (actie 
o  Hoe gaan we om met verschillende engineeringsprijzen van 

partijen om? Met partijen om de tafel zitten en vragen waar de 
rijzen vandaan komen (actie 

o  Tijdspad proeftuin naar me sturen (acti e 

o  Het 3 PPS gebouwen overleg is ingepland (actie 
0 

o  Memo voor stappenplan 2.0 is al bij de stuurgroep geweest en 
moet ook gedeeld worden met alle partijen. 

5.  Organisatie 
a) Algemene programma team  
-W zal met het programma stoppen. Wanneer is nog niet duidelijk. 

en M zullen betrokken blijven bij het programma. 

b) Inzet team VGI  
- -  zal nog aangehouden worden voor het programma. 
houdt dat bij (actie 

c) Inzet team Constructeurs  
- M heeft contact gehad met  en die heeft laten 
weten dat hij ~  waarschijnlijk niet meer mag verlengen (actie 

- Contract van ~  checken (actie 

Datum 

11 juli 2019 
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VERTROU WELIJK 

d) 

M 

7.  Rondvraag en sluiting 
- W is in september op vakantie en een week op cursus. -  

dient als achtervang. 
- De uitgenodigde van maandelijks coördinatieoverleg dienen ook 

uitgenodigd worden voor een proeftuin overleg (actie 
projectmanagers). 

- Er zal nogmaals een BPV etentje georganiseerd worden (acti e 

Datum 

11 juli 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 25 juli 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT50 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  12 augustus 2019 13:00 

Vergaderplaats  KV7, KV4.103 

Aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag is niet rondgestuurd. 

3.  Communicatie 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
12 augustus 2019 

Kenmerk 

PT50 
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VERTROU WELIJK  Datum 

12 augustus 2019 

- Voor het seminar van VNConstructeurs is inmiddels ook het verzoek 
binnen gekomen om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Eerder is al 
in de stuurgroep besloten dat dit akkoord is, mits het puur 
inhoudelijk blijft. Idee was om over de proeftuin te vertellen. 
vraagt zich af hoe we hier nu mee om moeten gaan gezien de ruis 
rondom de proeftuin momenteel. ~  zal dit voorleggen aan de 
stuurgroep (acti e 

- De SPC bijeenkomst staat gepland voor 3 okt. Het programma wordt 
besproken. Ook hier rijst weer de vraag hoe om te gaan met 
communicatie proeftuin. Ook is nog onduidelijk of de proeftuin op dat 
moment voldoende heeft opgeleverd om te kunnen delen. 

- Rechtbank Zwolle heeft nogmaals gevraagd wanneer het bezoek aan 
de proeftuin zal plaatsvinden. (acti e 

4.  Voortgang onderzoek 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
- Oude ramingen wijken af van nieuwe ramingen ivm weglaten 
delaminatie onderzoek 
- Controle of alle offerte-aanvragen inkoop-technisch correct verlopen 
(actie 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Conceptrapport BAM is afgerond en besproken. Op een aantal punten 
verschillen M  en BAM van mening. Er is daarom geen instemming van 
RVB op het rapport. Het is aan de stuurgroep om hierover een besluit te 
nemen. (actie 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
adviseert om parallel te schakelen: zowel uitvoeren stappenplan 2 als 

organisatie herstelproject opstarten. _  vertelt dat dit ook de bedoeling 
is en al verzocht is aan de  zit echter momenteel ziek 
thuis tot eind augustus. 
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VERTROUWELIJK   Datum 

12 augustus 2019 

- Algemene inventarisatie:  
o  Fase 1 = lijst van 

Fase 2 = opnieuw beoordelen groene panden 
Fase 3 = alle panden vóór 1998 

o  M  en co werkt aan de inventarisatie. W zal hem periodiek 
om een overzicht vragen. 

c. Proeftuin 
- In het team heerst het gevoel dat werkzaamheden voor de proeftuin en 
daarmee het locatiebezoek niet volgens planning (eerste 2 weken van 
september) zullen worden uitgevoerd. Er is behoefte aan een concrete 
planning en inzicht in gemaakte afspraken (acti e 
- Mocht de planning niet gehaald worden, dan moet dit zorgvuldig 
gecommuniceerd worden ivm de (media)gevoeligheid die rondom dit 
onderwerp is ontstaan. (actie 
- BAM heeft niet op tijd kunnen starten met de engineering en is 
momenteel met vakantie. BAM zal daarom niet gelijk met de andere 
partijen mee kunnen doen met de proeftuin. Volgens t is dit geen 
probleem omdat de werkzaamheden qua uitvoeringsoverlast vergelijkbaar 
zijn. 
-W waarschuwt dat het toetsen van de uitvoeringsoverlast de nodige 
voorbereiding behoeft. Welke specialistische partijen kunnen dit toetsen 
en zijn die beschikbaar? (actie 

5.  Organisatie 

E 

0 

0 
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VERTROU WELIJK   Datum 

12 augustus 2019 

7.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 22 augustus 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT51 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  22 augustus 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag is niet rondgestuurd. 

3.  Communicatie 

- Nieuwsbericht rondom de proeftuin en seminar zal opgenomen 
worden met 

1 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
22 augustus 2019 

Kenmerk 

PT51 
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VERTROU WELIJK  Datum 

22 augustus 2019 

- Voor het seminar van VNConstructeurs is inmiddels ook het verzoek 
binnen gekomen om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Eerder is al 
in de stuurgroep besloten dat dit akkoord is, mits het puur 
inhoudelijk blijft. Idee was om over de proeftuin te vertellen. 

- De SPC bijeenkomst staat gepland voor 3 okt. Het programma wordt 
besproken. Ook hier rijst weer de vraag hoe om te gaan met 
communicatie proeftuin. Ook is nog onduidelijk of de proeftuin op dat 
moment voldoende heeft opgeleverd om te kunnen delen. 

- Rechtbank Zwolle heeft nogmaals gevraagd wanneer het bezoek aan 
de proeftuin zal plaatsvinden (actie 

4.  Voortgang onderzoek 

I 
I 

I 

I 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
- Er is overlegd met Inkoop over het verschil tussen ramingen en offertes. 
Er zijn geen overeenkomsten tussen twee verschillende ICM adviseurs. 
zal een mail opstellen met de informatie om iedereen betrokken op de 
hoogte te stellen (actie 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Conceptrapport BAM is afgerond en besproken. Op een aantal punten 
verschillen M en BAM van mening. Er is daarom geen instemming van 
RVB op het rapport. W is uitgenodigd voor de volgende stuurgroep. Er is 
meer argumentatie nodig om deze kwestie op te lossen (actie 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
adviseert om parallel te schakelen: zowel uitvoeren stappenplan 2 als 

organisatie herstelproject opstarten. ~  vertelt dat dit ook de bedoeling 
is en al verzocht is aan de projectmanager. ~  zal volgende week met 
de projectmanager overleggen. 
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VERTROU WELIJK  Datum 

22 augustus 2019 

Er is een apart project lopende bij de Turfmarkt. W is als constructeur 
erbij betrokken. 0 zal met Zonneveld contact opnemen over stand van 
zaken (actie 

-3. Rechtbank Zwolle  
Project loopt vertraging op door nieuwe offerte. Die moet nog beoordeeld 
worden. 

-S.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
Offertes zijn naar - gestuurd maar door de vakantie van 0 en 
inkoop technische onzekerheden zijn die niet ingeschoten. 

-7.Vliegbasis Volkel  
Proces loopt. Gebruiker heeft geen interesse in deelname bezoek 
proeftuin. 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Stand van zaken is nagevraagd bij ABT (actie 
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VERTROU WELIJK  Datum 

22 augustus 2019 

- Algemene inventarisatie:  
o  Fase 1 = lijst van 

Fase 2 = opnieuw beoordelen groene panden 
Fase 3 = alle panden vóór 1998 

o  ~  en co werkt aan de inventarisatie. W zal hem periodiek 
om een overzicht vragen. 

c. Proeftuin 
- Van ABT heeft de uitwerkingen binnen. Volgende week kan pas overlegd 
worden. Model is niet gebouwd door ABT. De originele offerte is gesplitst 
en opnieuw ingediend. De planning is afhankelijk van een aantal factoren. 
De werkzaamheden voor de proeftuin en daarmee het locatiebezoek zullen 
niet volgens planning (eerste 2 weken van september) uitgevoerd worden. 
Er is behoefte aan een concrete planning en inzicht in gemaakte afspraken 
(actie 
- Mocht de planning niet gehaald worden, dan moet dit zorgvuldig 
gecommuniceerd worden ivm de (media)gevoeligheid die rondom dit 
onderwerp is ontstaan. (actie 
- BAM heeft niet op tijd kunnen starten met de engineering en is 
momenteel met vakantie. BAM zal daarom niet gelijk met de andere 
partijen mee kunnen doen met de proeftuin. Volgens M is dit geen 
probleem omdat de werkzaamheden qua uitvoeringsoverlast vergelijkbaar 
zijn. BAM moet echt wel meegenomen worden. 
-W waarschuwt dat het toetsen van de uitvoeringsoverlast de nodige 
voorbereiding behoeft. Er is nog helemaal niets bekend wat er die dag 
gaat gebeuren. Volgende week zullen -  overleg hebben hoe 
dit georganiseerd hebben. 0 is in overleg met partij voor het toetsen van 
de uitvoeringsoverlast. (actie 

5.  Organisatie 

a 

0 

0 

7.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 5 september 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT52 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  5 september 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

- Voor het budget voor de herstel projecten kan er nu via BZK een 
voorzieningen aangevraagd worden op basis van calamiteiten. De 
concrete gevolgen voor deze voorziening moet nog aan de stuurgroep 
voorgelegd worden m.b.t. de herstelkosten en rest van de kosten van 
het programma. DT heeft het besluit genomen. Het stuk voorgelegd 
aan het DT is tot stand gekomen zonder programma BPV te 
betrekken. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

- De SPC bijeenkomst op 3 oktober zal niet plaatsvinden door de 
uitloop van de proeftuin. Er zal een nieuwe datum voorgelegd worden 
in afstemming met organisator Proeftuin (acti  Het 
programma wordt besproken. Ook hier rijst weer de vraag hoe om te 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

5 september 2019 

Kenmerk 

PT52 
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VERTROUWELIJK  Datum 

5 september 2019 

gaan met de communicatie rondom de proeftuin. Ook is nog 
onduidelijk of de proeftuin op dat moment voldoende heeft 
opgeleverd om te kunnen delen. 

- Eind van de week moet duidelijk zijn wat wanneer gaat gebeuren in 
de proeftuin. Er dient een draaiboek te komen voor de bezoekdag 
van de proeftuin. 

- Nieuwsbericht rondom de proeftuin en seminar zal opgenomen 
worden met 

- Voor het seminar van VN Constructeurs zal E een verhaal houden. 

4.  Voortgang onderzoek 

1 m  

� 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
- Er is overlegd met Inkoop over het verschil tussen ramingen en offertes. 
Er zijn geen overeenkomsten tussen twee verschillende ICM adviseurs. 
zal een mail opstellen met de informatie om iedereen betrokken op de 
hoogte te stellen (actie -  

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Conceptrapport BAM is afgerond en besproken. Op een aantal punten 
verschillen W  en BAM van mening. Er is daarom geen instemming van 
RVB op het rapport. W  is uitgenodigd voor de volgende stuur roe . Er is 
meer argumentatie nodig om deze kwestie op te lossen (acti e 

- 2. Den Haaq, Turfmarkt  
Er is een apart project lopende bij de Turfmarkt. Jan is als constructeur 
erbij betrokken. 3 zal met Zonneveld contact opnemen over stand van 
zaken (actie M De projectmanager is 
Opdracht aan Zonneveld is verstrekt. 

-3. Rechtbank Zwolle  
DE bestelaanvraag is ingeschoten voor de opdracht aan Arcadis (actie 

-S.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
moeten de opdracht nogmaals bespreken door inkoop 

tec nisc e problemen. 

-7.Vliegbasis Volkel 
Proces loopt. 
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VERTROU WELIJK   Datum 

5 september 2019 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Offerte is er en dient ingeschoten worden (actie -

- 11. Schepenen 7 te Lelystad  
Losse opdrachten dienen nog ingeschoten te worden (actie -

- Algemene inventarisatie:  
o  Fase 1 = lijst van 

Fase 2 = opnieuw eoordelen groene panden 
Fase 3 = alle panden vóór 1998 

o  -  en co werkt aan de inventarisatie. W zal hem periodiek 
om een overzicht vragen. 

o  Lichtgroen en donker groen is gecontroleerd en groen blijft 
groen. 

o  Fase 1 is helemaal gedaan. 
o  Fase 2 ook helemaal gedaan. 
o  Fase 3 wordt momenteel nog uitgevoerd. 
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VERTROU WELIJK   Datum 

5 september 2019 

c. Proeftuin 
- De doorloop van de uitvoering van de proeftuin zijn een paar dagen. Om 
die reden dienen de dagen strak gepland te worden, zeker ivm bezoek van 
klanten. Week 38 worden de resultaten verwachten. De resultaten dienen 
ook door het team beoordeeld te worden. Week 39 dient het pakket 
gereed te zijn om de opdrachten naar de uitvoerders te sturen. Alleen één 
partij heeft een wachttijd van een week nodig. Medio 15 oktober kan het 
uitgevoerd worden. 
- BAM is nog onzekere factor. 
- Het programmateam dient rekening te houden met dat de 
versterkingsmethodes ook daadwerkelijk getoetst moeten worden. 
- IVM brandveiligheid moet het voldoen aan de vereisten. Projectleider 
wordt verzocht dit proactief door te communiceren (actie  
- Er is al contact opgenomen met het bureau dat onderzoek za doen mbt 
geluid en trilling. Opdracht zal naa r gestuurd worden zodra het kan 
(actie - 

5.  Organisatie 

■ i  

7.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 19 september 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT53 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  19 september 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
-  heet allen welkom en opent de vergadering. 

- .  gaat weg om zich meer te richten op eigen bedrijf. De 
werkzaamheden moeten verdeeld worden. W zal de huurpanden 
oppakken met  zal de proeftuin oppakken. 

-  moet uitgenodigd worden voor programmateam van 3 
oktober (actie -  

- .  is gevraagd om een overzichtslijst aan te leveren met stand van 
zaken van huurpanden, stappenplan 2.0 en proeftuin. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

19 september 2019 

Kenmerk 

PT53 
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VERTROU WELIJK   Datum 

19 september 2019 

3.  Communicatie 

- De SPC bijeenkomst op 3 oktober zal niet plaatsvinden door de 
uitloop van de proeftuin. Datum moet no bepaald worden, 
verwachting is medio november. 

4.  Voortgang onderzoek 

t 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Wachten op definitieve versie. Stuurgroep besproken we kunnen niet hard 
maken van de kopnaden en we kunnen zelf wel financieren mochten 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
Week 38 wordt iets verstuurd aan 
verstrekt. 

-3. Rechtbank Zwolle  
Medio oktober wordt rapport verstuurd. 

. Opdracht aan Zonneveld is 

-5.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn 
Opdracht is gegeven. 

-7.Vliegbasis Volkel  
Proces loopt. Programmateam dient aandacht te besteden aan wie contact 
houdt met projectleider (actie ~ 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Opdracht is gegeven. 

- 11. Schepenen 7 te Lelystad 
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VERTROUWELIJK  Datum 

19 september 2019 

- Algemene inventarisatie:  
o  Fase 1 = lijst van 

Fase 2 = opnieuw eoordelen groene panden 
Fase 3 = alle panden vóór 1998 

o  -  en co werkt aan de inventarisatie. W zal hem periodiek 
om een overzicht vragen. 

c. Proeftuin 
- door de huidige projectleider 1 wordt een draaiboek gemaakt voor de 
dag voor bezoekers en onderzoe sbureau voor geluid en overlast 
onderzoek. 
- Het is de bedoeling dat Maandag 28 oktober de voorbereidingen door de 
partijen gedaan worden. 
-Dinsdag 29 oktober kan het onderzoeksteam hun metingen gaan doen en 
het overgoot deel van de werkzaamheden kunnen opdeze dg uitgevoerd 
worden. 
-Woensdagochtend kan de kijkdag voor SPC's plaatsvinden. De partijen 
ronden hun werkzaamheden af terwijl de bezoekers de werkzaamheden 
bekijken en het resultaat zien. Woensdagmiddag kunnen de partijen hun 
de tijd gebruiken om de locatie af te ruimen. 
- Er is al contact opgenomen met het bureau dat onderzoek zal doen mbt 
geluid en trilling. Opdracht zal naa r gestuurd worden zodra het kan 
(actie - 

5.  Organisatie 
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VERTROU WELIJK   Datum 

19 september 2019 

7.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 3 oktober 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT54 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 3 oktober 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

-  zal ivm met vertraging trein later aanschuiven. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

- De proeftuin wordt steeds meer aandacht maar de capaciteit is een 
issue. Er is capaciteit nodig voor de proeftuin. 

- Woensdagavond 9 oktober om 21.10 uur zal op NPO op het 
programma kennis van nu breedplaatvloeren aan bod komen. Er 
dient contact opgenomen te worden met  ) 

- De SPC bijeenkomst dient een datum gepland te worden. 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

3 oktober 2019 

Kenmerk 

PT54 
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VERTROU WELIJK 

4.  Voortgang onderzoek 

I 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
RVB gaat niet in discussie omtrent de kopnaden. Er dient uitgezocht te 
worden wat de impact is (actie-  Afspraak met contactmanagers zal 
verplaatst worden 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
Er dient een afspraak met Zonneveld gemaakt te worden om het rapport 
te bespreken (actie-  Er zal een project opgestart worden voor het 
Cyber security center maar als er versterkt moet worden zal dit een issue 
worden (actie —  

-3. Rechtbank Zwolle  
Medio oktober wordt rapport opgestuurd. Er is nog geen concept rapport 
ontvangen (actie -  

-S.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
Opdracht is ontvangen. Capaciteit is een issue. Eerst zal Doorn (eind 
november) opgepakt worden daarna Arnhem en als laatst Gilze Rijen (end 
december). 

-7.Vliegbasis Volkel  
W zal het programmateam voortaan op de hoogte houden over de 
voortgang van project. W zal  hiervan op de hoogte 
brengen (actie - 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Opdracht is gegeven. 

Datum 

3 oktober 2019 
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VERTROU WELIJK 

c. Proeftuin 
- Het pand was niet hygiënisch. 
- Er is een draaiboek aanwezig. 
- Er zijn geen uitnodigingen gestuurd (actie — Concept 
uitnodiging dient aangemaakt te worden. Deelnemerslijst delen (actie 

- Schoonmaak is geregeld. 
-  dienen ook een uitnodiging te ontvangen. 
- Toegang tot et pan en veiligheidskleding is ook een onderzoek van de 
organisatie. 
- Iemand van het - is nodig (actie-

5.  Organisatie 

■ i  

7.  Rondvraag en sluiting 
Geen bijzonderheden 

Datum 

3 oktober 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 17 oktober 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PTSS 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  17 oktober 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

-  zal ivm met vertraging trein later aanschuiven. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

- De proeftuin wordt steeds meer aandacht maar de capaciteit is een 
issue. Er is capaciteit nodig voor de proeftuin. 

- Woensdagavond 9 oktober om 21.10 uur zal op NPO op het 
programma kennis van nu breedplaatvloeren aan bod komen. Er 
dient contact opgenomen te worden met Loek i ~ �) 

Rijksvastgoed bedrijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
17 oktober 2019 

Kenmerk 

PT55 

- De SPC bijeenkomst dient een datum gepland te worden. 

4.  Voortgang onderzoek 
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VERTROU WELIJK 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Het tweede conceptrapport van BAM dient bekeken te worden (actie-
Afspraak met contactmanagers zal verplaatst worden. 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
Er dient een afspraak met Zonneveld gemaakt te worden om het rapport 
te bespreken (actie-  Er zal een project opgestart worden voor het 
Cyber security center maar als er versterkt moet worden zal dit een issue 
worden (actie~ ). E blijft betrokken bij (NSSC). Er dient een 
advies geschreven te worden rondom project (actie -
Second opinion uitgevraagd bij TNO, eerst complete rapportage van 
zonneveld dient getoetst te worden door RVB, dan rapportage + advies 
RVB aanbieden aan TNO. Onderzoek vloeren 4 + 5 is enkel advies in het 
kader van project NSSC uitgevoerd. 

-3. Rechtbank Zwolle  
Medio oktober wordt rapport opgestuurd. Er is nog geen concept rapport 
ontvangen (actie -

-5.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
Opdracht is ontvangen. Capaciteit is een issue. Eerst zal Doorn (eind 
november) opgepakt worden daarna Arnhem en als laatst Gilze Rijen (end 
december). 

-7.Vliegbasis Volkel  
zal het programmateam voortaan op de hoogte houden over de 

voortgang van project. 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Opdracht is gegeven. 

Datum 

17 oktober 2019 
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VERTROU WELIJK 

c. Proeftuin 
- Het is veel werk, race tegen de klok. Er wordt hard gewerkt door team. 
- Overnachting kan via leidinggevende aangevraagd worden 

Knelpunten: 
- Aansprakelijkheid: BAM zegt niet aansprakelijk te zijn voor aanboren 
leidingen (betonkernactivering). 
-Opdrachten zijn door . mondeling verstrekt en niet volgens procedure 
ICM. Dit dient met ICM verder opgepakt te worden (actie-
2 heeft gisteren BAM gesproken, bij een eerder project stond er een 
installateur klaar voor als er iets mis gaat (beheersmaatregel). 
W neemt contact op met Objectmanager of er iemand is die daar kennis 
van heeft en aanwezig kan zijn tijdens werkzaamheden. 
- Ontruimingsplan: -  kan via via achterhalen wie vanuit het COA daar 
gezeten. Die partij heeft mogelijk een ontruimingsplan. 

kan geen contact krijgen met  neemt contact op 
vervangt _  tijdens vakantie voor enkele onderwerpen. 

- Risicodossier: is er iemand met een lijst bezig? (actie—  

bdoet welkomstwoord, dan . de huishoudelijke mededelingen, . en 
orte inhoudelijke impressie 

- nader hand bericht toesturen naar aanwezigen met ruimte voor pand-
specifieke vragen: spc bijeenkomst en in herstel-projectteam 
- foto's ter beschikking stellen aan pers (actie -
- aannemers: staat iedereen paraat? . rapporten aan het beoordelen, 
iedereen is (net) op tijd klaar 
—  zegt dat in dezelfde week onderzoek zijn gepland mbt 
brandveiligheid. Contact opnemen met 
- Het pand was niet hygiënisch. 
- Er is geen draaiboek aanwezig. 

Datum 

17 oktober 2019 
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VERTROU WELIJK 

- Er zijn geen uitnodigingen gestuurd (actie  Concept 
uitnodiging dient aangemaakt te worden. Dee nemers ijst delen (actie 

- Schoonmaak is geregeld. 
-  dienen ook een uitnodiging te ontvangen. 
- Toegang tot et pan en veiligheidskleding is ook een onderzoek van de 
organisatie. 
- Iemand van het - is nodig (actie-

5.  Organisatie 

I 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

17 oktober 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 31 oktober 2019 om 14.00 uur, s1.10 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 
Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT56 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 31 oktober 2019 14:00 

Vergaderplaats  KV7, S1.10 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
-  heet allen welkom en opent de vergadering. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

- De proeftuin evaluatie is op de agenda. Schade is ontstaan tijdens de 
proeftuin, dit dient opgepakt te worden (actie~ ). 

- Woensdagavond 9 oktober om 21.10 uur zal op NPO op het 
programma kennis van nu breedplaatvloeren Turfmarkt aan bod 
gekomen. Er zal een bijeenkomst 28 november plaatsvinden op de 
Turfmarkt maar het is niet gecommuniceerd (actie -

- De SPC bijeenkomst dient een datum gepland te worden. 

Rij ksvastgoedbedrijf 
Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

31 oktober 2019 

Kenmerk 

PT56 
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VERTROU WELIJK 

4. 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Het tweede conceptrapport van BAM is bekeken. Na afronding van RVB en 
Bam advies kan het gepresenteerd worden aan de Rijnstraat gebruikers. 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
Rapporten zijn binnen en kunnen nu beoordeeld worden (actie - Er 
zal een project opgestart worden voor het Cyber security center maar als 
er versterkt moet worden zal dit een issue worden (actie~ ). 
blijft betrokken bij (NSSC). Er dient een advies geschreven te worden 
rondom project (actie -  

-3. Rechtbank Zwolle  
Rapport is binnen en dient beoordeeld te worden (actie 

-5.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
Gebouw kan hopelijk groen worden. Eind november dient het rapport 
aangeleverd worden. 

-7.Vliegbasis Volkel  
AH zal het programmateam voortaan op de hoogte houden over de 
voortgang van project. 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Verwachting is dat RVB het rapport in november ontvangt. 

Datum 

31 oktober 2019 
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VERTROU WELIJK 

c. Proeftuin 
- Het is veel werk, race tegen de klok. Er wordt heel hard gewerkt door 
het team. 
- Eerste reacties zijn erg positief. We kunnen spreken van een succesvolle 
bijeenkomst. 
- Schoonmaak was niet geregeld door -
- _  zal de evaluatie van de proeftuin oppakken. 
- Nazorgtraject dat alle partijen de tekeningen van het gebouw te 
ontvangen. 
- Aan de objectmanager vragen om de tekeningen ook digitaal in ons 
systeem te zetten (actie ~ 
- Resultaten technische controle - volgende week start en de week erna 
met elke partij bespreken. 

5.  Organisatie 

I 

Datum 

31 oktober 2019 
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VERTROU WELIJK 

7.  Rondvraag en sluiting 

Datum 

31 oktober 2019 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 14 november 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

v e r sl a g PT.7 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 14 november 2019 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
-  heet allen welkom en opent de vergadering. Voorstelronde voor de nieuwe 
medewerker van BPV. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

De SPC bijeenkomst is gepland op 5 december. Relatiemanagement 
vraagt zich af of de bijeenkomst nu echt wel nodig zijn. 
Programmateam neigt ernaar om de bijeenkomst naar volgend jaar 
door te schuiven door de drukte en aankomende feestdagen. 

- LinkedIn was er een bericht geplaatst over Proeftuin en een persoon 
heeft een bericht geplaatst. -  hebben een antwoord 
bedacht en op LinkedIn gezet. 

Rijksvastgoedbedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

14 november 2019 

Kenmerk 

PT57 
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VERTROU WELIJK  Datum 

14 november 2019 

- De foto van de proeftuin op rijksportaal is weggehaald die een 
onveilige situatie schetste. 

De bijeenkomst van de Turfmarkt is op 28 november. Verder 
afhandeling wordt door  ). 

Er komt wellicht een WOB verzoek aan. Dit is ter kennisgeving. 

28 november alternatief 

4.  Voortgang onderzoek 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haag. Rijnstraat  
Het aangepaste conceptrapport van BAM ligt ter beoordeling (actie -

- 2. Den Haag. Turfmarkt  
Rapporten zijn binnen en kunnen nu beoordeeld worden (actie -

-3. Rechtbank Zwolle  
Rapport is binnen en dient beoordeeld te worden (actie -

-S.Van Braam Houckqeestkazerne, Mariniersweq 7 te Doorn  
Gebouw kan hopelijk groen worden. Eind november dient het rapport 
aangeleverd worden (actie _ 

-7.Viiegbasis Volkel  
■ zal het programmateam voortaan op de hoogte houden over de 
voortgang van project. 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Er is contact geweest met ABT. Rapportage is bijna gereed. Zodra ABT 
opdracht voor meerwerk ontvangen zullen zij het rapport opsturen. 
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VERTROU WELIJK   Datum 

14 november 2019 

c. Proeftuin 
- Eind oktober heeft de proeftuin plaatsgevonden. 
-W zal dit project oppakken. 
- De objectmanager kan de taken niet oppakken. 

kunnen W van informatie voorzien. 
- Technische controles dienen nog steeds beoordeeld te worden (actie 
en 

heeft aangeboden dat een andere persoon de evaluatie moet 
uitvoeren. De deelnemende partijen kunnen voor een deel van de 
evaluatie aansluiten. 
- Qua communicatie bijna geen negatieve artikelen naar voren gekomen. 
-W heeft de vraag gesteld of er een eindrapport zal worden gemaakt. De 
stuurgroep zou ook graag de bevindingen willen ontvangen. Er zal een 
technische rapportage gemaakt worden voor intern gebruik en voor de 
deelnemende partijen. Er zal een memo voor de stuurgroep gemaakt 
worden. 
- De opdracht voor AV consulting BV is nog niet ontvangen (actie 

5.  Organisatie 
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VERTROU WELIJK   Datum 

14 november 2019 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 28 november 2019 om 10.00 uur, H1.31 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROU WELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT58 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  2 december 2019 15:15 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

vraagt hoe we qua prioritering om gaan met panden onder afkeurniveau. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

- De SPC bijeenkomst wordt gepland in januari 2020. W neemt de 
organisatie op zich, samen met relatiemanagement. (actie -

- De bijeenkomst van de Turfmarkt op 28 november is goed verlopen 
en werd gewaardeerd door de aanwezigen. 

- Er ligt een WOB verzoek. Eerste acties zijn inventarisatie van het 
aantal stukken en zienswijze vragen bij betrokken partijen. (actie 

Rijksvastgoed bedrijf 

Transacties en Projecten 

Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

2 december 2019 

Kenmerk 

PT58 
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VERTROU WELIJK   Datum 

2 december 2019 

- In december verschijnt er een artikel over de breedplaatvloeren in de 
Kortom. 

4.  Voortgang onderzoek 

I 

I 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Het aangepaste conceptrapport van BAM is beoordeeld. De laatste 
aanpassingen liggen bij BAM. De kopnaden worden nu ook berekend. 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
Deze week komt de volgende batch resultaten binnen ter beoordeling. 
(actie -  Er zullen geen tussentijdse resultaten worden gedeeld met de 
gebruiker. Jan is betrokken bij een ander lopend project op de Turfmarkt 
met hoge prioriteit. Hiervoor zal hij wel rekening houden met de eerste 
resultaten, zonder deze verder te delen. 

-3. Rechtbank Zwolle  
Rapport is beoordeeld en besproken met Arcadis. 

-5.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
Gebouw kan hopelijk groen worden. Eind december wordt het rapport 
verwacht (actie 

-7.Vliegbasis Volkel  
Per hersteld gebouw zal er een memo worden opgesteld. (actie-

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort  
Rapportage is gereed. Zodra ABT opdracht voor meerwerk ontvangen 
zullen zij het rapport opsturen. Opdracht ligt nog bij inkoop. (actie-
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VERTROU WELIJK   Datum 

2 deoember 2019 

c. Proeftuin 
- - heeft het project inmiddels opgepakt. 
- er wordt een expert ingeschakeld voor herstel betonkernactivering. 
(actie -
- Er komt in januari een terugkomdag met de aannemers. (actie -
- Ook komt er een interne evaluatie. (actie 
- VN Constructeurs werkt aan een objectief Efficument betreffende de 
herstelmethoden. Uitvoeringsinput vanuit de proeftuin zou hier waardevol 
kunnen zijn. 
- in het technisch eindra  ort zal ook een risico opsomming worden 
opgenomen. actie 
- Technische contro es lenen nog steeds beoordeeld te worden (actie ■ 

5.  a anisatie 

■ 
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VERTROUWELIJK  Datum 
2 december 2019 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 12 november 2019 om 15.00 uur 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT5. 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd  2 december 2019 15:15 

Vergaderplaats  KV7, H1.31 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

vraagt hoe we qua prioritering om gaan met panden onder afkeurniveau. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

- Er ligt een WOB verzoek. Voor kerst: zienswijze, verzamelen: en 
interne stukken, fin. Later ext en mails 

4.  Voortgang onderzoek 
a. 

1 

1 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
2 december 2019 

Kenmerk 

PT58 
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VERTROU WELIJK  Datum 

2 december 2019 

1 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haag, Rijnstraat  
Het aangepaste conceptrapport van BAM is beoordeeld. De laatste 
aanpassingen liggen bij BAM. (Actie 

- 2. Den Haag, Turfmarkt  
Zonneveld ligt op schema, 0 heeft wel al wat opmerkingen (acti e 
TNO overleg, overeenstemming en planning 

neemt verloop opdracht stappenplan 2 over 

-3. Rechtbank Zwolle  
Rapport is beoordeeld en besproken met Arcadis. (Actie 

-S.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
Eind december wordt het rapport verwacht (actie 

-7.Vliegbasis Volkel  
3e pand (gebouw 1000)? Contact  (actie 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Rapportage is gereed. Zodra ABT opdracht voor meerwerk ontvangen 
zullen zij het rapport opsturen. Opdracht ligt nog bij inkoop, BA 
goedgekeurd. (actie 

-11. Schepenen 7 
actie 
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VERTROU WELIJK  Datum 

2 december 2019 

Eind Q1 resultaten, als het vastloopt direct naa r 

c. Proeftuin 
- 0 op locatie geweest, overleg met structon 
- Herstel betonkernactivering: offerte volgt 
- Makelaar overleg: geen herstel, wel offerte etc aanbieden aan 

potentiele kopers 
- Schadeherstel na vakantie mm Kosten: check JA en inkoop 
- 23 jan: een terugkomdag met de aannemers. (acti e 
- Eindrapportage voor 19 dec lukt niet, 0 memo lukt wel 
- Eindrapportage voor volgende SG 23 jan 

niet zo voorschrijven dat 
alleen gepatenteerde methode een optie 

5.  Organisatie 

a 

0 

0 

0 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 12 november 2019 om 15.00 uur 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren 

verslag PT60 15909 Programma Breedplaatvloeren 

Vergaderdatum en-tijd 9 januari 2020 10:00 

Vergaderplaats  KV7, H3.15 

Aanwezig 

Niet aanwezig 

1.  Opening en mededelingen 
heet allen welkom en opent de vergadering. 

vraagt hoe we qua prioritering om gaan met panden onder afkeurniveau. 
Hierover is nog geen beslissing over genomen. Dit zal worden voorgelegd aan de 
stuurgroep. 

2.  Verslag vorige vergadering incl. actiepunten 
Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden. 

3.  Communicatie 

- Een positief artikel is gepubliceerd. Interboor Midsland heeft ook een 
filmpje gezet op LinkedIN. 

- SPC bijeenkomst zal M  en 0 opgepakt worden (actie 

- Er ligt een WOB verzoek. De zienswijze is uitgestuurd. Tot nu toe zijn 
50 stukken behandeld voor de late  Batch. De 2de Batch is de proeftuin 
en 3de Batch zijn alle e-mails van alle andere panden. 

Rijksvastgoed bed rijf 
Transacties en Projecten 
Projecten 1 

Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

9 januari 2020 

Kenmerk 

PT60 
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VERTROUWELIJK   Datum 

2 december 2019 

4.  Voortgang onderzoek 
a. 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

b. Onderzoek volgens stappenplan 2 
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg. 

- 1. Den Haaq, Rijnstraat  
Laatste rapport is incl. Kopnaden. Wachten op definitief rapport (Actie 

- 2. Den Haaq, Turfmarkt  
Maart 2020 Zonneveld ligt op schema, 0 heeft wel al wat opmerkingen 
(actie 
TNO overleg, overeenstemming en planning 

neemt verloop opdracht stappenplan 2 over 

-3. Rechtbank Zwolle  
Projectmanager heeft een afspraak gemaakt. De technische manager die 
ingezet zal worden dient het nog intern af te stemmen. 

-5.Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn  
Er is een betonkernactivering geraakt tijdens werkzaamheden. Het is 
opgepakt en d is hierbij betrokken (acti e 

-7.Vliegbasis Volkel  
3e pand (gebouw 1000)? Contact  (actie 

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort 
Opdracht ABT meerwerk is eruit. Factuur kan goedgekeurd worden. 
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VERTROU WELIJK  Datum 

2 december 2019 

-11. Schepenen 7 
actie 

Eind Q1 resultaten, als het vastloopt direct naa r 

c. Proeftuin 
- Offerte van kostenadviseur en andere kosten dienen nu echt 

opgepakt te worden. 
- 0 op locatie geweest, overleg met structon 
- Herstel betonkernactivering: offerte volgt 
- Makelaar overleg: geen herstel, wel offerte etc aanbieden aan 

potentiele kopers 
- Schadeherstel na vakantie  Kosten: check f en inkoop 
- 23 jan: een terugkomdag met de aannemers. (acti e 
- Eindrapportage voor 19 dec lukt niet, 0 memo lukt wel 
- Eindrapportage voor volgende SG 23 jan 

d. herstel 
ICM : 
- tijd voor aantonen nieuwe methoden? Issue in tender 
- vraagspec (M en 
- patent? Interboor en bolanker van kreeft. ICM: niet zo voorschrijven dat 
alleen gepatenteerde methode een optie 
- Rechtbank Zwolle is het eerste project dat opgestart zal worden op basis 
van de methodes van de proeftuin. Informatie is nodig. 
- Capaciteit dient via projectenberaad aangevraagd te worden. 
Maandelijks coördinatieoverleg verloopt goed en nuttig. 
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VERTROU WELIJK  Datum 

2 december 2019 

5.  Organisatie 
a) Inzet team VGI 
�  kan mogelijk ingezet worden op het WOB verzoek team, per 

direct. 

0 

0 

0 

7.  Rondvraag en sluiting 

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op: 

Donderdag 23 januari 2019 om 10.00 uur 

VERTROU WELIJK  Pagina 4 van 4 


