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Terugkoppeling PRES Conferentie van 12 oktober 2012 over werklocaties en 
hotelbeleid in de MRA 

Doel van deze mededeling: 

Het informeren van de Staten over de afspraken die gemaakt zijn over de toe
komst van werklocaties en het toekomstige hotelbeleid in de MRA. 

Toezegging/motie/amendement: 

Ter informatie 

Inleiding: 

Op 12 oktober 2012 zijn de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam bijeen 
gekomen om afspraken te maken hoe de samenwerking kan worden versterkt bij 
het gezonder maken van de balans in vraag en aanbod van werklocaties. De 
bijeenkomst vormde de vierde conferentie van het Platform Regionaal Economi
sche Structuur (PRES), het bestuurlijk overieg over de economische ontwikkeling 
van de Metropoolregio Amsterdam. Deelnemers aan PRES zijn wethouders van 
gemeenten in de Metropoolregio, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de 
Stadsregio Amsterdam en de Kamers van Koophandel Amsterdam en omstreken 
en Gooi-, Eem en Flevoland. Op de agenda van de PRES Conferentie stonden 
twee onderwerpen: het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) en Hotel
beleid. Bij deze informeren wij u over de afspraken die gemaakt zijn rijdens de 
conferentie. 
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Mededeling: 

Plabeka 
Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) is een informeel samenwerkings
verband van regionale en lokale overheden in de Metropoolregio Amsterdam. 
Het doel van Plabeka is het creëren van voldoende ruimte en kwaliteit van werk
locaties (kantoren, bedrijventerreinen, zeehaventerreinen) voor een evenwichti
ge economische ontwikkeling en versterking van de (internationale) concurren-
tieposirie van de Metropoolregio. Op 23 juni 2011 hebben de bestuurders van de 
MRA de Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040, met de titel Snoeien om te 
kunnen bloeien, vastgesteld. 
De gezamenlijke ambitie uit deze strategie, het in balans krijgen van vraag en 
aanbod van werklocaties in de Metropoolregio, zowel kwantitatief als kwalitarief, 
is tijdens de conferentie van 12 oktober opnieuw benoemd en gedeeld. 
Afgesproken is om blijvend in te zetten op het terugbrengen en faseren van de 
planvoorraad en op de aanpak van leegstand door transformatie. In dat kader 
willen we bij het Rijk onder andere pleiten voor wetswijzigingen met betrekking 
tot bestemmingsplannen en planschade. Bestaande kansrijke werklocaties gaan 
we beter profileren en in de etalage zetten en versterken hiertoe de samenwer
king binnen de deelregio's en op MRA niveau. Per deelregio zijn op bestuurlijk 
niveau trekkers benoemd. 
Voor Flevoland betekent dit dat in de MRA-gemeenten Lelystad en Almere in de 
periode tot 2020 een verdere beperking van het aantal hectaren bedrijventerrein 
en kantorenlocaries gerealiseerd moet worden. Op 29 november heeft in dat 
kader tevens de ondertekening plaatsgevonden van het Convenant Voorraadbe-
heersing en Afstemming Werklocaties. Over dit convenant is in een aparte sta
tenmededeling gerapporteerd (HB 1401867). 
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Hotelbeleid 
De bestuurders hebben tijdens de conferentie ook de ontwikkeling van de hotelmarkt in ogen
schouw genomen. Vanuit de hotelwereld wordt geklaagd over een overdaad aan nieuwbouwplannen 
voor hotels. Vooral in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Volgens de jongste bouwcijfers is er echter 
geen sprake van overmaat. Als alle bouwplannen voor nieuwe hotels in uitvoering worden genomen, 
telt de regio in 2015 hooguit 38.260 hotelkamers. De groei ligt dan nog 20 procent onder het in 
2006 geformuleerde streefcijfer van 15.000 extra hotelkamers in tien jaar t i jd. 

Het vervolg 

Afgesproken is om volgend jaar te starten met een kennisplatform, in samenwerking met kennisin
stellingen en marktpartijen. Doel hiervan is om in de regio meer kennis op te bouwen over vraag en 
aanbod naar werklocaties en grondprijs systematiek. 
De bestuurders hebben tevens met elkaar afgesproken om gezamenlijk hotelbeleid voor de regio op 
te stellen. 

Ter inzage in de leeskamer 
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1. Inleiding 

In het BO PRES van 27 juni j l . is besloten om, in vervolg op de PRES Conferentie van 23 juni 2011, een 
vierde PRES Conferentie te houden. Deze vond plaats op vrijdag 12 oktober 2012. 

Op de conferentie stonden twee ruimtelijk-economische dossiers centraal: 
1. Plabeka: resultaten Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 en vervolg (programmering 

werklocaties, grondbeleid 
2. Regionaal hotelbeleid 

Een jaar geleden (juni 2011) is de Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 vastgesteld. Met het 
pakket aan maatregelen dat er ligt wordt gezamenlijk toegewerkt naar een gezonder 
vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam. 
Inmiddels zijn de monitor Plabeka met de gegevens van 2011, een handreiking voor de 
programmering van werklocaties en een advies over de grondprijssystematiek opgesteld. Voor het 
op orde krijgen van een balans in vraag en aanbod van werklocaties (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) is aan de adviescommissie onder voorzitterschap van Rudy Stroink een advies gevraagd. 
Dit advies gaat in op programmering, grondprijssystematiek, aanpak van bestaande leegstand van 
kantoren en aanpak van verouderde bedrijventerreinen. 

Tegelijkertijd is op landelijk niveau door partijen betrokken bij de Kantorentop een convenant 
opgesteld vanuit het actieprogramma leegstand kantoren. In het convenant is afgesproken dat 
partijen per kantorenregio een visie en doelstellingen formuleren op de bestaande 
kantorenvoorraad, nieuwe kantoorontwikkelingen en inzetten op regionale samenwerking. 
Het convenant formuleert alleen condities wanneer een gemeente of gemeenten een fonds willen 
instellen. Het convenant verplicht niet tot het instellen van een fonds. Een fonds dient met name 
gevuld te worden door eigenaren van de bestaande kantoren. De gemeenten Amsterdam en 
Haarlemmermeer, als trekker van het Plabeka proces, zijn nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het convenant. De gemaakte afspraken sluiten dan ook aan op de 
Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040. Inmiddels wordt de manier waarop binnen de MRA wordt 
samengewerkt op het gebied van programmering van werklocaties en de aanpak van leegstand en 
herstructurering als voorbeeld voor andere regio's gezien. Er dienen als gevolg van het convenant 
dan ook geen nieuwe regionale afspraken gemaakt te worden ten aanzien van de programmering 
van kantoren. Door de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer is het initiatief genomen om 
proactief aan de slag met uitvoering het convenant, waaronder het verkennen van de mogelijkheid 
tot het vormen van regionale kantorenfondsen. In een bijlage bij deze discussienota treft u 
informatie over de stand van zaken. 

Veel leegstaande kantoren worden omgebouwd tot hotels. Hierin ligt een kans om tot 
herontwikkeling te komen. Initiatieven moeten echter aansluiten bij de kwantitatieve en 
kwalitatieve vraag en bijdragen aan een duurzame herontwikkeling van locaties. Daarom was de 
wens om , in overleg met betrokken marktpartijen, regionale programmeringsafspraken te maken. 

Doel van de conferentie op 12 oktober was: 
1. Afspraken te maken om de resultaten van de Uitvoeringsstrategie 2011, te bestendigen en te 
verankeren. 



2. Meningsvorming over ambities voor het vervolg. 
3. Afspraken over het vervolg van Plabeka: verkenning naar een toekomstig platform gericht op 
kennisdeling en -verdieping, benoemen van kansrijke locaties en afstemming van vraag en aanbod. 
4. Afspraken omtrent regionaal hotelbeleid 

Voor deze conferentie was een discussienota opgesteld, bestaande uit voorgestelde bestuurlijke 
afspraken met een toelichting. Op basis van de conferentie zijn in deze voorliggende nota de 
definitieve bestuuriijke afspraken opgenomen. 

Bijlagen 
1. Samenvatting Plabeka Monitor 
2. Eindrapport Werklijn Programmering, 6 september 2012 - aparte pdf 

(inclusief MRA kaart kantoren en MRA kaart bedrijventerreinen)- aparte pdf 
3. Verslag Conferentie 'De toekomst van werklocaties MRA' met marktpartijen 14 september 2012 
4. 'Werken aan doorzicht en vertrouwen', advies over grondprijssystematiek, Edo Arnoldussen, 4 

september 2012 - aparte pdf 
5. 'Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag' - aparte pdf 

van de Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink, 15 augustus 2012. 



2. Bestuurlijke Afspraken PRES Conferentie 12 oktober 2012 

1. Programmering: stuur zoveel mogelijk op bouwrijpe planvoorraad 

1.1.In te stemmen met de op het niveau van de deelregio's gemaakt afspraken over 
programmering 2010-2020. 

1.2. In te stemmen met de volgende aanbevelingen: 

1. Stuur niet alleen op de planologische voorraad maar juist ook op de voorraad 
bouwrijpe kantoor- en bedrijfslocaties: 
- Stem de voorraad aan bouwrijpe locaties af op de reëel te verwachten vraag met een 

tijdshorizon van 3-5 jaar (zie aanpak Almere). 
- Maak het bouwrijpe voorraadbeleid tot onderlegger van de grondexploitaties. 
- Betrek in het voorraadbeleid ook de private gronden met ontwikkelcontracten en 

juridisch planologische rechten. 
Overweeg om rechten voor locaties die niet tot ontwikkeling worden gebracht (bv. 
binnen 5 jaar) uit de juridisch planologische voorraad te halen. 

- Maak een vertaling in de grondexploitaties, zowel qua opbrengstverwachting als 
risicobeheersing 

2. Leg afspraken vast ook met aangrenzende gemeenten van de MRA 
De provincies Noord Holland en Flevoland spreken af om het gesprek aan te gaan met 
omliggende gemeenten van de MRA (zowel in de omliggende provincies Zuid Holland 
Utrecht, als in Noord Holland-Noord en overig Flevoland) om te komen tot een 
realistisch voorraadbeleid op een vergelijkbare wijze zoals door de MRA gemeenten 
wordt gehanteerd. 

2. Benut bestaande kansen en kwaliteiten 

2.1. In te stemmen met de volgende aanbevelingen: 
1. Zet op gemeentelijk niveau in op maximale transformatie en herontwikkeling van te 
benoemen bestaande locaties en stem hierbij (sub-) regionaal af 
Aanleiding hiervoor zijn enerzijds de uitkomsten van de monitor die bevestigen dat het 
Global Gateway Scenario -dat als uitgangspunt is genomen voor de vraagraming in de 
Uitvoeringsstrategie- uitgaat van een gunstiger economische groei dan de praktijk laat 
zien. Anderzijds komt de aanbeveling voort uit de noodzaak om het mechanisme te 
doorbreken van nieuwbouw, waarbij panden worden verlaten die vervolgens leeg blijven 
staan. Daarbij gaat het ook om de kwaliteit op bestaande locaties te borgen. Amsterdam 
stelt hiervoor kennis en ervaring aan regio beschikbaar. 
Via Plabeka krijgt de kennisdeling op MRA schaal vorm. Hierbij wordt ook expliciet 
aandacht gegeven aan de rol van de overheden en de verantwoordelijkheden van de 
diverse marktpartijen(incl. de nieuwe generatie projectontwikkelaars) bij transformatie. 



2. Profileer kanshebbende' locaties MRA; versterk hiertoe de samenwerking binnen de 
deelregio's en op MRA niveau 
Zet in op een scherpe profilering van kanshebbende locaties in afstemming met de 
(kwaliteits)vraag van het segment waarop gekoerst wordt. Streef naar afstemming via de 
gemeentelijke en/of regionale structuurvisies. 
Deze profilering is weergegeven op de kaarten waarin de locaties zijn gecategoriseerd 
naar groei-, beperkte groei, balans en krimpgebieden. Het is nu aan de deelregios en aan 
Plabeka op MRA niveau om hier mee aan de slag te gaan. Hiertoe zijn de volgende 
bestuurlijke trekkers benoemd: 
- Zuid Kennemerland en IJmond: Jan Nieuwenburg (weth. Haariem) 
- Almere/Leystad: Jop Fackeldey (Lelystad) 
- Amstel-Meerlanden: Arthur van Dijk (Haarlemmermeer) 
- Zaanstreek-Waterland: Dennis Straat (Zaanstad) 
- Gooi- en Vechtstreek: Lon Jooren-van den Boor 
- Amsterdam: Maarten van Poelgeest (voorstel) 
Deze trekkers maken hiertoe binnen de deelregio's bestuurlijke werk-en 
organisatieafspraken om blijvend de balans in vraag&aanbod van werklocaties te 
bewaken en op elkaar af te stemmen. Zorg voor kennisuitwisseling (ateliers). Gebruik 
deze profilering als een gemeenschappelijke basis voor marketing en acquisitie en zet 
kansrijke locaties in de etalage. Gebruik deze profilering ook als basis voor het 
gemeentelijk grondbeleid. 

3. Versterk de kennisfunctie 

3.1. Kennis te nemen van het advies van Edo Arnoldussen over grondprijssystematiek. 
3.2. Kennis te nemen van het advies 'Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag' 

van de Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink. 
3.3.In te stemmen met de aanbevelingen van Edo Arnoldussen, gehoord de ambtelijke discussie 

over het advies op 27 juni 2012. 
- Richt een kennisplatform rond grondprijssystematiek in om de regionale afstemming 

meer vorm te geven. 
Hanteer daarbij het model zoals bijvoorbeeld is gehanteerd bij de start van 'Amsterdam 
In Business' en maak een start met tenminste de gemeenten. Amsterdam, Almere 
Purmerend, Amstelveen, Lelystad, Zaanstad , Haarlem en Haarlemmermeer. 

- Maak afspraken om jaarlijks (met dit kennisplatform) een aantal maal bij elkaar te komen 
en hanteer het volgende driestappenplan dat leidt tot meer transparantie en er als volgt 
uit zou kunnen zien: 

• Bevragen achteraf (bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis over de deals van de 
laatste twee jaar; transparantie achteraf) 

• Proactief melden en achteraf bevragen (het melden van het werken aan 
toekomstige transacties en het uitwisselen van kennis achteraf) 

• Proactief bevragen vóór de transactie is gedaan (het melden van toekomstige 
transacties, het uitwisselen van kennis en eventueel afstemming vooraf). 

'Met het begrip 'kanshebbend'wordt bedoeld die locaties waar partijen direct mee aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld 
omdat er marktvraag Is of omdat deze locaties succesvol kunnen zijn wanneer herontwikkeling en/of transformatie plaats 
vindt. 



3.4. In te stemmen om, met kennis van alle adviezen te komen tot versterking van de 
kennisfuncties rond vraag&aanbod van werklocaties en grondprijssystematiek en 
ondersteuning van de deelregio's, het DO PRES opdracht te geven om: 

te komen met een voorstel op welke wijze deze kennisfuncties binnen het Plabeka-
verband kunnen worden ingericht en vorm gegeven; 
profielen en conceptontwikkeling over toekomstbestendige werklocaties daar in mee te 
nemen; 
na te gaan op welke wijze kennisinstellingen en private partijen daarbij kunnen worden 
betrokken; 
te komen met een voorstel op welke wijze de voorgestelde rol van Fix-it teams en een 
regionale kantorenloods kunnen worden toegevoegd als functies bij het Project Bureau 
Herstructurering. 

3.5. In te stemmen om een bestuurlijke delegatie (Amsterdam, Haarlemmermeer, regio 
Flevoland, kleine gemeente) aan te wijzen en afgestemd actie te ondernemen om de 
ondersteuning die nodig is bij de aanpak en verbetering van de kantorenvoorraad, dit 
opnieuw onder de aandacht van het Rijk te brengen. 

4. Hotelbeleid 
4.1. Kennis te nemen van de kwantitatieve regionale analyse van het verwachte 

hotelkameraanbod vs. de verwachte vraag naar het totale aanbod in de regio, zoals tijdens 
de Conferentie aan de orde zal komen. 

4.2. DO PRES opdracht verlenen om een plan van aanpak op te stellen voor regionaal hotelbeleid 
in de MRA met daarin o.m.: 

meer gedetailleerde uitwerking van vraagprognose, vertaling naar benodigd aanbod 
(sterren, concepten) en bepaling aanvaardbaar niveau gemiddelde kameropbrengst 

nader onderzoek naar het gewenste hotelaanbod (op o.m. kantorenlocaties) en de 
mate waarin dit aansluit bij de vraag aan de hand van te definiëren indicatoren 

4.3 Af te spreken om uiterlijk op 23 maart 2013 te komen tot beleidsvoorstellen regionaal 
hotelbeleid en deze aan het BO PRES voor te leggen. 



3. CONCLUSIES 

1. Een gezamenlijke ambitie is opnieuw benoemd en gedeeld: 
het in balans krijgen van de werklocaties in de MRA, kwantitatief en kwalitatief 

2. Dit door: 
a. blijvende inzet op het terugbrengen van de planvoorraad en de leegstand door 

transformatie 
b. Volgend jaar te starten met een kennisplatform i.s.m. kennisinstellingen en 

marktpartijen. 
c. Werklocaties te profileren en in de etalage te zetten op het niveau van de deelregio 

en regio . 
3. Per deelregio zijn bestuurlijk en ambtelijk trekkers benoemd. 
4. Er is afgesproken om een brief aan de formateur ((c.q. nieuwe kabinet) te sturen met 

betrekking tot gewenste wetswijzigingen ten aanzien van bestemmingsplannen en 
planschade. Ook zal hierbij gewezen worden op de wenselijkheid van een voorbeeldfunctie 
van de Rijksgebouwendienst bij de aanpak van leegstand kantoren. 

5. De partijen hebben met elkaar afgesproken om voor 21 maart 2013 een gezamenlijk 
regionaal hotelbeleid te formuleren.. 



4. Toelichting 

1. Programmering werklocaties 

Inleiding 
Op 23 juni 2011 is de Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 door de bestuurders van de 
Metropoolregio Amsterdam vastgesteld. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de programmering van 
werklocaties, de aanpak van de leegstand en de herstructurering van bedrijventerreinen. Bij de 
programmering van werklocaties is geconstateerd dat in de periode tot 2020 nog een overschot aan 
plannen bestaat. Aan de deelregio's is gevraagd te onderzoeken in hoeverre ook voor dit tijdvak 
vraag en aanbod geoptimaliseerd kunnen worden. 

De volgende paragraaf bevat de resultaten van het onderzoek naar de optimalisatie van vraag en 
aanbod van werklocaties (de werklijn Programmering). Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling 
een nieuwe uitvoeringsstrategie vast te stellen. Alle deelregio's hebben vanuit hun specifieke 
situatie keuzes gemaakt om tot verdere fasering en reductie te komen. Daarnaast heeft het 
onderzoek geleid tot aanbevelingen die we u aan willen bieden. Deze aanbevelingen zijn een 
handreiking voor u, om op lokaal en deelregionaal niveau meer evenwicht te creëren tussen vraag 
en aanbod. 

Resultaat 
In kwantitatieve zin 
Door de verschillende deelregio's binnen de MRA is gekeken of het overschot aan plannen voor 
kantoren en bedrijventerreinen tot 2020 nog verder teruggebracht kan worden. Binnen de 
deelregio's zijn hierover afspraken gemaakt. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabellen. 

Tabel A Resultaat redeneerlijn kantoren (x 1.000 m^ bvo) 

Uitvoeringsstrategie Resultaat 
redeneerlijnen 

Vraag 2010-2020* Aanbod 2010-2020** Match = te reduceren 
planaanbod 2010-
2020 

VoorEenomen 
reductie planaanbod 
2010-2020 

Almere-Lelystad 635 653 19 357 
Amstelland-Meerlanden 399 525 124 !?8 
Amsterdam 1 082 1.207 125 ***415 
Gooi- en Vechtstreek 105 21! 113 160 
tladtk'tn-iJmond 91 96 4 0 
Zaanstreek-Waterland 45 93 48 0 
Metropoolregio totaal i ï 2 357 7 701 434 645 -lübO 

* Vraagraming gebaseerd op Global Gateway-scenario inclusief 5% frictie leegstand in 2020 
** Aanbod bestaande uit planvoorraad in duizend m' plus courante leegstand 
*** Voorgenomen reductie voor de hele periode tot 2040. Onderscheid tussen 2010-2020 en 2020-2040 moet nog worden 
gemaakt;redeneerlijn nog in ontwiidfeling. 

De aanpak van de overmaat bij de kantoren tot 2020 is meer dan is afgesproken in de 
Uitvoeringsstrategie. Sommige deelregio's gaan voor wat betreft de kantoren namelijk een stap 
verder vanuit het besef dat de uitgangspunten in de Uitvoeringsstrategie zijn gebaseerd op het 
(betrekkelijk optimistische) Global Gateway Scenario bij de vraagraming en nog betrekkelijk weinig 



rekening wordt gehouden met de effecten van de financieel-economische crisis en het nieuwe 
werken (minder m^ per werknemer). 

Tabel B Resultaat redeneerlijn bedrijventerreinen (netto ha) 

Uitvoeringsstrategie Resultaat 
redeneerlijnen 

Vraag 2010-2020' Aanbod 2010-2020 Match = Uit te „ 
stellen na 2020 

Voorgenomen 
reductie 2010-2020 

Almere-Lelystad - , ;484 . ' , ", . 505 21! 118 

Amstelland-Meerlanden - 105 320 215 **50 

Amsterdam 111 706 95 42 

Gooi- en Vechtstreek 65 33 -32 0 

Haarlem-IJmond 35 28 -7 0 

Zaanstreek-Waterland , 61 103 421 0 

Metropoolregio totaal S6p 1.195 335 210 

* Vraagraming gebaseerd op Global Gateway-scenario 
**Vanwege juridisch planologische rechten en ontwii<kelcontracten met derden heeft het verder faseren in de deelregio AM op dit moment 
verregaande consequenties. 
Daarnaast betreft het deels de A4 Zone west (ACT) woor een voor de regio specifiel< segment wordt gerealiseerd. 
inzet is wel om de voorraad aan bouwrijpe locaties af te stemmen op de vraag en op termijn de rechten voor locaties die niet tot 
ontwii(keling worden gebracht uit de juridisch planologische voorraad te haien. 

Het resultaat van de aanpak van de overmaat bij bedrijventerreinen ligt iets onder wat is 
afgesproken in de Uitvoeringsstrategie. Niettemin geven de deelregio's aan dat tweederde van de 
forse reductieopgave gerealiseerd kan worden. Waar het niet lukt om het aanbod met de beoogde 
omvang terug te brengen ligt de oorzaak met name in het ontwikkelstadium van de plannen. 
Sommige plannen zijn zo ver gevorderd in de richting van realisatie, in de zin van verregaande 
afspraken met ontwikkelende partijen of zelfs al bouwrijp zijn van terreinen, dat schrappen of 
faseren na 2020 verregaande consequenties zou hebben. Dat kan voor een deelregio reden zijn om 
in de redeneerlijnen een beperkt overaanbod in de periode tot 2020 te accepteren, en daar met het 
bouwrijp maken van andere plannen zo veel mogelijk rekening mee te houden in de zin van fasering 
binnen de periode 2010-2020. 

In kwalitatieve zin 
Ook in kwalitatieve zin zijn per deelregio keuzes gemaakt voor locaties zowel voor kantoren als 
bedrijventerreinen. Alle werklocaties zijn ingedeeld in groei-, beperkte groei-, balans- en 
krimpgebieden. In de bijlage van het Eindrapport Werklijn Programmering zijn de definities 
opgenomen van deze categorisering. De geografische weergave daarvan (in de vorm van kaarten 
voor respectievelijk voor kantoren en bedrijventerreinen) zijn als aparte bijlagen bij dit rapport 
gevoegd (aparte pdf-bestanden). 

Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de redeneerlijnen zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: 
1. Zet op gemeentelijk niveau in op maximale transformatie en herontwikkeling van te benoemen 
bestaande locaties 
Aanleiding hiervoor is enerzijds de uitkomsten van de monitor die bevestigen dat het Global 
Gateway Scenario dat als uitgangspunt is genomen voor de vraagraming in de Uitvoeringsstrategie, 
uitgaat van een gunstiger economische groei dan de praktijk laat zien. Anderzijds komt de 
aanbeveling voort uit de noodzaak om het mechanisme te doorbreken van nieuwbouw, waarbij 
panden worden verlaten die vervolgens leeg blijven staan. Daarbij gaat het ook om de kwaliteit op 
bestaande locaties te borgen. 



2. Stuur niet alleen op de planologische voorraad maar juist ook op de voorraad bouwrijpe kantoor-
en bedrijfslocaties: 

Stem de voorraad aan bouwrijpe locaties af op de reëel te verwachten vraag met een 
tijdshorizon van 3-5 jaar (zie aanpak Almere). 
Maak het bouwrijpe voorraadbeleid tot onderlegger van de grondexploitaties. 
Betrek in het voorraadbeleid ook de private gronden met ontwikkelcontracten en 
juridisch planologische rechten. 
Overweeg om rechten voor locaties die niet tot ontwikkeling worden gebracht (bv. 
binnen 5 jaar) uit de juridisch planologische voorraad te halen. 
Maak een vertaling in de grondexploitaties, zowel qua opbrengstverwachting als 
risicobeheersing. 

3. Profileer kanshebbende^ locaties MRA; versterk hiertoe de samenwerking binnen de deelregio's en 
op MRA niveau 
Zet in op een scherpe profilering van kanshebbende locaties in afstemming met de (kwaliteits)vraag 
van het segment waarop gekoerst wordt. 
Deze profilering is weergegeven op de kaarten waarin de locaties zijn gecategoriseerd naar groei-, 
beperkte groei, balans en krimpgebieden. Het is nu aan de deelregio's en aan Plabeka op MRA 
niveau om hier mee aan de slag te gaan. Kom hiertoe ook binnen de deelregio's tot bestuurlijke en 
ambtelijke werk- en organisatieafspraken om blijvend de balans in vraag&aanbod van werklocaties 
te bewaken en op elkaar af te stemmen. Gebruik deze profilering als een gemeenschappelijke basis 
voor marketing en acquisitie en zet kansrijke locaties in de etalage. Gebruik deze profilering ook als 
basis voor het gemeentelijk grondbeleid. 

4. Inpassing milieuhinderlijke activiteiten 
Neem in deze profilering mee een op de vraag afgestemd aanbod aan vestigingsmogelijkheden voor 
milieuhinderlijke activiteiten( op zeehaven terreinen en gemengd plusterreinen) voor de MRA als 
totaal, gegeven de reeds beperkte mogelijkheden van dit moment. 
Neem hierin mee de uitkomsten van het project 'Visie Noordzeekanaalgebied 2040' dat in opdracht 
van de samenwerkende gemeenten rondom het Noordzeekanaal, de provincie Noord- Holland en 
het rijk ( ministeries l&M en BZK) wordt uitgevoerd. Dit proces moet leiden tot een gezamenlijk 
antwoord op de integrale vraagstukken die in dat gebied spelen, waaronder de ambities van de 
haven om te groeien, de woningbouwopgave, de beperkte milieuruimte en de wens om het 
metropolitane landschap verder te ontwikkelen. 

5. Leg afspraken vast ook met aangrenzende gemeenten van de MRA 
De provincies Noord Holland en Flevoland spreken af om het gesprek aan te gaan met omliggende 
gemeenten van de MRA (zowel in de omliggende provincies Zuid Holland Utrecht, als in Noord 
Holland-Noordenoverig Flevoland) om te komen tot een realistisch voorraadbeleid op een 
vergelijkbare wijze zoals door de MRA gemeenten wordt gehanteerd.. 

De gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn met veel zorgvuldigheid en inzet 
omgegaan met de opgave die er ligt om tot een meer evenwichtige balans te komen in vraag en 
aanbod van kantoorruimten en bedrijventerreinen. Dit roept de behoefte op om hetzelfde te laten 
plaatsvinden bij gemeenten die grenzen aan de MRA. 

^Met het begrip 'kanshebbend'wordt bedoeld die locaties waar partijen direct mee aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld 
omdat er marktvraag Is of omdat deze locaties succesvol kunnen zijn wanneer herontwikkeling en/of transformatie plaats 
vindt. 



6. Communicatie 
- Hou in de communicatie rekening met de lange tijdlijnen tussen de besluiten van de 

Uitvoeringsstrategie op MRA niveau, de vertaling daarvan op gemeentelijk niveau en vervolgens 
de besluiten die een vervolg zijn op de uitwerking van de Uitvoeringsstrategie (zoals de 
aanscherping in fasering en schrappen voor het tijdvak 2010-2020). 

- Voorkom dat de categorisering van gebiedstyperingen gekoppeld wordt aan negatieve 
beeldvorming. Het begrip 'krimp' (van planvoorraad kantoren en bedrijventerreinen) biedt juist 
kansen wanneer bij deze locaties wordt gekozen voor transformatie dan wel herontwikkeling en 
ruimte biedt aan andere functies. Het kan de aantrekkelijkheid van die locaties juist weer 
versterken. 

7. Hanteer dezelfde definities van de begrippen'schrappen' en 'faseren' en handel daar ook naar. 
Definitie van het begrip 'schrappen' is: de functie van werklocatie daadwerkelijk weghalen uit de 
planologisch-juridische plannen en de financiële consequenties vertalen in de begroting. 
Definitie van het begrip faseren is: de functie van werklocatie weghalen uit de planologisch 
juridische plannen tot 2020 en verplaatsen na 2020. Ook hiervan de financiële consequenties 
vertalen in de begroting. 



2. Conclusies Conferentie 'De toekomst van werklocaties MRA' - de 
gebruiker aan het woord 

Als onderdeel van de fase van meningsvorming is op 14 september 2012 de conferentie 'De 
toekomst van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam' gehouden. Onder gespreksleiding van 
Frènk van der Linden is aan ondernemers, besturen van ondernemersverengingen en 
vastgoedpartijen gevraagd hoe de werklocaties van de toekomst eruit moeten zien. Aan het eind 
van de conferentie konden de volgende conclusies en aanbevelingen worden opgetekend: 

1 De vraag welke eisen gebruikers stellen aan werklocaties, nu en in de toekomst, is niet 
eenduidig te beantwoorden. Er zijn grote verschillen in vestigingsplaatsfactoren tussen 
bedrijven, gebruikers weten vaak zelf ook niet precies wat ze willen en kunnen bovendien 
niet zo lang vooruit kijken als ontwikkelende partijen graag zouden willen. 

2 De partijen die werklocaties ontwikkelen -overheden, beleggers en ontwikkelaars, zullen het 
voortouw moeten nemen bij de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de werklocaties 
van de toekomst. Dat vraagt om kennis van gebruikerstrends en vernieuwende concepten 
die inspelen op de vraag van de gebruiker. Bij de kennis die daar voor nodig is kan Plabeka 
een rol spelen. 

3 Openheid over belangen is nodig op beter samen te werken aan de werklocaties van de 
toekomst. Belangen -overeenkomstige of strijdige- zijn onvoldoende helder in beeld. Pas als 
er inzicht bestaat in ieders eigen belang, kan het gezamenlijke belang gevonden worden. 
Focus op de gebruiker helpt om de gezamenlijkheid in de belangen te vinden. 

4 Gebruikers en private ontwikkelende partijen vragen om een krachtige overheid in de 
Metropoolregio als geheel en de deelregio's daarbinnen. Overaanbod van werklocaties en 
onderlinge concurrentie tussen gemeenten staat (her)ontwikkeling van aansprekende 
concepten in de weg. Regionale afstemming van aanbod, gemeenschappelijke 
grondprijssystematiek en regionale kennisdeling zijn instrumenten die de samenwerking 
tussen overheden in de Metropoolregio bestendigen, en daarom voortgezet moeten worden. 
Tegelijk vraagt een focus op de gebruiker om verdere versteviging van de samenwerking 
binnen de deelregio's. Dat is immers het schaalniveau waarbinnen veel gebruikers een 
oplossing zoeken voor hun huisvestingsvraagstuk. 



3. Stand van zaken Convenant Kantorentop 

Convenant 
Sinds mei 2010 wordt er binnen de zogeheten Kantorentop samengewerkt aan een landelijk 
actieprogramma Leegstand Kantoren. Deelnemers aan deze top zijn zowel publieke als marktpartijen. 
Net voor de zomer hebben de partijen overeenstemming kunnen vinden over een gezamenlijk 
actiepakket dat de vorm van een convenant heeft gekregen. Uitgangspunt van dit convenant is dat 
verschillende partijen samen verantwoordelijk zijn geweest voor het creëren van het huidige 
overaanbod en daarom ook gezamenlijk hun verantwoordelijkheid willen nemen voor het tegengaan 
van de leegstand. 

Veel van de deelnemers konden, gezien hun structuur als belangenvertegenwoordiger, slechts onder 
voorbehoud van instemming door hun leden het convenant ondertekenen. Dit geldt ook voor de 
VNG, die hierover nog met haar achterban in beraad is. Deze maand dienen de definitieve reacties 
richting de minister gestuurd te worden. 

Kantorenfonds 

Eén van de actiepunten uit het convenant is het uitwerken van een regionaal kantorenfonds, 
waarmee de sloop van kansloze kantoren kan worden versneld. Dit is tevens één van de 
aanbevelingen van het door de Minister van l&M aangestelde Bouwteam. Dit Bouwteam, met 
experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen, heeft zich in opdracht van het kabinet, 
gebogen over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. 

Binnen de MRA is onder leiding van de gemeente Amsterdam een Werkgroep Kantorenfonds 
ingesteld met vertegenwoordigers van marktpartijen (IVBN, Neprom, Vastgoedbelang, straks ook 
Nederlandse Vereniging van Banken). Deze werkgroep onderzoekt de verschillende fondsmodellen 
die mogelijk zijn en de bijbehorende voor- en nadelen. 



4. 'Werken aan Doorzicht en vertrouwen'advies over grondprijssystematiek 
(Edo Arnoldussen) 

Inleiding - afspraken Uitvoeringsstrategie 
Op basis van de Uitvoeringsstrategie Plabeka2010-2040 zoals bestuurlijk vastgesteld op 23 juni 2011, 
is onder meer de werklijn Gemeenschappelijke grondprijssystematiek opgesteld. Achtergrond van de 
besluiten over de verkenning naar een gezamenlijke grondprijssystematiek is dat: 
"de overheden in de MRA ernaar streven om gezamenlijk in regionaal verband een Level Playing 
Field op het gebied van grondprijzen te creëren. Door grondprijzen op een transparante en uniforme 
manier te berekenen weten de lokale, regionale en internationale bedrijfsleven en marktpartijen 
waar ze aan toe zijn en wordt concurrentie tussen overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam 
tegengegaan. Dat levert een win-win situatie op voor alle partijen. 
Nader onderzoek - naar nut en noodzaak en mogelijkheden om over te gaan tot één en dezelfde 
regionale, gemeenschappelijk grondprijssystematiek via de residuele grondprijswaardering - is 
toegezegd om een definitief bestuurlijk besluit op dit dossier dichterbij te brengen". 

Door het programmateam zijn daarbij als uitgangspunten geformuleerd: 
• dat onderzoek zich richt op draagvlak, het benoemen van alle mogelijke belemmeringen en 

mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot een eenduidige grondprijssystematiek; 
• thema's als intergemeentelijke verevening en/of een gemeenschappelijk regionaal grondbedrijf 

zijn in deze verkenning nadrukkelijk GEEN onderdeel van de discussie of het proces. 

Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek en het opstellen van een advies is opdracht 
verleend aan Edo Arnoldussen. 
Het verkennend onderzoek bestond uit: 
• een gespreksronde langs bestuurders van gemeenten met grondbezit voor bedrijfs- en 

kantoorlocaties en gemeenten die geacht konden worden geïnteresseerd te zijn in de 
problematiek . Naast gemeenten zijn gesprekken gevoerd met de twee provincies en het SADC; 

• het presenteren van de bevindingen uit deze gespreksronde via een ' ronde tafel bijeenkomst" 
op 21 maart 2012 met bestuurders en ambtenaren; 

• een ambtelijke bijeenkomst op 27 juni 2012 met als doel om het concept advies en de 
aanbevelingen te toetsen. 

Conclusies van Edo Arnoldussen 
Zijn conclusies zijn als volgt samen te vatten: 
• De meeste Gemeenten hanteren residuele grondprijs methodiek, hoewel dit zeker geldt voor 

woningbouw, wordt het heel vaak ook gehanteerd voor bedrijfs-en kantoorlocaties. (Heel) soms 
leidt deze waarderingsmethodiek tot grondprijzen van nul tot of zelfs negatieve prijzen. In dat 
geval gaat men over op een comparatleve methode dan wel een positieve grondprijs. 

• Het in deze fase overgaan tot afspraken over één (verplichte) systematiek is een brug te ver 
zowel vanuit het perspectief van draagvlak onder gemeenten als vanuit de urgentie. Er is echter 
wel sprake van absoluut begrip om tot gezamenlijke afspraken te komen. 

• Het gaat in deze fase primair om "doorzicht en vertrouwen". Met name tijdens de ronde tafel 
bijeenkomst op 21 maart kwam naar voren dat er sprake is van gebrek aan vertrouwen in 
eikaars gedrag met betrekking tot prijsconcurrentie. Dit wordt voor een belangrijk deel geweten 
aan gebrek aan transparantie. 

Nuancering 
Er zijn enkele overwegingen zijn die de urgentie van één regionale grondprijssystematiek nuanceren: 



• Relatie tussen grondprijzen en programmering is evident: het huidige overaanbod drukt de 
prijzen; 

• Private partijen hebben veel grond en er is veel leegstand: private partijen kunnen niet 
gedwongen worden mee te doen en kunnen hun eigen prijzen blijven rekenen; 

• Er is op dit moment sprake van relatief weinig nieuwe uitgiften: dit verkleint de effecten van het 
hanteren van één systematiek; 

• Staatssteun en taxatie: een aanvullend advies laat zien dat er in het kader van Europese 
regelgeving ook altijd getaxeerd moet worden. 

Aanbevelingen 
Vanwege de conclusie dat het maken van regionale afspraken over het hanteren van één regionale 
grondprijssystematiek op dit moment een brug te ver is en dat het in deze fase primair om doorzicht 
en vertrouwen gaat, is de voornaamste aanbeveling om te komen tot een kenniscentrum dat 
voortbouwt op de reeds bestaande (intensieve) contacten tussen Amsterdam, Almere en de 
Haarlemmermeer. Daarmee zou een snelle start gewaarborgd zijn. 
De taken van zo'n centrum zouden kunnen zijn: 

Het geven van grondprijsadviezen aan deelnemers (het blijven adviezen) 
Het teruggekoppeld krijgen wat er met de adviezen is gebeurd. De terugkoppeling kan in een 
nader te kiezen informatie intensiteit plaatsvinden 
Organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers 
Taxatieadviezen ten behoeve van taxateurs 
Organiseren van regionale bijeenkomsten waar dat gewenst wordt (uitwisselenvan regionale 
grondprijsinformatie in brede zin) 
Informatievragen van deelnemers beantwoorden 
Organiseren van alle andere door de deelnemers gewenste activiteiten 

Tijdens de ambtelijke bespreking van dit advies op 27 juni jl.bleek dat er bij een aantal gemeenten 
grote twijfel bestond of het voorstel wel bestuurlijke ondersteuning zou krijgen, omdat het op een 
aantal onderdelen(bijvoorbeeld informatie vooraf verstrekken over de af te geven grondprijs) te 
verregaand is. 
Dit bracht de ambtelijk voorzitter van het programmateam Plabeka ertoe een minder verregaand 
voorstel te formuleren dat er als volgt uit kan zien: 

1. Richt een kennisplatform in om de regionale afstemming meer vorm te geven. 
Hanteer daarbij het model zoals bijvoorbeeld is gehanteerd bij de start van 'Amsterdam In Business' 
en maak een start met tenminste de gemeenten Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer. 
2. Maak afspraken om jaarlijks (met dit kennisplatform) een aantal maal bij elkaar te komen en 
hanteer vervolgens het volgende driestappenplan dat leidt tot meer transparantie en er als volgt uit 
zou kunnen zien: 
• Bevragen achteraf (bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis over de deals can de laatste twee 

jaar; transparantie achteraf) 
• Proactief melden en achteraf bevragen (het melden van het werken aan toekomstige transacties 

en het uitwisselen van kennis achteraf) 
• Proactief bevragen vóór de transactie is gedaan (het melden van toekomstige transacties, het 

uitwisselen van kennis en eventueel afstemming vooraf). 



5. 'Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag' van de 
Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink. 

Inleiding 
Ten behoeve van het op orde krijgen van een balans in vraag en aanbod van werklocaties (zowel 
kwantitatief als kwalitatief) is aan de adviescommissie advies gevraagd. Dit advies gaat in op 
programmering, grondprijssystematiek, aanpak van bestaande leegstand van kantoren en aanpak 
van verouderde bedrijventerreinen. 

KERNPUNTEN ADVIES 

De urgentie 

De situatie op veel kantorenlocaties en bedrijventerreinen is het afgelopen jaar verder verslechterd. 
Hoewel dit afdoende wordt gesignaleerd door overheid en markt heeft dit nog niet geleid tot 
vernieuwend en proactief handelen. Er wordt veel gediscussieerd, er worden initiatieven gestart op 
gemeentelijk en rijksniveau, maar van een gecoördineerde aanpak is nog geen sprake. In de regio 
heeft elke gemeente haar eigen variant voor het leegstandsbeleid, terwijl juist nu regionaal denken 
uitgangspunt moet zijn. 

Aan de hand van een theoretische model wordt de voorspelling gedaan dat de leegstand van 
kantoren zal toenemen van 19 procent nu naar 34 procent in 2017. 

Nu handelen 
De aanpak van de leegstand en het in stand houden van een internationaal concurrerend 
vestigingsklimaat is een regionale opgave. Daarom kan dit alleen regionaal worden aangepakt. Actief 
ingrijpen is op een aantal terreinen gewenst, bijvoorbeeld het verder schrappen van harde 
plancapaciteit, betere coördinatie en verduurzaming van de ruimtelijke ordening op middellange 
termijn en de implementatie van leegstandsmaatregelen tussen gemeenten en Rijk en gemeenten 
onderiing. Er is tijd noch financiële ruimte voor eenzijdige initiatieven, een langdurige belangenstrijd 
tussen publieke en private betrokkenen of een debat over de bestuurlijke organisatie. 

Verbetering begint bij de basis 
Uitgangspunt moet zijn de verbetering van de bestaande economische structuur en het koesteren 
van en de ondersteuning van (vraag van) de bestaande bedrijven. Dat levert de beste bijdrage voor 
het verbeteren van het vestigingsmilieu in de regio. Dit biedt de oplossing voor het overaanbod op 
de langere termijn. De aandacht moet in de eerste plaats uitgaan naar het verbeteren van de 
kwaliteit van de werklocaties en het begeleiden van de herschikking van de economische 
infrastructuur van de regio. De vastgoeduitdaging mag niet autonoom beoordeeld en aangepakt 
worden. Uw eerste gesprek is met de gebruikers, hun welzijnsbehoefte zal leidend moeten zijn bij 
het vinden van een duurzame oplossing. Daarna volgt de vastgoedsector. 

De vraag verandert 
Er is sprake van een kentering inde vraag van gebruikers naar vastgoed. Gebieden en gebouwen 
zullen moeten worden aangepast aan die nieuwe behoefte. Wat dat betreft is de leegstand ook een 



zegen. Dalende vastgoedkosten verschaffen de financiële ruimte voor de aanpassing van het aanbod. 
Efficiënt ruimtegebruik, bereikbaarheid, kwaliteit van de werkomgeving, synergie met andere 
ondernemingen, duurzaamheid, parkmanagement en goede ondersteunende faciliteiten zijn 
belangrijk geworden. De marktsituatie biedt de mogelijkheid voor afnemers om kieskeurig te zijn. 
Kwaliteit en prijsstelling van het aanbod zijn essentieel in de locatiekeuze. 

De private sector moet bijdragen 
De private vastgoedpartijen moeten uitgaan van de nieuwe situatie. Van deze partijen kan worden 
gevraagd huidige klanten te helpen in deze moeilijke tijd en daarnaast een bijdrage te leveren aan 
het verbeteren van de kwaliteit van bedrijfshuisvestingsaanbod in de regio. Dat moet, indien 
noodzakelijk, afgedwongen worden zodat er een duidelijke scheiding komt tussen eigenaren die 
bereid zijn te blijven investeren in de verbetering van de kwaliteit van het aanbod in de regio en 
partijen die dat niet willen of kunnen. Uitgangspunt is dat investeren in kwaliteit moet worden 
beloond. 

De private sector is nu aan zet 
De private sector moet kwaliteit strikter bewaken en overcapaciteit inleveren. Dit dient alleen in 
uitzonderlijke gevallen gecompenseerd te worden in de vorm van ontwikkelpotenties elders. De 
publieke sector heeft al een belangrijke stap gezet door het schrappen van plannen en uitnemen van 
ontwikkellocaties. Het is nu aan de private sector om daar wat tegenover te plaatsen. In de eerste 
plaats dient dit te gebeuren via ondernemerschap in het vinden van oplossingen in de transformatie 
van bestaand vastgoed. In de tweede plaats is gezien de huidige marktsituatie meer 
terughoudendheid ten aanzien van planschade nodig. Er is geen planschade als er enige jaren geen 
aantoonbare vraag is. 

Het begint bij het gebruiken van wat er al is 
De publieke sector dient bij het huisvesten van haar functies de voorkeur te geven aan bestaand 
vastgoed. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Te vaak zien wij dat de overheid juist 
kiest voor nieuwbouw. 

Noodzaak permanent en actueel dataoverzicht 
Kennis van de behoefte van de regionale economische structuur is van vitaal belang. De huidige 
systemen van monitoring ten aanzien van de behoefteontwikkeling zijn onvoldoende. De commissie 
stelt voor periodiek een omvangrijke enquête onderbedrijven uitte zetten om de behoefte en de te 
verwachten ontwikkeling voor de nabije toekomst in kaart te brengen en daarbij hulp in te schakelen 
van externe partijen, de makelaarskantoren. Belastingdienst, onderzoeksbureaus uit de regio, etc. 
De enquête, te houden onder een bedrijvenpanel heeft een permanent karakter. Hierbij wordt de 
overheid geholpen bij het geven van overzicht in en het monitoren van de gevolgen van haar beleid. 

Opzet enquête 
De enquête vormt het begin van een voor iedereen toegankelijke monitoring van vraag en aanbod in 
de regio, die wordt ondersteund door een overzicht van transacties. Dit moet grafisch in kaart 
worden gebracht via nieuwe GIS-technieken, die per locatie aangeven wat de dynamiek is. De 
enquête moet vraaggedreven zijn. Op basis van reeds bestaande kennis moet in kwalitatieve zin een 
analyse gemaakt worden van de verwachtingen, behoeften en mogelijkheden van de bedrijven in de 



regio. Uitgangspunt is een reële inschatting te krijgen van de vraag en of het huidige aanbod 
afdoende voorziet in de behoefte en welke aanpassingen waar noodzakelijk zijn. 

Locaties kiezen 
De regio geeft aan welke locaties voor haar van essentieel belang zijn om de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat in de regio op peil te houden. Wij zijn tegen het aanwijzen*van slechte of mindere 
locaties. Het gaat om de positieve keuze voor en ondersteunen van locaties met een 
maatschappelijke meerwaarde. Dit noemen wij krachtlocaties. Daar moet vooral de aandacht naar 
uitgaan. De gemeenten moeten er vervolgens voor zorgdragen dat de kwaliteit van die locaties op 
zijn minst gehandhaafd dan wel verbeterd wordt. 
Daartoe zet zij een areaal aan middelen in, waaronder: 

• Investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte 
• Intensief beheer van de ruimte en afdwingen c.q. stimuleren van kwaliteit, 

onderhoud, duurzaamheid bij eigenaren en gebruikers 
• Sturen van programma, zowel van overheid als marktpartijen naar die locaties, 

ondersteund met incentives en versnelde procedures 

• Actieve branding en marketing van die locaties 

Incourante locaties 

Het is in eerste instantie aan de markt om transformaties van locaties die minder courant zijn op 
gang te helpen. De markt kan het beste bepalen wanneer het omslagpunt bereikt is en zal dan met 
nieuwe initiatieven komen. De overheid moet bezig zijn de slagkracht van de markt te vergroten. Dat 
gaat niet om subsidies of financiële bijdragen, maar het gaat om het waarmaken van flexibiliteit en 
snel handelen. Wij verwachten veel van een nieuwe generatie jonge vastgoedondernemers die de 
kansen die deze locaties te bieden hebben, kunnen benutten, samen met gebouweigenaren. De 
overheid kan wel faciliteren met maatregelen als: 

• Grote bestemmingsvrijheden, met name om een intensivering van 
grondgebruik, functiemenging, en de toevoeging van nieuwe functies mogelijk te maken 

• Mee investeren in de omgeving, openbare ruimte 
• FIX-it teams opzetten die bedrijfshuisvesting en transformaties begeleiden, 

waarbij de teams ook gevoed worden met ervaringen elders 
• Handhavingsregime overeenkomen 
• Inkopen van vrijkomende gronden door vorming van een (regionale) grondbank 
• Opzetten van een gemeenschappelijk ontwikkelings- en/of sloopfonds 

Bijdrage eigenaren en financiers 
Van de eigenaren van vastgoed op de transformatie- en herstructureringslocaties wordt gevraagd 
een bijdrage te leveren aan nieuwe experimenten op het gebied van herpositionering van gebouwen 
en gebieden. Experimenten kunnen gaan over: 

• Ruilverkaveling op werkterreinen 
• Gemeenschappelijke marketing en diensten 
• Pooling van faciliteiten 
• Meer tijdelijk (langjarig) en flexibel gebruik 



• Vorming van een publiek en privaat gefinancierd beheer en ontwikkelingsbedrijf 
voor een locatie of meerdere locaties samen 

Gemeenschappelijke kennisinstelling 
De regio dient een gemeenschappelijke kennisinstelling op te zetten ter ondersteuning van de 
nieuwe situatie en het nieuwe beleid. Ervaringen in de gemeenten opgedaan zullen gedeeld moeten 
worden. Door dit gemeenschappelijk bureau kan het beleid beter op elkaar worden afgestemd en 
meer van elkaar worden geleerd. Informatie over transacties wordt uitgewisseld en geanalyseerd. Er 
moet een periodiek overzicht van vraag en aanbod in de regio komen en het bureau signaleert 
afwijkingen van bestaande afspraken. Aandachtspunt hierbij is rekening te houden met vergelijkbare 
ontwikkelingen in andere regio's en lessen die men hieruit kan trekken. Het informatiebureau 
verschaft de gemeenten kennis en inzicht en zal zorgen dragen voor een gemeenschappelijk 
marketingbeleid. Daarbij kan worden voortgebouwd op bestaande samenwerkingsverbanden. 

Differentiatie 
In het locatiebeleid dient een overzicht ontwikkeld te worden van type locaties op basis van soort 
gebruik en functie, kwaliteit en prijsstelling, ontsluitingskarakteristiek, clustering van 
ondernemingen etc. Er zal onderzocht moeten worden of vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Er 
wordt nu weinig onderscheid gemaakt in categorieën. Niet alle categorieën bedrijf- en 
kantoorlocaties kennen overaanbod. Zo is er onvoldoende duidelijkheid over de rol van grote 
industriële locaties zoals in IJmuiden (Tata-Steel), andere belangrijke bedrijven in de haven en 
mogelijke (ruimtelijke en/of milieu)knelpunten. Er is meer kennis noodzakelijk, want de 
herontwikkeling komt langzaam op gang. Herontwikkelsinitiatieven moeten meer worden gelaten 
aan de markt en de overheid moet een ondersteunende rol spelen. Er zijn ruimere bestemmingen 
nodig waardoor er meer aandacht is voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Tenslotte zou meer 
gebruik moeten worden gemaakt van parkmanagement en kunnen meer taken worden overdragen. 



6. Toelichting PRES Conferentie 12 oktober 2012 

De diverse resultaten en aanbevelingen zijn vertaald in de voorgestelde bestuurlijke afspraken. 

Zowel de uitkomsten van de werklijn programmering, als het advies van de Commissie Stroink als de 
conferentie 'De toekomst van werklocaties MRA'met marktpartijen op 14 septemberji, bevestigen 
de behoefte aan ondersteuning om te komen tot een kwalitatieve match in vraag&aanbod. Deze 
ondersteuning kan geboden worden door versterking van de samenwerking per deelregio (alle 
betrokken stakeholders) en het verdiepen van de kennis. 

Bij aanbeveling 3 'Profilering kanshebbende locaties MRA', gaat het om de afspraak om met name 
op deelregionaal niveau te komen tot meer samenwerking in profilering van locaties en per 
deelregio deze locaties in de etalage te plaatsen. De rol van Plabeka wordt hiermee minder 
kwantitatief planmatig van aard en meer faciliterend in het versterken van kennisfuncties (inzicht in 
vraag en aanbod en delen kennis over match tussen vraag&aanbod, inclusief grondprijssystematiek). 
Dit vraagt om meer samenwerking tussen alle gemeenten per deelregio. 

Rudy Stroink is uitgenodigd om het advies van de commissie toe te lichten tijdens de conferentie. 
Dit advies komt terug in de voorgestelde bestuurlijke afspraken 'Toekomst Platform 
Bedrijventerreinen en Kantoren'. 

Edo Arnoldussen is bereid zijn advies nader toe te lichten tijdens de MRA conferentie. 
Het doel van de conferentie bij dit onderdeel over de grondprijssystematiek is om alle bestuurders 
mee te nemen in de gedachtegang waarmee de conclusies en het advies tot stand zijn gekomen. 
Vervolgens gaat het bij de meningsvorming over het verkennen van draagvlak om betrokken te zijn 
bij de inrichting van het kennisplatform dan wel om daar gebruik van te maken. Tenslotte gaat het 
om meningsvorming over het driestappenplan en de condities die daarbij nodig zijn en evt. 
bestuurlijke afspraken. 



Bijlage 1 Samenvatting Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2011/2012 

De Metropoolregio Amsterdam heeft nog steeds een ruime planvoorraad aan werklocaties. De 
leegstand van kantoren is in 2011 licht gestegen. De kantorenvoorraad groeit echter nauwelijks 
meer. Dit blijkt uit de nieuwe Monitor van het Platform Bedrijven Kantoren Metropoolregio 
Amsterdam (Plabeka). Positief is dat tegelijkertijd de transformatie van kantoren naar andere 
functies als bijvoorbeeld hotels en woningen op gang begint te komen en dat er veel transacties 
plaatsvinden van bestaande bedrijfspanden. 
In de monitor rapporteert Plabeka ( het samenwerkingsverband van de overheden in de 
metropoolregio op het gebied van werklocaties) over de ontwikkelingen op de werklocaties in het 
afgelopen jaar. De editie 2011/20112 is te vinden op de website van de metropoolregio 
( www.metropoolregioamsterdam.nl). Plabeka constateert dat de drastische reductie van 
nieuwbouwplannen waartoe het samenwerkingsverband in 2011 besloot door de gemeenten nu al 
in ruimtelijke plannen wordt doorgevoerd. 
Effect op de kantorenleegstand heeft dit nog niet, want die steeg in 2011 met 1 procentpunt en ligt 
nu op het 19% van de totale kantorenvoorraad. Plabeka concludeert dat de kantorennieuwbouw en 
onttrekking door transformatie elkaar in evenwicht houden. De voorraad groeit dus niet meer. De 
toename van de leegstand wordt geheel veroorzaakt doordat er minder kantoorruimte wordt 
gebruikt. De vraaguitval wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de economische crisis maar ook een 
structurele trend als "het nieuwe werken" werkt waarschijnlijk door. 
De uitgifte van nieuwe kavels op de bedrijventerreinen en zeehaventerreinen is nu al een aantal 
jaren op een laag niveau. Tegelijkertijd is er wel veel dynamiek op de markt voor bedrijfspanden 
want het aantal transacties van bedrijfspanden is in 2011 hoger dan de jaren ervoor. Grote 
investeringen in nieuwe bedrijfspanden bleven echter achterwege. Plannen voor herstructurering 
van bedrijventerreinen zijn er nog volop, al ondervindt de uitvoering ervan soms vertraging door 
gebrek aan financiële middelen of te weinig draagvlak bij de bedrijven. 
In zijn voorwoord benadrukt Plabeka-voorzitter Arthur van Dijk het belang van samenwerking met 
de private sector bij het versterken van de internationale concurrentiepositie van de 
Metropoolregio. "Dit doen we samen met marktpartijen zoals ontwikkelaars, beleggers, makelaars 
en eindgebruikers. Alleen door samenwerking bereiken wij een gezamenlijk succes. De monitor 2012 
is een belangrijk sturingsinstrument om ons daar bij te helpen." 
Plabeka ziet in de monitor een extra aanleiding om te blijven werken aan aanscherping en fasering 
van het planaanbod en aan concrete maatregelen om transformatie en herstructurering te 
stimuleren. 
Meer informatie: Tom Lips (lipst(5)nooord-holland.nl, tel 023-5144627) en YolandaMusson 
(ihmmmusson(Balmere.nl, tel 06-53642618) 



30% 
Leegstandspercentages kantoren per MRA-deelregio 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
jan. 
2005 

jan. 
2006 

jan. 
2007 

jan. 
2008 

jan. 
2009 

jan. 
2010 

jan. 
2011 

Almere/Lelystad 

.t i « « Amstelland-
Meerlanden 

Amsterdam 

Gooi en 
Vechtstreek 

jan. " 
2012 

• Ijmond-Haarlem 

^Zaanstreek-
Waterland 

•Metropoolregio 



140 

120 

Uitgifte bedrijventerreinen MRA 2000 t/m 2011 

100 
(O 
r. 
.= 80 
*; 
•|60 
O 

:40 

20 
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Bijlage 2 
Eindrapport Werklijn Programmering: aparte pdf 
inclusief 

MRA kaart kantoren: aparte pdf 
MRA kaart bedrijventerreinen: aparte pdf 

Bijlage 3 
Verslag Conferentie 
'De toekomst van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam' 
14 september 2012 - Almere 

Locatie: Alnovum Almere 
Aanwezig: ondernemers, besturen van ondernemersverengingen, beleggers/eigenaren, 
ontwikkelaars/adviseurs en ambtenaren. Op uitnodiging van bestuurlijk trekker Plabeka Arthur van 
Dijk. Georganiseerd door het Kernteam Plabeka. Gespreksleiding door Frènk van der Linden. 

Opening 
Frenk van der Linden heet iedereen welkom en begint met een vraag aan de zaal: 'stel u was de baas 
van de Metropoolregio, wat zou u dan willen veranderen als het gaat om werklocaties?' 'Alle 
betrokkenen bij elkaar krijgen', 'meer ondernemersverenigingen aan tafel krijgen' en 'één MRA-
overheid om gezamenlijke problemen integraal op te lossen', zijn antwoorden die door deelnemers 
worden gegeven. 

Arthur van Dijk beaamt dat met zijn wensbeeld van één loket, één integrale aanpak en één 
kantorenstrategie voor de Metropoolregio. Met als doel goede locaties voor bestaande bedrijven, 
maar ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven te kunnen bieden. Daarom 
moeten we exocfweten hoe de vraag naar werklocaties eruit ziet, voegt hij daaraan toe. Die vraag 
staat vandaag daarom centraal. Daarbij moeten we niet alleen over leegstand praten, maar juist 
over het veel grotere deel dat gewoon gevuld is, daar zitten immers de gebruikers, voegt hij eraan 
toe. 

Stellingen 
Monique Arkesteijn (docent vastgoedmanagement TUDelft), Flip Verwaaijen (gebruiker vastgoed op 
werklocaties) en RudyStroink (o.a. voorzitter Adviescommissie Plabeka) presenteren stellingen: 

Rudy Stroink: 'We begrijpen de vraag van de klant niet meer (misschien hebben we die wel nooit 
begrepen)'. Er is volgens hem te veel ontwikkeld zonder de precieze vraag van de gebruikerte 
kennen, terwijl daar juist aan moet worden voldaan. Dat vraagt aandacht voor benutte locaties, en 
niet zozeer voor leegstand. Daar zitten immers gebruikers, van nu en van de toekomst. Wie zijn dat? 
Bevalt het hen op die locaties of willen ze verhuizen? Dat type vragen zou centraal moeten staan, en 



dat vraagt om een periodieke enquête onder gebruikers. De gebruiker centraal betekent daarom 
focus op herontwikkeling.Voor de regio als totaal gaat het om strategische locaties zoals rond 
Schiphol, de Zuidas maar ook opkomende informele locaties. Inspelen op de veranderende vraag van 
gebruikers vraagt ook kwaliteit en diversiteit van locaties. Dat kan alleen als onderlinge concurrentie 
tussen overheden plaats maakt voor (nog) verdergaande samenwerking. 

Flip Verwaaijen: 'De vastgoedketen heeft haar eigen onderganggecreëerd: korte termijn belang 
prevaleerde boven lange termijn belang'. In de verticaal georganiseerde vastgoedketen als geheel, 
redeneert en handelt iedereen alleen vanuit puur eigen, korte termijn belang. De belegger wil 
rendement, de aannemer wil bouwen en de gebruiker wil veel huisvesting voor weinig geld. 
Ontwikkelende partijen slagen er niet in te achterhalen wat gebruikers willen, en dat komt ook 
doordat gebruikers informatie -over ontwikkeling van hun ruimtebehoefte, locatiekeuze etc-
achterhouden om vermeend strategische redenen.Flip Verwaaijen stelt dat verandering en 
verbetering begint bij de vastgoedsector zelf. Daarin moeten alle partijen openheid geven over hun 
eigen belangen, oog hebben voor die van anderen en moeten zij bereid zijn boven hun eigen 
belangen uit te stijgen. 

Monique Arkesteijn: 'A great place to work: van aanbod in m^ naar het faciliteren van medewerkers'. 
De gebruiker centraal betekent optimaal gebruik maken van kennis die beschikbaar is over wat 
gebruikers willen. Ontwikkelende partijen zouden niet moeten blijven hangen in wat niet bekend is, 
maar gebruik moeten maken van wat wel bekend is. Onderzoek wijst uit dat bedrijven willen wat 
hun medewerkers willen: a great place to work. Hoewel het afhankelijk is van de doelgroep wat dat 
precies is, blijkt een aantal locatiefactoren steeds terug te komen: multimodale bereikbaarheid, 
duurzaamheid en representativiteit. Daarbij gaat het steeds vaker om bestaande in plaats van 
nieuwe locaties. 

Frènk van der Linden vraagt om reacties uit de zaal. Ondernemersverenigingen geven aan dat 
bedrijven na jaren van crisis door hun reserves heen zijn. Hun huisvestingsvraagstuk richt zich 
daarom nu vooral op kostenbeheersing (dat is ook wat het nieuwe werken nu interessant maakt). 
Voor bedrijven is hun huisvesting immers slechts een middel om hun bedrijfsvoering mogelijk te 
maken. Overaanbod en leegstand helpt daarbij niet. Want dat overaanbod voor iedereen slecht is, 
daar zijn de deelnemers het over eens. Overigens dient daarbij wel onderscheid te worden gemaakt 
naar kantoorlocaties, waarvan vast staat dat ruimtevraag verder zal afnemen, en bedrijventerreinen 
waar die trend nog niet zo zichtbaar is. 

Vervolgens gaat het over de vraag wie moet ingrijpen om weer een 'gezonde' vraag-aanbodsituatie 
te creëren, private partijen (beleggers/ontwikkelaars etc.) of overheden? Volgens deelnemers beide. 
Beide hebben immers ook gezorgd voor het huidige overaanbod, en samen moeten oplossingen 
gevonden worden.Moor ;s er eigenlijk wel een gezamenlijk belang?De deelnemers zijn daarover 
verdeeld. Gezonde concurrentie tussen private partijen is volgens sommigen helemaal niet verkeerd. 
Anderen brengen daar tegenin dat zonder gemeenschappelijk belang goede (her)ontwikkeling van 
werklocaties niet van de grond komt. In plaats van gezamenlijkheid van belangen zou beter openheid 
van belangen nagestreefd kunnen worden, is de conclusie. De overheid zou een rol in dit proces 
kunnen spelen door het aanbieden van een platform om het kennisniveau van de verschillende 
partijen te vergroten, wordt daaraan toegevoegd. 



Spel 
De deelnemers gaan uiteen in drie subgroepen en spelen het spel 'MetropoUe.waar zet uw florijnen 
op in'. Het doel van het spel is dat de deelnemers aangeven hoe een werklocatie er vanuit 
gebruikersperspectief uit zou moeten zien en op welke wijze die vanuit gebru/Tcersperspectief het 
beste ontwikkeld kan worden. De deelnemers geven op kaarten aan welke werklocaties het meest 
kansrijk zijn en beargumenteren waarom. 

De drie inleiders van de subgroepen (Cees-Jan Pen, Dick Hulsebosch en Wouter Weyers) geven een 
terugkoppeling. Cees-Jan Pen geeft aan dat zijn groep, vooral bestaande uit vastgoedpartijen, 
bevestigt dat de aandacht moet uitgaan naar locaties die voor de Metropoolregio van strategisch 
belang zijn, zoals Zuidas, IJmond, Schiphol, Centrum Amsterdam en Science Park Watergraafsmeer. 
In het algemeen zijn datfunctiegemengde en multimodaal bereikbare 'bruisende'gebieden. 
Daarnaast zijn het 'kleine plekken waar iets gebeurt', zoals het Hembrugterrein. Basisvoorwaarden 
zoals bereikbaarheid moeten natuurlijk gewoon op orde zijn, wordt daarbij aangegeven. 

In de subgroep van Dick Hulseboschwordt in eerste instantie vooral vanuit eigen belang 
geargumenteerd. Het blijkt niet makkelijk om deelnemers vanuit andermans, of het algemeen 
belang te laten denken, of buiten de eigen deelregio te laten kijken. Gebruikers in de subgroep 
blijken ook maar weinig locaties buiten de eigen deelregio te kennen. Nadat gevraagd wordt toch 
buiten de eigen regio te kijken blijken locaties als Lelystad Airport en Amsterdam-Noord te worden 
genoemd.De werklocaties van de toekomst liggen volgens hen 1) zo dicht mogelijk bij hun eigen huis, 
2) bieden veel kwaliteit voor een lage prijs en 3) liggen in aantrekkelijke (leef) omgeving. Gebruikers 
in deze subgroep bevestigen dat zij zich pas oriënteren op het aanbod van locaties op het moment 
dat ze hebben besloten tot herhuisvesting. 

In de subgroep van Wouter Weijersonderstrepen gebruikers het belang van bereikbaarheid, en in 
toenemende mate multimodale bereikbaarheid. Op de vraag hoe de werklocaties van de toekomst 
meer vanuit gebruikersperspectief kunnen worden ontwikkeld, wordt het verschil in scope tussen 
gebruikers en ontwikkelende partijen als belemmering genoemd;beleggers, ontwikkelaars en 
overheden denken in termijnen van decennia, terwijl (met name de) kleinere bedrijven niet verder 
dan twee jaar voorruit (kunnen) kijken. Daarmee is het lastig om de actuele vraag van de gebruiker 
mee te nemen bij de ontwikkeling van een toekomstige werklocatie. Dat vraagt bij ontwikkelende 
partijen om kennis van en ws/eop hoe de vraag van de gebruiker zich ontwikkelt, in zowel 
kwantitatief als kwalitatief opzicht. Wouter Weijers merkt verder op dat gebruikers vooral inzetten 
op locaties die het nu al goed doen zoals Zuidas, omgeving Schiphol etc. Verder wordt Amsterdam 
Zuidoost een aantal keer genoemd vanwege de multimodaliteit, maar ook de multifunctionaliteit. 

Frenk van der Linden vraagt reacties op de uitkomsten van de subgroepen. Flip Verwaaijen stelt dat 
er blijkbaar maar weinig verandert; alle betrokken partijen redeneren vanuit hun eigen belang en 
slechts weinigen zijn bereid eens vanuit andermans perspectief te redeneren. Rudy Stroink maakt 
daarop een vergelijking met Steve Jobs, die ervan uit ging dat de gebruiker niet precies weet wat hij 
nu wil, en al helemaal niet weet wat hij in de toekomst wil. Volgens Jobs is het aan de ontwikkelaars 
om goede producten te maken die in een toekomstige of latent aanwezige behoefte voorzien. Voor 
computers is dat niet anders dan voor werklocaties, aldus Rudy Stroink. Daarbij moeten we ons 



beseffen dat we ons in een transformatiefase bevinden; als de crisis voorbij is zal de vraag naar 
werklocaties structureel veranderd blijken -zowel in omvang als in aard. De focus op uitleg van 
nieuwe locaties zal daardoor grotendeels verschuiven naar herontwikkeling van bestaande locaties. 
Het is aan de ontwikkelende partijen (beleggers/ontwikkelaars/overheden/adviseurs etc.) om daarin 
het voortouw te nemen, aldus Monique Arkesteijn. Zij moeten met kennis van de ontwikkeling van 
de vraag gebruikers voor hen de werklocaties van de toekomst realiseren. 

Afsluiting 
Arthur van Dijk constateert dat de discussie is gegaan over waar het écht om gaat. Over hoe de 
gebruiker weer centraal komt te staan en hoe we vanuit verschillende belangen toch samen werken 
aan ons gezamenlijk belang: goede werklocaties ter versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de Metropoolregio. Maar we zijn er nog niet. 

Kennis van de eisen die de gebruiker stelt aan de werklocatie van de toekomst blijkt namelijk niet zo 
maar beschikbaar. Meer in het algemeen wel maar niet als het gaat om een specifieke doelgroepen, 
deelregio's etc. Dat vraagt om nader onderzoek. Arthur van Dijk concludeert verder dat private 
partijen maar ook bestuurders nog een slag te maken hebben. Sinds het begin van Plabeka heeft 
regionale afstemming een vaste plaats gekregen bij de planning van werklocaties. Maar nog meer 
dan nu al het geval, zouden bestuurders moeten sturen vanuit één gezamenlijke visie op de 
werklocaties van nu en in de toekomst. Zeker nu het voor zowel overheids- als marktpartijen niet 
meer gaat om fictieve opbrengsten en verliezen, maar om echte Euro's. 

De enige manier om stappen te zetten is om met elkaar in gesprek te blijven, benadrukt Arthur van 
Dijk. Betrokken partijen moeten immers eikaars belangen kennen en erkennen, en van daaruit 
gezamenlijk optreden. Het is daarbij ook een kwestie van verandering van 'mindset', voegt hij er aan 
toe. We moeten uitdragen dat het kan, werklocaties ontwikkelen waarbij de gebruiker centraal staat. 
Ook al zijn we er nog niet en is er nog een weg te gaan, ieder stapje kan er één zijn in de juiste 
richting. Laten we dat voor ogen houden en uitdragen! Arthur van Dijk zal de bevindingen van deze 
dag meenemen in de bestuurlijke meningsvorming in oktober. Frenk van der Linden besluit de 
bijeenkomst treffend met woorden van Gerard Reve: 'Moedig voorwaarts!' 

Conclusies en aanbevelingen 
1 De vraag welke eisen gebruikers stellen aan werklocaties, nu en in de toekomst, is niet eenduidig 

te beantwoorden. Er bestaat niet zoiets als één gebruikersprofiel omdat er grote verschillen zijn 
in vestigingsplaatsfactoren tussen sectoren, tussen grote en kleine bedrijven etc. Bedrijven 
bevragen naar hun voorkeuren zal daar maar weinig aan veranderen: gebruikers weten zelf ook 
niet precies wat ze willen en stellen zich die vraag pas als herhuisvesting aan de orde is. 
Bovendien kunnen gebruikers vaak niet zo lang vooruit kijken als ontwikkelende partijen graag 
zouden willen gelet op realisatietermijnen. 

2 De partijen die werklocaties ontwikkelen -overheden, beleggers en ontwikkelaars, zullen het 
voortouw moeten nemen bij de ontwikkeling van nieuwe concepten voor werklocaties van de 
toekomst. Dat vraagt hen zich te verdiepen in gebruikerstrends, in het algemeen en specifiek 
voor de beoogde doelgroep in die regio en voor die locatie, om op basis van lange termijn visie 
vernieuwende concepten te ontwikkelen. Het is aan hen om aansprekende concepten te 
presenteren en aan gebruikers om te vinden wat hen past; naar een vraaggestuurde markt door 



emancipatie van de gebruiker. In het verdiepen van kennis van gebruikerstrends kan een rol zijn 
weggelegd voor een Metropoolregio-breed kennisplatform zoals Plabeka. 

Samen werken aan de werklocaties van de toekomst vraagt alle betrokkenen open te zijn over 
hun belangen. Pas als er inzicht bestaat in ieders eigen belang, kan het gezamenlijke belang 
gevonden worden. In het verenigen van uiteenlopende belangen is de gebruiker niet alleen het 
doel, maar ook de sleutel. Het is immers uiteindelijk alleen de gebruiker die bepaalt of een locatie 
wel of niet aan zijn vereisten voldoet. Focus op de gebruiker kan helpen om de gezamenlijkheid in 
de belangen te vinden. 

Gebruikers en private ontwikkelende partijen vragen om een krachtige overheid in de 
Metropoolregio als geheel en de deelregio's daarbinnen. Overaanbod van werklocaties en 
onderlinge concurrentie tussen gemeenten staat (her)ontwikkeling van aansprekende concepten 
in de weg. Regionale afstemming van aanbod, gemeenschappelijke grondprijssystematiek en 
regionale kennisdeling zijn instrumenten die de samenwerking tussen overheden in de 
Metropoolregio bestendigen, en daarom voortgezet moeten worden. Tegelijk vraagt een focus 
op de gebruiker om verdere versteviging van de samenwerking binnen de deelregio's. Dat is 
immers het schaalniveau waarbinnen veel gebruikers een oplossing zoeken voor hun 
huisvestingsvraagstuk. 

Bijlage 4 
'Werken aan doorzicht en vertrouwen', advies over grondprijssystematiek 
(Edo Arnoldussen) - aparte pdf 

Bijlage 5 
'Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag' 
van de Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink. 

Aparte pdf 



 

 
 
 
 
 
 

PRES Conferentie 12 oktober 2012 
Toekomst werklocaties MRA: bestuurlijke afspraken  

 



 

 
 

 
 

1. Inleiding 
 
In het BO PRES van 27 juni jl. is besloten om, in vervolg op de PRES Conferentie van 23 juni 2011, een 
vierde PRES Conferentie te houden. Deze vond plaats op vrijdag 12 oktober 2012. 
  
Op de conferentie stonden twee ruimtelijk‐economische dossiers centraal: 

1.    Plabeka: resultaten Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010‐2040 en vervolg (programmering 
werklocaties, grondbeleid  

2.    Regionaal hotelbeleid  
  
Een jaar geleden (juni 2011) is de Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010‐2040 vastgesteld. Met het 
pakket aan maatregelen dat er ligt wordt gezamenlijk toegewerkt naar een gezonder 
vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam.  
Inmiddels zijn de monitor Plabeka met de gegevens van 2011, een handreiking voor de 
programmering van werklocaties en een advies over de grondprijssystematiek opgesteld. Voor het 
op orde krijgen van een balans in vraag en aanbod van werklocaties (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) is aan de adviescommissie onder voorzitterschap van Rudy Stroink een advies gevraagd. 
Dit advies gaat in op programmering, grondprijssystematiek, aanpak van bestaande leegstand van 
kantoren en aanpak van verouderde bedrijventerreinen. 
 
Tegelijkertijd is op landelijk niveau door partijen betrokken bij de Kantorentop een convenant 
opgesteld vanuit het actieprogramma leegstand kantoren. In het convenant is afgesproken dat 
partijen per kantorenregio een visie en doelstellingen formuleren op de bestaande 
kantorenvoorraad, nieuwe kantoorontwikkelingen en inzetten op regionale samenwerking.  
Het convenant formuleert alleen condities wanneer een gemeente of gemeenten een fonds willen 
instellen. Het convenant verplicht niet tot het instellen van een fonds. Een fonds dient met name 
gevuld te worden door eigenaren van de bestaande kantoren. De gemeenten Amsterdam en 
Haarlemmermeer, als trekker van het Plabeka proces, zijn nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het convenant. De gemaakte afspraken sluiten dan ook aan op de 
Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010‐2040. Inmiddels wordt de manier waarop binnen de MRA wordt 
samengewerkt op het gebied van programmering van werklocaties en de aanpak van leegstand en 
herstructurering als voorbeeld voor andere regio's gezien. Er dienen als gevolg van het convenant 
dan ook geen nieuwe regionale afspraken gemaakt te worden ten aanzien van de programmering 
van kantoren. Door de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer is het initiatief genomen om 
proactief aan de slag met uitvoering het convenant, waaronder het verkennen van de mogelijkheid 
tot het vormen van regionale kantorenfondsen. In een bijlage bij deze discussienota treft u 
informatie over de stand van zaken. 
 
Veel leegstaande kantoren worden omgebouwd tot hotels. Hierin ligt een kans om tot 
herontwikkeling te komen. Initiatieven moeten echter aansluiten bij de kwantitatieve en 
kwalitatieve vraag en bijdragen aan een duurzame herontwikkeling van locaties. Daarom was de 
wens om , in overleg met betrokken marktpartijen, regionale programmeringsafspraken te maken.  
  
Doel van de conferentie op 12 oktober was: 
1. Afspraken te maken om de resultaten van de Uitvoeringsstrategie 2011, te bestendigen en te 
verankeren. 



 

2. Meningsvorming over ambities voor het vervolg. 
3. Afspraken over het vervolg van Plabeka:  verkenning naar een toekomstig platform gericht op  
kennisdeling en –verdieping, benoemen van kansrijke locaties en afstemming van vraag en aanbod. 
4. Afspraken omtrent regionaal hotelbeleid  
 
Voor  deze conferentie was een discussienota opgesteld, bestaande uit voorgestelde bestuurlijke 
afspraken met een toelichting. Op basis van de conferentie zijn in deze voorliggende nota de 
definitieve bestuurlijke afspraken opgenomen.   

 
Bijlagen 
1. Samenvatting Plabeka Monitor 
2. Eindrapport Werklijn Programmering, 6 september 2012 – aparte pdf 

(inclusief MRA kaart kantoren en MRA kaart bedrijventerreinen)– aparte pdf 
3. Verslag Conferentie ‘De toekomst van werklocaties MRA’ met marktpartijen 14 september 2012 
4. ´Werken aan doorzicht en vertrouwen´, advies over grondprijssystematiek, Edo Arnoldussen, 4 

september 2012 – aparte pdf 
5. ‘Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag’  ‐ aparte pdf 

van de Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink, 15 augustus 2012. 
 



 

 
2. Bestuurlijke Afspraken PRES Conferentie 12 oktober 2012 

 
1. Programmering: stuur zoveel mogelijk op bouwrijpe planvoorraad 

 
1.1. In te stemmen met de op het niveau van de deelregio’s gemaakt afspraken over 

programmering 2010‐2020.  
1.2. In te stemmen met de volgende aanbevelingen: 

 
1. Stuur niet alleen op de planologische voorraad maar juist ook op de voorraad 
bouwrijpe kantoor‐ en bedrijfslocaties: 
‐ Stem de voorraad aan bouwrijpe locaties af op de reëel te verwachten vraag met een 

tijdshorizon van 3‐5 jaar (zie aanpak Almere). 
‐ Maak het bouwrijpe voorraadbeleid tot onderlegger van de grondexploitaties. 
‐ Betrek in het voorraadbeleid ook de private gronden met ontwikkelcontracten en 

juridisch planologische rechten. 
Overweeg om rechten voor locaties die niet tot ontwikkeling worden gebracht (bv. 
binnen 5 jaar) uit de juridisch planologische voorraad te halen. 

‐ Maak een vertaling in de grondexploitaties, zowel qua opbrengstverwachting als 
risicobeheersing 

 
2. Leg afspraken vast ook met aangrenzende gemeenten van de MRA  
De provincies Noord Holland en Flevoland spreken af om het gesprek aan te gaan met 
omliggende gemeenten van de MRA (zowel in de omliggende provincies Zuid Holland 
Utrecht , als in Noord Holland‐Noord en overig Flevoland) om te komen tot een 
realistisch voorraadbeleid op een vergelijkbare wijze zoals door de MRA gemeenten 
wordt gehanteerd.  
 

2. Benut bestaande kansen en kwaliteiten 
 
2.1.  In te stemmen met de volgende aanbevelingen: 

1. Zet op gemeentelijk niveau in op maximale transformatie en herontwikkeling van te 
benoemen bestaande locaties en stem hierbij (sub‐) regionaal af 
Aanleiding hiervoor zijn enerzijds de uitkomsten van de monitor die bevestigen dat het 
Global Gateway Scenario ‐dat als uitgangspunt is genomen voor de vraagraming in de 
Uitvoeringsstrategie‐ uitgaat van een gunstiger economische groei dan de praktijk laat 
zien.  Anderzijds komt de aanbeveling voort uit de noodzaak om het mechanisme te 
doorbreken van nieuwbouw, waarbij panden worden verlaten die vervolgens leeg blijven 
staan. Daarbij gaat het ook om de kwaliteit op bestaande locaties te borgen. Amsterdam 
stelt hiervoor kennis en ervaring aan regio beschikbaar. 
Via Plabeka krijgt de kennisdeling op MRA schaal vorm. Hierbij wordt ook expliciet 
aandacht gegeven aan de rol van de overheden en de verantwoordelijkheden van de 
diverse marktpartijen(incl. de nieuwe generatie projectontwikkelaars) bij transformatie.  
 
 



 

2. Profileer kanshebbende1 locaties MRA; versterk hiertoe de samenwerking binnen de 
deelregio’s en op MRA niveau 
Zet in op een scherpe profilering van kanshebbende locaties in afstemming met de 
(kwaliteits)vraag van het segment waarop gekoerst wordt. Streef naar afstemming via de 
gemeentelijke en/of regionale structuurvisies.  
Deze profilering  is weergegeven op de kaarten waarin de locaties zijn gecategoriseerd 
naar groei‐, beperkte groei, balans en krimpgebieden. Het is nu aan de deelregios en aan 
Plabeka op MRA niveau om hier mee aan de slag te gaan. Hiertoe zijn de volgende 
bestuurlijke trekkers benoemd: 
‐ Zuid Kennemerland en IJmond: Jan Nieuwenburg (weth. Haarlem) 
‐ Almere/Leystad: Jop Fackeldey (Lelystad) 
‐ Amstel‐Meerlanden:  Arthur van Dijk (Haarlemmermeer) 
‐ Zaanstreek‐Waterland: Dennis Straat (Zaanstad) 
‐ Gooi‐ en Vechtstreek: Lon Jooren‐van den Boor 
‐ Amsterdam: Maarten van Poelgeest (voorstel) 
Deze trekkers maken  hiertoe  binnen de deelregio’s  bestuurlijke  werk‐ en 
organisatieafspraken om blijvend de balans in vraag&aanbod  van werklocaties te 
bewaken en op elkaar af te stemmen. Zorg voor kennisuitwisseling (ateliers). Gebruik 
deze profilering  als een gemeenschappelijke basis voor marketing en acquisitie en zet 
kansrijke locaties in de etalage. Gebruik deze profilering ook als basis voor het 
gemeentelijk grondbeleid. 
 
 

3. Versterk de kennisfunctie 
 
3.1. Kennis te nemen van het advies van Edo Arnoldussen over grondprijssystematiek. 
3.2. Kennis te nemen van het advies ‘Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag’  

van de Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink. 
3.3. In te stemmen met de aanbevelingen van Edo Arnoldussen, gehoord de ambtelijke discussie 

over het advies op 27 juni 2012.  
‐ Richt een kennisplatform rond grondprijssystematiek in  om de regionale afstemming 

meer vorm te geven. 
Hanteer daarbij het model zoals bijvoorbeeld is gehanteerd bij de start van ‘Amsterdam 
In Business’ en maak een start met tenminste de gemeenten. Amsterdam, Almere 
Purmerend, Amstelveen, Lelystad, Zaanstad , Haarlem en Haarlemmermeer. 

‐ Maak afspraken om jaarlijks (met dit kennisplatform) een aantal maal bij elkaar te komen 
en hanteer het volgende  driestappenplan  dat leidt tot meer transparantie en er als volgt 
uit zou kunnen zien: 

 Bevragen achteraf (bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis over de deals van de 
laatste twee jaar; transparantie achteraf) 

 Proactief melden en achteraf bevragen (het melden van het werken aan 
toekomstige transacties en het uitwisselen van kennis achteraf) 

 Proactief bevragen vóór de transactie is gedaan (het melden van toekomstige 
transacties, het uitwisselen van kennis en eventueel afstemming vooraf). 

                                            
1Met het begrip ‘kanshebbend’wordt bedoeld die locaties waar partijen direct mee aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld 
omdat er marktvraag is of omdat deze locaties succesvol kunnen zijn wanneer herontwikkeling en/of transformatie plaats 
vindt. 

 



 

3.4. In te stemmen om, met kennis van alle adviezen te komen tot versterking van de 
kennisfuncties rond vraag&aanbod van werklocaties en grondprijssystematiek en 
ondersteuning van de deelregio’s,  het DO PRES opdracht te geven om: 

- te komen met een voorstel op welke wijze deze kennisfuncties binnen het Plabeka‐
verband kunnen worden ingericht en vorm gegeven;  

- profielen en conceptontwikkeling over toekomstbestendige werklocaties daar in mee te 
nemen; 

- na te gaan op welke wijze kennisinstellingen en private partijen daarbij kunnen worden 
betrokken; 

- te komen met een voorstel op welke wijze de voorgestelde rol van Fix‐it teams en een 
regionale kantorenloods kunnen worden toegevoegd als functies bij het Project Bureau 
Herstructurering.  

3.5. In te stemmen om een bestuurlijke delegatie (Amsterdam, Haarlemmermeer, regio 
Flevoland, kleine gemeente) aan te wijzen en afgestemd actie te ondernemen om de 
ondersteuning die nodig is bij de aanpak en verbetering van de kantorenvoorraad, dit 
opnieuw onder de aandacht van het Rijk te brengen. 

 
4. Hotelbeleid 

4.1. Kennis te nemen van de kwantitatieve regionale analyse van het verwachte 
hotelkameraanbod vs. de verwachte vraag naar het totale aanbod in de regio, zoals tijdens 
de Conferentie aan de orde zal komen. 

4.2. DO PRES opdracht verlenen om een plan van aanpak op te stellen voor regionaal hotelbeleid 
in de MRA met daarin o.m.: 
‐  meer gedetailleerde uitwerking van vraagprognose, vertaling naar benodigd aanbod  
            (sterren, concepten) en bepaling aanvaardbaar niveau gemiddelde kameropbrengst  

- nader onderzoek naar het gewenste hotelaanbod (op o.m. kantorenlocaties)  en de 
mate waarin dit aansluit bij de vraag aan de hand van te definiëren indicatoren 

4.3 Af te spreken om uiterlijk op 23 maart 2013 te komen tot beleidsvoorstellen regionaal 
hotelbeleid en deze aan het BO PRES voor te leggen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CONCLUSIES   
  

1. Een gezamenlijke ambitie is opnieuw benoemd en gedeeld:  
het in balans krijgen van de werklocaties in de MRA, kwantitatief en kwalitatief  

2. Dit door:  
a. blijvende inzet op het terugbrengen van de planvoorraad en de leegstand door 

transformatie  
b. Volgend jaar te starten met een kennisplatform i.s.m. kennisinstellingen en 

marktpartijen.  
c. Werklocaties te profileren en in de etalage te zetten op het niveau van de deelregio 

en regio .  
3. Per deelregio zijn bestuurlijk en ambtelijk trekkers benoemd. 
4. Er is  afgesproken om een brief aan de formateur ((c.q. nieuwe kabinet) te sturen met 

betrekking tot gewenste wetswijzigingen ten aanzien van bestemmingsplannen en 
planschade. Ook zal hierbij gewezen worden op de wenselijkheid van een voorbeeldfunctie 
van de Rijksgebouwendienst bij de aanpak van leegstand kantoren.  

5. De partijen hebben met elkaar afgesproken om voor 21 maart 2013 een gezamenlijk 
regionaal hotelbeleid te formuleren. . 



 

 
 

4. Toelichting 
 
1. Programmering werklocaties 
 
Inleiding 
Op 23 juni 2011 is de Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010‐2040 door de bestuurders van de 
Metropoolregio Amsterdam vastgesteld. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de programmering van 
werklocaties, de aanpak van de leegstand en de herstructurering van bedrijventerreinen. Bij de 
programmering  van werklocaties is geconstateerd dat in de periode tot 2020 nog een overschot aan 
plannen bestaat. Aan de deelregio’s is gevraagd te onderzoeken in hoeverre ook voor dit tijdvak 
vraag en aanbod geoptimaliseerd kunnen worden. 
 
De volgende paragraaf bevat de resultaten van het onderzoek naar de optimalisatie van vraag en 
aanbod van werklocaties (de werklijn Programmering). Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling 
een nieuwe uitvoeringsstrategie vast te stellen. Alle deelregio’s hebben vanuit hun specifieke 
situatie keuzes gemaakt om tot verdere fasering en reductie te komen. Daarnaast heeft het 
onderzoek geleid tot aanbevelingen die we u aan willen bieden. Deze aanbevelingen zijn een 
handreiking voor u, om op lokaal en deelregionaal niveau meer evenwicht te creëren tussen vraag 
en aanbod. 
 
Resultaat 
In kwantitatieve zin 
Door de verschillende deelregio’s binnen de MRA is gekeken of het overschot aan plannen voor 
kantoren en bedrijventerreinen tot 2020 nog verder teruggebracht kan worden. Binnen de 
deelregio’s zijn hierover afspraken gemaakt. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabellen. 
 
Tabel A  Resultaat redeneerlijn kantoren (x 1.000 m² bvo) 

 
* Vraagraming gebaseerd op Global Gateway‐scenario inclusief 5% frictie leegstand in 2020   
** Aanbod bestaande uit planvoorraad in duizend m² plus courante leegstand  
***  Voorgenomen reductie voor de hele periode tot 2040. Onderscheid tussen 2010‐2020 en 2020‐2040 moet nog worden 
gemaakt;redeneerlijn nog in ontwikkeling,  

 
De aanpak van de overmaat bij de kantoren tot 2020 is meer dan is afgesproken in de 
Uitvoeringsstrategie. Sommige deelregio’s gaan voor wat betreft de kantoren namelijk een stap 
verder vanuit het besef dat de uitgangspunten in de Uitvoeringsstrategie zijn gebaseerd op het 
(betrekkelijk optimistische) Global Gateway Scenario bij de vraagraming en nog betrekkelijk weinig 

           
   Uitvoeringsstrategie  Resultaat 

redeneerlijnen  

   Vraag 2010‐2020*  Aanbod 2010‐2020**  Match = te reduceren 
planaanbod 2010‐
2020 

Voorgenomen 
reductie planaanbod 
2010‐2020  

Almere‐Lelystad  635 653 19  357
Amstelland‐Meerlanden  399 525 124  128
Amsterdam  1.082 1.207 125  ***415
Gooi‐ en Vechtstreek  105 217 113  160
Haarlem‐IJmond  91 96 4  0
Zaanstreek‐Waterland  45 93 48  0
Metropoolregio totaal  2.357 2.791 434  645 ‐ 1060



 

rekening wordt gehouden met de effecten van de financieel‐economische crisis en het nieuwe 
werken (minder m2 per werknemer).  
 
Tabel B  Resultaat redeneerlijn bedrijventerreinen (netto ha) 
 

 
* Vraagraming gebaseerd op Global Gateway‐scenario 
**Vanwege juridisch planologische rechten en ontwikkelcontracten met derden heeft het verder faseren in de deelregio AM op dit moment 
verregaande consequenties. 
Daarnaast betreft het deels de A4 Zone west (ACT) waar een voor de regio specifiek segment wordt gerealiseerd. 
Inzet is wel om de voorraad aan bouwrijpe locaties af te stemmen op de vraag en op termijn de rechten voor locaties die niet tot 
ontwikkeling worden gebracht uit de juridisch planologische voorraad te halen. 

 
Het resultaat van de aanpak van de overmaat bij bedrijventerreinen ligt iets onder wat is 
afgesproken in de Uitvoeringsstrategie. Niettemin geven de deelregio’s aan dat tweederde van de 
forse reductieopgave gerealiseerd kan worden. Waar het niet lukt om het aanbod met de beoogde 
omvang terug te brengen ligt de oorzaak met name in het ontwikkelstadium van de plannen. 
Sommige plannen zijn zo ver gevorderd in de richting van realisatie, in de zin van verregaande 
afspraken met ontwikkelende partijen of zelfs al bouwrijp zijn van terreinen, dat schrappen of 
faseren na 2020 verregaande consequenties zou hebben. Dat kan voor een deelregio reden zijn om 
in de redeneerlijnen een beperkt overaanbod in de periode tot 2020 te accepteren, en  daar met het 
bouwrijp maken van andere plannen zo veel mogelijk rekening mee te houden in de zin van fasering 
binnen de periode 2010‐2020.  
 
In kwalitatieve zin 
Ook in kwalitatieve zin zijn per deelregio keuzes gemaakt voor locaties zowel voor kantoren als 
bedrijventerreinen. Alle werklocaties zijn ingedeeld in groei‐, beperkte groei‐, balans‐ en 
krimpgebieden. In de bijlage van het Eindrapport Werklijn Programmering zijn de definities 
opgenomen van deze categorisering. De geografische weergave daarvan (in de vorm van kaarten 
voor respectievelijk voor kantoren en bedrijventerreinen) zijn als aparte bijlagen bij dit rapport 
gevoegd (aparte pdf‐bestanden). 
 
Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de redeneerlijnen zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: 
1. Zet op gemeentelijk niveau in op maximale transformatie en herontwikkeling van te benoemen 
bestaande locaties 
Aanleiding hiervoor is enerzijds de uitkomsten van de monitor die bevestigen dat het Global 
Gateway Scenario dat als uitgangspunt is genomen voor de vraagraming in de Uitvoeringsstrategie, 
uitgaat van een gunstiger economische groei dan de praktijk laat zien.  Anderzijds komt de 
aanbeveling voort uit de noodzaak om het mechanisme te doorbreken van nieuwbouw, waarbij 
panden worden verlaten die vervolgens leeg blijven staan. Daarbij gaat het ook om de kwaliteit op 
bestaande locaties te borgen.  

   Uitvoeringsstrategie  Resultaat 
redeneerlijnen 

   Vraag 2010‐2020*  Aanbod 2010‐2020  Match = Uit te 
stellen na 2020 

Voorgenomen 
reductie 2010‐2020 

Almere‐Lelystad  484 505 21 118  

Amstelland‐Meerlanden  105 320 215 **50

Amsterdam  111 206 95 42

Gooi‐ en Vechtstreek  65 33 ‐32 0

Haarlem‐IJmond  35 28 ‐7 0

Zaanstreek‐Waterland  61 103 42 0

Metropoolregio totaal  861 1.195 335 210



 

 
2. Stuur niet alleen op de planologische voorraad maar juist ook op de voorraad bouwrijpe kantoor‐ 
en bedrijfslocaties:  
 

‐ Stem de voorraad aan bouwrijpe locaties af op de reëel te verwachten vraag met een 
tijdshorizon van 3‐5 jaar (zie aanpak Almere). 

‐ Maak het bouwrijpe voorraadbeleid tot onderlegger van de grondexploitaties. 
‐ Betrek in het voorraadbeleid ook de private gronden met ontwikkelcontracten en 

juridisch planologische rechten. 
Overweeg om rechten voor locaties die niet tot ontwikkeling worden gebracht (bv. 
binnen 5 jaar) uit de juridisch planologische voorraad te halen. 

‐ Maak een vertaling in de grondexploitaties, zowel qua opbrengstverwachting als 
risicobeheersing. 
 

3. Profileer kanshebbende2 locaties MRA; versterk hiertoe de samenwerking binnen de deelregio’s en 
op MRA niveau 
Zet in op een scherpe profilering van kanshebbende locaties in afstemming met de (kwaliteits)vraag 
van het segment waarop gekoerst wordt. 
Deze profilering  is weergegeven op de kaarten waarin de locaties zijn gecategoriseerd naar groei‐, 
beperkte groei, balans en krimpgebieden. Het is nu aan de deelregio’s en aan Plabeka op MRA 
niveau om hier mee aan de slag te gaan. Kom hiertoe ook binnen de deelregio’s tot bestuurlijke en 
ambtelijke werk‐ en organisatieafspraken om blijvend de balans in vraag&aanbod  van werklocaties 
te bewaken en op elkaar af te stemmen. Gebruik deze profilering  als een gemeenschappelijke basis 
voor marketing en acquisitie en zet kansrijke locaties in de etalage.  Gebruik deze profilering ook als 
basis voor het gemeentelijk grondbeleid. 
 
4. Inpassing milieuhinderlijke activiteiten 
Neem in deze profilering mee een op de vraag afgestemd aanbod aan vestigingsmogelijkheden voor 
milieuhinderlijke activiteiten( op zeehaven terreinen en gemengd plusterreinen) voor de MRA als 
totaal, gegeven de reeds beperkte mogelijkheden van dit moment.  
Neem hierin mee de uitkomsten van het project ‘Visie Noordzeekanaalgebied 2040’  dat in opdracht 
van de samenwerkende gemeenten rondom het Noordzeekanaal , de provincie Noord‐ Holland en 
het rijk ( ministeries I&M en BZK) wordt uitgevoerd. Dit proces moet leiden tot een gezamenlijk 
antwoord op de  integrale vraagstukken  die in dat gebied spelen, waaronder de ambities van de 
haven om te groeien, de woningbouwopgave, de beperkte milieuruimte en de wens om het 
metropolitane landschap verder te ontwikkelen. 
 
5. Leg afspraken vast ook met aangrenzende gemeenten van de MRA  
De provincies Noord Holland en Flevoland spreken af om het gesprek aan te gaan met omliggende 
gemeenten van de MRA (zowel in de omliggende provincies Zuid Holland Utrecht , als in Noord 
Holland‐Noordenoverig Flevoland) om te komen tot een realistisch voorraadbeleid op een 
vergelijkbare wijze zoals door de MRA gemeenten wordt gehanteerd..  
 
De gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn met veel zorgvuldigheid en inzet 
omgegaan met de opgave die er ligt om tot een meer evenwichtige balans te komen in vraag en 
aanbod van kantoorruimten en bedrijventerreinen. Dit roept de behoefte op om hetzelfde te laten 
plaatsvinden bij gemeenten die grenzen aan de MRA.  

                                            
2Met het begrip ‘kanshebbend’wordt bedoeld die locaties waar partijen direct mee aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld 
omdat er marktvraag is of omdat deze locaties succesvol kunnen zijn wanneer herontwikkeling en/of transformatie plaats 
vindt. 

 



 

 
6. Communicatie 
‐ Hou in de communicatie rekening met de lange tijdlijnen tussen de besluiten van de 

Uitvoeringsstrategie op MRA niveau, de vertaling daarvan op gemeentelijk niveau en vervolgens 
de besluiten die een vervolg zijn op de uitwerking van de Uitvoeringsstrategie (zoals de 
aanscherping in fasering en schrappen voor het tijdvak 2010‐2020). 

‐ Voorkom dat de categorisering van gebiedstyperingen gekoppeld wordt aan negatieve 
beeldvorming. Het begrip ‘krimp’ (van planvoorraad kantoren en bedrijventerreinen) biedt juist 
kansen wanneer bij deze locaties wordt gekozen voor transformatie dan wel herontwikkeling en 
ruimte biedt aan andere functies. Het  kan de aantrekkelijkheid van die locaties juist weer 
versterken. 

 
7. Hanteer dezelfde definities van de begrippen‘schrappen’ en ‘faseren’ en handel daar ook naar. 
Definitie van het begrip ‘schrappen’ is: de functie van werklocatie daadwerkelijk weghalen uit de 
planologisch‐juridische plannen en de financiële consequenties vertalen in de begroting.  
Definitie van het begrip faseren is: de functie van werklocatie weghalen uit de planologisch 
juridische plannen tot 2020 en verplaatsen na 2020. Ook hiervan de financiële consequenties 
vertalen in de begroting.  
 



 

 

2. Conclusies Conferentie ‘De toekomst van werklocaties MRA’ ‐ de 
gebruiker aan het woord 

 
Als onderdeel van de fase van meningsvorming is op 14 september 2012 de conferentie ‘De 
toekomst van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam’ gehouden. Onder gespreksleiding van 
Frènk van der Linden is aan ondernemers, besturen van ondernemersverengingen en 
vastgoedpartijen gevraagd  hoe de werklocaties van de toekomst eruit moeten zien. Aan het eind 
van de conferentie konden de volgende conclusies en aanbevelingen worden opgetekend: 

 
1 De vraag welke eisen gebruikers stellen aan werklocaties, nu en in de toekomst, is niet 

eenduidig te beantwoorden. Er zijn grote verschillen in vestigingsplaatsfactoren tussen 
bedrijven, gebruikers weten vaak zelf ook niet precies wat ze willen en kunnen bovendien 
niet zo lang vooruit kijken als ontwikkelende partijen graag zouden willen. 

 
2 De partijen die werklocaties ontwikkelen ‐overheden, beleggers en ontwikkelaars, zullen het 

voortouw moeten nemen bij de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de werklocaties 
van de toekomst. Dat vraagt om kennis van gebruikerstrends en vernieuwende concepten 
die inspelen op de vraag van de gebruiker. Bij de kennis die daar voor nodig is kan Plabeka 
een rol spelen.   

 
3 Openheid over belangen is nodig op beter samen te werken aan de werklocaties van de 

toekomst. Belangen ‐overeenkomstige of strijdige‐ zijn onvoldoende helder in beeld. Pas als 
er inzicht bestaat in ieders eigen belang, kan het gezamenlijke belang gevonden worden. 
Focus op de gebruiker helpt om de gezamenlijkheid in de belangen te vinden.  
 

4 Gebruikers en private ontwikkelende partijen vragen om een krachtige overheid in de 
Metropoolregio als geheel en de deelregio’s daarbinnen. Overaanbod van werklocaties en 
onderlinge concurrentie tussen gemeenten staat (her)ontwikkeling van aansprekende 
concepten in de weg. Regionale afstemming van aanbod, gemeenschappelijke 
grondprijssystematiek en regionale kennisdeling zijn instrumenten die de samenwerking 
tussen overheden in de Metropoolregio bestendigen, en daarom voortgezet moeten worden. 
Tegelijk vraagt een focus op de gebruiker om verdere versteviging van de samenwerking 
binnen de deelregio’s. Dat is immers het schaalniveau waarbinnen veel gebruikers een 
oplossing zoeken voor hun huisvestingsvraagstuk.  
 

 
 
 



 

3. Stand van zaken Convenant Kantorentop   
 
Convenant 
Sinds mei 2010 wordt er binnen de zogeheten Kantorentop samengewerkt aan een landelijk 
actieprogramma Leegstand Kantoren. Deelnemers aan deze top zijn zowel publieke als marktpartijen. 
Net voor de zomer hebben de partijen overeenstemming kunnen vinden over een gezamenlijk 
actiepakket dat de vorm van een convenant heeft gekregen. Uitgangspunt van dit convenant is dat 
verschillende partijen samen verantwoordelijk zijn geweest voor het creëren van het huidige 
overaanbod en daarom ook gezamenlijk hun verantwoordelijkheid willen nemen voor het tegengaan 
van de leegstand. 
  
Veel van de deelnemers konden, gezien hun structuur als belangenvertegenwoordiger, slechts onder 
voorbehoud van instemming door  hun leden het convenant ondertekenen.  Dit geldt ook voor de 
VNG, die hierover nog met haar achterban in beraad is. Deze maand dienen de definitieve reacties 
richting de minister gestuurd te worden. 
  
Kantorenfonds 

Eén van de actiepunten uit  het convenant is het uitwerken van een regionaal kantorenfonds, 
waarmee de sloop van kansloze kantoren kan worden versneld. Dit is tevens één van de 
aanbevelingen van het door de Minister van I&M aangestelde Bouwteam. Dit Bouwteam, met 
experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen, heeft zich in opdracht van het kabinet, 
gebogen over de vraag hoe de woning‐ en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. 

Binnen de MRA is onder leiding van de gemeente Amsterdam een Werkgroep Kantorenfonds 
ingesteld met vertegenwoordigers van marktpartijen (IVBN, Neprom, Vastgoedbelang, straks ook 
Nederlandse Vereniging van Banken). Deze werkgroep onderzoekt de verschillende fondsmodellen 
die mogelijk zijn en de bijbehorende voor‐ en nadelen.   
  



 

 

4.  ´Werken aan Doorzicht en vertrouwen´advies over grondprijssystematiek 
(Edo Arnoldussen) 
 
Inleiding – afspraken Uitvoeringsstrategie 
Op basis van de Uitvoeringsstrategie Plabeka2010‐2040 zoals bestuurlijk vastgesteld op 23 juni 2011, 
is onder meer de werklijn Gemeenschappelijke grondprijssystematiek opgesteld. Achtergrond van de 
besluiten over de verkenning naar een gezamenlijke grondprijssystematiek  is dat: 
“de overheden in de MRA ernaar streven om gezamenlijk in regionaal verband een Level Playing 
Field op het gebied van grondprijzen te creëren. Door grondprijzen op een transparante en uniforme 
manier te berekenen weten de lokale, regionale en internationale bedrijfsleven en marktpartijen 
waar ze aan toe zijn en wordt concurrentie tussen overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam 
tegengegaan. Dat levert een win‐win situatie op voor alle partijen.  
Nader onderzoek ‐ naar nut en noodzaak en mogelijkheden om over te gaan tot één en dezelfde 
regionale, gemeenschappelijk grondprijssystematiek via de residuele grondprijswaardering ‐ is 
toegezegd om een definitief bestuurlijk besluit op dit dossier dichterbij te brengen”. 
 
Door het programmateam zijn daarbij als uitgangspunten geformuleerd: 
• dat onderzoek zich richt op draagvlak, het benoemen van alle mogelijke belemmeringen en 

mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot een eenduidige grondprijssystematiek; 
• thema’s als intergemeentelijke verevening en/of een gemeenschappelijk regionaal grondbedrijf 

zijn in deze verkenning nadrukkelijk GEEN onderdeel van de discussie of het proces. 
 

Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek en het opstellen van een advies is opdracht 
verleend aan Edo Arnoldussen.  
Het verkennend onderzoek bestond uit: 
• een gespreksronde langs bestuurders van gemeenten met grondbezit voor bedrijfs‐ en 

kantoorlocaties en gemeenten die geacht konden worden geïnteresseerd te zijn in de 
problematiek . Naast gemeenten zijn gesprekken gevoerd met de twee provincies en het SADC; 

• het presenteren van de bevindingen uit deze gespreksronde via een ‘ ronde tafel bijeenkomst” 
op 21 maart 2012 met bestuurders en ambtenaren; 

• een ambtelijke bijeenkomst op 27 juni 2012 met als doel om  het concept advies en de 
aanbevelingen te toetsen.  

 
Conclusies van Edo Arnoldussen 
Zijn conclusies zijn als volgt samen te vatten:  
• De meeste Gemeenten hanteren residuele grondprijs methodiek, hoewel dit zeker geldt voor 

woningbouw, wordt het heel vaak ook gehanteerd voor bedrijfs‐en kantoorlocaties. (Heel) soms 
leidt deze waarderingsmethodiek tot grondprijzen van nul tot of zelfs negatieve prijzen. In dat 
geval gaat men over op een comparatieve methode dan wel een positieve grondprijs.  

• Het in deze fase overgaan tot afspraken over één (verplichte) systematiek is een brug te ver 
zowel vanuit het perspectief van draagvlak onder gemeenten als vanuit de urgentie. Er is echter 
wel sprake van absoluut begrip om tot gezamenlijke afspraken te komen.   

• Het gaat in deze fase primair om “doorzicht en vertrouwen”.  Met name tijdens de ronde tafel 
bijeenkomst op 21 maart kwam naar voren dat er sprake is van gebrek aan vertrouwen  in 
elkaars gedrag met betrekking tot prijsconcurrentie. Dit wordt voor een belangrijk deel geweten 
aan gebrek aan transparantie.  
 

Nuancering 
Er zijn enkele overwegingen zijn die de urgentie van één regionale grondprijssystematiek nuanceren: 



 

• Relatie tussen grondprijzen  en programmering is evident: het huidige overaanbod drukt de 
prijzen; 

• Private partijen hebben veel grond en er is veel leegstand: private partijen kunnen niet 
gedwongen worden mee te doen en kunnen hun eigen prijzen blijven rekenen; 

• Er is op dit moment sprake van relatief weinig nieuwe uitgiften: dit verkleint de effecten van het 
hanteren van één systematiek; 

• Staatssteun en taxatie: een aanvullend advies laat zien dat er in het kader van Europese 
regelgeving ook altijd getaxeerd moet worden. 
 

Aanbevelingen 
Vanwege de conclusie dat het maken van regionale afspraken over het hanteren van  één regionale 
grondprijssystematiek op dit moment een brug te ver is en dat het in deze fase primair om doorzicht 
en vertrouwen gaat,  is de voornaamste aanbeveling om te komen tot een kenniscentrum dat 
voortbouwt op de reeds bestaande (intensieve) contacten tussen Amsterdam, Almere en de 
Haarlemmermeer. Daarmee zou een snelle start gewaarborgd zijn. 
De taken van zo’n centrum zouden kunnen zijn: 

- Het geven van grondprijsadviezen aan deelnemers (het blijven adviezen) 
- Het teruggekoppeld krijgen wat er met de adviezen is gebeurd. De terugkoppeling kan in een 

nader te kiezen informatie intensiteit plaatsvinden 
- Organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers 
- Taxatieadviezen ten behoeve van taxateurs 
- Organiseren van regionale bijeenkomsten waar dat gewenst wordt (uitwisselenvan regionale 

grondprijsinformatie in brede zin) 
- Informatievragen van deelnemers beantwoorden 
- Organiseren van alle andere door de deelnemers gewenste activiteiten 

 
Tijdens de ambtelijke bespreking van dit advies op 27 juni jl.bleek dat er bij een aantal gemeenten 
grote twijfel bestond of het voorstel wel bestuurlijke ondersteuning zou krijgen, omdat het op een 
aantal onderdelen(bijvoorbeeld informatie vooraf verstrekken over de af te geven grondprijs) te 
verregaand is. 
Dit bracht de ambtelijk voorzitter van het programmateam Plabeka ertoe een minder verregaand 
voorstel te formuleren dat er als volgt uit kan zien: 
 
1. Richt een kennisplatform in  om de regionale afstemming meer vorm te geven. 
Hanteer daarbij het model  zoals bijvoorbeeld is gehanteerd bij de start van ‘Amsterdam In Business’ 
en maak een start met tenminste de gemeenten Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer.  
2. Maak afspraken om jaarlijks (met dit kennisplatform) een aantal maal bij elkaar te komen en 
hanteer vervolgens het volgende  driestappenplan  dat leidt tot meer transparantie en er als volgt uit 
zou kunnen zien: 
 Bevragen  achteraf (bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis over de deals can de laatste twee 

jaar; transparantie achteraf) 
 Proactief melden en achteraf bevragen (het melden van het werken aan toekomstige transacties 

en het uitwisselen van kennis achteraf) 
 Proactief bevragen vóór de transactie is gedaan (het melden van toekomstige transacties, het 

uitwisselen van kennis  en eventueel afstemming vooraf). 
 



 

 
5. ‘Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag’  van de 
Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink. 
 
 
Inleiding 
Ten behoeve van het op orde krijgen van een balans in vraag en aanbod van werklocaties (zowel 
kwantitatief als kwalitatief) is aan de adviescommissie advies gevraagd. Dit advies gaat in op 
programmering, grondprijssystematiek, aanpak van bestaande leegstand van kantoren en aanpak 
van verouderde bedrijventerreinen. 
 
KERNPUNTEN ADVIES 
 
De urgentie 
De situatie op veel kantorenlocaties en bedrijventerreinen is het afgelopen jaar verder verslechterd. 
Hoewel dit afdoende wordt gesignaleerd door overheid en markt heeft dit nog niet geleid tot 
vernieuwend en proactief handelen. Er wordt veel gediscussieerd, er worden initiatieven gestart op 
gemeentelijk en rijksniveau, maar van een gecoördineerde aanpak is nog geen sprake. In de regio 
heeft elke gemeente haar eigen variant voor het leegstandsbeleid, terwijl juist nu regionaal denken 
uitgangspunt moet zijn. 
 
Aan de hand van een  theoretische model wordt de voorspelling gedaan dat de leegstand van 
kantoren zal toenemen van 19 procent nu naar 34 procent in 2017.  
 
Nu handelen 
De aanpak van de leegstand en het in stand houden van een internationaal concurrerend 
vestigingsklimaat is een regionale opgave. Daarom kan dit alleen regionaal worden aangepakt. Actief 
ingrijpen is op een aantal terreinen gewenst, bijvoorbeeld het verder schrappen van harde 
plancapaciteit, betere coördinatie en verduurzaming van de ruimtelijke ordening op middellange 
termijn en de implementatie van leegstandsmaatregelen tussen gemeenten en Rijk en gemeenten 
onderling. Er is tijd noch financiële ruimte voor eenzijdige initiatieven, een langdurige belangenstrijd 
tussen publieke en private betrokkenen of een debat over de bestuurlijke organisatie. 

 
Verbetering begint bij de basis 
Uitgangspunt moet zijn de verbetering van de bestaande economische structuur en het koesteren 
van en de ondersteuning van (vraag van) de bestaande bedrijven. Dat levert de beste bijdrage voor 
het verbeteren van het vestigingsmilieu in de regio. Dit biedt de oplossing voor het overaanbod op 
de langere termijn. De aandacht moet in de eerste plaats uitgaan naar het verbeteren van de 
kwaliteit van de werklocaties en het begeleiden van de herschikking van de economische 
infrastructuur van de regio. De vastgoeduitdaging mag niet autonoom beoordeeld en aangepakt 
worden. Uw eerste gesprek is met de gebruikers, hun welzijnsbehoefte zal leidend moeten zijn bij 
het vinden van een duurzame oplossing. Daarna volgt de vastgoedsector. 

 
De vraag verandert 
Er is sprake van een kentering inde vraag van gebruikers naar vastgoed. Gebieden en gebouwen 
zullen moeten worden aangepast aan die nieuwe behoefte. Wat dat betreft is de leegstand ook een 



 

zegen. Dalende vastgoedkosten verschaffen de financiële ruimte voor de aanpassing van het aanbod. 
Efficiënt ruimtegebruik, bereikbaarheid, kwaliteit van de werkomgeving, synergie met andere 
ondernemingen, duurzaamheid, parkmanagement en goede ondersteunende faciliteiten zijn 
belangrijk geworden. De marktsituatie biedt de mogelijkheid voor afnemers om kieskeurig te zijn. 
Kwaliteit en prijsstelling van het aanbod zijn essentieel in de locatiekeuze. 

 
De private sector moet bijdragen 
De private vastgoedpartijen moeten uitgaan van de nieuwe situatie. Van deze partijen kan worden 
gevraagd huidige klanten te helpen in deze moeilijke tijd en daarnaast een bijdrage te leveren aan 
het verbeteren van de kwaliteit van bedrijfshuisvestingsaanbod in de regio. Dat moet, indien 
noodzakelijk, afgedwongen worden zodat er een duidelijke scheiding komt tussen eigenaren die 
bereid zijn te blijven investeren in de verbetering van de kwaliteit van het aanbod in de regio en 
partijen die dat niet willen of kunnen. Uitgangspunt is dat investeren in kwaliteit moet worden 
beloond. 
 
De private sector is nu aan zet 
De private sector moet kwaliteit strikter bewaken en overcapaciteit inleveren. Dit dient alleen in 
uitzonderlijke gevallen gecompenseerd te worden in de vorm van ontwikkelpotenties elders. De 
publieke sector heeft al een belangrijke stap gezet door het schrappen van plannen en uitnemen van 
ontwikkellocaties. Het is nu aan de private sector om daar wat tegenover te plaatsen. In de eerste 
plaats dient dit te gebeuren via ondernemerschap in het vinden van oplossingen in de transformatie 
van bestaand vastgoed. In de tweede plaats is gezien de huidige marktsituatie meer 
terughoudendheid ten aanzien van planschade nodig. Er is geen planschade als er enige jaren geen 
aantoonbare vraag is. 

 
Het begint bij het gebruiken van wat er al is 
De publieke sector dient bij het huisvesten van haar functies de voorkeur te geven aan bestaand 
vastgoed. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Te vaak zien wij dat de overheid juist 
kiest voor nieuwbouw. 

 
Noodzaak permanent en actueel dataoverzicht 
Kennis van de behoefte van de regionale economische structuur is van vitaal belang. De huidige 
systemen van monitoring ten aanzien van de behoefteontwikkeling zijn onvoldoende. De commissie 
stelt voor periodiek een omvangrijke enquête onderbedrijven uitte zetten om de behoefte en de te 
verwachten ontwikkeling voor de nabije toekomst in kaart te brengen en daarbij hulp in te schakelen 
van externe partijen, de makelaarskantoren, Belastingdienst, onderzoeksbureaus uit de regio, etc. 
De enquête, te houden onder een bedrijvenpanel heeft een permanent karakter. Hierbij wordt de 
overheid geholpen bij het geven van overzicht in en het monitoren van de gevolgen van haar beleid. 

 
Opzet enquête 
De enquête vormt het begin van een voor iedereen toegankelijke monitoring van vraag en aanbod in 
de regio, die wordt ondersteund door een overzicht van transacties. Dit moet grafisch in kaart 
worden gebracht via nieuwe GIS‐technieken, die per locatie aangeven wat de dynamiek is. De 
enquête moet vraaggedreven zijn. Op basis van reeds bestaande kennis moet in kwalitatieve zin een 
analyse gemaakt worden van de verwachtingen, behoeften en mogelijkheden van de bedrijven in de 



 

regio. Uitgangspunt is een reële inschatting te krijgen van de vraag en of het huidige aanbod 
afdoende voorziet in de behoefte en welke aanpassingen waar noodzakelijk zijn.  

 
Locaties kiezen 
De regio geeft aan welke locaties voor haar van essentieel belang zijn om de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat in de regio op peil te houden. Wij zijn tegen het aanwijzen van slechte of mindere 
locaties. Het gaat om de positieve keuze voor en ondersteunen van locaties met een 
maatschappelijke meerwaarde. Dit noemen wij krachtlocaties. Daar moet vooral de aandacht naar 
uitgaan. De gemeenten moeten er vervolgens voor zorgdragen dat de kwaliteit van die locaties op 
zijn minst gehandhaafd dan wel verbeterd wordt.  
Daartoe zet zij een areaal aan middelen in, waaronder: 

 

• Investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte 
• Intensief beheer van de ruimte en afdwingen c.q. stimuleren van kwaliteit, 

  onderhoud, duurzaamheid bij eigenaren en gebruikers 

• Sturen van programma, zowel van overheid als marktpartijen naar die locaties, 
  ondersteund met incentives en versnelde procedures 

• Actieve branding en marketing van die locaties 
 

Incourante locaties 
Het is in eerste instantie aan de markt om transformaties van locaties die minder courant zijn op 
gang te helpen. De markt kan het beste bepalen wanneer het omslagpunt bereikt is en zal dan met 
nieuwe initiatieven komen. De overheid moet bezig zijn de slagkracht van de markt te vergroten. Dat 
gaat niet om subsidies of financiële bijdragen, maar het gaat om het waarmaken van flexibiliteit en 
snel handelen. Wij verwachten veel van een nieuwe generatie jonge vastgoedondernemers die de 
kansen die deze locaties te bieden hebben, kunnen benutten, samen met gebouweigenaren. De 
overheid kan wel faciliteren met maatregelen als: 

 

• Grote bestemmingsvrijheden, met name om een intensivering van 
grondgebruik, functiemenging, en de toevoeging van nieuwe functies mogelijk te maken 

• Mee investeren in de omgeving, openbare ruimte 
• FIX‐it teams opzetten die bedrijfshuisvesting en transformaties begeleiden, 

  waarbij de teams ook gevoed worden met ervaringen elders 

• Handhavingsregime overeenkomen 
• Inkopen van vrijkomende gronden door vorming van een (regionale) grondbank 
• Opzetten van een gemeenschappelijk ontwikkelings‐ en/of sloopfonds 

 
Bijdrage eigenaren en financiers 
Van de eigenaren van vastgoed op de transformatie‐ en herstructureringslocaties wordt gevraagd 
een bijdrage te leveren aan nieuwe experimenten op het gebied van herpositionering van gebouwen 
en gebieden. Experimenten kunnen gaan over: 

 

• Ruilverkaveling op werkterreinen 
• Gemeenschappelijke marketing en diensten 
• Pooling van faciliteiten 
• Meer tijdelijk (langjarig) en flexibel gebruik 



 

• Vorming van een publiek en privaat gefinancierd beheer en ontwikkelingsbedrijf 
  voor een locatie of meerdere locaties samen 

 
Gemeenschappelijke kennisinstelling 
De regio dient een gemeenschappelijke kennisinstelling op te zetten ter ondersteuning van de 
nieuwe situatie en het nieuwe beleid. Ervaringen in de gemeenten opgedaan zullen gedeeld moeten 
worden. Door dit gemeenschappelijk bureau kan het beleid beter op elkaar worden afgestemd en 
meer van elkaar worden geleerd. Informatie over transacties wordt uitgewisseld en geanalyseerd. Er 
moet een periodiek overzicht van vraag en aanbod in de regio komen en het bureau signaleert 
afwijkingen van bestaande afspraken. Aandachtspunt hierbij is rekening te houden met vergelijkbare 
ontwikkelingen in andere regio’s en lessen die men hieruit kan trekken. Het informatiebureau 
verschaft de gemeenten kennis en inzicht en zal zorgen dragen voor een gemeenschappelijk 
marketingbeleid. Daarbij kan worden voortgebouwd op bestaande samenwerkingsverbanden. 

 
Differentiatie 
In het locatiebeleid dient een overzicht ontwikkeld te worden van type locaties op basis van soort 
gebruik en functie, kwaliteit en prijsstelling, ontsluitingskarakteristiek, clustering van 
ondernemingen etc. Er zal onderzocht moeten worden of vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Er 
wordt nu weinig onderscheid gemaakt in categorieën. Niet alle categorieën bedrijf‐ en 
kantoorlocaties kennen overaanbod. Zo is er onvoldoende duidelijkheid over de rol van grote 
industriële locaties zoals in IJmuiden (Tata‐Steel), andere belangrijke bedrijven in de haven en 
mogelijke (ruimtelijke en/of milieu)knelpunten. Er is meer kennis noodzakelijk, want de 
herontwikkeling komt langzaam op gang. Herontwikkelsinitiatieven moeten meer worden gelaten 
aan de markt en de overheid moet een ondersteunende rol spelen. Er zijn ruimere bestemmingen 
nodig waardoor er meer aandacht is voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Tenslotte zou meer 
gebruik moeten worden gemaakt van parkmanagement en kunnen meer taken worden overdragen. 



 

 
 
6. Toelichting PRES Conferentie 12 oktober 2012 

 
De diverse resultaten en aanbevelingen zijn vertaald in de voorgestelde bestuurlijke afspraken. 
 
Zowel de uitkomsten van de werklijn programmering, als het advies van de Commissie Stroink als de 
conferentie ‘De toekomst van werklocaties MRA’met marktpartijen op 14 september jl, bevestigen 
de behoefte aan ondersteuning om te komen tot een kwalitatieve match in vraag&aanbod. Deze 
ondersteuning kan geboden worden door versterking van de samenwerking per deelregio (alle 
betrokken stakeholders) en het verdiepen van de kennis. 
 
Bij aanbeveling 3 ´Profilering kanshebbende locaties MRA´, gaat het om de afspraak om met name 
op deelregionaal niveau te komen tot meer samenwerking in profilering van locaties en per 
deelregio deze locaties in de etalage te plaatsen.  De rol van Plabeka  wordt hiermee minder 
kwantitatief planmatig van aard en meer faciliterend in het versterken van kennisfuncties (inzicht in 
vraag en aanbod en delen kennis over match tussen vraag&aanbod, inclusief grondprijssystematiek). 
Dit vraagt om meer samenwerking tussen alle gemeenten per deelregio.  
 
Rudy Stroink  is uitgenodigd om het advies van de commissie toe te lichten tijdens de conferentie.  
Dit advies komt terug in de voorgestelde bestuurlijke afspraken ´Toekomst Platform 
Bedrijventerreinen en Kantoren´. 
 
Edo Arnoldussen is bereid zijn advies nader toe te lichten tijdens de MRA conferentie. 
Het doel van de conferentie bij dit onderdeel over de grondprijssystematiek is om alle bestuurders 
mee te nemen in de gedachtegang waarmee de conclusies en het advies tot stand zijn gekomen. 
Vervolgens gaat het bij de meningsvorming over het verkennen van draagvlak om betrokken te zijn 
bij de inrichting van het kennisplatform dan wel om daar gebruik van te maken. Tenslotte gaat het 
om meningsvorming over het driestappenplan en de condities die daarbij nodig zijn en evt. 
bestuurlijke afspraken. 
 



 

Bijlage 1 Samenvatting Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2011/2012 
 
De Metropoolregio Amsterdam heeft nog steeds een ruime planvoorraad aan werklocaties. De 
leegstand van kantoren is in 2011 licht gestegen. De kantorenvoorraad groeit echter nauwelijks 
meer. Dit blijkt uit de nieuwe Monitor van het Platform Bedrijven Kantoren Metropoolregio 
Amsterdam (Plabeka). Positief is dat tegelijkertijd de transformatie van kantoren naar andere 
functies als bijvoorbeeld hotels en woningen op gang begint te komen en dat er veel transacties 
plaatsvinden van bestaande bedrijfspanden. 
 In de monitor rapporteert Plabeka ( het samenwerkingsverband van de overheden in de 
metropoolregio op het gebied van werklocaties) over de ontwikkelingen op de werklocaties in het 
afgelopen jaar. De editie 2011/20112 is te vinden op de website van de metropoolregio 
( www.metropoolregioamsterdam.nl ) . Plabeka constateert dat de drastische reductie van 
nieuwbouwplannen waartoe het samenwerkingsverband in 2011 besloot door de gemeenten nu al 
in ruimtelijke plannen wordt doorgevoerd.  
Effect op de kantorenleegstand heeft dit nog niet, want die steeg in 2011 met 1 procentpunt en ligt 
nu op het 19% van de totale kantorenvoorraad. Plabeka concludeert dat de kantorennieuwbouw en 
onttrekking door transformatie elkaar in evenwicht houden. De voorraad groeit dus niet meer. De 
toename van de leegstand wordt geheel veroorzaakt doordat er minder kantoorruimte wordt 
gebruikt. De vraaguitval wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de economische crisis maar ook een 
structurele trend als “het nieuwe werken” werkt waarschijnlijk door.  
De uitgifte van nieuwe kavels op de bedrijventerreinen en zeehaventerreinen is nu al een aantal 
jaren op een laag niveau. Tegelijkertijd is er wel veel dynamiek op de markt voor bedrijfspanden 
want het aantal transacties van bedrijfspanden is in 2011 hoger dan de jaren ervoor. Grote 
investeringen in nieuwe bedrijfspanden bleven echter achterwege. Plannen voor herstructurering 
van bedrijventerreinen zijn er nog volop, al ondervindt de uitvoering ervan soms vertraging door 
gebrek aan financiële middelen of te weinig draagvlak bij de bedrijven.  
In zijn voorwoord benadrukt Plabeka‐voorzitter Arthur van Dijk het belang van samenwerking met  
de private sector bij het  versterken van de internationale concurrentiepositie van de 
Metropoolregio. ”Dit doen we samen met marktpartijen zoals ontwikkelaars, beleggers, makelaars 
en eindgebruikers. Alleen door samenwerking bereiken wij een gezamenlijk succes. De monitor 2012 
is een belangrijk sturingsinstrument om ons daar bij te helpen.” 
Plabeka ziet in de monitor een extra aanleiding om te blijven werken aan aanscherping en fasering 
van het planaanbod en aan concrete maatregelen om transformatie en herstructurering te 
stimuleren. 
Meer informatie: Tom Lips ( lipst@nooord‐holland.nl, tel 023‐5144627) en YolandaMusson 
( jhmmmusson@almere.nl , tel 06‐53642618) 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
Bijlage 2  
Eindrapport Werklijn Programmering: aparte pdf 
inclusief  

- MRA kaart kantoren: aparte pdf 
- MRA kaart bedrijventerreinen: aparte pdf 

 
 

Bijlage 3 
Verslag Conferentie  
‘De toekomst van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam’  
14 september 2012 – Almere 
 
 

Locatie: Alnovum Almere  
Aanwezig: ondernemers, besturen van ondernemersverengingen, beleggers/eigenaren,  
ontwikkelaars/adviseurs en ambtenaren. Op uitnodiging van bestuurlijk trekker Plabeka Arthur van 
Dijk. Georganiseerd door het Kernteam Plabeka. Gespreksleiding door Frènk van der Linden.  
 
 
Opening  
Frenk van der Linden heet iedereen welkom en begint met een vraag aan de zaal: ‘stel u was de baas 
van de Metropoolregio, wat zou u dan willen veranderen als het gaat om werklocaties?’ ‘Alle 
betrokkenen bij elkaar krijgen’, ‘meer ondernemersverenigingen aan tafel krijgen’ en ‘één MRA‐
overheid om gezamenlijke problemen integraal op te lossen’, zijn antwoorden die door deelnemers 
worden gegeven. 
 
Arthur van Dijk beaamt dat met zijn wensbeeld van één loket, één integrale aanpak en één 
kantorenstrategie voor de Metropoolregio. Met als doel goede locaties voor bestaande bedrijven, 
maar ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven te kunnen bieden. Daarom 
moeten we exactweten hoe de vraag naar werklocaties eruit ziet, voegt hij daaraan toe. Die vraag 
staat vandaag daarom centraal. Daarbij moeten we niet alleen over leegstand praten, maar juist 
over het veel grotere deel dat gewoon gevuld is, daar zitten immers de gebruikers, voegt hij eraan 
toe.  
 
Stellingen  
Monique Arkesteijn (docent vastgoedmanagement TUDelft), Flip Verwaaijen (gebruiker vastgoed op 
werklocaties) en RudyStroink (o.a. voorzitter Adviescommissie Plabeka) presenteren stellingen: 
 
Rudy Stroink: ‘We begrijpen de vraag van de klant niet meer (misschien hebben we die wel nooit 
begrepen)’. Er is volgens hem te veel ontwikkeld zonder de precieze vraag van de gebruikerte 
kennen, terwijl daar juist aan moet worden voldaan. Dat vraagt aandacht voor benutte locaties, en 
niet zozeer voor leegstand. Daar zitten immers gebruikers, van nu en van de toekomst. Wie zijn dat? 
Bevalt het hen op die locaties of willen ze verhuizen? Dat type vragen zou centraal moeten staan, en 



 

dat vraagt om een periodieke enquête onder gebruikers. De gebruiker centraal betekent daarom 
focus op herontwikkeling.Voor de regio als totaal gaat het om strategische locaties zoals rond 
Schiphol, de Zuidas maar ook opkomende informele locaties. Inspelen op de veranderende vraag van 
gebruikers vraagt ook kwaliteit en diversiteit van locaties. Dat kan alleen als onderlinge concurrentie 
tussen overheden plaats maakt voor (nog) verdergaande samenwerking.   
  
Flip Verwaaijen: ‘De vastgoedketen heeft haar eigen onderganggecreëerd: korte termijn belang 
prevaleerde boven lange termijn belang’. In de verticaal georganiseerde vastgoedketen als geheel, 
redeneert en handelt iedereen alleen vanuit puur eigen, korte termijn belang. De belegger wil 
rendement, de aannemer wil bouwen en de gebruiker wil veel huisvesting voor weinig geld. 
Ontwikkelende partijen slagen er niet in te achterhalen wat gebruikers willen, en dat komt ook 
doordat gebruikers informatie ‐over ontwikkeling van hun ruimtebehoefte, locatiekeuze etc.‐ 
achterhouden om vermeend strategische redenen.Flip Verwaaijen stelt dat verandering en 
verbetering begint bij de vastgoedsector zelf. Daarin moeten alle partijen openheid geven over hun 
eigen belangen, oog hebben voor die van anderen en moeten zij bereid zijn boven hun eigen 
belangen uit te stijgen.  
 
Monique Arkesteijn: ‘A great place to work: van aanbod in m² naar het faciliteren van medewerkers’. 
De gebruiker centraal betekent optimaal gebruik maken van kennis die beschikbaar is over wat 
gebruikers willen. Ontwikkelende partijen zouden niet moeten blijven hangen in wat niet bekend is, 
maar gebruik moeten maken van wat wel bekend is. Onderzoek wijst uit dat bedrijven willen wat 
hun medewerkers willen: a great place to work. Hoewel het afhankelijk is van de doelgroep wat dat 
precies is, blijkt een aantal locatiefactoren steeds terug te komen: multimodale bereikbaarheid, 
duurzaamheid en representativiteit. Daarbij gaat het steeds vaker om bestaande in plaats van 
nieuwe locaties.  
 
Frènk van der Linden vraagt om reacties uit de zaal. Ondernemersverenigingen geven aan dat 
bedrijven na jaren van crisis door hun reserves heen zijn. Hun huisvestingsvraagstuk richt zich 
daarom nu vooral op kostenbeheersing (dat is ook wat het nieuwe werken nu interessant maakt). 
Voor bedrijven is hun huisvesting immers slechts een middel om hun bedrijfsvoering mogelijk te 
maken. Overaanbod en leegstand helpt daarbij niet. Want dat overaanbod voor iedereen slecht is, 
daar zijn de deelnemers het over eens. Overigens dient daarbij wel onderscheid te worden gemaakt 
naar kantoorlocaties, waarvan vast staat dat ruimtevraag verder zal afnemen, en bedrijventerreinen 
waar die trend nog niet zo zichtbaar is.  
 
Vervolgens gaat het over de vraag wie moet ingrijpen om weer een ‘gezonde’ vraag‐aanbodsituatie 
te creëren, private partijen (beleggers/ontwikkelaars etc.) of overheden? Volgens deelnemers beide. 
Beide hebben immers ook gezorgd voor het huidige overaanbod, en samen moeten oplossingen 
gevonden worden.Maar is er eigenlijk wel een gezamenlijk belang?De deelnemers zijn daarover 
verdeeld. Gezonde concurrentie tussen private partijen is volgens sommigen helemaal niet verkeerd. 
Anderen brengen daar tegenin dat zonder gemeenschappelijk belang goede (her)ontwikkeling van 
werklocaties niet van de grond komt. In plaats van gezamenlijkheid van belangen zou beter openheid 
van belangen nagestreefd kunnen worden, is de conclusie. De overheid zou een rol in dit proces 
kunnen spelen door het aanbieden van een platform om het kennisniveau van de verschillende 
partijen te vergroten, wordt daaraan toegevoegd. 



 

 
Spel 
De deelnemers gaan uiteen in drie subgroepen en spelen het spel ‘Metropolie:waar zet uw florijnen 
op in’. Het doel van het spel is dat de deelnemers aangeven hoe een werklocatie er vanuit 
gebruikersperspectief uit zou moeten zien en op welke wijze die vanuit gebruikersperspectief het 
beste ontwikkeld kan worden. De deelnemers geven op kaarten aan welke werklocaties het meest 
kansrijk zijn en beargumenteren waarom.  
 
De drie inleiders van de subgroepen (Cees‐Jan Pen, Dick Hulsebosch en Wouter Weyers)  geven een 
terugkoppeling. Cees‐Jan Pen geeft aan dat zijn groep, vooral bestaande uit vastgoedpartijen, 
bevestigt dat de aandacht moet uitgaan naar locaties die voor de Metropoolregio van strategisch 
belang zijn, zoals Zuidas, IJmond, Schiphol, Centrum Amsterdam en Science Park Watergraafsmeer. 
In het algemeen zijn datfunctiegemengde en multimodaal bereikbare ‘bruisende’gebieden. 
Daarnaast zijn het ‘kleine plekken waar iets gebeurt’, zoals het Hembrugterrein. Basisvoorwaarden 
zoals bereikbaarheid moeten natuurlijk gewoon op orde zijn, wordt daarbij aangegeven.   
 
In de subgroep van Dick Hulseboschwordt in eerste instantie vooral vanuit eigen belang 
geargumenteerd. Het blijkt niet makkelijk om deelnemers vanuit andermans, of het algemeen 
belang te laten denken, of buiten de eigen deelregio te laten kijken. Gebruikers in de subgroep 
blijken ook maar weinig locaties buiten de eigen deelregio te kennen. Nadat gevraagd wordt toch 
buiten de eigen regio te kijken blijken locaties als Lelystad Airport en Amsterdam‐Noord te worden 
genoemd.De werklocaties van de toekomst liggen volgens hen 1) zo dicht mogelijk bij hun eigen huis, 
2) bieden veel kwaliteit voor een lage prijs en 3) liggen in aantrekkelijke (leef) omgeving. Gebruikers 
in deze subgroep bevestigen dat zij zich pas oriënteren op het aanbod van locaties op het moment 
dat ze hebben besloten tot herhuisvesting.  
 
In de subgroep van Wouter Weijersonderstrepen gebruikers het belang van bereikbaarheid, en in 
toenemende mate multimodale bereikbaarheid. Op de vraag hoe de werklocaties van de toekomst 
meer vanuit gebruikersperspectief kunnen worden ontwikkeld, wordt het verschil in scope tussen 
gebruikers en ontwikkelende partijen als belemmering genoemd;beleggers, ontwikkelaars en 
overheden denken in termijnen van decennia, terwijl (met name de) kleinere bedrijven niet verder 
dan twee jaar voorruit (kunnen) kijken. Daarmee is het lastig om de actuele vraag van de gebruiker 
mee te nemen bij de ontwikkeling van een toekomstige werklocatie. Dat vraagt bij ontwikkelende 
partijen om kennis van en visieop hoe de vraag van de gebruiker zich ontwikkelt, in zowel 
kwantitatief als kwalitatief opzicht. Wouter Weijers merkt verder op dat gebruikers vooral inzetten  
op locaties die het nu al goed doen zoals Zuidas, omgeving Schiphol etc. Verder wordt Amsterdam 
Zuidoost een aantal keer genoemd vanwege de multimodaliteit, maar ook de multifunctionaliteit. 
 
Frenk van der Linden vraagt reacties op de uitkomsten van de subgroepen. Flip Verwaaijen stelt dat 
er blijkbaar maar weinig verandert; alle betrokken partijen redeneren vanuit hun eigen belang en 
slechts weinigen zijn bereid eens vanuit andermans perspectief te redeneren. Rudy Stroink maakt 
daarop een vergelijking met Steve Jobs, die ervan uit ging dat de gebruiker niet precies weet wat hij 
nu wil, en al helemaal niet weet wat hij in de toekomst wil. Volgens Jobs is het aan de ontwikkelaars 
om goede producten te maken die in een toekomstige of latent aanwezige behoefte voorzien. Voor 
computers is dat niet anders dan voor werklocaties, aldus Rudy Stroink. Daarbij moeten we ons 



 

beseffen dat we ons in een transformatiefase bevinden; als de crisis voorbij is zal de vraag naar 
werklocaties structureel veranderd blijken ‐zowel in omvang als in aard. De focus op uitleg van 
nieuwe locaties zal daardoor grotendeels verschuiven naar herontwikkeling van bestaande locaties. 
Het is aan de ontwikkelende partijen (beleggers/ontwikkelaars/overheden/adviseurs etc.) om daarin 
het voortouw te nemen, aldus Monique Arkesteijn. Zij moeten met kennis van de ontwikkeling van 
de vraag gebruikers voor hen de werklocaties van de toekomst realiseren.  
 
Afsluiting 
Arthur van Dijk constateert dat de discussie is gegaan over waar het ècht om gaat. Over hoe de 
gebruiker weer centraal komt te staan en hoe we vanuit verschillende belangen toch samen werken 
aan ons gezamenlijk belang: goede werklocaties ter versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de Metropoolregio. Maar we zijn er nog niet.  
 
Kennis van de eisen die de gebruiker stelt aan de werklocatie van de toekomst blijkt namelijk niet zo 
maar beschikbaar. Meer in het algemeen wel maar niet als het gaat om een specifieke doelgroepen, 
deelregio’s etc. Dat vraagt om nader onderzoek. Arthur van Dijk concludeert verder dat private 
partijen maar ook bestuurders nog een slag te maken hebben. Sinds het begin van  Plabeka heeft 
regionale afstemming een vaste plaats gekregen bij de planning van werklocaties. Maar nog meer 
dan nu al het geval, zouden bestuurders moeten sturen vanuit één gezamenlijke visie op de 
werklocaties van nu en in de toekomst. Zeker nu het voor zowel overheids‐ als marktpartijen  niet 
meer gaat om fictieve opbrengsten en verliezen, maar om echte Euro’s. 
 
De enige manier om stappen te zetten is om met elkaar in gesprek te blijven, benadrukt Arthur van 
Dijk. Betrokken partijen moeten immers elkaars belangen kennen en erkennen, en van daaruit 
gezamenlijk optreden. Het is daarbij ook een kwestie van verandering van ‘mindset’, voegt hij er aan 
toe. We moeten uitdragen dat het kan, werklocaties ontwikkelen waarbij de gebruiker centraal staat. 
Ook al zijn we er nog niet en is er nog een weg te gaan, ieder stapje kan er één zijn in de juiste 
richting. Laten we dat voor ogen houden en uitdragen! Arthur van Dijk zal de bevindingen van deze 
dag meenemen in de bestuurlijke meningsvorming in oktober. Frenk van der Linden besluit de 
bijeenkomst treffend met woorden van Gerard Reve: ‘Moedig voorwaarts!’ 
 
Conclusies en aanbevelingen 
1 De vraag welke eisen gebruikers stellen aan werklocaties, nu en in de toekomst, is niet eenduidig 

te beantwoorden. Er bestaat niet zoiets als één gebruikersprofiel omdat er grote verschillen zijn 
in vestigingsplaatsfactoren tussen sectoren, tussen grote en kleine bedrijven etc. Bedrijven 
bevragen naar hun voorkeuren zal daar maar weinig aan veranderen: gebruikers weten zelf ook 
niet precies wat ze willen en stellen zich die vraag pas als herhuisvesting aan de orde is. 
Bovendien kunnen gebruikers vaak niet zo lang vooruit kijken als ontwikkelende partijen graag 
zouden willen gelet op realisatietermijnen. 
 

2 De partijen die werklocaties ontwikkelen ‐overheden, beleggers en ontwikkelaars, zullen het 
voortouw moeten nemen bij de ontwikkeling van nieuwe concepten voor werklocaties van de 
toekomst. Dat vraagt hen zich te verdiepen in gebruikerstrends, in het algemeen en specifiek 
voor de beoogde doelgroep in die regio en voor die locatie, om op basis van lange termijn visie 
vernieuwende concepten te ontwikkelen. Het is aan hen om aansprekende concepten te 
presenteren en aan gebruikers om te vinden wat hen past; naar een vraaggestuurde markt door 



 

emancipatie van de gebruiker. In het verdiepen van kennis van gebruikerstrends kan een rol zijn 
weggelegd voor een Metropoolregio‐breed kennisplatform zoals Plabeka.   
 

3 Samen werken aan de werklocaties van de toekomst vraagt alle betrokkenen open te zijn over 
hun belangen. Pas als er inzicht bestaat in ieders eigen belang, kan het gezamenlijke belang 
gevonden worden. In het verenigen van uiteenlopende belangen is de gebruiker niet alleen het 
doel, maar ook de sleutel. Het is immers uiteindelijk alleen de gebruiker die bepaalt of een locatie 
wel of niet aan zijn vereisten voldoet. Focus op de gebruiker kan helpen om de gezamenlijkheid in 
de belangen te vinden.  
 

4 Gebruikers en private ontwikkelende partijen vragen om een krachtige overheid in de 
Metropoolregio als geheel en de deelregio’s daarbinnen. Overaanbod van werklocaties en 
onderlinge concurrentie tussen gemeenten staat (her)ontwikkeling van aansprekende concepten 
in de weg. Regionale afstemming van aanbod, gemeenschappelijke grondprijssystematiek en 
regionale kennisdeling zijn instrumenten die de samenwerking tussen overheden in de 
Metropoolregio bestendigen, en daarom voortgezet moeten worden. Tegelijk vraagt een focus 
op de gebruiker om verdere versteviging van de samenwerking binnen de deelregio’s. Dat is 
immers het schaalniveau waarbinnen veel gebruikers een oplossing zoeken voor hun 
huisvestingsvraagstuk.  

 
 
 
 
Bijlage 4 
´Werken aan doorzicht en vertrouwen´, advies over grondprijssystematiek 
(Edo Arnoldussen) – aparte pdf 
 

Bijlage 5 
‘Herstel begint bij de juiste diagnose en kennis van de vraag’   
van de Adviescommissie Plabeka onder voorzitterschap van Rudy Stroink. 
 
Aparte pdf 
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