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PLABEKA 3.0 
De kracht van de MRA =  
Diversiteit en onderlinge 
complementariteit van de 
delen 
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1. Plabeka de historisch context 
Plabeka 1.0 
• Monitoring van vraag en aanbod 
• Schrappen van overmatig planaanbod in de deelregio’s 
• Initiatief vanuit Noordvleugel-ambitie  
Plabeka 2.0: Snoeien om te kunnen bloeien 
• Midden in crisistijd 
• Kwantitatieve analyse 
• Kaasschaafmethode. Overal moest programma eraf 
• Sturing d.m.v. kader aan voorkant 
Plabeka 3.0: Ruimte voor werken in de MRA van morgen 
• Na de crisis: Een snel veranderende economie 
• Kwantitatieve én kwalitatieve analyse 
• Chirurgenmes: Maatwerk op lokaal niveau 
• Sturing niet alleen d.m.v. kader aan voorkantvoorkant maar ook in het proces 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja16mSwpjNAhUIBsAKHYZpAekQjRwIBw&url=http://www.allesvoorkaas.nl/ergonomische-kaasschaafmilano.html&bvm=bv.124088155,d.d24&psig=AFQjCNFKy_iQrC0ih4KXl6Y9FkfNMO6YNg&ust=1465478266004830
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA_ZaCwpjNAhUGLcAKHb0aA4UQjRwIBw&url=http://stoelendirect.nl/messen/c/&bvm=bv.124088155,d.d24&psig=AFQjCNGPf3RYBkromu707RhahhB_95yuLA&ust=1465478218317420
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• Eind 2015 
• Plan van Aanpak  

• 1e Helft 2016 
• Regionale sessies  
• Onderzoeksrapport Ecorys 

• 2e Helft 2016 
• Tweemaal sessies in de regio 
• Bestuursbijeenkomst 

• 1e Helft 2017 
• Oplevering Concept Uitvoeringsstrategie 
• Consultatiefase gemeentebesturen deelregio’s 
• 23 juni definitieve vaststelling Uitvoeringstrategie   

 

 
 

 

 

  2. Proces Plabeka 3.0 
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de o3n3twikkelingen Stedelijk interactiemilieu 

unctioneel werkmilieu 

Interactiemilieu  
Business 
3 typen werklocaties 

Stedelijk interactiemilieu 

Functionele werklocaties 

B2B interactiemilieu 
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• Van kwantiteit naar kwaliteit 
• Samenstellende delen vormen een MRA 
• Van top down naar bottom up en weer terug 
• Van sturing aan de voorkant naar sturing in het proces 
• Van kaasschaaf naar maatwerk 
• Van sectorale benadering naar nieuwe werkmilieus met 

integrale ruimtelijke inrichtingsvraagstukken 
• Van beleid en programmeren naar interactie en 

aansluiting met de markt 
 
 

 

3. Kenmerken Uitvoeringstrategie 3.0 
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Kansenkaart MRA 
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4. Regio Almere-Lelystad 
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4. Bestuurlijke afspraken 

Adaptieve en wendbare strategie 
» Plafonds ontwikkeling werklocaties per deelregio. Voldoende om vraag te 

accommoderen 
 

» Met ruimte voor wendbaarheid, onder meer:  
• Aanvullende plannen mogelijk, mits goed onderbouwd! 
• Bijstelling plafonds mogelijk o.b.v. monitoring 
• Schuiven kantorenmeters binnen deelregio (kwalitatieve segmentering) 

» Plabeka 3.0 wordt doorvertaald in gemeentelijk en provinciaal beleid  
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Behoud kwaliteit door transformatie en herstructurering 
» Inzet op transformatie marktevenwicht en gemengde milieus 

 
» Gezonde markt (leegstand<8%): transformatiemeters elders ontwikkelen 

 
» Regionaal coördinatieteam verhuizende bedrijven Deelregionale sterkten koppelen aan 

acquisitie 
 

» Ruimte voor milieuhinderlijke bedrijvigheid en grote kavels 

 
» Herstructurering doorzetten, steun Provincie 



Vervolgacties uit Plabeka 3.0 

Regionaal 
• Verbeteren jaarlijkse Plabeka monitor 
• Jaarlijks advies over bijstellen harde planvoorraad 
• Het opzetten van een regionaal coördinatieteam voor de verplaatsing 

van bedrijven 
• Uitwerking instrumentarium voor transformatie en herontwikkeling 
• Nader uitwerken afspraken omtrent datacenters 
Deelregionaal 
• Inzetten op het creëren van multifunctionele, gemengde woon-

werkomgevingen passend bij aard, schaal en deelregionale marktvraag  
• Creëren aanspreekpunt coördinatieteam 
 



Provinciale Retaildeal 



Algemeen deel 05-10-2016 
 

 Objectieve kengetallen 
 

 Leegstandsmonitor 
 

 Grensoverschrijdend koopstromenonderzoek 
 

 Voorkomen van leegstand 
 

 De toekomst: next economy 
 



Regiospecifiek deel  
 

 Omgevingsplan (2006) 
 
 Gemeenten en private partijen primair verantwoordelijk 

 
 Provinciale rol beperkt tot PDV-GDV beleid 
 

 Ruimtelijke Visie Werklocaties (28 juni 2016) 
 
 Veranderagenda: gemeenten in de lead 



Heeft u vragen? 
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