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   Provinciale Cofinanciering Floriade 

• 2012 – Provinciale Staten hebben bij het Bidbook 
ingestemd met € 10 mln cofinanciering aan de Floriade 
 

• Geoormerkt binnen tweede tranche 
Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)  
 

• Inmiddels ondergebracht in Reserve Almere 2.0. 
Besteding loopt via Fonds Verstedelijking Almere 
 

• 2015 - € 2 mln bestemd voor programma Floriade Werkt! 
 



   Provinciale kaders 

1. IFA: 
o Krachtige impulsen voor de ontwikkeling uniek stedelijk klimaat 
in Almere; 
o Versterken economische positie Almere binnen Noordvleugel, 
Randstad 

2. Motie PS bij oormerking € 10 mln:  
o Provinciale rol is primair verbinder en excellent gastheerschap; 
o Provincie faciliteert een kennis- en innovatieplatform dat 
innovaties tot stand brengt en in ‘proeftuin Flevoland’ uittest en 
valoriseert; 
o Werken vanuit gezamenlijk economisch programma langs vier 
thema’s (Feeding, Greening, Energizing en Healthying the City). 

 



   Gemeentelijke kaders 

Masterplan Floriade:  
 Business case gebaseerd op cascomodel 
 Ambitiemodel samen met markt 
 

Spanning: 
Provinciale cofinanciering toegerekend aan cascomodel 
Provinciale kaders richten zich op innovaties, past meer bij 
ambitiemodel 
 

Zoektocht: 
Provinciale middelen inzetten als aanjaaggelden om samen met 
bedrijfsleven innovaties te realiseren. 



   Menukaart  

Vijf denkrichtingen in gezamenlijke menukaart: 
• Cultureel programma Floriade (buitentheater, 

dubbelprogrammering) 
• Samen op de Groene Weg (Making of, Growing Green 

Cities) 
• Gastheer van de Floriade (entreelocatie, Flevo Campus) 
• Showcases Growing Green City (proeftuin voor wonen 

en voedselvoorziening) 
• Infrastructuur en innovatie (innovaties) 

 
 



   Uitwerking Jaarprogramma 2018  

1. Innovatieve bruggen.  
 

- 4 bruggen op Floriadeterrein – geraamd € 3,5 mln 
- Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen  
- Sector uitdagen verschil te financieren van casco naar 

ambitie (3D, biocomposiet, glas enz)  
- Procesbegeleiding, kennisuitwisseling showcase 

stimuleren  
 
 



   Uitwerking Jaarprogramma 2018  

2. Straat van de Toekomst 
 
- Ambitie: 60 v/d 600 woningen al bewoond tijdens expo 
- Showcase innovatiekracht Bouwend Nederland in alle 

facetten van een straat: grond-, weg- en waterbouw, 
waterketen, energie, voedselproductie, openbaar groen, 
beheer en onderhoud, huizen.  

- 2- 4 standaardkavels beschikbaar stellen 
- Sector financiert verschil casco – ambitie 
- Procesbegeleiding, kennisuitwisseling showcase 

stimuleren  
 
 
 
 



   Uitwerking Jaarprogramma 2018  

3. Flevo Campus  
 
- Onderdeel beoogde legacy Floriade.  
- Begin campus:  

- 1 kavel: Innovatiewerkplaats 
- 2-4 kavels: school Aeres – bijdrage € 4,4 mln uit FVA 

- Extra ruimtereservering voor verdere 
campusontwikkeling?  

- Aankoop extra kavels (revolverend) 
 
 



   Proces 

Jaarprogramma 2018 FVA 
 - Najaar projectendag Raads- en statenleden 
 - Oordeelsvorming 18 oktober 
 - Besluitvorming 6 november 
 

In 2018 voorbereiding Jaarprogramma 
2019 


	Dianummer 1
				Provinciale Cofinanciering Floriade
				Provinciale kaders
				Gemeentelijke kaders
				Menukaart 
				Uitwerking Jaarprogramma 2018 
				Uitwerking Jaarprogramma 2018 
				Uitwerking Jaarprogramma 2018 
				Proces

