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Onderwerp 

Mededeling Economische agenda Floriade  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Verduidelijking over de voorbereiding van een economische agenda voor de 
Floriade.  
 

Toezegging/motie/amendement: 

Naar aanleiding van de panoramaronde op 16 oktober 2013. 
 

Inleiding: 

Tijdens de panoramaronde op 16 oktober 2013 is de Voortgangsrapportage ‘Eco-
nomische Agenda Floriade’ aan de orde geweest. Hierbij werd de vraag gesteld 
waarom een voortgangsrapportage wordt verstuurd, terwijl de economische 
agenda Floriade nog niet is vastgesteld. In deze mededeling wil ik dit graag 
verduidelijken.  
 
Mededeling: 

In januari 2013 hebben Provinciale Staten de aanzet voor de economische agenda 
'Floriade besproken. In het statenvoorstel stond dat de aanzet voor de economi-
sche agenda Floriade de start van een gezamenlijk proces markeert en dat deze 
agenda door gesprekken met de agrifood- tuinbouwsector, het Rijk en partners in 
de Metropoolregio Amsterdam verder ingekleurd en verrijkt zou worden. Diverse 
onderdelen die in de aanzet voor de economische agenda Floriade genoemd 
werden, hangen samen met de governance. Het statenvoorstel bevatte het 
voornemen om de verder uitgewerkte agenda vóór het zomerreces opnieuw aan 
Provinciale Staten aan te bieden, in de verwachting dat dan ook meer duidelijk 
zou zijn over de governance.  
 
De gemeente Almere heeft echter meer tijd genomen voor de uitwerking van de 
governance. Op 8 mei 2013 heeft de gemeente Almere dhr. Cees Veerman gepre-
senteerd als verkenner. Zijn opdracht is om een hernieuwde oriëntatie te doen 
op de in het bidbook gemaakte keuzes en daarover in mei 2014 een advies uit te 
brengen. In afwachting daarvan heeft de gemeente de uitwerking van de gover-
nance uitgesteld. Hierdoor ontstaat pas duidelijkheid over een groot aantal 
relevante aspecten aangaande de gebiedsontwikkeling en het evenement nadat 
de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college in Almere zijn aangetreden.  
 
Met de voorbereidingen voor de uitwerking van de economische agenda Floriade 
heb ik hierop niet  willen wachten. Sinds januari 2013 is daarom een groot aantal 
gesprekken gevoerd en zijn projectideeën ontstaan. Daarover heb ik een voort-
gangsrapportage gemaakt en aan u aangeboden.  
 
Inmiddels is een Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 (ook wel: IAK2) voorbereid, 
die op de agenda staat van het BO MIRT van 13 november 2013. In deze overeen-
komst is de volgende afspraak over de economische agenda Floriade opgenomen: 
"De provincie Flevoland en de gemeente Almere werken de aanzet voor de eco-
nomische visie 'Floriade werkt!' medio 2014 uit tot een gezamenlijke economi-
sche visie, mede in het licht van het topsectorenbeleid, waarbij ook het perspec-
tief van Growing Green Cities wordt uitgewerkt." 
 
Daarmee wordt bevestigd dat Almere en Flevoland werken aan de gezamenlijke 
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economische visie voor de Floriade. De provincie is daarbij primair verantwoordelijk voor de eco-
nomische ‘making of’ van de Floriade binnen de kaders van onze Economische Agenda Flevoland en 
de gemeente is primair verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling, het evenement en de Gro-
wing Green Cities beweging. Bij de uitwerking van de gezamenlijke economische visie zal ik ook de 
inzet van de 10 miljoen euro welke zijn geoormerkt voor de Floriade in de tweede tranche van IFA 
betrekken.  
 
Het vervolg 

Voordat de gezamenlijke economische visie gereed is, zal ik opnieuw een voortgangsrapportage aan 
u aanbieden. Deze zal nog vooral betrekking hebben op innovatieve projectideeën die met de 
Floriade als vliegwiel in onze regio tot stand komen. De halfjaarlijkse voortgangsrapportages daarna 
zullen ook informatie bevatten over de governance van het evenement.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

- 
 
Verdere informatie 

- 
 
  


