
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Vraag PVV over afwijking aanbestedingsbeleid Floriade 

Kern mededeling: 

In de integrale commissievergadering op 15 april j . l . stelde dhr. Jansen (PVV) bij 
de rondvraag een vraag over de afwijking van het aanbestedingsbeleid voor het 
living lab Floriade. In deze mededeling licht ik dit besluit toe. 

Mededeling: 

Provincie Flevoland focust zich op de economische making of van de wereldten
toonstelling Floriade 2022. Deze making of wordt gekoppeld aan een fysieke 
locatie op het toekomstige Floriadeterrein. Dit zgn. 'Living Lab Floriade' zal 
gedurende de making of periode 2015-2022 als ontmoetingsplaats fungeren voor 
bedrijven en Instellingen uit de sectoren AgroFood en Tuinbouw en daarmee 
samenhangende crossovers en als demonstratiecentrum, experimenteercentrum 
en broedplaats dienen van Ideeën en innovaties. De ontmoetingsplaats zal een 
hoge ambitie hebben op het gebied van biobased en circulair bouwen en moet als 
gebouw gedurende de periode van de making of voortdurend aangepast kunnen 
worden. 
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Vorig jaar zijn voor de ontwikkeling van dit organisch en adaptief proces verschil
lende scenario's verkend op de relatie tussen de (technische of proces-)innovatie 
en de ruimtelijke vertaling daarvan in de ti jd en in schaal. In de voorbereiding op 
deze opdracht is een grondige verkenning gedaan naar bureaus die zowel op het 
gebied van biobased en circulair bouwen als op het ontwerpen van een gebouw 
dat voortdurend aanpasbaar is toonaangevend zijn. Meerdere vooraanstaande 
architectenbureaus in Flevoland en daarbuiten zijn onderzocht (o.m. via website, 
Linkedin en overige media). 

Daarbij is gebleken dat Doepel Et Strijkers uit Rotterdam zich onderscheid op 
ervaring met en toepassing van een programmatisch aanpak van de opdracht. Het 
bureau Doepel & Strijkers is in Nederland toonaangevend en heeft in de afgelo
pen maanden deze positie ook bewezen. Duzan Doepel van Doepel Et Strijkers is 
lector voor duurzame architectuur en stedenbouw aan de Rotterdamse academie 
voor bouwkunde (Sustainable Solutions RDM) en bezit specifieke expertise en een 
ruim internationaal netwerk op het gebied van biobased en adaptief/circulair 
bouwen. 

Het bureau Doepel & Strijkers heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van 
overheden en organisaties bij diverse adaptieve ontwikkelingsstrategieën en -
processen. Duzan Doepel heeft naast de jarenlange werkervaring bij MVRDV ook 
gewerkt bij het Nederlands Instituut voor Ruimtelijk Onderzoek en is nu o.m. 
direct betrokken bij de collegeprogramma Duurzaam van gemeente Rotterdam en 
is een veelgevraagd spreker op dit thema tijdens (inter)nationale symposia. 
Duzan Doepel is daarnaast een topspeler in het segment die we voor langere ti jd 
voor relatief bescheiden middelen kunnen binden. 

Zowel Duzan Doepel als Eline Strijkers komen voort uit de school van MVRDV van 
Winy Maas, de architect die het ontwerp voor het Floriadeterrein heeft gemaakt 
en dat nu ook het Masterplan opstelt. De provincie zal met het Living Lab als 
eerste een nieuw gebouw realiseren op een terrein waarvan Winy Maas de ont
werper is, terwijl Maas ook de supervisor op het gebied van ruimtelijke kwaliteit 
in de gemeente Almere is. Dit zal de onderlinge coördinatie bevorderen en naar 
verwachting daarmee het proces. 
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Op basis hiervan is besloten om het bureau gedurende de gehele making of periode (tot de start 
van het evenement in mei 2022) opdracht te geven om de ruimtelijke vertaling (architectonisch 
ontwerp) van de 'Economische Making of Floriade ' uit te werken en de ontwikkeling van het Living 
Lab Floriade te begeleiden. Hiermee is afgeweken van de 3-offerteregel van het Inkoopbeleid. Het 
na de eerdere grondige verkenning vragen van meerdere offertes had naar onze overtuiging niet tot 
een andere conclusie geleld dat Doepel & Strijkers de beste keuze is. Gelet op het programmati
sche karakter en de tijdsduur van de opdracht is de opdracht verstrekt op basis van een basiscon
tract met vaste prijs waarvan niet afgeweken zal worden. ^ 
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