
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Toekenning Floriade 2022 aan Almere 

Doel van deze mededeling: 
De Statenleden informeren over de toekenning van de Floriade 2022 aan Almere. 

Inleiding: 

Almere heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de Floriade in 
2022. Op 7 juli 2012 hebben Almere en de provincie Flevoland gezamenlijk het 
bidbook voor de Floriade Almere 2022 overhandigd aan de Nationale Tuinbouw-
raad (NTR). Naast Almere strijden Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop 
om de Floriade 2022. Op 7 oktober, op de laatste dag van de Floriade in Venlo, 
wordt de organisatie van de Floriade overgedragen aan een van deze kandidaten. 

Mededeling; 
Op maandag 24 september 2012 heeft de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR) 
eerder dan verwacht bekend gemaakt dat Almere de Floriade in 2022 mag gaan 
organiseren! 

Ik ben heel verheugd dat wij dit evenement, met de bijbehorende economische 
spin off de komende 10 jaar, naar Flevoland hebben gehaald. Met veel plezier 
kijk ik terug op het proces en ik ben er trots op dat zowel de regionale overhe
den als het bedrijfsleven zich unaniem achter de kandidaatstelling hebben ge
schaard. 

Met 'Growing Green Cities' hebben de gemeente Almere en de provincie Flevo
land een sterke, geëngageerde visie neergelegd. Kern van het bid is de ontwikke
ling van een prototype Green City, in het hart van de stad, langs de oevers van 
het Weerwater. Hier worden de best practices die wij in onze tien jaar durende 
dialoog zullen verzamelen in de praktijk gebracht. Almere Floriade heeft de 
potentie uit te groeien tot een internationale inspiratiebron, waar de tuinbouw
sector zich in 2022 - met haar agenda 'Growing Green' - in de volle breedte aan 
de wereld kan presenteren. Ik zie de Floriade niet als een eenmalig evenement, 
maar als een vliegwiel waarmee de innovatie in de topsectoren Agro-food en 
tuinbouw & uitgangsmaterialen in Flevoland een krachtige impuls krijgt. 

Het economisch spoor dat naar aanleiding van de kandidatuur voor de Floriade is 
ontwikkeld, bied ik u binnenkort aan. Dit maakt deel uit van de Economische 
Agenda 2012-2015, met een doorkijk naar 2025, die u eveneens binnenkort 
ontvangt. 

Namens het College van Gedeputeerde Staten feliciteer ik de gemeente Almere 
van harte met dit fantastische resultaat! 

Met vriendelijke groet, 
Jan-Nico Appelman 
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Het vervolg 
Beschikbaar stellen economisch spoor dat naar aanleiding van de kandi
datuur voor de Floriade is ontwikkeld. 
Beschikbaar stellen van de Economische Agenda 2012-2015 met doorkijk. 

Ter inzage in de leeskamer 


