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Maandag 7 februari 2022 hebben wij uw schriftelijke verzoek ontvangen om onze steun uit te 
spreken voor een succesvolle Floriade en een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor de 
COVID-gerelateerde risico's die zich voordoen bij het organiseren van de Floriade Expo 2022. 

Floriade als betekenisvol evenement 
Allereerst spreken wij uiteraard onze steun uit voor de Floriade als een betekenisvol en succesvol 
evenement. Al sinds het winnen van de Floriade bid in 2012 zet de provincie zich, samen met de 
gemeente Almere, volledig in de Floriade Expo te realiseren en tot een succesvol evenement te 
maken. Samen hebben wij al veel successen geboekt waaronder: de uitbreiding van het Station 
Almere Centrum, de verbreding van de A6 en de opgebouwde kennis op thema's als korte ketens en 
circulaire bruggen. Hierbij zien wij ook dat een groot deel van de successen tijdens de Floriade zal 
worden geboekt. Flevolandse ondernemers die zich bijvoorbeeld inzetten op innovatie in landbouw 
hebben de mogelijkheid zich te presenteren op de Expo. Ook voor hen is de Floriade een 
belangrijke kans gelijkgestemde ondernemers tegen te komen om netwerken en samenwerkingen 
op te kunnen bouwen en uit te breiden. 

COVID-19 ontwikkelingen 
Wij herkennen dat de aanhoudende COVID pandemie financiële gevolgen met zich mee heeft 
gebracht ten aanzien van de organisatie van een wereldtuinbouwtentoonstelling. Ook is er begrip 
voor de situatie dat deze financiële risico's hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, gezien 
COVID nog niet zo op de achtergrond is verdwenen als in 2020 gedacht. De provincie hecht veel 
belang aan de mogelijkheid om de Floriade in te zetten als economische spin-off en wij zien dat dit 
door de groeiende financiële risico's dit mogelijk in het geding komt. 

COVID maatregelen en investeringspakket 
In 2020 heeft Provinciale Staten als bijlage van de Najaarsnota 2020 een COVID maatregelen en 
investeringspakket vastgesteld. Hierbij is niet alleen gekeken naar het compenseren van schade 
ten gevolge van de coronacrisis, maar ook naar de wijze waarop de provincie kan bijdragen aan 
duurzaam herstel en het verzilveren van kansen. Provinciale Staten hebben in de Najaarsnota 2020 
een kader opgesteld dat dient als afweging van het toekennen van het budget voor COVID 
maatregelen en investeringspakket. 
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Hoogachtend,

'J

drs. D.J. Tijl - L. Verbeek

Om aanspraak te maken op het maatregelen en investeringspakket vragen w/ij u om een nadere 
specifieke onderbouwing van de COVID-risico’s die zich in de afgelopen vier a vijf maanden hebben 
voorgedaan. Na ontvangst van de onderbouwing zullen wij deze COVID-aanvraag toetsen aan het 
afwegingskader en bepalen of de benoemde COVID-risico’s voor de Floriade in aanmerking komen 
voor steun vanuit het provinciale COVID maatregelen en investeringspakket.
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