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1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de aanzet tot een economische agenda voor de Flo
riade; 

2. In te stemmen met de redeneerlijn: 
- de provinciale rol is primair die van verbinder en excellent gastheer; 
- het faciliteren van een kennis- en Innovatieplatform dat innovaties tot 
stand brengt en in 'proeftuin Flevoland' uittest en valoriseert; 
- het uitwerken van de economische agenda Floriade langs de vier lijnen 
Feeding, Greening, Energizing en Healthying van de Floriade 2022; 

3. Het oormerken van € 10 miljoen binnen de 2^ tranche van IFA voor de 
Floriade te bekrachtigen 
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2. Inleiding 

Als onderdeel van de bidbookfase is een aanzet gemaakt voor een economi
sche agenda voor de 'making of' periode. Dit was nodig om vragen van de NTR 
over de betekenis van de Floriade voor de tuinbouwsector te kunnen beant
woorden. Maar ook om uit te werken hoe de Floriade tien jaar lang focus kan 
geven in onze economische agenda voor geheel Flevoland. Nu de Floriade aan 
Almere is toegekend, kan deze aanzet worden verrijkt door gesprekken met 
de tuinbouwsector, het Rijk en partners in de Metropoolregio Amsterdam op 
te starten. Deze gesprekken waren in de bidbookfase nog niet mogelijk. De 
voorliggende aanzet voor een economische agenda zal het komend half jaar 
daarom verder ingekleurd en verrijkt worden. Ook gesprekken die in de bid
bookfase al wel gevoerd zijn, kunnen na de toekenning met meer urgentie en 
focus worden voortgezet. Deze eerste aanzet is daarom geen document dat 
als geheel nu al bestuurlijk moet worden vastgesteld. Het is de start van een 
gezamenlijk proces. Het is echter wel wenselijk dat Provinciale Staten de re
deneerlijnen onderschrijft, voordat die verder worden uitgewerkt. 
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Opinieronde Statendas 
12 december 2012 

3. Beoogd effect 

U bent op de hoogte van de redeneerlijnen waarlangs de economische agen
da voor de making of periode van de Floriade wordt opgebouwd en onder
schrijft deze, zodat Gedeputeerde Staten op basis van deze instemming ge
sprekken kan aangaan om de agenda verder uit te werken. 

Argumenten 

1.1. De aanzet voor de economische agenda is tot stand gebracht tijdens de 
bidbookfase, toen veel relevante partijen geen gesprekken met Flevo
land konden voeren, omdat er nog vier partijen in de race waren. Ook 
waren er partijen binnen Flevoland die graag betrokken wilde worden 
in een fase waarin concrete stappen nog niet goed mogelijk waren. Nu 
de Floriade aan Almere is toegekend, worden deze gesprekken wel mo
gelijk. Veel nieuwe partijen melden zich spontaan. Daarmee begint de 
economische agenda al steeds meer kleur te krijgen; 

1.2. De governance rondom de organisatie van Floriade 2022 moet nog wor
den uitgewerkt. De NTR heeft daarbij al een aantal eisen gesteld. 
Daarnaast wordt de Floriade Venlo de komende tijd door diverse par-



PROVINCIE FLEVOLAND Statenvoorstel 
Resistratie 

1408123 
Bladnummer 

2 

tijen geëvalueerd. Lessen uit die evaluaties worden betrokken bij de uitwerking van de 
governance, waarbij Almere en NTR het voortouw hebben. Een onderdeel hiervan is de rol 
van de provincie Flevoland bij de uitwerking van de economische agenda. De aanzet bevat 
onze - samen met Almere opgebouwde - inzet over onze rol, maar dat is nog niet een door 
alle betrokken partijen gedragen rol. 

2.1 De thema's Feeding, Greening, Energizing en Healthying maken onderdeel uit van het 
bidbook onder het centrale thema Growing Green Cities. Dit is mede voor de NTR bepa
lend geweest om voor Almere te kiezen. Die thema's zijn dus uitgangspunt. Onze keuze is 
om die thema's ook door te trekken naar de economische agenda. Als dit de thema's zijn 
voor de Floriade in 2022, dan kunnen ze ook structurerend zijn voor de economische 
agenda van de making of periode; 

2.2 Het is aan de tuinbouwsector en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties te ko
men. In de triple helix is de primaire provinciale rol om die samenwerking te stimule
ren en te faciliteren, de kennis te verbinden met ons eigen bedrijfsleven (m.n. MKB), 
crossovers tot stand te brengen met andere sectoren en als excellent gastheer te bevor
deren dat zo veel mogelijk innovaties worden uitgetest en gevaloriseerd binnen onze 
provincie. Binnen geldende spelregels van programma's uit de Omgevingsagenda kan een 
financiële bijdrage kan daarbij mogelijk zijn, maar onze inzet is primair een andere. 

3.1 Bij de totstandkoming van het bidbook hebben Gedeputeerde Staten binnen de 2^ tranche 
van IFA € 10 miljoen geoormerkt voor de Floriade. Het is in de eerste plaats aan de 
gemeente Almere om te bepalen of zij één of meer subsidieverzoeken wil doen, of dat 
subsidieverzoeken buiten het thema Floriade een groter maatschappelijk effect heeft. 
Een euro die aan de Floriade wordt besteed, kan immers niet elders binnen Almere wor 
den aangewend. Projectideeën zullen via de afgesproken weg aan Provinciale Staten 
worden voorgelegd. Wij verzoeken Provinciale Staten om de oormerking van € 10 miljoen 
binnen IFA, als onderdeel van de redeneerlijn, te bekrachtigen. Bij de verdere uitwerking 
zal nog een nader voorstel aan u worden voorgelegd over welk deel van de € 10 miljoen 
gereserveerd wordt voor economie (business cases) en welk deel voor voorzieningen; 

3.2 Onze inzet is erop gericht dat de Floriade de komende tien jaar een economische impuls 
betekent voor heel Flevoland. Als een innovatie in de tuinbouwsector bijvoorbeeld neer 
slaat in Noordelijk Flevoland en bijdraagt aan economische structuurversterking, dan is 
een bijdrage uit de Zuiderzeelijngelden denkbaar. 

5. Kanttekeningen , 

6. Vervolgproces 
Wij zijn voornemens de verder uitgewerkte economische agenda Floriade vóór het zomerreces 
2013 opnieuw aan Provinciale Staten aan te bieden. Dan zal waarschijnlijk meer duidelijk zijn 
over de governance. Wij vernemen graag van het presidium op welke wijze Provinciale Staten • 
naast de formele rol - de komende jaren bij de making of Floriade betrokken willen worden. 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2012, nummer 1408123. 
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BESLUITEN: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 12 december 2012 (ov) / 
9 januari 2013. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 
Gezamenlijke aanzet economisch programma 'Floriade Werkt!' 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 


