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Panoramaronde 4      

Onderwerp 
Voortgangsrapportage Economische Agenda Floriade 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

 Doel is het informeren van Provinciale Staten 
over de voortgang bij de ‘Economische Agenda 
Floriade’. In de Statenvergadering van 16 januari 
2013 hebben Provinciale Staten kennis genomen 
van de eerste aanzet tot een Economische 
Agenda Floriade. Provinciale Staten hebben 
aangegeven graag met regelmaat geïnformeerd 
te worden over de voortgang van de 
‘Economische Agenda Floriade'. In deze eerste 
Voortgangsrapportage 'Economische Agenda 
Floriade' wordt de voortgang op dit thema aan PS 
gemeld.      

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

 Van de Staten wordt gevraagd kennis te nemen 
van de voortgangsrapportage en vragen en/of 
onduidelijkheden aan de orde te stellen.     

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

 De context van deze bespreking is de 
‘Economische Agenda Floriade’. De ‘Economische 
Agenda Floriade’ raakt de topsectoren 
Food&Agri, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en 
Life Sciences & Health, en is een belangrijk 
onderdeel van de bredere Economische Agenda 
Flevoland, die op 6 februari 2013 is vastgesteld 
door Provinciale Staten. Op het terrein van de 
topsectoren Food&Agri, Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen, en Life Sciences & Health 
zullen de komende jaren concrete business cases 
worden ontwikkeld, met Flevolandse MKB 
ondernemers en kennisinstellingen. De rol van de 
Provincie is daarbij die van 'verbinder', 'aanjager' 
en 'excellent gastheer'. De beste business cases 
kunnen in de aanloop naar de Floriade (The 
Making Of periode) in de spotlights worden 
gezet, en vormen ook op de Floriade zelf een 
aantal mooie showcases om te laten zien waar 
het bedrijfsleven in Flevoland toe in staat is.     

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

  Op 16 januari 2013 is de eerste Economische 
Agenda Floriade notitie gepresenteerd. Titel van 
deze notitie: 'Floriade Werkt!'. Deze notitie 
markeert voor ondernemers, voor onderwijs- en 
kennisinstellingen, en voor de overheid de start 
van het 'The Making Of' traject . Er wordt met 
Flevolandse ondernemers en kennisinstellingen 
actief gezocht naar ideeën waaruit een aantal 
concrete businesscases rollen. Er zijn diverse 
gesprekken gevoerd met ondernemers, 
onderwijs-, en kennisinstellingen. De eerste 
projectideeën die uit deze gesprekken naar 
voren zijn gekomen, zijn in de 
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Voortgangsrapportage genoemd. In de komende 
periode zullen deze worden bekeken en 
uitgewerkt tot businesscases, die concreet 
bijdragen aan de economische versterking van 
Flevoland.     

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

 De discussie met de Provinciale Staten is 
richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van 
de ‘Economische Agenda Floriade’. Vanaf nu zal 
twee maal per jaar een Voortgangsrapportage 
'Economische Agenda Floriade' worden 
gepresenteerd - tegelijk met de 
tussenrapportages over de Economische Agenda 
Flevoland. Deze rapportages zullen telkens 
worden besproken met Provinciale Staten. 

  


