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Kern mededeling:

In de vergadering van de Commissie Economie van 3 februari 2016 zijn de concept-Nadere Regel Floriade Werkt! en het voorstel om naast een Nadere Regel
ook innovatiewedstrijden (de Challenge Floriade Werkt!) uit te voeren aan u
voorgelegd in de vorm van een wensen en bedenkingen procedure. Met deze
mededeling geeft het college van Gedeputeerde Staten reactie op de door uw
Commissie geformuleerde wensen en bedenkingen.
De lijst met geformuleerde wensen en bedenkingen wordt ter vaststelling door
uw staten geagendeerd voor de PS-vergadering van 24 februari 2016.
De wensen en bedenkingen worden door Gedeputeerde Staten betrokken bij hun
besluitvorming van de Nadere Regel en de uitvoering van de innovatiewedstrijden.
Mededeling:

In de vergadering van de Commissie Economie van 3 februari zijn wensen en
bedenkingen kenbaar gemaakt door de fracties van PVV, 50Plus, Senioren+Flevoland, VVD, GroenUnks, SGP, Christenunie, CDA, PvdA, Partij voor de
Dieren. De fracties van D66 en SP hebben geen wensen en bedenkingen geuit.
De wensen en bedenkingen zijn inclusief reactie bij deze mededeling gevoegd.
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Reactie GS op de wensen en bedenkingen van PS inzake Begrotingswijziging en
uitvoering Floriade Werk!
In de vergadering van de commissie Economie van 3 februari j l . is een aantal wensen en
bedenkingen bij het statenvoorstel geuit. Afgesproken is dat Gedeputeerde Staten een
reactienota zullen opstellen, die bij de stukken worden gevoegd voor de PS-vergadering van
24 februari. Hieronder staan de geuite wensen en bedenkingen, alsmede de reactie van
Gedeputeerde Staten daarop.
PVV:
De fractie is het niet eens met het dossier Floriade en niet eens met de voorstellen in
het statenvoorstel.
Reactie:
Het standpunt van de PW-fractie over de Floriade is bekend en de fractie is daarin
consistent.
SOPIus:
De fractie heeft zorgen over een sluitende business case voor het project Floriade
(totale exploitatie).
Reactie:
Deze bedenking heeft niet direct betrekking op het voorliggende voorstel, maar de geuite
zorg is helder. In januari 2016 zijn twee door de gemeente Almere aangestelde
kwartiermakers aan de slag gegaan om de oprichting van de Floriade BV voor te bereiden.
De gemeente Almere en de BV i.o. bereiden een samenwerkingsovereenkomst voor. Hierin
zullen naar verwachting de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het
evenement en de sluitende business case worden uitgewerkt. In het Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Floriade, dat als bijlage bij het statenvoorstel is gevoegd, is als
actie 3 opgenomen dat in^de eerste helft van 2016 de betrokkenheid van de provincie bij
de governance van de Floriade vastgesteld moet worden.
De provincie Flevoland heeft in 2012 besloten om maximaal € 10 miljoen bij te dragen aan
de Floriade. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve Almere 2.0 en kunnen pas
worden besteed nadat Provinciale Staten daartoe een begrotingswijziging hebben
vastgesteld. Het voorliggende voorstel behelst om nu via een begrotings-wijziging
€ 2 miljoen, vrij te maken voor de invulling van het economische programma Floriade
Werkt! De acties 6 en 7 in het uitvoeringsprogramma geven aan dat in de eerste helft van
2016 een voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd over de besteding van de
resterende € 8 miljoen.
Senioren+Flevoland:
De fractie constateert diverse onduidelijkheden in het project Floriade, met name van
de zijde van Almere en spreekt de vrees uit dat de provincie deze naast zich neer legt
Reactie:
Onze verwachting is dat er met de aankomende oprichting van de Floriade BV, de
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Almere en de Floriade BV, de ter visie
legging door de gemeente Almere van het ontwerp Omgevingsplan voor het Floriadeterrein
en met de voorbereiding van het bouwrijp maken van het terrein door de gemeente
Almere veel meer duidelijkheid ontstaat. In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Floriade is beschreven op welke wijze de provincie Flevoland daarbij betrokken is, wat
daarbij onze inzet is en hoe Provinciale Staten worden betrokken. Wij betrekken de in
Provinciale Staten levende zorg bij onze gesprekken met de gemeente Almere, de Floriade
BV en andere betrokken partijen.
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De fractie pleit er voor bij de ontwikkeling van ideeën rekening te houden met de
thema's scholing, opleiding en vorming (inclusief werkgelegenheids-bevordering).
Reactie:
Bij de uitwerking van Floriade Werkt! betrekken wij de gehele kenniskolom van
leerwerkplaatsen tot praktijkgericht onderzoek. Dit biedt ook kansen voor
doorontwikkeling van het onderwijsaanbod in Flevoland. Studenten en jongeren kunnen
worden uitgedaagd om een onderzoek te doen en innovaties te starten. Bij de opzet van de
Nadere Regel en de Innovatiewedstrijden (Challenges) is het uitdrukkelijk de bedoeling dat
studenten gekoppeld kunnen worden aan experimenten en onderzoeken die daar uit
volgen. Met de wedstrijdpremie in de vorm van een voucher kunnen studenten gedurende
een bepaalde periode als start-up actief experimenteren in de Innovatiewerkplaats. Zie
ook actie 15 in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade.
De fractie betreurt het dat het project niet in aanmerking komt voor een EFRO subsidie
Reactie:
Bij de voorbereiding van het economisch programma Floriade Werkt! is een aanname
gedaan over het op dat moment nog in voorbereiding zijnde EFRO programma. Deze
aanname was gebaseerd op de toen beschikbare informatie en het vorige EFROprogramma. Na de openstelling van de huidige EFRO-subsidieregeling bleek het programma
helaas niet open te staan voor programmageoriënteerde projecten. Er is toen gezocht naar
een alternatief financieringsarrangement, waarin zo goed mogelijk wordt aangesloten bij
onze doelstelling. De Nadere Regel geeft hier invulling aan en maakt het mogelijk dat ook
organisaties met een ander (inter-)nationaal instrument dan EFRO (bv P0P3 en Horizon
2020) aan de Innovatiewerkplaats verbonden worden. Met deze bredere benadering kunnen
wij meer bedrijven aan de Innovatie-werkplaats verbinden.
VVD:
De fractie betreurt het dat het multiplier effect van de Nadere Regel gehalveerd is
Betreurt wordt tevens dat het project niet in aanmerking komt voor een EFRO subsidie
Reactie:
Bij de voorbereiding van het economisch programma Floriade Werkt! is een aanname
gedaan over het op dat moment nog in voorbereiding zijnde EFRO programma. Deze
aanname was gebaseerd op de toen beschikbare informatie en het vorige EFROprogramma. Na de openstelling van de huidige EFRO-subsidieregeling bleek het programma
helaas niet open te staan voor programmageoriënteerde projecten. Er is toen gezocht naar
een alternatief financieringsarrangement, waarin zo goed mogelijk wordt aangesloten bij
onze doelstelling. De Nadere Regel geeft hier invulling aan en maakt het mogelijk dat ook
organisaties met een ander (inter-)nationaal instrument dan EFRO (bv P0P3 en Horizon
2020) aan de Innovatiewerkplaats verbonden worden. Met deze bredere benadering kunnen
wij meer bedrijven aan de Innovatie-werkplaats verbinden. Wij zullen monitoren en via de
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten melden welke multiplier hiermee op de
provinciale middelen ontstaat. Het is prematuur om te veronderstellen dat het effect met
de Nadere Regel gehalveerd is.
De fractie wenst een concreter beeld van de Innovatiewedstrijden (o.a. in relatie tot de
stapeling van subsidies) en verheldering van de verwachtingen
Reactie:
Het voorstel bestaat uit 2 onderdelen: De Nadere Regel en Innovatiewedstrijden
(Challenges). De Nadere Regel biedt bedrijven de mogelijkheid voor een plus-financiering
voor additionele kosten die zij maken voor activiteiten en investeringen in, op, aan en
rondom de Innovatiewerkplaats. Voorwaarde is wel dat sprake is van samenwerking met
minimaal één Flevolandse MKB-er. De bedrijven krijgen alleen (gedeeltelijk) de extra
kosten die zij maken om zich te verbinden (fysiek en voor benodigde capaciteit) met de
Innovatiewerkplaats vergoed. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de kosten die zij
vergoed hebben gekregen uit een van de andere financiële instrumenten.
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De Innovatiewedstrijden (Challenges) worden competities waar een maatschappelijke
vraag centraal staat. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van voeding en gezondheid,
maar ook vragen die gaan over 'nature based solutions' in of aan onze Innovatiewerkplaats
en op het Floriade terrein. De vragen moeten bedrijven, kennisinstellingen en studenten
uitdagen om te komen tot grensverleggende innovaties en oplossingen. De winnaars van de
challenges krijgen als beloning de mogelijkheid om in onze Innovatiewerkplaats, samen
met kennisinstellingen en ondernemers, als start-up hun innovatieve idee uit te werken
richting marktintroductie.
GroenLinks:
De fractie heeft bedenkingen bij de hoogte van de maximale subsidie. Een hoger
maximum zou mogelijk moeten zijn indien werkgelegenheids-bevordering als
voorwaarde wordt gehanteerd.
Reactie:
Bij de opgenomen bedragen voor de Nadere Regel is een inschatting gemaakt van de
verwachte extra kosten die gemaakt worden om tot activiteiten in de Innovatie-werkplaats
te komen. Wij hebben daarbij ons licht opgestoken bij andere 'living labs' in Nederland
waar met dit instrument ervaring is opgedaan. Bedenk daarbij dat de Nadere Regel
betrekking heeft op een plusfinanciering boven op initiatieven die al een eerder subsidie
hebben gekregen. Mocht in de praktijk blijken dat onvoldoende werving uitgaat van de nu
opgenomen bedragen, dan is bijstelling mogelijk.
De fractie heeft als bedenking dat Innovatiewedstrijden op zich zelf geen innovaties tot
stand brengen. Effectiever kan zijn om de verhoging van subsidies te overwegen.
Reactie:
In de Innovatiewedstrijd (Challenge) staat een maatschappelijke vraag centraal. Deze
vraag moet zo goed mogelijk aansluiten bij actuele vraagstellingen bij bedrijven en
kennisinstellingen. Daarom zal bij de keuze van de thema's voor de challenges ook
intensief worden samengewerkt met bedrijven en kennisinstellingen. Eerder opgedane
ervaringen in Flevoland (bv Innovation Challenge Humanimal) en landelijk laten zien dat
innovatiewedstrijden tot innovaties kunnen leiden. Na de eerste challenge en de eerste
ervaringen met de Nadere Regel kan een evaluatie en waar nodig bijsturing plaatsvinden,
zodat het economisch programma Floriade Werkt! zo goed mogelijk aansluit op de
behoeften van kennisinstellingen en ondernemers en er zo veel mogelijk economische
'reuring' in en rond de Innovatiewerkplaats ontstaat.
De fractie pleit er voor dat de verschillende bedrijven zowel in de innovatiewerkplaats
als tussen de verschillende innovatiewerkplaatsen in de provincie onderling
samenwerken.
Reactie:
Dit pleidooi voor samenwerking van partijen in de Innovatiewerkplaats is terecht. Het is
juist om deze reden dat er binnen het Floriade thema Growing Green Cities voor de
innovatiewerkplaats een verbijzondering wordt gemaakt naar Voeding, Gezondheid &
Welbevinden. Hierdoor krijgt de werkplaats een scherper profiel en wordt de kans groter
dat er ondernemers, lectoren en studenten bijeen worden gebracht die elkaar ook kunnen
inspireren en tot samenwerking kunnen komen. Op dit moment is de verwachting dat er in
de werkplaats tenminste vier groepen gebruikers zullen zijn:
1. De Aeres Groep/CAH Vilentum die met lectoren, docenten en studenten een vaste
gebruiker zal worden;
2. Bedrijven en kennisinstellingen die op basis van de Nadere Regel naar de
werkplaats komen om daar een podium te vinden voor hun product;
3. Deelnemers aan en winnaars van de challenges die gebruik maken van de
Innovatiewerkplaats om hun innovatieve idee uit te werken of door te ontwikkelen
richting een marktintroductie;
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Ondernemers die op eigen verzoek gebruik willen maken van de Innovatiewerkplaats om samen met andere ondernemers of kennisinstellingen hun innovaties te
ontwikkelen, bespreken of ten toon te stellen. Naast de fysieke werkplaats zal ook
gebouwd worden aan een virtueel platform voor ondernemers en kennisinstellingen
over de thema's voeding, gezondheid en welbevinden.

Voor wat betreft samenwerking tussen innovatiewerkplaatsen zal moeten worden bezien
waar daarvoor de kansen liggen. De Innovatiewerkplaats op het Floriade terrein zal zich
vooral richten op de thema's Voeding, Gezondheid & Welbevinden. De Innovatiefabriek die
recent als IFA2-project in PS aan de orde is geweest, richt zich vooral op big data en
zorginnovaties. Inhoudelijk kunnen er mogelijk relaties ontstaan waar het bv. de
preventieve gezondheidszorg betreft. Daarnaast is het denkbaar dat werkplaatsen van
eikaars kennis en diensten gebruik kunnen maken. Wij zullen in onze contacten met de
verschillende werkplaatsen bevorderen dat ze van eikaars werkzaamheden op de hoogte
zijn.
SGP:
De fractie heeft twijfels over het effect van innovatiewedstrijden en pleit daarom voor
een tussentijdse evaluatie na 2 jaar
Reactie:
Zodra Provinciale Staten hebben ingestemd met het statenvoorstel, zal de
voorbereiding van de eerste challenge ter hand worden genomen. Deze zal in 2016 starten.
Voordat vervolgens in 2017 een tweede challenge zal starten, zullen vanzelfsprekend de
ervaringen met de eerste challenge in beeld worden gebracht en zal waar nodig worden
bijgestuurd. Provinciale Staten zullen vanaf nu twee keer per jaar een
voortgangsrapportage krijgen over de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Floriade en op die wijze worden betrokken bij deze eventuele bijsturing. Het is denkbaar
dat dit leidt tot een verschuiving tussen het deel Nadere Regel en het deel Challenges.
De fractie pleit er voor dat innovaties die nog geen publieke financiering hebben ook
voor de Nadere Regel in aanmerking te laten komen en dus de Nadere Regel te
verbreden
Reactie:
In de Nadere Regel wordt gekozen voor een plusfinanciering op projecten die al op
enigerlei wijze een andere subsidie krijgen. Met deze plusfinanciering worden
initiatiefnemers naar de Innovatiewerkplaats en naar de Floriade gebracht. Daarnaast is
het echter ook voor andere bedrijven, zonder publieke financiering, mogelijk om van de
Innovatiewerkplaats gebruik te maken. Hierbij zal echter wel worden toegezien op de
aansluiting op de thema's Voeding, Gezondheid & Welbevinden en op het nature based
karakter van de Innovatiewerkplaats. Tevens zal een bijdrage worden gevraagd ter dekking
van de exploitatielasten van de werkplaats.
De fractie wenst dat er voor belde Instrumenten (Nadere Regel en
Innovatiewedstrijden) SMART geformuleerde doelen geformuleerd worden
Reactie:
In de Nadere Regel is bewust gekozen voor een regel-arme plusfinanciering op initiatieven
die al een subsidietraject hebben doorlopen. Bij de voorbereiding van die subsidiebeschikking zijn ook al doelen en indicatoren geformuleerd. De Nadere Regel zet daar niet
een extra kop met regels boven op, om de administratieve lastendruk voor de ondernemers
niet onnodig te verhogen. In zowel de Nadere Regel als challenge is wel helder verwoord
hoeveel challenges georganiseerd kunnen worden en hoeveel MKB-ers en samenwerkingsverbanden een beroep kunnen doen op de Nadere Regel. Daarnaast zal het gebruik van de
Innovatiewerkplaats door lectoren, docenten, studenten en ondernemers gemonitord
worden. Via de voortgangsrapportages worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd,
waarna waar nodig bijsturing kan plaatsvinden.
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De fractie is van oordeel dat het geen taak van de provincie is om de resterende
€ 8 miljoen eventueel (deels) in te zetten voor de ontwikkeling van het
evenemententerrein
Reactie:
De provincie Flevoland heeft in 2012 besloten om maximaal € 10 miljoen bij te dragen aan
de Floriade. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve Almere 2.0 en kunnen pas
worden besteed nadat Provinciale Staten daartoe een begrotingswijziging hebben
vastgesteld. Het voorliggende voorstel behelst om nu via een begrotings-wijziging
€ 2 miljoen, vrij te maken voor de invulling van het economische programma Floriade
Werkt! Dit betekent dat deze € 2 miljoen niet wordt besteed aan de ontwikkeling van het
evenemententerrein.
ln de acties 6 en 7 in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade staat dat in de eerste
helft van 2016 een voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd over de besteding van
de resterende € 8 miljoen. Hierbij moet worden bedacht dat de provinciale bijdrage loopt
via het Fonds Verstedelijking Almere. Dit brengt mee dat onze partners moeten instemmen
met de besteding.
Christenunie:
De fractie is van oordeel dat indien het beoogde multiplier effect niet gerealiseerd
wordt, de resterende middelen op een andere wijze ingezet moeten worden
Reactie:
Via voortgangsrapportages zullen Provinciale Staten vanaf nu twee keer per jaar op de
hoogte worden gesteld van de voortgang in de uitvoering van het Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Floriade. Hierbij zal ook worden gerapporteerd over de
gerealiseerde multiplier op de inzet van de provinciale middelen. Hierbij wordt opgemerkt
dat vanuit de Nadere Regel naar verwachting pas in 2017 middelen zullen worden
toegekend, als de eerste EFRO- en P0P3-subsidiebeschikkingen worden afgegeven én als de
Innovatiewerkplaats haar deuren opent. De eerste challenge zal in 2016 starten, omdat de
start daarvan ook mogelijk is als de Innovatiewerkplaats nog niet beschikbaar is.
CDA:
De fractie ziet kansen om het multiplier effect te vergroten door meerdere goede
ideeën bij elkaar te brengen of te combineren
Reactie:
Wij onderschrijven deze mening en zullen de combinatie van ideeën en samenwerking
tussen bedrijven en instellingen stimuleren.
Gepleit wordt voor een goede en zichtbare communicatie om de regelingen en
Instrumenten breed bekendheid te geven
Reactie:
Zodra Provinciale Staten hebben ingestemd met het statenvoorstel, zal de
communicatie over Floriade Werkt! starten. De voorbereiding hiervan is reeds gestart.
Daarnaast is het van belang dat de diverse actoren op het gebied van de Floriade (met
name gemeente, Floriade BV en provincie, maar ook bijvoorbeeld partijen als Vrienden van
de Floriade en Platform 036) tot een gezamenlijke of ten minste afgestemde
communicatie- en marketingstrategie komen. Via de voortgangsrapportages zullen
Provinciale Staten hierover vanaf nu twee keer per jaar worden geïnformeerd.
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De fractie heeft bedenkingen bij het mogelijk inzetten van de resterende € 8 miljoen
voor gebiedsontwikkeling van het evenemententerrein. De provinciale focus zou
moeten liggen op het stimuleren van economische activiteiten en innovaties
Reactie:
In de acties 6 en 7 in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade staat dat in de eerste
helft van 2016 een voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd over de besteding van
de resterende € 8 miljoen. Hierbij moet worden bedacht dat de provinciale bijdrage loopt
via het Fonds Verstedelijking Almere. Dit brengt mee dat onze partners moeten instemmen
met de besteding.
De fractie pleit voor het bewaken van een rol vaste opstelling van de provincie In het
project (governance)
Reactie:
Wij delen deze opvatting. In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Flevoland is uiteen
gezet welke besluiten de komende maanden ten aanzien van de governance worden
voorbereid en hoe Provinciale Staten bij de voorbereiding van besluitvorming hierover zal
worden betrokken.
D66:
De fractie is akkoord met het voorstel en heeft geen wensen en bedenkingen
PvdA:
De fractie pleit er voor dat het stimuleren van toerisme onderdeel is van de provinciale
inzet in het project
Reactie:
De kansen voor toerisme worden door de provincie, maar ook door de gemeente Almere en
de BV Floriade gezien. Op het benutten van deze kansen zal actief worden ingezet.
Paragraaf 1.5 van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade gaat in op de
inspanningen die hiervoor zullen worden gepleegd.
De fractie heeft bedenkingen bij de deelname van voldoende bedrijven in het project
Floriade
Reactie:
Wij begrijpen deze bedenking. Het is met name een verantwoordelijkheid van de gemeente
Almere (gebiedsontwikkeling) en de toekomstige Floriade BV (organisatie
wereldtentoonstelling) om het bedrijfsleven aan de Floriade te verbinden. De provincie
Flevoland levert hieraan een bijdrage via het economisch programma Floriade Werkt! en
de Innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. Via de voortgangsrapportages zullen
Provinciale Staten vanaf nu twee keer per jaar op de hoogte worden gesteld van de
voortgang.
Partij voor de Dieren:
De fractie heeft de bedenking of de beschikbare € 2 miljoen voldoende is voor alle
provinciale ambities
Reactie:
Wij zijn blij met het enthousiasme dat hieruit voor het programma kan worden afgeleid.
Aan Provinciale Staten wordt nu voorgesteld om door middel van een begrotingswijziging
€ 2 miljoen ter beschikking te stellen voor het economisch programma Floriade Werkt!.
Het programma zal zo worden ingericht dat geen overschrijding van het budget kan
plaatsvinden. Op is op. Zodra Provinciale Staten hebben ingestemd met het statenvoorstel,
zal de voorbereiding van de eerste challenge ter hand worden genomen. Deze zal in 2016
starten. Voordat vervolgens in
2017 een tweede challenge zal starten, zullen vanzelfsprekend de ervaringen met de
eerste challenge in beeld worden gebracht en zal waar nodig worden bijgestuurd.
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Provinciale Staten zullen vanaf nu twee keer per jaar een voortgangsrapportage krijgen
over de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Floriade en op die wijze
worden betrokken bij deze bijsturing. Het is denkbaar dat dit leidt tot een verschuiving
tussen het deel Nadere Regel en het deel Challenges.
De fractie uit de wens dat de beperking dat alleen bedrijven/ initiatiefnemers die al
toegang hebben tot publieke middelen voor subsidie in aanmerking komen, wordt
opgeheven
Reactie:
In de Nadere Regel wordt gekozen voor een plusfinanciering op projecten die al op
enigerlei wijze een andere subsidie krijgen. Met deze plusfinanciering worden
initiatiefnemers naar de Innovatiewerkplaats en naar de Floriade gebracht. Daarnaast is
het echter ook voor andere bedrijven, zonder publieke financiering, mogelijk om van de
Innovatiewerkplaats gebruik te maken. Hierbij zal echter wel worden toegezien op de
aansluiting op de thema's Voeding, gezondheid ö Welbevinden en op het karakter van het
nature based karakter van de Innovatiewerkplaats. Tevens zal een bijdrage worden
gevraagd ter dekking van de exploitatielasten van de werkplaats.
De fractie beveelt aan dat ook de thema's "beperking/voorkoming
bestrijdingsmiddelen", "Akkerbouw" en "Uitstoot broeikas gassen landbouw" worden
meegenomen in het verdere traject
Reactie:
De Floriade met als thema Growing Green Cities biedt een podium voor bedrijven en
kennisinstellingen die actief zijn in de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en
Agro & Food, alsmede cross overs daarmee. De door u genoemde thema's zijn hierbinnen
zeker zeer relevant. In de Innovatiewerkplaats zal de nadruk worden gelegd op Voeding,
Gezondheid & Welbevinden.
SP:
De fractie heeft geen wensen en bedenkingen geuit
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