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Onderwerpen 

• Wat vieren we? 
 

• Met wie vieren we het? 
 

• Wat zijn de bouwstenen? 
 

• Wat is de planning? 
 

• Wat zijn de kosten? 
 



WAT VIEREN WE? 
Viering 100 Jaar Zuiderzeewet 



• Overstromingen 1916 
 

• Zuiderzeewet: 14 juni 1918 
 

• Start Zuiderzeewerken in 1920 

Visie op oplossingen 



• Veiligheid: 
- van zee afgesloten IJsselmeer 
 

• Nieuwe polders:  
- landbouwgrond voor voedselvoorziening 
- ruimte voor wonen en werken  
- mogelijkheden natuurbeleving 

In het hart van Nederland 



Zonder Zuiderzeewet …  
 

 
 

... geen provincie Flevoland 
 



MET WIE VIEREN WE HET? 
Viering 100 Jaar Zuiderzeewet 



• Vele organisaties, verenigingen, particulieren hebben 
voornemen om 100 Jaar Zuiderzeewet te vieren in 2018 
 

• Ambitie: gezamenlijk feest met nationale en 
internationale uitstraling voor en met inwoners, organisaties 
en bedrijven 
 

• GS wil initiatief nemen en de  
Provincie Flevoland hét platform   
voor de viering laten zijn 

 

... met elkaar 



WAT ZIJN DE BOUWSTENEN? 
Viering 100 Jaar Zuiderzeewet 



1. Aansprekende hoogtepunten met  
 (inter)nationale uitstraling 
 
2. Verdiepen met thematische congressen en bijeenkomsten 
 
3. Feest voor Flevoland met lokale en provinciale initiatieven 
 
4. Uitdragen van 100 Jaar Zuiderzeewet 
 én het Verhaal van Flevoland 

Feest met vier pijlers … 



• Bekendheid geven aan grootste waterstaatkundige werken en 
inpolderingsproject ter wereld 
 

• Etaleren kennis en kunde van NL op watermanagement 
 

• Vergroten trots en bewustzijn van ontstaan en identiteit 
Flevoland 
 

• Zuiderzee in kijker als prachtig toeristisch gebied 
 

... en doelen 



WAT IS DE PLANNING? 
Viering 100 Jaar Zuiderzeewet 



  
en daarom stelt GS voor: 
– samen met partners diverse activiteiten stimuleren en 

initiëren  
– bestaande en voorgenomen initiatieven zoveel mogelijk 

verbinden aan thema 100 Jaar Zuiderzeewet 
– voortouw nemen in communicatie, marketing en profilering 

van 100 Jaar Zuiderzeewet 
– organisatorisch en financieel enkele hoogtepunten mede 

mogelijk maken om 100 Jaar Zuiderzeewet te markeren 

Het is snel 2018… 



WAT ZIJN DE KOSTEN? 
Viering 100 Jaar Zuiderzeewet 



 
• Financiën voor viering van 100 Jaar Zuiderzeewet is onderdeel 

van integrale afweging Perspectiefnota 2017-2020  
 

• Afweging staat op agenda van PS voor 10 mei 2017 
 

Onderdeel Perspectiefnota 
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