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Onderwerp 
100 jaar Zuiderzeewet  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. In te stemmen met het voorstel voor de viering van 100 Jaar Zuiderzee-

wet in gezamenlijkheid met medeoverheden en organisaties binnen en 
buiten de provincie Flevoland met als pijlers: 
- markeren van 100 Jaar Zuiderzeewet met (inter)nationaal aanspre-

kende hoogtepunten; 
- verdiepen van de verworvenheden van de Zuiderzeewet met themati-

sche congressen en bijeenkomsten; 
- feest voor Flevoland met lokale en provinciale initiatieven; 
- uitdragen van 100 Jaar Zuiderzeewet met PR, marketing, promotie 

en communicatie. 
2. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om, tot aan de integrale afwe-

ging bij de Perspectiefnota 2017-2021, de uitwerking van de viering nader 
ter hand te nemen, zonder daarbij (bestuurlijke of financiële) verplichtin-
gen aan te gaan.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma 4. Cultuur, Samenleving en Sport. 
 

3. Eerdere behandeling  
De viering van 100 jaar Zuiderzeewet is opgenomen in het coalitieakkoord van 
mei 2015 en in het college-uitvoeringsprogramma 2015-2019. Op 1 maart 2017 
is een beeldvormende presentatie in uw commissie Bestuur gegeven over de 
viering van 100 Jaar Zuiderzeewet. Daarvoor is dit onderwerp, als specifiek en 
op zichzelf staand onderwerp, nog niet in uw Staten besproken. Het onder-
werp past goed in wat in de recent in uw Staten vastgestelde nota Cultuurbe-
leid 2017-2020 is opgenomen als lijn: “Het verhaal van Flevoland!”. 
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
1.1. De Zuiderzeewet van 1918 heeft de mogelijkheid gecreëerd om uitein-

delijk de polders te realiseren waar het huidige Flevoland nu uit be-
staat. Provinciale Staten wordt gevraagd kennis te nemen van het initi-
atief om als Flevoland gedurende het jaar 2018 een platform te bieden 
voor lokale, regionale, nationale en mogelijk ook internationale activi-
teiten die in dit kader plaatsvinden.  

2.1. Provinciale Staten zullen bij de perspectiefnota een integrale afweging 
maken ten aanzien van provinciale inzet op diverse programma’s en ac-
tiviteiten. De viering 100 Jaar Zuiderzeewet zal er daar één van zijn. 
Met deze nota en voorgestelde behandeling in uw Staten willen wij u 
informeren over de rol die de provincie Flevoland bij dit historische feit 
kan spelen en wat betreft het college ook gaat spelen. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na de beeldvormende sessie van 1 maart 2017, zal in de commissie Bestuur 
van 29 maart 2017 oordeelsvormend over het onderwerp gesproken worden. 
De financiële aspecten zal uw Staten betrekken bij de behandeling van de 
Perspectiefnota 2017-2021 (de integrale afweging). Hierover spreken uw Sta-
ten in de gecombineerde commissievergadering van 12 april 2017 en in de 
Statenvergadering van 10 mei 2017. 
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6. Korte toelichting op voorstel 

Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat één van de meest ingrijpende wetten in de 
historie van Nederland is vastgesteld: de Zuiderzeewet. Deze wet legde de basis van Nederland 
als waterland, dat inmiddels een sterk internationaal merk is waarop Nederland zich profileert. 
De afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de inpolderingen van de Wieringermeer, de 
Noordoostpolder en de Flevopolders zijn voorbeelden van de manier waarop de Zuiderzeewet 
heeft ingegrepen op de vorming van ons land. Flevoland is, als zelfstandige en zelfbewuste pro-
vincie, en met de grootste drooggelegde polder in de wereld dé plek om uitbundig stil te staan 
bij dit historische feit. 
 
Door Gedeputeerde Staten is een eerste inventariserende ronde uitgevoerd bij diverse organisa-
ties binnen en buiten Flevoland, die hebben aangegeven bij de viering betrokken te zullen zijn 
of willen worden. Uit die inventariserende ronde is gebleken dat: 
- er door deze organisaties al initiatieven gepland of voornemens gemaakt zijn om in 2018 

iets bijzonders te organiseren; 
- alle organisaties de ambitie hebben om de viering 100 Jaar Zuiderzeewet te maken tot  een 

gezamenlijk feest met provinciale, nationale en internationale uitstraling voor en met in-
woners, organisaties en bedrijven;  

- er veel enthousiasme is voor een actieve rol en inzet vanuit de provincie Flevoland. 
 
Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten de aan en in de voormalig Zuiderzee gelegen gemeenten, 
provincies en waterschappen gepolst om gezamenlijk de viering van 100 Jaar Zuiderzeewet te 
markeren. Verder heeft het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen het jaar 2018 uitge-
roepen tot thema-jaar Nederland - Waterland. Samen met onder meer Toerisme Flevoland kun-
nen zij een belangrijke rol spelen in de (inter)nationale publiciteit voor de viering. 
 
De viering zal rusten op vier pijlers:  
1. Markeren van 100 Jaar Zuiderzeewet met aansprekende hoogtepunten met nationale en in-

ternationale uitstraling. Inzet is onder meer: concert, monument/landschapskunstwerk, do-
cumentaire, evenement en/of publicatie, etc. 

2. Verdiepen van de verworvenheden van de Zuiderzeewet met thematische congressen en 
bijeenkomsten. Inzet is op de thema’s: water (veiligheid/management), stedelijke ontwik-
keling (nieuwe steden en dorpen met ruimte voor wonen en werken), voedselvoorzie-
ning/landbouw en natuur(beleving). 

3. Feest voor Flevoland met lokale en provinciale initiatieven. Vele ideeën en voornemens zijn 
benoemd en (aan)gedragen door lokale en provinciale organisaties en verenigingen. 

4. Uitdragen van 100 Jaar Zuiderzeewet: Flevoland als platform voor PR/marketing, communi-
catie, promotie en profilering voor alle activiteiten met een jaarkalender, laatste nieuws, 
etc. in afstemming met medeoverheden, partners en het Nationaal Bureau voor Toerisme en 
Congressen. 

 
7. Beoogd effect 

Meer bekendheid van het historische perspectief van Flevoland, lokaal, regionaal, nationaal en 
zelfs internationaal. In het jaar van 100 jaar Zuiderzeewet kunnen wij Flevoland laten zien en 
de diverse unieke monumenten die nauw verweven zijn met 100 jaar Zuiderzeewet, zoals bij-
voorbeeld het Waterloopbos, aan een breed publiek zichtbaar maken. Hiermee geven we invul-
ling aan het versterken van de identiteit van Flevoland, zoals dit ook als specifiek en belangrijk 
accent is opgenomen in de nota Cultuurbeleid en aan het uitdragen van het unieke van Flevo-
land als nieuw land op de zeebodem, zoals vastgelegd in de nota Toerisme & Recreatie. 

 
8. Argumenten 

1.1 De Zuiderzeewet staat aan de wieg van de provincie Flevoland. 
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In het kader van 100 jaar Zuiderzeewet worden al enkele en naar verwachting nog een groeiend 
aantal (culturele, historische en wetenschappelijke) evenementen georganiseerd. Door een 
eenduidig en herkenbaar platform te creëren, kunnen al deze ‘losse’ gebeurtenissen gevat wor-
den in een breder kader. Dit geeft Flevoland een unieke mogelijkheid zichzelf te presenteren. 
In de onlangs vastgestelde cultuurnota is het versterken van de identiteit van Flevoland en het 
verhaal van Flevoland dat daarbij hoort, als belangrijk accent opgenomen (door alle ‘routes’ 
heen). De Zuiderzeewet is de juridische basis waardoor onze provincie heeft kunnen worden 
aangelegd. Dit is hét moment om de identiteit van Flevoland stevig te benadrukken.  
 
2.1 De tijd tot 2018 is beperkt en vraagt op korte termijn om het enthousiasmeren van mede-
overheden en organisaties. 
De agenda’s en programma’s voor 2018 worden in veel organisaties in de aankomende maanden 
gemaakt. Gedeputeerde Staten vragen de ruimte om – zonder het aangaan van verplichtingen – 
medeoverheden en organisaties te enthousiasmeren en gezamenlijk na te denken over de invul-
ling van het jaar 2018 op de vier genoemde pijlers. Voor de medeoverheden geldt bovendien dat 
zij hun begroting voor 2018 aan het voorbereiden zijn en dat het beschikbaar maken van finan-
ciële middelen vraagt om tijdig beschikbaar hebben van voorstellen voor hun algemene bestu-
ren.  

 
9. Kanttekeningen 

1.1 Financiële middelen worden opgenomen Perspectiefnota 2017-2012. 
Voor het voorstel en het ambitieniveau zijn extra middelen nodig. Deze zullen bij de Perspec-
tiefnota 2017-2020, die op 12 april 2017 in de gecombineerde Statencommissie en op 10 mei 
2017 in Provinciale Staten wordt behandeld, integraal worden afgewogen. Indien er geen extra 
middelen voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewet beschikbaar worden gesteld, is het voorge-
stelde ambitieniveau niet haalbaar. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer : 

Bijgevoegd of 

per iode ter  inzage 

Plan van aanpak 100 Jaar  Zuider zeewet Leven met Water : inventarisatie van 

ideeën, plannen en voor nemens over  de vier ing van 100 Jaar  Zuider zeewet 

2038608 Ja   
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