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Provinciale Cofinanciering Floriade

• 2012 – Provinciale Staten hebben bij het Bidbook
ingestemd met € 10 mln cofinanciering aan de Floriade

• Geoormerkt binnen tweede tranche 
Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) 

• Inmiddels ondergebracht in Reserve Almere 2.0. 
Besteding loopt via Fonds Verstedelijking Almere

• 2015 - € 2 mln bestemd voor programma Floriade Werkt!



Provinciale kaders

1. IFA:
o Krachtige impulsen voor de ontwikkeling uniek stedelijk klimaat 
in Almere;
o Versterken economische positie Almere binnen Noordvleugel, 
Randstad

2. Motie PS bij oormerking € 10 mln: 
o Provinciale rol is primair verbinder en excellent gastheerschap;
o Provincie faciliteert een kennis- en innovatieplatform dat 
innovaties tot stand brengt en in ‘proeftuin Flevoland’ uittest en 
valoriseert;
o Werken vanuit gezamenlijk economisch programma langs vier 
thema’s (Feeding, Greening, Energizing en Healthying the City).



Uitwerking Jaarprogramma 2018 

Vier innovatieve bruggen binnen Floriadeterrein
- € 3.375.000, waarvan € 2 mln in 2018
- Ambities:

- Samen met Bouwend Nederland een living lab maken met de 
meest innovatieve bruggen (3D, composiet, ICT, leasen enz) 

- Werken aan structurele relatie: Almere/Flevoland als 
permanente proeftuin, ook ná Floriade

- Verbinding maken met onderwijs, bv. Windesheim Bouwkunde 
(lectoraat, stageplaatsen, afstudeerprojecten)

- Past binnen kader:
- Flevoland als valorisatieproeftuin



Uitwerking Jaarprogramma 2018 

Floriade Dialogue
- € 200.000, waarvan € 50.000 in 2018
- Ambities:

- Floriade richt zich op ca. 10 wereldsteden, maar die hebben 
ook 10 topuniversiteiten. Daarmee zoeken we verbinding

- Werken aan structurele relatie die ook ná Floriade voortduurt
- Tot aan 2022 acht werkconferenties met wetenschappers, 

stadsbestuurders en smaakmakers
- Floriade Dialogue versterkt/vult Flevo Campus

-Past binnen kader:
- Verbinder en gastheerschap
- Kennis- en innovatieplatform 



Jaarprogramma 2019 en verder

• Bij honorering is van onze € 10 mln nog € 4.425.000 
niet belegd

• Groslijst denkrichtingen
• Culturele programmering/dubbelprogrammering. Verbinding 

zoeken met andere gemeenten 
• Entreegebouw in combinatie met Flevo Campus
• Straat van de Toekomst
• Iconische projecten met permanente status, bv. verticale kas 

of biosphere kas
• Energieopwekkende bestrating in de boulevard of op de pier
• Uitwerking gastheerschap en internationale agenda
• Floriade Dialogue uitbreiden naar werkateliers Flevo Campus
• Bij gebleken succes extra Floriade Werkt Challenge



Proces

Stappenplan Jaarprogramma 2018 FVA
- Projectendag Raads- en statenleden 30 september
- Oordeelsvorming 18 oktober
- Besluitvorming 6 november

In 2018 voorbereiding Jaarprogramma 
2019


