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Voorbereidingen voor de viering van 100 Jaar Zuiderzeewet zijn in volle gang.
Deze Statenmededeling gaat in op de stand van zaken en de voorziene besteding
van middelen.
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Mededeling:

Op 1 maart j l . zijn de hoofdlijnen van het jaarprogramma (4 pijlers) voor de
viering van 100 jaar Zuiderzeewet in de commissie Bestuur toegelicht. De commissie verzocht om na de zomer een nadere invulling van besteding van middelen
te melden. De provincie Flevoland heeft provincies, gemeenten en waterschappen rondom en in de voormalige Zuiderzee benaderd om gezamenlijk invulling te
geven aan de viering. Ongeveer de helft van de overheden heeft daarop positief
gereageerd en was aanwezig bij de startbijeenkomst op 8 juni 2017. Gebleken is
dat veel organisaties, verenigingen, bedrijven en initiatieven actief bezig met de
viering van 100 Jaar Zuiderzeewet en zich graag aan het centrale thema willen
verbinden. Ons doel is om in heel 2018 nationale, regionale en lokale evenementen te verbinden aan het thema '100 Jaar Zuiderzeewet'.
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De gereserveerde € 250.000 van de provincie Flevoland voor de viering is in grote
lijnen als volgt verdeeld over de pijlers:
1. Hoogtepunten: € 100.000 voor onder meer vier voorziene hoogtepunten:
•
De Nieuwe Afsluitdijk (met Rijkswaterstaat)
•
Marker V/adden/Oostvaardersplassen/Houtribdijk (met onder meer
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat)
•
V/aterloopbos (met Natuurmonumenten)
•
Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet (met de gemeente Dronten)
De inzet is dat elk van de vier hoogtepunten bestaat uit een publieksevenement en een inhoudelijke bijeenkomst, symposium of congres.
2. Thematische congressen en bijeenkomsten: € 50.000, o.a.:
•
een educatielijn voor jongeren in het onderwijs (met betrokkenheid
van meer dan 10 organisaties binnen Flevoland)
•
een congres op 14 juni 2018 en
•
een museumlijn met betrokkenheid van meerdere musea, waaronder
Flevolandse musea en het Zuiderzeemuseum.
3. Feest voor Flevolanders: € 30.000, voor specifieke activiteiten in gezamenlijkheid met de Flevolandse medeoverheden, naast de publieksevenementen
bij de hoogtepunten (zie 1).
4. Uitdragen van 100 Jaar Zuiderzeewet: € 70.000, voor PR, marketing, communicatie, profilering, inclusief een website met jaarkalender en de relatie met
het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (met financiële bijdragen van medeoverheden).
De komende maanden zal het jaarprogramma steeds verder vorm krijgen en
daarmee de definitieve verdeling over de verschillende pijlers. Bovenop het geld
van de provincie zijn er financiële toezeggingen van medeoverheden, die gevraagd zijn voor pijler 1 (hoogtepunten) en pijler 4 (PR, marketing, communicatie).
De eerste nieuwsbrief over de viering van 100 Jaar Zuiderzee is deze zomer
verstuurd naar ruim 250 contacten die geïnteresseerd en betrokken zijn. De
tweede nieuwsbrief is begin oktober verzonden. Tijdens de bijeenkomsten van 8

Openbaarheid
Openbaar
Portefeuillehouder
R i j s b e r m a n , M.A.
T e r kennisname aan PS en
burgerleden

PROVINCIE

FLEVOLAND

Mededeling
Bladnummer

2
Registratienummer
2117934

juni 2017 (medeoverheden) en 14 juni 2017 (organisaties, verenigingen, bedrijven, initiatieven) is
de 'huisstijl' van de viering van 100 Jaar Zuiderzeewet gepresenteerd. Verder is er een Twitteraccount (@100jaarzzw) en een Facebook-pagina (100 jaar Zuiderzeewet), die vanaf het vierde
kwartaal van 2017 zullen worden benut. Statenleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief
via het emailadres: info@1 OOiaarzuiderzeewet.com.

