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1 Samenvatting Business case Floriade: tekst Masterplan 

De business case geeft antwoord op de vraag of de Floriade Almere 2022 een sluitend financieel 

beeld kent. En dat is het geval. In deze fase is nog de nodige  informatie gebaseerd op aannames. 

Die aannames zijn getoetst op ervaringen en op onderzoek. Daarbij kunnen sommige onderdelen 

van de business case beter onderbouwd worden dan anderen. Dat wordt beter naar mate er meer 

wordt uitgewerkt en we dichter naar het evenement komen. Voor deze fase is het van belang dat 

er een betrouwbaar financieel kader ligt. Dit is ook door een onafhankelijke derde getoetst. Op 

basis hiervan kan enerzijds opdracht worden verleend aan de op te richten BV en anderzijds kan 

er krediet worden gevoteerd door de gemeenteraad om zaken als de terreininrichting ter hand te 

nemen. De business case is daarmee een belangrijk sturingsinstrument. 

 

De gemeenteraad van Almere heeft besloten dat bij het Masterplan een geactualiseerde business 

case moet komen. Zo kan de gemeenteraad dit als een meerjarenbegroting volgen en vanaf het 

begin toezien op de transparantie van de geldstromen. 

 

Kansenstrategie 

De wereldtentoonstelling wordt ingericht vanuit een kansenstrategie waarbij op dit moment het 

cascomodel is geborgd in de business case. Dit cascomodel voorziet in een goede en 

verantwoorde inrichting voor de wereldexpo waarbij de iconen van de Floriade 2022 zoals de 

boulevard, het arboretum en het grid worden aangelegd. Er wordt echter ingezet om aanvullende 

inkomsten te halen uit vastgoedontwikkeling, sponsoring en/of subsidies zodat extra elementen 

aan het terrein en het evenement toegevoegd kunnen worden. Op deze wijze is het streven 

minimaal het basismodel te realiseren.   

 

De Floriade start niet vanuit een integrale grondexploitatie. De hardheid dat er binnen de termijn 

van 10-12 jaar voldoende afzet gegenereerd wordt om op het Floriadeterrein de investeringen 

terug te verdienen kan nu niet worden aangetoond. Dat is de realiteit van de huidige 

marktomstandigheden. De ambities worden daarmee niet verlaten, maar de weg er naar toe gaat 

vanuit het voorzichtigheidsprincipe. De basis is ingerekend, elke ontwikkeling draagt bij aan de 

kwaliteit van het gebied en die van het evenement. 

 

Ontwikkelingen 

Drie jaar na het winnen van de Floriade zijn er grote stappen gezet. De normatieve berekeningen 

zijn uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp waarbij de kwaliteitsniveaus en de 

hoeveelheden concreet zijn benoemd. Op basis van dit ontwerp kunnen terreininvesteringen veel 

beter worden geraamd. Maar ook de eisen die de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR) en de 

Internationale Organisatie voor Tuinbouw Producenten (IOTP) aan de expo stellen hebben nu 

allemaal een plaats gekregen in het ontwerp. Zo wordt er nu onder andere rekening gehouden 

met de realisatie van 10.000 m
2
 tentoonstellingsruimte, meerdere open en overdekte theaters en 

accommodaties voor congressen > 400 participanten in tijdelijke vorm indien de markt dit niet 

realiseert. 

 

Vanuit diverse kanten is expertise geraadpleegd om een (financieel) degelijke business case te 

kunnen presenteren. Begin 2015 is een sociaal-economische effectverkenning uitgevoerd die 

uitspraken doet over diverse parameters van de business case. Ook hebben er vanuit Almere 

diverse gesprekken plaatsgevonden met (direct) betrokkenen bij de Floriade Venlo en de 

evaluatie vanuit Venlo heeft ons zicht gegeven op de realisatiecijfers aldaar. Daarnaast zijn er 

kerncijfers en effecten van andere voorgaande Floriade’s bestudeerd en zijn diverse statische 

bronnen geraadpleegd. 
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De business case 

De keuze om niet vanuit een integrale grondexploitatie te starten, zorgt ervoor dat ook geen 

rekening gehouden kon worden met het overnemen van een deel van de terreininvestering. Deze 

diende om die reden van dekking te worden voorzien. Dat is onder meer gelukt door aanvullende 

overheidsbijdragen en inkomsten van evenementgerelateerd vastgoed. 

 

In de onderstaande tabel is het totaalbeeld van de geactualiseerde business case opgenomen. 

 

  
 

  

Floriade mogelijk maken 

De gemeenteraad van Almere heeft besloten om voor het organiseren van de Floriade 2022 een 

aparte onderneming in te richten op enige afstand van de gemeente. Daarbij heeft zij gevraagd 

een model uit te werken op basis van een BV-structuur. Ten behoeve van de business case leidt 

de financiële vertaling van de geadviseerde structuur tot een projectorganisatie van € 20 miljoen.  

 

Marketing en communicatie is een belangrijk instrument om de wereldexpo Floriade tot een 

daverend succes te maken. Op welke wijze de boodschap van de expo vormgegeven en verspreid 

wordt, wordt voor een groot deel bepaald door de technologische ontwikkelingen in de komende 

jaren. Hoe vindt bijvoorbeeld de kaartverkoop anno 2022 plaats? Via internet, telefoon of toch 

gewoon aan de Floriadekassa op het evenemententerrein? Vooralsnog baseren we onze 

verwachtingen op onze Floriade-voorgangers en gaan wij uit van € 14 miljoen kosten. 

 

  

Business case (bedragen * 1.000 euro)

Kosten

Projectorganisatie 20.060    

Communicatie en Marketing 14.140    

Terrein 26.850    

Parkeren en mobiliteit 4.770      

Evenementvoorzieningen 6.430      

Startfee NTR 3.680      

Making of (incl. Floriade werkt) 4.000      

Beheer en transformatie legacy 3.030      

Financiering en indexering 7.290      

Overig onvoorzien: 1.690      

Totaal kosten 91.940    

Opbrengsten

Netto inkomsten 33.740    

Sponsoring en exploitatie derden 15.400    

Parkeren en mobiliteit 3.830      

Overheidsbijdragen en subsidies 32.980    

Indexering 6.040      

Totaal opbrengsten 91.990    

Saldo 50
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Floriade – de uitvoering 

De Floriade 2022 is natuurlijk een succes als veel mensen het evenement bezoeken en een 

geweldige dag hebben. Wij gaan er vanuit dat twee miljoen mensen uit binnen- en buitenland de 

expo zullen bezichtigen alsook 125.000 (internationale) vakgenoten. Dit aantal ligt op ongeveer 

hetzelfde niveau als de Floriade Venlo en gaat daarmee enigszins in tegen het dalend verloop van 

bezoekersaantallen. Met de keuze voor een breder expo perspectief wordt er echter een nieuwe 

doelgroep aangeboord die normaal niet naar een ‘tuinbouwtentoonstelling’ zou komen. Ook de 

ligging in de noordvleugel van de Randstad zorgt dat de expo voor veel Nederlanders relatief 

dichtbij is. De nabijheid van en samenwerking met Amsterdam tot slot als toeristische 

topbestemming onder buitenlanders zorgt voor een lagere drempel voor mogelijke buitenlandse 

bezoekers. Om deze redenen wordt het bezoekersaantal van 2,1 miljoen reëel geacht. 

 

Een deel van de bezoekers zal met een vrijkaartje het evenementterrein bezoeken. Op basis van 

de sociaal-economische effectverkenning (1
e
 kwartaal 2015) is de verwachting dat 90% van de 

bezoekers een betalende bezoekers is. Zij zullen de Floriade bezoeken tegen een gemiddeld tarief 

van € 23 dat een mix is van het volwassenen- en kindertarief.  

 

Om het evenemententerrein goed bereikbaar te maken zullen conform de Almeerse 

rekenmodellen 5.000 parkeerplekken voor auto’s en 150 parkeerplekken voor touringcars 

gecreëerd moeten worden. Tevens zijn goede verbindingen tussen het stadscentrum richting het 

Floriadeterrein essentieel omdat veel van de bezoekers de expo ook met het openbaar vervoer 

bezoeken. In beide gevallen zal ook rekening gehouden worden met de minder mobiele 

bezoekers. 

 

Overdracht evenemententerrein 

De gemeente beheert het beoogde evenemententerrein en dat blijft ook zo totdat de collectieve 

delen zoals dreven, fietspaden en bruggen op het terrein zijn gerealiseerd. Vanaf het moment dat 

de feitelijke evenementontwikkeling start, draagt de gemeente het beheer over aan de Floriade 

BV. Dit zal rond 2018 zijn. De BV is dan – tezamen met deelnemers en ontwikkelende partijen – 

verantwoordelijk voor het evenemententerrein en de bijbehorende voorzieningen. Als 

tegemoetkoming ontvangt de BV in deze periode het gemeentelijke beheerbudget van de 

gemeente Almere voor betreffende gebied.  

 

De totale beheerkosten van het Floriadeterrein in de periode 2015-2022 zijn becijferd op € 4 

miljoen, waarbij we er vanuit gaan dat de tuinbouwsector de helft van het beheer uitvoert dan wel 

financieel voor zijn rekening neemt. Dit is vele malen hoger dan het budget dat de BV van de 

gemeente overgedragen krijgt. Floriade BV krijgt de opdracht om de aanvullende middelen zelf te 

organiseren.  

 

Participanten 

Naast participatie door de tuinbouwsector in het beheer van een deel van het Floriadeterrein – 

bijvoorbeeld de kavels – gaan we er vanuit dat ook op andere onderdelen (financiële) participatie 

plaatsvindt door bedrijven en burgers. Zo gaan we uit van € 9 miljoen sponsorinkomsten, maar 

ook horecagelegenheden en winkels op het evenemententerrein zullen een bijdrage leveren 

respectievelijk inkomsten genereren (€ 4,8 miljoen).   

 

De gemeente Almere heeft de Floriade benoemd tot werkgelegenheidsproject. Het doel is om 

tijdens het evenement 1000 personen aan werk te helpen en 500 mensen na afloop aan een 

baan.De verwachting is dat het evenement leidt tot ca. 500 arbeidsplaatsen voor op dat moment 

uitkeringsgerechtigden. De Almeerse burger kan dus profiteren van een tijdelijk hogere 
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werkgelegenheid. Voor de gemeente Almere levert dit een besparing op aan uitkeringen. De inzet 

van uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op het evenementterrein 

wordt als voordeel aan de evenementbegroting toegerekend ter grootte van € 1,5 miljoen. 

Daarnaast is er nog voor € 1,5 miljoen sprake van infrastructuurgebonden subsidies. 

 

De totale participatie vanuit de publieke sector telt op tot € 30 miljoen (naast de hiervoor 

genoemde € 3 miljoen). Zo heeft de gemeenteraad van Almere besloten € 10 miljoen bij te 

dragen aan de Floriade en ook de provincie Flevoland stelt €10 miljoen beschikbaar. Daarnaast 

heeft het Ministerie van Economische Zaken tenminste € 5 miljoen toegezegd en er wordt ook 

vanuit andere Ministeries en/of Europese Unie een bijdrage verwacht van € 2,5 miljoen. Door de 

wereldtentoonstelling Floriade zullen diverse bedrijven en voorzieningen die gerelateerd zijn aan 

het evenement zich op of rond het terrein vestigen. Deze bijdrage van het gemeentelijk 

grondbedrijf wordt ingeschat op € 2,5 miljoen. 

 

Kansen en risico’s 

Ondanks dat de inschattingen zo goed mogelijk zijn gemaakt, blijven er altijd zaken die zich 

moeilijk laten voorspellen. De business case bevat om die reden nog € 7 miljoen aan onvoorziene 

uitgaven. De business case is nu eenmaal voor een deel gestoeld op aannames waarbij 

afwijkingen hierop soms een groot financieel effect hebben. Bijvoorbeeld mee- of tegenvallende 

bezoekersaantallen, sponsorbijdragen of het afschaffen van het verlaagde btw-tarief. Om die 

reden zijn er voor diverse grootheden kansen en risico’s benoemd waarvoor in totaal € 7 miljoen 

is opgenomen als risicoreserveringbusiness case. 
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2 Inleiding 

 

2.1 Voorgeschiedenis 

In 2012 heeft de gemeente Almere een bidbook uitgebracht ten behoeve van de Floriade 2022. 

Bij dit bidbook is een business case opgesteld. Dit is een voorlopige haalbaarheidsanalyse van het 

in het bidbook opgenomen plan voor de Floriade in Almere met relaties naar de onderliggende 

gebiedsontwikkeling. Bij de verkenning van de commissie Veerman is nogmaals de validiteit van 

de huidige business case aangetoond met een second opinion en zijn aanbevelingen gegeven 

voor een actualisatie van de business case. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in de thans 

voorliggende actualisatie van de business case van de Floriade Almere 2022. 

 

2.2 Actualisatie 

De business case heeft drie jaar lang zijn functie bewezen, is meerdere keren extern getoetst en is 

daarmee een goede basis gebleken voor de uitwerking van het thans voorliggende Masterplan.  

Om die reden is deze business case opgesteld als een actualisatie van de business case ten tijde 

van het bidbook. Zo kan de ontwikkeling van de financiën goed worden gevolgd. Een andere 

reden voor de actualisatie opzet is dat ook deze business case niet het finale beeld geeft van de 

Floriade Almere 2022. Zo’n 7 jaar voor de Floriade kan dit ook nog niet. De business case blijft de 

komende jaren een dynamisch karakter dragen.  Daar waar nog geen nadere ontwikkelingen 

aanwezig zijn, blijven de uitgangspunten van de oude business case gelden. 

 

De voorliggende business case is aanmerkelijk uitgebreider dan de oorspronkelijke business case. 

Dat komt omdat de planvorming in de afgelopen drie jaren niet heeft stilgestaan. In de 

navolgende paragrafen wordt vermeld welke ontwikkelingen zijn verwerkt.  

 

Getracht is bij dit Masterplan een betrouwbare financieel kader neer te leggen op basis waarvan 

opdracht verleend kan worden aan de BV en kredieten kunnen worden gevoteerd door  de 

gemeenteraad voor de verdere uitwerking. Ook deze business case is voorzien van een second 

opinion.  

 

2.3 Gebiedsontwikkeling: een andere koers 

Bij het bidbook is in 2012 aan de gemeenteraad van Almere over de Floriade een model 

gepresenteerd met een verweven bekostiging van het Evenement Floriade, de Making of en de 

Gebiedsontwikkeling Floriade (ook wel Waterhout).  Sinds 2012 is er gewerkt aan de plannen voor 

de wereldexpo, de making of en de inrichting van het gebied. Daarbij was de gedachte dat voor 

de nuttige investeringen ten aanzien van het terrein na de Floriade voor € 11 miljoen zou worden 

overgenomen door de grondexploitatie.  Deze ‘overlap’ bood dekking aan de business case van 

de Floriade. De Almeerse problematiek van de langlopende grondexploitaties maakt dat deze 

koers niet langer kan worden vol gehouden. Alle exploitaties met een looptijd na 10-12 jaar 

worden in het huidige grondbeleid buiten exploitatie geplaatst en gezet onder NIEGG.  Bij een 

realistische programmering van woningen, kantoren en bedrijventerrein verwachten we dat we op 

het Floriade terrein onvoldoende afzet kunnen genereren binnen een termijn van 10-12 jaar om 

de investeringen terug te verdienen. En daarmee zou de Floriade in NIEGG vaarwater 

terechtkomen. Huidige ervaringen in Almere en de kennis over de Venlose situatie maakt dat het 

wijs is niet te starten vanuit het overlapmodel met een grondexploitatie. 

 

Het bovenstaande vormt de belangrijkste ontwikkeling ten opzichte van de situatie van het 

bidbook: de Floriade Almere start niet vanuit een integrale grondexploitatie. Wel wordt in de 

business case rekening gehouden met beperkte evenementgerelateerde vastgoedontwikkeling. 

 

 



 8 

2.4 Overige ontwikkelingen 

Naast een fundamentele andere bekostigingsaanpak is er tevens een aantal hoofdontwikkelingen 

verwerkt die maken dat de business case bij het Masterplan een verdiepingsslag heeft gekregen. 

In de onderstaande tabel zijn deze opgesomd. 

 

Bron Ontwikkeling met effect Business case 

1. Besluitvorming A6 en 

Landschapsplan 

Er is inzicht in de kosten incl. verwerving van het Landschapsplan A6. In de 

programmabegroting 2015 is dit plan van dekking voorzien. 

2. Fonds Verstedelijk 

Almere (FVA) 

Er is besluitvorming over het eerste deel Rondje Weerwater (jaarprogramma FVA 

2015). Er zijn nadere afspraken over invulling provinciale bijdrage 10 miljoen in 

het FVA (Floriade Werkt!, innovaties, regionale kenniseconomie en 

voorzieningen van provinciale betekenis).  

3. Masterplan Er is een nader beeld van de Expo inzet: geen klassieke tuinbouwexpo, maar een 

expo die laat zien wat een ‘groene stad’ behelst. Het gaat om Feeding 

the city – voedselproductie in en om de stad, om Greening the city – groen als 

cruciaal onderdeel van een leefbare stad, om Energizing the city, zoals gesloten 

kringlopen, energieneutraliteit en -productie en zelfvoorzienende systemen, en 

Healthying the city– het streven naar algeheel welbevinden, sociale samenhang, 

gezond voedsel en nieuwe zorgconcepten. 

4. Masterplan Er zijn verbeterde inzichten over de vervoersstromen en het parkeervraagstuk. 

5. Masterplan De evenement eisen van NTR en de AIPH zijn inzichtelijk gemaakt (expoterrein, 

entreegebouw, kas, theater) en ook de legacy ambities (boulevard, grid, 

arboretum, innovatiewerkplaats, groene campus e.a. gezonde gebouwen) zijn 

zichtbaar gemaakt in ruimtelijk perspectief en vertaald in functies. 

6. Evaluatie Venlo  Er zijn duidelijke gegevens over de bezoekersaantallen Floriade Venlo en de 

gemiddelde netto inkomsten per kaartje, de inrichting van de projectorganisatie 

en de horeca-exploitatie. 

7. Overeenkomsten Aankoop duikschool ten behoeve van het Floriade Paviljoen, Intentie-

overeenkomst Floriade Paviljoen, Intentie-overeenkomst Innovatiewerkplaats 

8. Verkenningen bestaande 

ondernemers 

Met de camping en de jachthaven zijn verkenningen uitgevoerd voor de 

ambities voor, tijdens en na de Floriade. 

9. Masterplan Er is verbeterd inzicht in relevante waarden (Flora- en faunawet), Bodem (oude 

stortplaats Utopia) en de eigendomsverhoudingen 

10. Masterplan Er is verbeterd inzicht in de beheerskosten van de Floriade en de legacy, in 

marketing en communicatie (doelgroepenonderzoek) en in het 

werkgelegenheidseffect van inwoners met afstand tot arbeidsmarkt 
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2.5 Sluitende business case 

Doordat de business case van de Floriade Almere niet start vanuit een grondexploitatie is er 

sprake van een initieel dekkingsprobleem van € 11,4 miljoen. Immers, de gebiedsontwikkeling 

dekte voor € 11,4 miljoen de kosten van de terreininrichting. Om die reden is de business case 

anders opgezet: van een overlapmodel naar een kansenstrategiemodel.  

 

In de voorliggende business case zijn de eisen van de wereldexpo vertaald (NTR, AIPH eisen) op 

het basisniveau om het evenement te organiseren, dus met tijdelijke voorzieningen. Tevens zijn 

de belangrijkste iconen van de Almeerse Floriade: de boulevard, het grid, het arboretum en de 

verzameling gezonde gebouwen (incl. groene campus) op een casco kwaliteitsniveau ingerekend. 

Zo is het met de actualisatie van de overige onderdelen mogelijk gebleken een sluitende business 

case te bereiken. 

 

Elke plus die er op de inkomsten in de komende jaren ontstaat (bijvoorbeeld door subsidies), mag 

zich vertalen in extra ambities, extra kwaliteit: in eerste instantie ten behoeve van het terrein. 

Gezien de huidige marktomstandigheden is de verwachting dat de vastgoedontwikkeling Floriade 

zich de komende jaren in eerste instantie zal richten op ontwikkelingen die in directe relatie tot de 

Floriade staan, zoals de innovatiewerkplaats (provincie), de groene campus, het entreegebouw 

alsmede bedrijfsvestigingen op het terrein van het thema ‘Feeding’ aan de bedrijvenstrook aan de 

A6. De kansenstrategie houdt in dit verband in: de kosten om deze vestigingen mogelijk te maken 

(bouwrijp maken) worden meegenomen in de kosten van de business case. Er wordt slechts met 

beperkte opbrengsten rekening gehouden in het laatste jaar van de business case. Wordt in de 

loop van de tijd duidelijk dat er meer inkomsten uit vastgoedontwikkeling komen, dan kan het 

ambitieniveau van de Floriade omhoog. Daarmee is er een financieel degelijke koers ingestoken. 
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Evenement: Evenement:

Projectorganisatie 21.064    Bruto inkomsten 42.000    

Terrein 33.200    Af: Commissie -8.400    

overlap grex -11.364   Expl. Derden 4.800      

Communcatie e.d. 15.139    Sponsoring 8.046      

58.039    Voorziening overheden 12.000    

58.446    

Parkeren 290        Parkeren 3.333      

Verbinding Centrum Almere 4.620      Verbinding Centrum Almere 4.620      

Startfee NTR 3.150      Bijdrage Land- en tuinbouworg. 340        

Making of 4.000      Making of 4.000      

Transformatie legacy 1.000      Overige bijdrage overheden 6.000      

Overig onvoorzien 4.000      

Financieringskosten BV 1.545      

76.644    76.739    Totale uitgaven Totale inkomsten

Bidbook Bidbook

Uitgaven Inkomsten

3 Kader 

 

3.1 Besluitvorming gemeenteraad bidbook 

Op basis van de voorlopige business case voor de Floriade, behorende bij het bid book, heeft de 

gemeenteraad in het besluit over de programmabegroting 2013 haar bijdrage van € 10 miljoen 

zeker gesteld. Tevens is daarbij een reservering opgenomen van € 7 miljoen voor het afdekken 

van risico’s (opgenomen in de saldireserve). Naast de gemeente heeft de provincie bij GS-besluit 

van 19 juni 2012 en PS-besluit van 16 januari 2013 een bijdrage van € 10 miljoen gealloceerd voor 

de Floriade binnen het IFA programma. Deze bijdrage is inmiddels opgenomen in het Fonds 

Verstedelijking Almere. De business case heeft tot op heden een voorlopig karakter gedragen.  

 

Deze bijdrage was gebaseerd op de volgende opbouw van de business case: 

 

 

De risico reservering kent de volgende opbouw: 

 

 
  

Risico's Bedrag Kans Risico

Bijdrage overheden komt niet tot stand 10.000    40% 4.000      

tegenvallende bezoekersaantallen 8.400      20% 1.680      

Sponsoropbrengsten vallen 50% tegen 4.000      20% 800        

Rente stijgt 2% 1.200      40% 480        

A-6 niet tijdig gereed p.m. p.m.

Totale Risico's 23.600    6.960     
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Dekking 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal

Structureel maken renteresultaat 500 1.500 2.000 1.000 5.000

GIP Strategische aankopen 3.000 3.000

Stimuleringsbudgetten voor grondverkoop 500 500 1.000

Totaal stortingen 500 2.000 2.500 1.000 3.000 9.000

Rentebijschrijving 1.000

Totaal dekking 10.000 

De gemeente Almere zal een bijdrage leveren van € 10 miljoen aan de totstandkoming van de 

wereldtentoonstelling Floriade in Almere. Dit verloopt via de reserve Floriade. De bijdrage van  

€ 10 miljoen wordt als volgt gespaard: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De verantwoording over de uitgaven in de jaren 2013 en 2014 ten laste van de € 10 miljoen vindt 

plaats in de betreffende jaarrekeningen.  

 

3.2 Besluitvorming gemeenteraad 15 januari 2015 

Op 13 mei 2014 heeft de heer Veerman het rapport ‘Floreren in Almere – Mensen maken de stad’ 

aangeboden. Dit betreft een verkenning naar de inhoudelijke scope, het organisatie- en 

organisatiemodel om te komen tot een succesvolle Floriade 2022. Parallel hieraan zijn 

verkenningen uitgevoerd met de bestaande ondernemers in het gebied en heeft een tussentijdse 

evaluatie plaatsgevonden over de door de raad op 12 maart 2013 gevestigde Wet voorkeursrecht 

gemeenten. Tevens zijn nadere adviezen ingewonnen over de aanbevelingen van Veerman t.a.v. 

governance en de business case. In januari 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot kaders voor 

het vervolgproces. Ten aanzien van de Financiën van de Floriade betrof dit: 

 

4. In te stemmen met de volgende kaders, mede op basis van de review op de 

exploitatiebegroting van de Floriade (Quickscan Business case AT-Osborne, in bijlage): 

- in het Masterplan een geactualiseerde exploitatiebegroting voor het evenement op te nemen;  

- het huidig volume hiervan als uitgangspunt te nemen;  

- als kaders voor de actualisatie te hanteren: een vaste gemeentelijke financiële bijdrage aan 

het evenement te weten de door de raad beschikbaar gestelde € 10 mln alsmede de in 2012 

getroffen risicoreservering van 7 mln;  

- parallel aan het Masterplan de economische effectverkenning van 2011 te actualiseren;  

- bij de besluitvorming over het Masterplan een aanvraag voor een voorbereidingskrediet voor 

plan- en investeringskosten voor de jaren 2015 en 2016 aan uw raad voor te leggen, 

vooruitlopend op de te starten grondexploitatie.  

 

In het rapport Veerman wordt gesuggereerd om het budget voor het evenement te verruimen 

van nu ca. € 76 miljoen naar een plafond van ca. € 100 miljoen. Op dat moment was er geen 

aanleiding om deze suggestie over te nemen aangezien de aanleidingen daartoe volgens het 

verkenningsrapport niet zozeer het evenement betreffen, maar de algemene economische 

situatie, de gebiedsontwikkeling en de inpassing van de verbreding van de A6. Om die reden 

bleef het huidig volume het uitgangspunt.  
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3.3 Moties gemeenteraad 

Op 4 september 2014 zijn door de gemeenteraad twee raadsmoties aangenomen die van belang 

zijn voor de uitwerking van de business case. De moties hebben als strekking: 

- de accountant wordt gevraagd de budgettaire communicerende vaten tussen de vijf 

projecten (evenement, making of, gebiedsontwikkeling, (landschapsplan) A6, rondje 

weerwater) van de Floriade jaarlijks te onderzoeken vanuit de gemeentebegroting, op 

budgetten, afspraken, contracten en risico’s en dit te rapporteren aan de raad bij de 

jaarrekening.  

- Het college wordt gevraagd de gemeenteraad halfjaarlijks te informeren over de financiële 

huishouding van de Floriade, de budgettaire ontwikkeling en de financiële risico’s.  

 

Om deze reden is besloten om vergelijkbaar aan de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere een 

paragraaf Floriade op te nemen waarin in de programmarekening en de programmabegroting 

gerapporteerd wordt over de gevraagde aspecten met betrekking tot de Floriade. In de 

programmarekening 2014 wordt dit voor het eerst gedaan. De business case opzet bij dit 

Masterplan haakt aan bij de intentie achter deze moties: transparantie van de geldstromen voor 

college en raad. 
 

 

3.4 Kaders business case 

Concluderend gelden voor de business case Floriade de volgende kaders: 

1. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 10 miljoen; 

2. Voor risico’s geldt de bestaande reservering van € 7 miljoen. Deze moet geactualiseerd 

worden.  

3. Het volume van de business case van het bidbook als uitgangspunt te hanteren inhoudende 

dat een verlaging of verhoging per onderdeel moet worden toegelicht. 

4. De business case moet bijdragen aan transparantie van de geldstromen. 
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4 Actualisatie 

 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de actualisatie opgenomen. Elk hoofdstuk kent dezelfde opbouw: 

 Wat staat er in de business case bidbook? (tekstueel ingekort) 

 Welke ontwikkelingen zijn er sindsdien geweest?  

 Welke cijfers met toelichting zijn opgenomen in de business case Masterplan? 

 

Op deze wijze wordt goed inzichtelijk welke stappen er sinds 2012 zijn gezet, welke 

ontwikkelingen er per onderdeel zijn geweest. Ontwikkelingen betreffen nieuwe inzichten in 

brede zin: bijvoorbeeld onderzoeken, overeenkomsten, overheidsbesluiten, plantekeningen en 

wetsontwikkelingen. In principe wordt ook de indeling van de oude Business case gevolgd met 

uitzondering van de terreininvestering: het parkeren incl. het terrein is toegevoegd aan het 

onderdeel ‘Mobiliteit en parkeren’ en de Vastgoedelementen in de NTR-eisen zijn toegevoegd 

aan het nieuwe onderdeel ‘Vastgoed en voorzieningen’.  

 

4.2 Totaalbeeld 

In de onderstaande tabel is het totaalbeeld van de geactualiseerde business case opgenomen. Als 

referentie is het beeld van het bidbook ernaast gevoegd. 

 

  Uitgaven   Inkomsten 

  Bidbook Masterplan   Bidbook Masterplan 

Projectorganisatie          21.064        20.064  Bruto inkomsten          42.000        42.174  

Terrein           33.200        26.849  Af: Commissie            -8.400         -8.435  

overlap grex          -11.364                 -  Expl. Derden             4.800          4.800  

Communicatie/marketing          15.139        14.139  Sponsoring             8.046          9.100  

Parkeren en mobiliteit            4.910          4.767  Parkeren en mobiliteit             7.953          3.833  

Startfee NTR            3.342          3.679  

Bijdrage Land- en 

tuinbouworg.                340  - 

Making of            4.000          4.000  Making of             2.000          1.500  

Transformatie legacy 

             

1.000          1.000       

Overige onvoorziene kosten             1.808  1.692 Overheidsbijdragen           20.000        30.000  

Parkmanagement             2.000  2.024  Subsidies 

 

        2.975  

Financieringskosten              1.545          1.278     

Vastgoed en evenementvoorz.           6.428     

Indexering           6.014  Indexering           6.041  

Resultaat (positief)                  95          54  Resultaat (negatief)                    -  - 

 Totaal uitgaven           76.739        91.989   Totaal inkomsten           76.739        91.989 

 

Het resultaat van de business case is derhalve nihil. Het volume is door het verdwijnen van de 

grexoverlap en de nadere actualisties wel toegenomen tot € 92 miljoen. In de navolgende 

paragraaf is een verschillenanalyse opgenomen.  
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4.3 Verschillenanalyse 

In de onderstaande tabel is een verschillenanalyse opgenomen ten opzichte van het bidbook: 

 

Par. Onderdeel Lasten  Baten Saldo 

 Bidbook 76.644 76.739 +95 

 Opbrengsten    

4.4.1 Herijking kaartverkoop   +139 +139 

4.4.2 Sponsoring incl. inkomsten Making of  +554 +554 

4.4.3 Extra bijdrage Rijksoverheid/Europese subsidies  +7.500 +7.500 

4.4.3 Vastgoedontwikkeling (bijdrage van grondbedrijf)  +2.500 +2.500 

4.4.4 Bijdrage BDU Fietsverbinding weerwater  +1.013 +1.013 

4.4.4 Bijdrage Reserve Landschapsplan  +450 +450 

4.4.4 Floriade als werkgelegenheidsproject  +1.500 +1.500 

4.11.1 Bijdrage Land en tuinbouworganisaties: natura  -340 -340 

4.9 Parkeer en vervoerbijdragen  +400 +400 

 Kosten  -   

4.6 Communicatie en marketing -1.000  +1.000 

4.5 Organisatie -1.000  +1.000 

4.8 Vastgoed en evenementvoorzieningen +6.428  -6.428 

4.7/4.9 Terrein, parkeerterreinen, parkeren -1.874  +1.874 

4.9 Geen vaarverbinding, saldo parkeren ongewijzigd -4.620 -4.620 0 

4.7 Geen overlap grondexploitatie +11.364  -11.364 

5.3 Indexering +6.014 +6.041 +27 

 Overige incl. saldo -21 +113 +134 

 Totaal       91.935        91.989  +54 

 

Op diverse onderdelen zijn mutaties doorgevoerd die ook per stuk een inhoudelijke achtergrond 

kennen. Daarnaast is er op enkele begrotingsonderdelen geherrubriceerd om beter te kunnen 

monitoren. Deze mutaties zorgen wel voor een hoger volume, maar zijn per saldo neutraal. Het 

wegvallen van de bijdrage grondexploitatie is opgevangen door twee begrotingsonderdelen. (1) 

De bijdrage van de vastgoedontwikkeling is gepresenteerd als een overheidsbijdrage (bijdrage 

grondbedrijf) en ingerekend op een niveau dat met evenementgerelateerd vastgoed ook behaald 

kan worden. (2) Er is een bijdrage ingerekend voor de rijksoverheid en europese fondsen. 

Daarmee is de business case van een sluitende dekking voorzien.  
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4.4 Opbrengsten 

4.4.1 Kaartverkoop 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

In het bidbook is het volgende opgenomen betreffende  de opbrengsten vanuit kaartverkoop: 

 

 
 

Voor de kaartverkoop is voorzichtigheidshalve gerekend met 2 miljoen bezoekers met een 

gemiddelde kaartprijs van € 21. Deze prijs is een afgeleide van de prijs voor een ‘normaal’ kaartje 

in Venlo (€ 30,-). Het verschil zit in de diverse kaartvormen (jaarabonnementen, tweedaags-tickets, 

scholen, groepen, etc.). Zie de opbouw hieronder weergegeven: 

 

 
 

Van de bruto opbrengst van € 42 miljoen is 20% in mindering gebracht wegens commissies van 

bijvoorbeeld touroperators en andere verkooppunten. Hierin is ook rekening gehouden met 1% 

afdracht aan de AIPH.   

 

Ontwikkelingen 2012-2015  

De bruto inkomsten van de kaartjes hangen af van een tweetal elementen namelijk: 

1. Het aantal bezoekers 

2. De netto-prijs (incl. kortingen)  

 

Aantal bezoekers. Over beide elementen zijn nadere gegevens bekend. Bureau BUITEN heeft 

begin 2015 een rapport opgesteld over de economische effecten van de Floriade in Almere; 

“Effectverkenning Floriade 2022”. Hierin wordt onder andere het verloop beschreven van de 

bezoekersaantallen in de afgelopen georganiseerde Floriades.  In figuur 1 wordt dit verloop in 

een grafiek weergeven. 

 

 

Figuur 1: Bezoekersaantallen eerdere Floriades 

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Bruto inkomsten 2mln * € 21 -          -          -          -          -          -          -            -          -              42.000 -          -          42.000   

Af: commissies kaartverkoop (20% ) -          -          -          -          -          -          -            -          -              -8.400  -          -          -8.400   

TOTAAL -          -          -          -          -          -          -            -          -              33.600 -          -          33.600   

Prijs 'normaal' 30,00             

Btw in prijs 21% -5,21              

1% bijdrage aan AIPH -0,30              

Andere tariefsgroepen -3,50              

Prijs 'normaal' 21                   

Opbouw prijskaartje
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Zoals in de grafiek te zien is, laat het aantal bezoekers een dalend verloop zien. Een belangrijke 

verklaring voor deze daling wordt volgen het rapport veroorzaakt door de toenemende 

concurrentie op de vrijetijdsmarkt. Er zijn meerdere redenen te noemen waarom, ondanks de nu 

licht dalende trend in aantal bezoekers, dit bezoekersaantal van 2 miljoen wel gerealiseerd kan 

worden. Allereerst is de Floriade 2022 niet een expo die zich exclusief richt op de tuinbouwsector, 

maar voor een bredere (viervoudige) expo kiest waarin naast tuinbouw ook water, bouw en de 

relatie tussen Stad en Regio centraal staan. Met Growing Green Cities, en de daar onder 

hangende thema’s greening, healthying, feeding en energizing, is bovendien gekozen voor 

thema’s die goed aansluitend bij de huidige belangstelling uit de maatschappij. Naar verwachting 

wordt met deze keuze een nieuwe doelgroep aangeboord die normaal niet naar een 

‘tuinbouwexpo’ zou komen. Ook de ligging in de noordvleugel van de Randstad zorgt voor 

nabijheid voor veel binnenlandse bezoekers, terwijl Amsterdam als toeristische topbestemming 

onder buitenlanders in zeer dichte nabijheid ligt van Almere. 

 

Vanuit de randvoorwaarden van de NTR voor het organiseren van de Floriade 2022 is de wens 

geuit te streven naar tenminste 2.000.000 bezoekende consumenten en 125.00 (internationale) 

vakgenoten. Gezien vanuit de randstedelijke ligging van Almere en de brede (viervoudige) aanpak 

van de expo lijkt dit mogelijk en zal dit aantal van 2.125.000 bezoekers in het Masterplan worden 

meegenomen.   

 

Netto prijs. Bij de Floriade 2012 in Venlo werden er “normale” kaartjes (volwassenen) verkocht, 

kaarten met kinderkorting (helft van de prijs) en daarnaast werden er ook (veel) vrijkaarten 

uitgegeven. Dit laatste werd ook genoemd in het second opinion rapport van AT Osborne. In 

Venlo werd namelijk gestuurd op 2 miljoen bezoekers in plaats van 2 miljoen betalende 

bezoekers. Met deze vrijkaarten werd in Venlo onvoldoende rekening gehouden. Ook in het 

originele bidbook werd hier geen rekening mee gehouden.  In het rapport van Bureau BUITEN 

(effectverkenning Floriade 2022) wordt geadviseerd rekening te houden met 10% vrijkaarten. 

 

Wanneer we bij Venlo kijken naar de verdeling in bezoekers naar volwassenen en kinderen komt 

deze verdeling op het volgende neer: 

 

 
 

Ook in het effectverkenning Floriade 2022 van Bureau BUITEN wordt gesproken over een 

verdeling van het type bezoekers. Dit wordt hieronder weergeven.     

 

 
 
Ondanks dat het streven in het Masterplan is om meer gezinnen naar de Floriade te trekken zal 

de insteek van de verhouding volwassenen / kind zich baseren op de werkelijke gegevens van 

Venlo. Hier werd namelijk ook ingezet op het binnenhalen van meer gezinnen 

 

  

Bezoekers Percentage

> 70 jaar 14% 280.000

55-69 jaar 52% 1.040.000

18-54 jaar (met kinderen) 13% 260.000

18-54 jaar (zonder kinderen) 8% 160.000

< 18 jaar 13% 260.000

Totaal 100% 2.000.000 

Bezoekers Percentage

>50 jaar 50% 1.000.000

Gezinnen 30% 600.000

Special interest 20% 400.000

Totaal 100% 2.000.000 
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Business case Masterplan 2015 

 

 
 
De berekening van de opbrengsten van de kaartjes wordt gebaseerd op 2.125.000 bezoekers, 

waarvan op grond van het advies van bureau Buiten gemiddeld 90% een betalende bezoeker is. In 

Venlo was dit 81% door de extra vrijkaarten die aan het einde van de Floriade werden vergeven. 

Voor de vraagprijs van een kaartje is uitgegaan van de vraagprijs bij de Floriade van Venlo. 

Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen volwassen bezoekers en kinderen. Er is geen aanpassing 

gedaan aan de 20% provisie. Dit resulteert in de navolgende berekening van de kaartopbrengst:  

 

 
 

 
 

 

 

  

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Bruto inkomsten -        -         -         -         -           -         -         -         -         42.174   -         -      42.174  

Af: commissies kaartverkoop (20% ) -        -         -         -         -           -         -         -         -         -8.435   -         -      -8.435   

TOTAAL -        -         -         -         -           -         -         -         -         33.739  -         -      33.739  

# bezoekers

Streven naar bezoekers 2.000.000

Vakgenoten (NTR-streven) 125.000

Totaal bezoekers 2.125.000

Effect verkenning Floriade 2022 Bureau BUITEN 

Circa 10% gratis -212.500 

Betalende bezoekers 1.912.500         

Basis

Normaal kaartje Venlo (excl. Kabelbaan) 25,00                                      

Excl. 6% Btw 23,58                                      

Afgerond (incl. BTW)

Prijs volwassenen 25,00                                      

Prijs kinderen 12,50                                      

aantal krt.

Entree door kinderen 13% 1.912.500 248.625

Entree door volwassenen 87% 1.912.500 1.663.875

incl. BTW excl. BTW

Opbrengst Kinderen 3.108.000     2.932.000              

Opbrengst Volwassenen 41.597.000   39.242.000             

44.705.000   42.174.000             

Provisie voor arrangementen (kortingsacties) 0,20                 -8.941.000    -8.434.800             

35.764.000   33.739.200            

Netto prijs per bezoeker (berekend) 15,88€                   

Effect verkenning Floriade 2022 Bureau BUITEN pag 31: 17,00€                   
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4.4.2 Sponsoring / Exploitatie derden 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

In het bidbook is het volgende opgenomen over de sponsoring/exploitatie derden: 

 

 
 

In het bidbook is gerekend met 4,8 miljoen inkomsten uit de horecagelegenheden en winkels op 

het terrein, afgeleid van de cijfers in Venlo en Haarlemmermeer. En met sponsorinkomsten die 

evenals in Venlo voorzichtig ingeschat zijn op de helft van Haarlemmermeer. In een tussentijdse 

planbijstelling (2007) is in Venlo gerekend met € 20 miljoen sponsoropbrengsten. In het bidbook 

was rekening gehouden met € 8 miljoen.  

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

Bij de Floriade in Venlo zijn de opbrengsten vanuit de exploitatie derden uiteindelijk uitgekomen 

op een netto opbrengst van € 2,7 miljoen. Hierbij moet worden aangetekend dat de contratering 

met de catering niet geheel vlekkeloos is verlopen. Afdrachtafspraken en wisselingen van 

assortiment, prijzen en lange wachttijden hebben er voor gezorgd dat hier niet het maximale uit is 

gehaald. Wanneer gekeken wordt naar de werkelijke omzet van de horeca en de retail in Venlo is 

dit ongeveer € 24,9 miljoen geweest. Met een betere afspraak over de variabele bijdrage en een 

cateraar die beter kan inspelen op de piekmomenten lijkt de € 4,8 miljoen in het bidbook aan 

opbrengsten vanuit exploitatie derden realistisch te zijn. 

 

De werkelijke sponsoropbrengsten bij de Floriade in Venlo zijn uiteindelijk uitgekomen op € 9,1 

miljoen aan sponsoropbrengsten.  

 

Business case Masterplan 2015 

 

 
 
Exploitaties derden 

Dit betreft de inkomsten uit de horecagelegenheden en winkels op het terrein. Deze zijn 

ingeschat op € 4,8 miljoen en afgeleid van de cijfers in Venlo en Haarlemmermeer.  

 
Sponsoring 

De inkomsten voor sponsoring zijn gelijk gesteld aan de werkelijke opbrengsten bij de Floriade in 

Venlo. Dat is hoger dan ten tijde van het Bidbook. De risicoreservering voor dit onderdeel is ook 

verhoogd. 

4.4.3 Overheden 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

In het oorspronkelijke bidbook is het volgende opgenomen over de bijdragen van overheden: 

 

 
 

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Exploitatie derden -          -          -          -          -          -          -          500     1.500 2.800   -          -          4.800   

Sponsoring (Venlo (helft H'meer) -          -          -          122     244     609     1.463 1.463 2.316 1.829   -          -          8.046   

TOTAAL -          -          -          122     244     609     1.463 1.963 3.816 4.629   -          -          12.846 

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Exploitatie derden -         -         -           -              -              -              -              500          1.500       2.800         -         -         4.800           

Sponsoring -         -         -           122          244          609          1.463       1.463       2.316       2.883         -         -         9.100           

TOTAAL -         -         -           122          244          609          1.463       1.963       3.816       5.683         -         -         13.900         

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Bijdrage overheden -          -          -          -          -          -          -          1.000 1.000 -            -          -          2.000   

Voorziening achtervang tekort -          -          2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 -          -          -            -          -          12.000 

Bijdrage overheden 2.000 -          -          -          -          -          -          -          -          4.000   -          -          6.000   

TOTAAL 2.000 -          2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 1.000 1.000 4.000   -          -          20.000 
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In de totaalbegroting van het Bidbook telt de participatie van de overheid op tot € 20 miljoen: 

een combinatie van garantstelling en aandelen participatie van € 12 miljoen in de BV Floriade, € 2 

miljoen voor de organisatiekosten van de making of en € 6 miljoen als achtervang voor 

vastgoedontwikkeling, extra beheerskosten en overige/onvoorziene kosten. Van deze € 20 

miljoen werd een participatie van € 10 miljoen voor rekening van de gemeente Almere 

voorgesteld.  De overige € 10 miljoen werd van de Provincie verwacht.  

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

Inmiddels heeft de Raad van gemeente Almere in Programmarekening 2012 besloten om € 10 

miljoen bij te dragen aan de Floriade. Ook Provincie Flevoland heeft besloten om € 10 miljoen via 

het Fonds Verstedelijking Almere hiervoor vrij te maken.  

 

Daarnaast zijn er gesprekken gaande met gemeente Amsterdam en het Ministerie van 

Economische Zaken. Het Ministerie heeft hierbij reeds toegezegd dat zij in ieder geval € 5 miljoen 

willen bijdrage aan de Floriade, wellicht oplopend naar € 10 miljoen. Ook vanuit Europa dienen 

zich kansen aan om subsidies op deze wereldtentoonstelling binnen te halen. Zo heeft de 

Europese Commissie bijvoorbeeld aangekondigd de komende vijf jaar innovaties te willen 

stimuleren in groene oplossingen in de stad.  

 

Business case Masterplan 2015 

 

 
 

Voor het Masterplan wordt uitgegaan van een overheidsbijdrage van 31 miljoen. Door zowel de 

gemeente Almere als  de Provincie is besloten tot een bijdrage van 10 miljoen. De gemeente 

Almere heeft dit gedaan door 9 miljoen te storten vanuit diverse dekkingsbronnen en 1 miljoen 

rente bij te schrijven. Bij de programmabegroting 2016 of bij wijziging van de 

programmebegroting 2015 zal dit laatste worden gecorrigeerd met een reële storting van 1 

miljoen. De huidige totstandkoming van de laatste 1 miljoen middels rentebijschrijving zorgt 

ervoor dat de berekening van de financieringslasten over het totaal van het project een 

aanvullende financieringslast krijgt ten opzichte van het bidbook.  

 

Ingerekend is de zekere bijdrage vanuit het Ministerie voor een bedrag van € 5 miljoen. Daarnaast 

wordt er vanuit gegaan dat er nog een aanvullende € 2,5 miljoen vanuit het Ministerie, de 

gemeente Amsterdam en/of vanuit subsidies uit Europa kan worden verwacht.  

 

Er wordt geen grondexploitatie geopend voor de gebiedsontwikkeling. Er is echter wel sprake van 

bouwrijpe grond aan de A6 zone en het terrein innovatiewerkplaats/groene campus. Er wordt wel 

verwacht dat er evenementgerelateerde vestiging van bedrijven en voorzieningen plaatsvind. Op 

het betreffende gebied is sprake van bouwrijpe grond voor een omvang van ca 8 hectare. Als er 

vestiging van een instelling of een bedrijf plaatsvindt, zal dit als een uitgifte openbare ruimte 

plaatsvinden en de opbrengst zal worden toegevoegd aan de reserve Floriade. Deze afdracht is 

op voorhand geraamd op € 3,5 miljoen. Zijnde 35% van de uitgeefbare meters tegen een 

grondprijs van 125 euro. Voor inpassingskosten en overige kosten in de aanloop hiervan worden 

in 2015 en 2016 € 1 miljoen geraamd. 

 

Inkomsten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal

Bijdrage gemeente Almere 500     2.000  2.500     1.000       4.000       -              -              -              -              -               -         -         10.000         

Bijdrage Provincie Flevoland -         -         -           2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       -              -               -         -         10.000         

Bijdrage Rijk/Amsterdam/Europa -         -         -           -              5.000       -              -              2.500       -              -               -         -         7.500           

Evenementgerelateerd vastgoed -         -         -           -500        -500        -              -              -              -              -               3.500   -         2.500           

TOTAAL 500     2.000  2.500    3.000       11.000     2.000       2.000       4.500       -              -               -         -         30.000         
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Eén concreet inititief in dit verband is inmiddels bekend. Op initiatief van de provincie Flevoland 

wordt  - in het kader van het economisch programma Floriade Werkt!  een innovatiewerkplaats 

gerealiseerd. De innovatiewerkplaats biedt plek en experimenteerrruimte aan Flevolandse 

bedrijven om hun innovaties te tonen. Flevolandse - en hieraan gelieerde - bedrijven ontmoeten 

elkaar op de innovatiewerkplaats. De gemeente heeft met de provincie een intentieovereenkomst 

gesloten over de innovatiewerkplaats. 

 

4.4.4 Subsidies en bijdragen 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

In het oorspronkelijke bidbook zijn geen overige subsidies en bijdragen opgenomen.  

 
Ontwikkelingen 2012-2015 

Door zicht op de terreininvestering en duidelijkheid over het Landschapsplan is duidelijk 

geworden dat voor de nieuwe fietsverbinding van Almere-Haven via het Weerwatereiland naar 

Filmwijk een deel subsidiabel is uit de BDU Verkeer en Vervoer. Daarnaast is duidelijk dat het 

Landschapsplan deels over het terrein van de camping gaat zodat voor dit deel een beroep kan 

worden gedaan op de reserve Landschapsplan (zie 7.3). Net als bij de Floriade in Venlo wil de 

gemeente bijdragen aan het maatschappelijk rendement van de Floriade in Almere. De dienst 

Sociaal Domein heeft een stappenplan gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

in te zetten in de Floriade werkzaamheden. Dit levert tevens een besparing op voor de 

arbeidskosten van het evenement. Het effect in Venlo was dat er rond de Floriade 1.000 mensen 

werkzaam waren, waarvan er na afloop 500 duurzaam geplaatst waren op de arbeidsmarkt. 

 

 
Business case Masterplan 2015 

 

 
 

Voor het Masterplan wordt uitgegaan van een BDU bijdrage van € 1,025 miljoen voor de schuine 

bruggen in de terreininvestering. Voor de afspraken inzake het terrein van de camping wordt een 

bijdrage verwacht uit de reserve Landschapsplan van € 0,45 miljoen.  

 

Tevens wordt de Floriade aangewezen als werkgelegenheidsproject. Hiertoe is door de dienst 

Sociaal Domein een voorstel opgesteld die is gewaardeerd op een bedrag van € 1,5 miljoen. De 

berekening is erop gebaseerd dat tijdens het evenement veel mensen nodig zijn op en rond het 

terrein zoals parkeerwachters, bewaking, rondleiders, schoonmakers etc. Zo veel als mogelijk 

worden deze functies vervult door mensen met een uitkering. De gemeente heeft dan een 

voordeel op de uitkeringen. Uitgaande van 200 mensen die gedurende een half jaar geen 

uitkering hoeven te ontvangen is de rekensom hierbij 200 x een half jaar x € 15.000  

uitkeringsgeld = € 1,5 miljoen. De gemeente is bereid dit voordeel toe te rekenen aan de 

evenementbegroting (hiertoe wordt een reservering gemaakt in de saldireserve).  

 

 
  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

BDU -         -         -           500          525          -              -              -              -              -               -         -         1.025           

Reserve Landschapsplan -         -         -           -              450          -              -              -              -              -               -         -         450             

Werkgelegenheidsproject Floriade -         -         -           -              -              -              -              -              -              1.500         -         -         1.500           

TOTAAL -         -         -           500          975          -              -              -              -              1.500         -         -         2.975           
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 4.5 Organisatie 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

 

 
 

Voor de inschatting van de kosten van de projectorganisatie is gekeken naar de cijfers van Venlo. 

Hierover heeft ook overleg plaatsgevonden met de projectorganisatie in Venlo en daar zijn 

ondermeer vragen gesteld welke bijstellingen noodzakelijk zijn met de wetenschap van 2012. De 

projectorganisatie lijkt daarin toereikend te zijn.  De laatste jaren voorafgaand en tijdens de 

Floriade bedraagt de omvang daarvan ca. 40 fte. Daarbij wordt door de projectorganisatie van 

Venlo aangegeven dat het welslagen van de Floriade (vanzelfsprekend) afhankelijk is van het 

aanttrekken van het juiste personeel. 

 
Ontwikkelingen 2012-2015 

 

Voorstel governance structuur 

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de governance structuur is bij het opstellen van het 

masterplan advies uitgevraagd aan drie externe partijen. Op basis van deze adviezen is meer 

inzicht verkregen in de verhoudingen tussen BV en gemeente. De eerste beelden zijn dat 

evenement-BV zal worden geleid door een tweehoofdige directie en gecontroleerd door een 

vijfkoppige Raad van Commissarissen. Hieronder zullen vijf managers de verschillende teams 

aansturen. Voor de directeur en de voorzitter van de Raad van commissarissen zijn inmiddels 

competentieprofielen opgesteld. De start met een BV in oprichting om zo gezamenlijk de 

samenwerking vorm te geven in contracten en afspraken is bedoeld om de effectiviteit van de 

samenwerking vorm te geven maar kan ook een besparing opleveren ten opzichte van de raming 

van Venlo.  

 

Conceptuele invulling projectorganisatie 

Ten opzichte van de originele business case is verder nagedacht over hoe de projectorganisatie 

zou moeten worden ingevuld. Er is conceptueel uitgewerkt hoe de bezetting van de organisatie er 

ongeveer uit zou moeten komen te zien, welke salarissen hierbij horen en hoe de fasering eruit 

zou moeten komen te zien. Hierbij is uitgegaan van de kaders die horen bij het gekozen 

governance model. Hoewel het niet per se de invulling is, is er wel meer zicht op de invulling van 

de organisatiestructuur. 

 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Projectorganisatie (cf Venlo) 366 366         609         609         853         1.463      1.463      1.828      3.779      4.998      975         244         17.553 

Onvoorzien 20% 73   73            122         122         171         293         293         366         756         1.000      195         49            3.511   

TOTAAL 6.301      709         709         953         1.563      1.563      1.928      3.879      4.998      975         244         21.064 
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Business case Masterplan 2015 

 

 

 

Op basis van de hierboven toegelichte ontwikkelingen is een specificatie gemaakt van de 

projectorganisatiekosten. Resultaat is een financieel kader dat niet afwijkt van de originele 

business case. Wel is vanwege de BV i.o. een besparing van € 1 miljoen ingerekend. De 

specificatie is opgenomen in de onderstaande tabel: 

 

 

In de raming zitten geen kosten voor het contracteren van inzendingen. Dit is een taak van de 

rijkscommissaris en de kosten worden gedragen door de rijksoverheid. 

 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Projectorganisatie 63      586     1.000     1.310       1.805       1.888       2.163       2.312       2.730       5.055         721     433     20.064         

TOTAAL 63      586     1.000    1.310       1.805       1.888       2.163       2.312       2.730       5.055         721     433     20.064         
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4.6 Communicatie en Marketing 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

 

 

 

- Deze kosten zijn gebaseerd op de begroting van Venlo. Op basis van advies van de TLC 

Group is het marketingbudget ten opzichte van eerdere opstellingen neerwaarts bijgesteld. 

Op het budget van Venlo heeft om die reden een neerwaartse bijstelling op plaatsgevonden 

van circa € 2,5 miljoen. 

- Voor de kaartverkoop zullen diverse kosten gemaakt moeten worden. Te denken valt aan 

kosten voor toegangspoorten en apparatuur om de authenticiteit van kaarten vast te stellen 

of om gegevens te lezen. 

- Dit betreft de kosten van de openingsceremonie en bijzondere activiteiten op het Floriade 

terrein. Tevens is hierin opgenomen een budget voor relatiemarketing en ontvangsten. 

- Dit betreft het budget voor het relatiebeheer van de partners. In de huidige business case zijn 

dat de gemeente Almere, de provincie Flevoland en de NTR. 

- In de originele business case is voor alle kostenposten een opslag voor onvoorziene kosten 

ingerekend van 20%. Dit geldt ook voor de marketingbudgetten. 

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

 

Communicatie, marketing & sponsoring 

Uit de evaluatie van Venlo is gebleken dat er sprake is geweest van een flinke overschrijding van 

het marketingbudget. Omdat de eerste kaartverkoopcijfers tegenvielen, is vlak voor en gedurende 

het evenement aanvullend ingezet op marketing in Duitsland. Daarnaast zijn in Venlo extra kosten 

gemaakt, omdat bleek dat het ticketsysteem niet goed gekoppeld kon worden aan de systemen 

van tussenkanalen voor de verkoop. Bij het korten van het marketingbudget in onze business case 

ten opzichte van de begroting van Venlo is hiermee geen rekening gehouden. Richting de 

Floriade 2022 is echter al rekening gehouden met de leerpunten van Venlo, zodat vergelijkbare 

tegenvallers hier moeten kunnen worden voorkomen. Van de metropoolregio Amsterdam is een 

brief ontvangen die aangeeft dat de Floriade Almere gebruik kan maken van de marketing 

organisatie en het beeldmerk van Amsterdam.  

 

Kosten kaartverkoop 

In de originele business case is op deze post budget vrijgemaakt voor vrijkaarten. Bij de 

actualisatie wordt met het weggeven van vrijkaarten rekening gehouden door uit te gaan van 

10% niet betalende bezoekers.  

 

Performance & hospitality en relatiebeheer partners 

Op basis van de realisatiecijfers van Venlo is er voor performance & hospitality sprake van een 

vergelijkbare begroting zodat de business case op basis van de ervaringen aldaar niet is 

bijgesteld. Daarnaast is het zo ver voor het evenement moeilijk om de kosten op dit gebied 

nauwkeurig in te schatten op basis van de huidige plannen. 

 

 

 

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Communicatie, marketing & sponsoring -          122     144     338     388     388     509       619     2.419     1.838   -          -          6.765     

Kaartverkoop (w.o. toegangssysteem) -          -          -          -          -          -          -            -          975        853       -          -          1.828     

Performance & Hospitality -          -          -          -          -          122     122       609     1.219     1.585   -          -          3.657     

Relatiebeheer partners -          -          -          -          -          -          -            -          -              366       -          -          366        

Onvoorzien 20% -          24       29       68       78       102     126       246     923        928       -          -          2.523     

TOTAAL -          146     173     406     466     612     757       1.474 5.536     5.570   -          -          15.139   
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Business case Masterplan 2015 

 

 
 

Omdat er nog te weinig aanvullend informatie beschikbaar is met betrekking tot de benodigde 

omvang en de verwachte aanwending van marketingbudgetten voor de specifieke Almeerse 

situatie worden de bedragen niet bijgesteld ten opzichte van de originele business case. Daarop 

zijn twee uitzonderingen: (1) de fasering van de budgetten is meer naar achteren geplaatst en (2) 

er is een besparing van € 1 miljoen ingerekend wegens de samenwerking met de 

marketingorganisatie van de gemeente Amsterdam. 

 

Communicatie, marketing & sponsoring 

Op het gebied van communicatie, marketing en sponsorwerving is het heel lastig inschatten hoe 

het budget precies zal worden aangewend. Bij de communicatie en marketing rondom het 

evenement zal de technologische ontwikkeling een grote rol spelen. Ten opzichte van Venlo heeft 

het gebruik van social media al een grote vlucht genomen en het is moeilijk in te schatten welke 

ontwikkeling zullen volgen in aanloop naar de Floriade van 2022. Bij het werven van sponsoren 

geldt dat in grote mate zal worden ingespeeld op kansen die zich voordoen. Ook in Venlo is men 

met betrekking tot deze post pas enkele jaren voor het evenement met een gedetailleerde 

begroting gekomen. Daarnaast zal voor zowel de marketing als sponsorwerving de samenwerking 

met de marketing van gemeente Amsterdam een belangrijke rol spelen. Waar de Floriade in 

Venlo in grote mate gericht was op de Duitse markt, is voor de Floriade van 2022 ook de 

internationale bezoeker van Amsterdam een belangrijke doelgroep. Vandaar dat de 

samenwerking met de marketingorganisatie van Amsterdam een belangrijke stap is.  

 

Kosten kaartverkoop, performance & hospitality en relatiebeheer partners 

Voor de kaartverkoopkosten geldt dat technologische ontwikkelingen van grote impact zullen zijn 

op de uiteindelijke invulling. Zo kan er vanuit worden gegaan dat er in 2022 veel minder sprake 

zal zijn van ticketverkoop aan de poort dan bij vorige Floriades het geval was. Ook zal 

ticketcontrole waarschijnlijk op een heel andere wijze plaatsvinden.  Om het kostenpeil van 

performance & hospitality en relatiebeheer partners nauwkeuriger in te kunnen schatten, is op dit 

moment nog te weinig bekend over de invulling van het evenement. 

 

Onvoorzien 20% 

Omdat er nog weinig meer bekend is over de benodigde omvang en de besteding van deze 

budgetten, wordt vooralsnog ook het percentage onvoorzien ongewijzigd gelaten. In de tabel 

hebben we het budget voor onvoorzien 2014 (niet aangewend) toegevoegd aan het budget voor 

2015. 

 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Communicatie, marketing & sponsoring -         122     144       200          200          200          350          750          2.300       1.666         -         -         5.932           

Kaartverkoop (w.o. toegangssysteem) -         -         -           -              -              -              -              -              975          853           -         -         1.828           

Performance & Hospitality -         -         -           -              -              122          122          609          1.219       1.585         -         -         3.657           

Relatiebeheer partners -         -         -           -              -              -              -              -              -              366           -         -         366             

Onvoorzien 20% -         -         53         40           40           64           94           272          899          894           -         -         2.356           

TOTAAL -         122     197       240          240          386          566          1.631       5.393       5.364         -         -         14.139         
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4.7 Terrein 

 

Wat stond er in het Bidbook? 

 

 
 
De kosten voor aanleg van het terrein zijn in de originele business case berekend aan de hand van 

het basisplan in het bidbook. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het openen van een 

grondexploitatie waaruit een deel van de kosten zou kunnen worden afgedekt. Er is steeds vanuit 

gegaan dat het evenemententerrein na de Floriade doorontwikkeld zou kunnen worden tot 

duurzame woonwijk. Investeringen ten behoeve van het evenement die overlapten met de 

investeringen die nodig waren voor de latere gebiedsontwikkeling konden daardoor worden 

geactiveerd in de grondexploitatie. De geraamde investeringen van € 33,2 miljoen zijn op basis 

van deze gedachtegang naar beneden bijgesteld met € 11,4 miljoen (de overlap). De resterende 

€ 21,8 miljoen is terechtgekomen in de originele business case. 

 

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

 

Geen grondexploitatie 

De Almeerse problematiek met betrekking tot langlopende grondexploitaties maakt dat het 

openen van een nieuwe grondexploitatie geen realistische optie meer is. Hierdoor vervalt ook de 

overlap van terreinontwikkeling ten behoeve van het evenement met de 

gebiedsontwikkelingsplannen ten behoeve van de lange termijn.  

 

Scheiding terrein- en vastgoedontwikkelingen en parkeervoorzieningen 

Bij het actualiseren van de business case is duidelijk geworden welke eisen met betrekking tot het 

realiseren van (tijdelijk) vastgoed er aan de Floriade gesteld worden door de Nederlandse 

Tuinbouw Raad en de Internationale Organisatie voor Tuinbouw Producenten. Dit heeft geleid tot 

het opnemen van diverse nieuwe posten in de business case. Er is voor gekozen om een zuivere 

scheiding aan te houden tussen de terreinkosten enerzijds en parkeren en 

vastgoed/evenementvoorzieningen anderzijds. Dit heeft ertoe geleid dat alle vastgoedkosten die 

in de originele business case onder terreinontwikkeling werden geschaard (zoals toiletten en 

theater) nu overgeheveld worden naar de categorie ‘Vastgoed en voorzieningen’. 

 

Daarnaast is besloten om de kosten van parkeervoorzieningen over te hevelen naar de categorie 

‘Parkeren en mobiliteit’, zodat de begrote uitgaven en inkomsten met betrekking tot parkeren 

eenvoudig in samenhang kunnen worden bezien. 

 

Kansenstrategie 

Net als in het gehele Masterplan het geval is, is voor de actualisatie van de 

terreinontwikkelingskosten uitgegaan van een kansenstrategie. Dit houdt in dat er in de business 

case wordt uitgegaan van een casco investering die kan worden uitgebouwd indien zich 

marktpartijen aandienen of er andere nieuwe mogelijkheden ontstaan. Deze versobering van het 

basisscenario vindt zijn weerslag in diverse terreinontwikkelingskosten. 

 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Terrein (incl. 20% onvoorzien) -          -          1.922 1.922 2.022 6.532 13.376 3.544 3.882     -          -          -          33.200   

Af: overlap grondexploitaties -          -          -          -          -          -          -            -          -11.364 -          -          -          -11.364 

TOTAAL -          -          1.922 1.922 2.022 6.532 13.376 3.544 -7.482   -          -          -          21.836   
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Van normatieve berekeningen naar een stedenbouwkundig ontwerp 

Bij het opstellen van het bidbook bestond er nog veel onduidelijkheid over de inrichting van het 

evenemententerrein. Daarom is ervoor gekozen om in de bijbehorende business case nog geen 

uitgewerkt inrichtingsplan na te streven, maar uit te gaan van zogenaamde normatieve 

berekeningen. Dit houdt in dat voor het hele gebied is uitgegaan van bijvoorbeeld het percentage 

weg- en bosoppervlakte, zodat kosten berekend kunnen worden zonder precies te weten wat 

waar komt te liggen. 

 

Sindsdien zijn er grote stappen gemaakt met betrekking tot de gebiedsinrichting, waardoor nu 

gesproken kan worden van een uitgewerkt stedenbouwkundig ontwerp dat ten grondslag ligt aan 

de geraamde terreinontwikkelingskosten (zie onderstaand; de raming van dit cascomodel is 

gemaakt op basis van de diagonale brug en van een kavelmaat van 50 *32. De onderstaande 

tekening van de gridmaat is niet de exacte weergave). In plaats van een normatief plan is nu 

concreter ingetekend hoe het terrein in grote lijnen zal worden ingericht. Daarnaast zijn de kosten 

nu berekend op basis van gedefinieerde kwaliteitsniveaus en ingemeten hoeveelheden met 

betrekking tot bijvoorbeeld de vierkante meters wegoppervlakte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling met betrekking tot verwervingen 

Sinds het binnenhalen van de Floriade is veel aandacht uitgegaan naar de verwerving van 

gronden op het geplande evenemententerrein. Ten tijde van het bidbook was er nog sprake van 

de volgende externe grondeigenaren op het Floriadeterrein: de duikschool, jachthaven Haddock, 

de omliggende gronden in Rijksbezit, het WOK restaurant en de camping. 

 

De volgende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: 

 Inmiddels is de duikschool in gemeentelijke handen. Met de verwerving hiervan was rekening 

gehouden in de originele business case als een verwerving, maar aangezien deze wordt 

ingezet voor het Floriade paviljoen kunnen de lasten worden afgedekt met een eigen 

exploitatie (via de vrienden van de Floriade) 

 Voor de verwervings-/inpassingskosten van het WOK-restaurant (kostenneutraal geraamd in 

originele business case) zijn ook algemene middelen ter beschikking gesteld in het kader van 

het Landschapsplan (zie H7) 

 De verwerving van de jachthaven is niet opgenomen, maar een deel van de omliggende 

Rijksgronden wel ten behoeve van de Landenpaviljoens en de boulevard. Met de kosten die 
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hiermee gepaard zullen gaan is nu rekening gehouden tegen functionele waarde. Het RVB 

heeft eerder aangegeven te kunnen instemmen de gronden in bruikleen te geven. 

 De camping (kostenneutraal in originele business case) zal worden ingepast. Dit houdt in dat 

een deel van het terrein voor een periode van 7 jaar ingebruik wordt genomen en dat de 

camping, met een kleinere omvang dan nu het geval is, op het Floriadeterrein actief kan 

blijven. Na de Floriade krijgt de camping weer de oorspronkelijke omvang. Met deze kosten 

(vermogensschade, omzetderving) is nu ook rekening gehouden. 

 

Wijzigingen met betrekking tot carré 

Ten tijde van het bidbook werd als onderlegger voor de terreinontwikkeling uitgegaan van het 

carré ontwerp van Winy Maas. Het vierkante evenemententerrein zou volledig worden ‘omlijst’ 

met een brede boulevard, zodat het vanuit de lucht extra duidelijk te herkennen zou zijn. Om een 

kostenbesparing te kunnen realiseren is hier echter een aanpassing aan gedaan, door in het 

cascomodel uit te gaan van een smallere weg. Daarnaast wordt er voorlopig vanuit gegaan dat 

richting het eiland Utopia geen grote, permanente bruggen, maar tijdelijke bruggen worden 

gebouwd. 

 

Landmaken 

In de originele business case werd er vanuit gegaan dat de watergang tussen het vasteland en 

Weerwatereiland versmald zou worden. Ten behoeve van de geactualiseerde business case is 

besloten om deze watergang intact te houden, waardoor een kostenbesparing kan worden 

gerealiseerd met betrekking tot het landmaken. 

 

Overige wijzigingen 

Ten slotte zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd: de prijzen zijn waar nodig op 

prijspeil 2015 gebracht, het percentage onvoorzien is verlaagd naar 10% en ook de 

opslagpercentages voor planontwikkelingskosten (10%) en voorbereiding, toezicht en uitvoering 

(14%) zijn bijgesteld. 

 

Business case Masterplan 2015 

Na bovengenoemde ontwikkelingen ziet de geactualiseerde deelbegroting er als volgt uit: 

 

 
 

De specificatie van de cascoterreininvestering is opgenomen in de geheime bijlage. Deze 

specificatie is geheim vanwege de financieel-economische belangen van de gemeente. 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Terrein -         227     836       3.561       6.630       5.347       2.277       2.728       3.881       1.363         -         -         26.849         

TOTAAL -         227     836       3.561       6.630       5.347       2.277       2.728       3.881       1.363         -         -         26.849         
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4.8 Vastgoed en Voorzieningen  

 

Wat stond er in het Bidbook? 

 

 
 
In het bidbook was als onderdeel van de terreininvestering een bedrag van € 2,7 miljoen 

opgenomen voor vastgoed/voorzieningen conform NTR eisen (toiletten, theater, glastuinbouw). 

Voor wat betreft de (iconische) vastgoedontwikkeling was ingezet op ontwikkeling door 

marktpartijen. De vastgoedontwikkeling is in zijn geheel buiten de Floriade-begroting gelaten. 

Indien de vastgoedontwikkeling niet tot stand komt was een voorziening voor achtervang 

opgenomen die in de definitieve gebiedsontwikkeling een bevolkingsvolgende functie kan 

hebben (school, gezondheidscentrum, buurtcentrum).  

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

In navolging van wat reeds eerder is gemeld over de grondexploitatie, wordt ook voor dit 

onderdeel een kansenstrategie gevolgd. Dat betekent dat we er niet op voorhand vanuit gaan dat 

er voor de NTR-eisen een omvangrijke vastgoedontwikkeling plaatsvindt voor met name de 

10.000 m2 binnenexpo ruimte. In het kader van de actualisatie van de business case zijn de eisen 

van de NTR en de AIPH tot in detail geanalyseerd. En in deze business case zijn deze eisen 

vertaald in basisvoorzieningen. Zo is voor de tentoonstellingsruimte uitgegaan van een tijdelijke 

voorziening en voor het buitentheater voor een basisniveau. Alle eisen zijn daarmee op basis van 

een hoog kwaliteitsniveau ingeraamd en vertaald. Een echte landmark kan behaald worden als de 

groene campusontwikkeling te combineren is met congres/tentoonstellingsfaciliteit. 

 

Op 24 november 2014 heeft de gemeente de duikschool op het Floriadeterrein aangekocht ten 

behoeve van het Floriade Paviljoen (voorheen: Floriade Holland House): de ontmoetingsplaats 

voor het (lokale) bedrijfsleven om kennis uit te wisselen, samen te werken en innovaties te tonen 

rondom het thema Growing Green Cities. De gemeente heeft een intentie overeenkomst gesloten 

met de provincie en de vrienden van de Floriade over het Floriade Paviljoen. De vrienden van de 

Floriade gaan de duikschool transformeren en zelf exploiteren. Er zijn in dit verband dan ook geen 

kosten geraamd. 

 

Business case Masterplan 2015 

 

 
 

De tentoonstellingsruimte en de congresruimte zijn ingerekend op tijdelijke voorziening van hoge 

kwaliteit. Deze zijn evenals de kas en de theatereisen berekend met het bouwkostenkompas. Voor 

de toiletten en de kantoorvoorzieningen zijn de berekening gebaseerd op huurprijzen. De raming 

is getoetst door een specialist in tijdelijke tentoonstellingsvoorzieningen voor dergelijke grote 

evenement en met dit budget kan de gewenste hoge kwaliteit behaald worden. De exacte 

specificatie is opgenomen in de geheime bijlage.  

  

KLASSE

NORM. 

BEDRAG

% 

ONVOORZ.

ONVOORZ. 

(€)

% 

VTU/POK

VTU/POK 

(€) TOTAAL

Toiletten 250               10% 25                 30% 83                 358               

Glastuinbouw 160               10% 16                 30% 53                 229               

Theater 1.500           10% 150               30% 495               2.145           

Totaal 1.910           191               630               2.731           

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Tentoonstellingsruimte, kas, theatereisen -         -         -           -              -              -              -              -              4.651       -               -         -         4.651        

Congresaccomodaties/perscentrum/kantoorruimte/toiletten, ov.eisen -         -         -           -              -              -              -              -              -              1.192         -         -         1.192        

Onvoorzien -         -         -           -              -              -              -              -              465          119           -         -         584           

Totaal -        -        -          -             -             -             -             -             5.116    1.311      -         -        6.428        
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4.9 Mobiliteit en Parkeren 

 

Wat stond er in het Bidbook? 

 

 
 

 
 

In het bidbook was rekening gehouden met een vaarverbinding tussen het stadshart en de entree 

van het evenementen terrein. Er werd vanuit gegaan dat de geraamde kosten ten bedrage van 

€ 4,6 miljoen zouden kunnen worden terugverdiend met de opbrengsten, waardoor de 

vaarverbinding kostenneutraal in de business case werd geplaatst. 

 

Voor de aanleg van 4.500 autoparkeerplaatsen en 100 parkeerplaatsen voor bussen was € 2,9 

miljoen begroot binnen de terreinontwikkelingskosten. Daarnaast werd rekening gehouden met 

kosten voor slagbomen, parkeerinstallaties en de beplanting van fruitbomen voor in totaal 

€ 290.000. Hiertegenover zijn parkeeropbrengsten gerekend van in totaal € 3.333.000 (2 miljoen 

bezoekers, 50% met de auto, 3 personen per auto, 10 euro per auto). 

 

Daarnaast was een kabelbaan opgenomen in het basisplan. Hiervoor was private exploitatie het 

uitgangspunt.  

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

Eén categorie voor bereikbaarheid en mobiliteit 

In de geactualiseerde business case is ervoor gekozen om alle met bereikbaarheid 

samenhangende kosten en opbrengsten onder één categorie te scharen. Het gaat hierbij om de 

aanleg van parkeerterreinen (terreinontwikkeling in originele business case), de overige kosten en 

opbrengsten van parkeren en de verbinding tussen het stadscentrum en het evenmentterrein. 

Daarbij is uitgegaan van de volgende verkeersuitgangspunten op basis van diverse onderzoeken: 

45% auto 

25% touring car 

35% OV 

5% fiets 

 

Vaarverbinding naar kansenstrategie 

Waar in het bidbook nog rekening werd gehouden met een vaarverbinding tussen het 

stadscentrum en het evenementen terrein is deze in het Masterplan verdwenen. Het idee 

hierachter is dat de vaarverbinding geen onderdeel van de Floriade begroting zal hoeven uit te 

maken, maar in principe  aan de markt wordt overgelaten. 

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Steigers uitbreiding wandellaan TAXI 

upgraden 80 meter 20.000 -          -          -          -          -          -          -          -          1.000 -          -               -               1.000       

Tenderen vervoerbehoefte (180 dagen * 

6000 bezoekers * 3,33 kostprijs) -          -          -          -          -          -          -          -          -          3.240 -               -               3.240       

Ticketsysteem Esplanade -          -          -          -          -          -          -          -          -          100     -               -               100          

Bewegwijzering -          -          -          -          -          -          -          -          -          100     -               -               100          

Onvoorziene kosten -          -          -          -          -          -          -          -          -          180     -               -               180          

TOTAAL -          -          -          -          -          -          -          -          1.000 3.620 -               -               4.620       

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Tenderbijdrage rondvaart licentie -          -          -          -          -          -          -          -          -          4.320 -               -               4.320       

Vergoedingen Ontwikkelaars en 

ondernemers Stadscentrum -          -          -          -          -          -          -          -          -          300     -               -               300          

TOTAAL -          -          -          -          -          -          -          -          -          4.620 -               -               4.620       

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Overige kosten (slagboom, automaat, etc..) -          -          -          -          -          -          -          -          250     -          -               -               250          

Beplanting fruitbomen -          -          -          -          -          -          -          -          40       -          -               -               40            

TOTAAL -          -          -          -          -          -          -          -          290     -          -               -               290          

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Opbrengsten -          -          -          -          -          -          -          -          -          3.333 -               -               3.333       

TOTAAL -          -          -          -          -          -          -          -          -          3.333 -               -               3.333       
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Shuttlebus service richting evenementterrein 

Waar de vaarverbinding uit de business case is verdwenen, is hiervoor een shuttleservice in de 

plaats gekomen. Omdat geen rekening gehouden wordt met marktinitiatieven op dit onderdeel, 

is er rekening gehouden met de volgende drie shuttlebus verbindingen: 

a. Voor OV-reizigers (station) naar het evenemententerrein; 

b. Voor autoparkeerders in het Stadscentrum naar het evenemententerrein; 

c. Voor autoparkeerders vanaf de uitwijklocatie naar het evenemententerrein;  

 

Verdieping onderdeel parkeren 

In het onderdeel parkeren is een verdieping aangebracht. Zowel de parkeerkosten als de 

parkeeropbrengsten worden voornamelijk bepaald door de gewenste parkeercapaciteit. Op basis 

van de behoudend begrote aantal bezoekers van 2.125.000 wordt verwacht dat voor auto 

parkeren, inclusief personeel, circa 5.000 plaatsen benodigd zijn en voor parkeren van touringcars 

circa 150.   

 

In totaal is er rekening gehouden met 5.000 parkeerplaatsen. Ten behoeve van het autoparkeren 

worden de 6 verschillende locaties voorzien. 

 Sturmeypad: 4,8 hectare en 1.660 parkeerplaatsen 

 Steiger (voor personeel): 1,35 hectare en 460 parkeerplaatsen 

 Bergsmapad: 1,25 hectare en 430 parkeerplaatsen 

 Voor de geplande ingang (VIP’s en invaliden): 0,3 hectare en 110 parkeerplaatsen 

 Minimale overcapaciteit stadscentrum: aantal hectare onbekend, 1.000 parkeerplaatsen 

 Uitwijkterrein buiten de stad: 3,6 hectare en 1.340 parkeerplaatsen (tevens de locatie voor 

touringcars) 

 

Business case Masterplan 2015 

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de volgende geactualiseerde deelbegroting: 

 

 
 

De kosten bestaan uit a) de kosten van de parkeerterreinen incl. slagbomen en omheining (€ 3,5 

miljoen). De VTU en POK zijn hierbij tezamen op 15% gezet vanwege ervaringen van tijdelijke 

parkeerterrein in Olympiakwartier. Er is een stelpost opgenomen van 100.000 euro voor 

fietsparkeren en busperron voor bediening OV stromen.  Tevens zijn de kosten van 3 

transfersoorten berekend: a) OV reizigers vervoeren naar Floriade; b) Autoparkeerders van het 

Stadscentrum naar de Floriade en c) Autoparkeerders op de uitwijkvoorziening naar de Floriade. 

Deze kosten bedragen € 1,2 miljoen. Voor OV is uitgegaan van kostenneutraliteit, daarom zijn ook 

de opbrengsten daarvan geraamd (toeslag op kaartje: € 600.000). De parkeerinkomsten zijn 

geraamd op het dagtarief van Almere (€ 9,50) en bedragen € 3,2 miljoen. De exacte 

tariefdifferentiatie moet op termijn worden uitgewerkt. 
  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Parkeerplaatsen -         -         -           -              -              -              -              1.772       1.772       -               -         -         3.544           

Tranferkosten -         -         -           -              -              -              -              -              -              1.223         -         -         1.223           

TOTAAL -         -         -           -              -              -              -              1.772       1.772       1.223         -         -         4.767           

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Opbrengsten -         -         -           -              -              -              -              -              -              3.833         -         -         3.833           

TOTAAL -         -         -           -              -              -              -              -              -              3.833         -         -         3.833           
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4.10 Parkmanagement 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

 

 
 

Om het terrein na afloop van de Floriade (legacy) om te kunnen bouwen naar een 

gebiedsontwikkeling is een bedrag van € 1 miljoen opgenomen. Dit betreft ondermeer het 

verwijderen van de hekken en eventueel straatmeubilair. In deze begroting is niet opgenomen 

een opbrengst uit veiling van de resterende producten. Deze kan desgewenst gebruikt worden 

om onvoorziene uitgaven te bekostigen. Voor eventuele extra beheerlasten en 

transformatiekosten van het gebied is een bedrag opgenomen van € 2,0 in de post 

overig/onvoorzien. Tezamen wordt deze post Parkmanagement genoemd. 

 
Ontwikkelingen 2012-2015 

Het openbare gebied van het Floriadeterrein is nu in beheer van de gemeente, maar uitgangspunt 

is dat dit vanaf de start van de ontwikkeling van het expoterrein wordt overgedragen aan de 

Floriade B.V. Naar verwachting vanaf 2018 is Floriade B.V. daarmee –tezamen met de deelnemers 

en ontwikkelende partijen– verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van zowel het 

evenemententerrein als van bijbehorende voorzieningen. Als tegemoetkoming voor de Floriade 

BV zal de gemeente bij inwerkingtreding het huidige beheerbudget (ijkjaar 2015) gekapitaliseerd 

voor de jaren 2018 t/m 2022 overmaken aan de Floriade B.V. Dit betreft ca. € 50.000. 

 

Kwaliteitsniveaus beheer 

Het CROW, kenniscentrum voor o.a. openbare ruimte, heeft een kwaliteitscatalogus ontwikkeld 

waarmee vijf ambitieniveaus worden onderscheiden. A+ (zeer hoog, A (hoog), B (basis), C (laag) 

en D (zeer  laag).  In de business case is voor de periode 2016-2022 ten aanzien van het 

Floriadeterrein het kwaliteitsniveau A (hoog) toegepast voor de berekening. Voor de periode na 

2022 is het kwaliteitsniveau B (gemiddeld) gehanteerd. Het terrein wordt nu door de gemeente 

op B-C niveau onderhouden. Kwaliteitsniveau A is vergelijkbaar met centrumkwaliteit. Niveau B 

wordt toegepast in woonwijken;  C vaak op bedrijventerreinen en buitengebied. 

 

Rekeninstrumentarium 

De beheerkosten zijn in de zogenaamde Rekenmotor Beheer doorgerekend voor het Basismodel 

op basis van de kengetallen van de terreinberekening. De Rekenmotor Beheer is een gevalideerde 

database van eenheidsprijzen voor te onderscheiden beheercategorieën. Het is ontwikkeld om de 

beheerlasten, meerjarenprogrammering en kostenefficient beheerniveau van de openbare ruimte 

te berekenen. De motor is toegesneden op de gemiddelde omstandigheden bij het beheren van 

de Almeerse openbare ruimte. De eenheidsprijzen waar uiteindelijk mee gerekend wordt, zijn 

zoveel mogelijk gebaseerd op de actuele marktprijs of de prijs die mag worden verwacht bij een 

aanbesteding. 

 

De Rekenmotor Beheer berekent de life cycle kosten van het beheer. Deze totale beheercyclus 

kan worden opgesplitst in: 

a. Dagelijks beheer: inspectie, dagelijks verzorgend onderhoud en reparatiewerkzaamheden 

b. (Middel)lange termijn beheer: planmatig onderhoud (o.b.v. een meerjarenplanning), groot 

onderhoud (levensduur verlengende maatregelen) en vervangingsinvesteringen 

Voor de periode 2016-2022 is gerekend met de kosten voor het dagelijks beheer. Voor de 

periode na 2022 is gerekend met de totale life cycle kosten. 

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Legacy -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         1.000  -         1.000      

Beheerlst en transformatiekn -         -         -         -         -         -         -         -         -         2.000  -         -         2.000      

TOTAAL -         -         -         -         -         -         -         -         -         2.000 1.000 -         3.000      
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Ontwikkeling van het beheer 

De ontwikkeling van het Floriadeterrein zal zich stapsgewijs voltrekken. Grofweg zal de 

ontwikkeling van het terrein zich als volgt voltrekken: 

 2016 – 2018: vooral bouwrijpmaken, kap bomen en zetting van de ophoging.  

 Vanaf 2017: Start inrichten Weerwatereiland en aanleg bruggen  

 Vanaf 2018: Start inrichten Waterhout  

 Vanaf 2019: Start inrichten A6-zone 

 Vanaf 2020: Start afwerken boulevard, expowaardig inrichten terrein 

 

Als een deelgebied is ingericht, zal deze moeten worden beheerd. Omdat met name het 

plantgoed de eerste jaren veel verzorging nodig heeft (i.v.m. bijvoorbeeld onkruid) en dat het om 

een tuinbouwtentoonstelling gaat is gekozen dit te doen op kwaliteitsniveau A. Het groen moet 

er geweldig bij liggen. De kosten voor het dagelijks beheer zullen zich dan als onderstaand 

ontwikkelen.  

 

 
 

De beheerkosten zullen door de gemeente worden gedragen tot de collectieve delen van het 

terrein zijn gerealiseerd. Naar verwachting wordt per 2018 het beheer overgedragen aan de 

Floriade BV. Het daarmee corresponderende budget van 50.000 wordt overgeheveld naar de BV. 

Dit is vanwege het beperkte bedrag niet ingerekend. 

 
Afvalophalen en beveiliging en bewatering 

Er is geen budget opgenomen voor beheer parkeerplaatsen, afval ophalen (incl. parkeerterreinen), 

beveiliging en bewatering. Daarvoor was nog onvoldoende duidelijk over de feitelijke situatie om 

dit mee te nemen. Daarnaast is er op dit moment onvoldoende referentiemateriaal aanwezig voor 

bijvoorbeeld een stelpost. De post onvoorzien zal dat moeten opvangen.  

 

Business case Masterplan 2015 

 

 
 

Om het terrein na afloop van de Floriade (legacy) om te kunnen bouwen naar een 

gebiedsontwikkeling blijft een stelpost van € 1 miljoen opgenomen. Er zijn op dit moment geen 

aanleidingen om hierop aanpassing te doen. Deze middelen zijn gereserveerd voor ondermeer 

het verwijderen van de hekken en eventueel straatmeubilair. Niet opgenomen is een opbrengst 

uit veiling van de resterende producten. Deze kan desgewenst gebruikt worden om onvoorziene 

uitgaven te bekostigen. 

 

De beheerkosten (dagelijks beheer) in de periode 2017 t/m 2022 bedragen € 4,0 miljoen, waarbij 

vanuit de tuinbouwsector een bijdrage ter grootte van 50% verwacht wordt. In de business case 

wordt derhalve gerekend met beheerkosten van netto € 2,0 miljoen.  

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bouwrijpmaken

Weerwatereiland + bruggen

Waterhout/riolering/infra A6

A6-zone

Afwerking boulevard/steiger

Beheerkosten (mln €)* 0,00 0,00 0,25 0,43 0,82 0,85 0,85 0,85

Excl. overdracht regulier beheer budet van ca. €11.000 per jaar (vanaf naar verwachting 2018) en excl. afvalophalen, beveiliging en bewateringsysteem

G. Beheer en Legacy

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Legacy -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         1.000  -         1.000      

Beheerlst en transformatiekn -         -         0        0        123     214     411     426     426     426     -         -         2.025      

TOTAAL -         -         0        0        123    214    411    426    426    426    1.000 -         3.025      
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Arboretum 

Het arboretum is het duurste beheeronderdeel van het terrein. In de business case is voor het 

arboretum uitgegaan van 1.400 bomen, 
1
/3 sierplantsoen/bodembedekkers/bloembollen,  

1
/3 

struiken en 
1
/3 bosplantsoen. Omdat er op dit moment nog geen beplantingsplan is voor het 

grondvlak van het arboretum, is de aanname gedaan dat deze bestaat uit een mix van 

onderstaande categorieën: 

 
 Kosten dagelijks beheer, excl. correctief onderhoud (in €/m2) 

 A-niveau (t/m 2022) B-niveau (na 2022) 

Gazon 0,69 0,35 

Sierplantsoen 3,87 2,50 

Bodembedekkende heesters 11,64 8,70 

Vaste planten 21,97 13,24 

Sierperken 51,81 19,90 

 

Uit deze bandbreedte is als aanname voor de berekening van het beheer een gemiddeld bedrag 

van € 11,64/m2 (bodembedekkende heesters) gekozen vanwege schaalvoordelen. Pas als er een 

gedetailleerd beplantingsplan is gemaakt kunnen de definitieve beheerkosten in beeld worden 

gebracht.  

 
Inrichting kavels 

Tijdens de expo is voor het beheer van de kavels (dus binnen de arboretumranden) gerekend met 

een mix van bodembedekkende heesters en vaste planten). Er is vanuit gegaan dat de 

beheerkosten hiervan gedragen worden door de inrichter(s). Na de expo is voor het beheer van 

de kavels gerekend met extensief gazon. 

 

Legacy 

Het beheer van het Floriadeterrein na afloop van de expo wordt gesplitst. De gemeente beheert 

de collectieve delen van het terrein. De Floriade B.V. borgt uiterlijk 2020 het structurele beheer 

van het expoterrein. Wanneer de B.V. hierin niet slaagt danwel de gebiedsontwikkeling geen 

mogelijkheden biedt, zal het beheerniveau van het expoterrein worden teruggebracht naar het 

minimumniveau respectievelijk de situatie in 2015. Dit kan in casu bijvoorbeeld betekenen dat het 

arboretum qua beplanting wordt teruggebracht tot bomen en gras. Onderstaand een verdeling 

van het beheer na 2022. 

 

Gemeente Almere Floriade B.V. 

 Dreef, busbaan en fietspad in de A6-zone  Arboretum 

 Boulevard inclusief grasranden  Alle paden 

 Kunstwerken (bruggen, e.d.)  Kavels 

 Riolering inclusief gemaal  

 Taluds van de A6  

 Oevers  

 Bos op het Weerwatereiland  

Geraamde totale life cycle kosten tegen 

beheerniveau B: € 0,4 miljoen per jaar 

Geraamde totale life cycle kosten tegen 

beheerniveau B: € 0,7 miljoen per jaar 
(dagelijks beheer € 0,07 mln; middellange termijn beheer € 0,33 mln) (dagelijks beheer € 0,57 mln; m.lange termijn beheer € 0,13 mln) 

 

NB. Mogelijk dat de kosten voor planmatig, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen iets 

hoger zijn aangezien er in de periode 2016-2022 geen kosten voor het beheer op de 

(middel)lange termijn zijn doorberekend.  
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4.11 Overig (incl. Making of) 

4.11.1 Kosten deelname Floriade 

 

Wat stond er in het Bidbook? 

 

 
 

Op basis van de eisen van de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR) is in het bidbook een budget 

van € 3 miljoen opgenomen. Hiermee zal de NTR in de vorm van co-financiering bijdragen aan 

hoogwaardige inzendingen die voor de realisatie van paviljoens vanuit de verschillende 

tuinbouwsectoren worden ingediend. Daarnaast dient gedurende de 10 jaar in aanloop naar de 

Floriade een jaarlijkse contributie betaald te worden van € 15.000. Omdat de genoemde € 3 

miljoen voorheen betaald werd door de inmiddels opgeheven productschappen, is er vanuit 

gegaan dat ook de tuinbouworganisaties die de productschap taken hebben overgenomen, zullen 

bijdragen. Om deze reden is uitgegaan van inkomsten van € 340.000. 

 

Ten slotte is in de originele business case onder de post Onvoorzien/Achtervang een reservering 

getroffen voor  twee andere kostenposten, die in de geactualiseerde business case worden 

overgeheveld naar de categorie Startfee. Het gaat hier om kosten voor registratie bij het Bureau 

voor Internationale Exposities (BIE) ten bedrage van € 167.000 en een financiële garantie van 

€ 25.000 aan de Internationale Organisatie voor Tuinbouw Producenten (AIPH). 

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

 

Nieuwe afspraken met de NTR 

Recentelijk zijn met de NTR gesprekken gestart om de afspraken te formaliseren middels het 

sluiten van een licentie- en een samenwerkingsovereenkomst. Uit deze gesprekken is van NTR-

kant de wens naar voren gekomen om de fasering van de € 3 miljoen aan te passen. Afgesproken 

is dat per 31 juli 2020 de eerste € 1,5 miljoen zal worden overgedragen, waarna precies een jaar 

later de andere helft volgt. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente (of de op te richten BV) 

een stem zal hebben in de toekenning van deze budgetten aan inzenders. 

 

Overheveling reserve BIE-registratie en AIPH-garantie 

Zoals hierboven reeds toegelicht, is er voor gekozen om alle bedragen die met de Startfee 

samenhangen samen te voegen. 

 

Overheveling bijdrage tuinbouworganisaties 

Over bijdragen vanuit de tuinbouworganisaties (€ 340.000 in de originele business case) zijn nog 

geen harde afspraken gemaakt. Omdat deze potentiële bijdragen feitelijk als een vorm van 

sponsoring kunnen worden beschouwd, is er in deze geactualiseerde business case voor gekozen 

om ze (niet expliciet genoemd) onder de categorie sponsorbijdragen te scharen. 

 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Programma NTR (nog in te vullen) -         -       -         -         -         -         -           500     750        1.750    -         -       3.000     

Contributie 15      15     15      15      15      15      15        15      15         15        -         -       150        

Registratie BIE / Garantie AIPH -         -       -         -         -         -         -           -         -            192       -         -       192        

Totaal 15      15     15      15      15      15      15        515     765        1.957    -         -       3.342     

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Greenport -         -       -         -         -         -         -           20      20         30        -         -       70          

Tuinbouw Flevoland -         -       -         -         -         -         -           30      30         40        -         -       100        

LTO -         -       -         -         -         -         -           30      30         40        -         -       100        

Ondernemers Almere -         -       -         -         -         -         -           20      20         30        -         -       70          

Totaal -         -       -         -         -         -         -           100     100        140       -         -       340        
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1 procent van ticket opbrengsten voor AIPH 

In de originele business case was er nog geen rekening gehouden met de eis van de AIPH dat 1% 

van de ticket opbrengsten dient te worden afgedragen. 

 

Business case Masterplan 2015 

De hierboven genoemde ontwikkelingen leiden tot de volgende deelbegroting: 

 

 
 

4.11.2 Making of 

 
Wat stond er in het Bidbook? 

 

 

 
Als programmabudget voor de Making of is een budget van € 4 miljoen gereserveerd. Dit is 

bedoeld als werkbudget voor de organisatie van deze pre-Floriade en zal worden aangewend als 

aanjaagbudget om de merknaam Floriade verder te laden en bestaande evenementen of 

activiteiten in een Floriade jasje te steken. 

 

Hiertegenover zijn inkomsten geraamd, doordat er vanuit gegaan is dat marktpartijen in totaal € 2 

miljoen aan de Making of zullen bijdragen door merk-, gebieds- en programmarechten af te 

nemen. Daarnaast is uitgegaan van een provinciale bijdrage van € 2 miljoen. 

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

 
Uitvoering programma 

Sinds het binnenhalen van het evenement zijn de volgende zaken in gang gezet: 

 Onder de noemer ‘Growing green cities’ worden bewoners en bedrijven gestimuleerd om bij 

te dragen aan verduurzaming van de stad; 

 Almere maakt deel uit van het internationale Growing green cities netwerk, deels ten behoeve 

van de Making of; 

 De ‘Urban greeners’ is een groep jonge ondernemers die sinds 2013 innovatieve projecten, 

lesprogramma’s, start-ups en evenementen initieert; 

 In 2014 is een Stichting opgericht voor de Jeugdfloriade, die voorafgaand aan de grote 

Floriade wordt georganiseerd. 

 
Aan deze onderdelen van de Making of is sinds 2013 circa € 0,3 miljoen uitgegeven vanuit de 

gemeentelijke reserve.   

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Programma NTR (nog in te vullen) -        -         -         -         -           -         -         1.500  1.500  -           -              -      3.000    

Contributie 15     15      15      15      15        15      15      15      15      15         -              -      150       

Registratie BIE / Garantie AIPH -        -         -         -         -           -         -         -         -         192       -              -      192       

AIPH 1% van de netto opbrengsten -        -         -         -         -           -         -         -         -         337       -              -      337       

Totaal 15     15      15      15      15        15      15      1.515  1.515  544       -              -      3.679    

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Oplopend programma /Making of 300          400          400          400          400          400          400          500          800          -               -               -               4.000       

Totaal 300          400          400          400          400          400          400          500          800          -               -               -               4.000       

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Tijdelijke huurcontracten / pacht -               -               50            50            50            60            60            60            100          20            -               -               450          

Brand-slots: Floriade-Michelin (restaurants, hotels, vervoerders)-               -               -               -               -               -               -               100          200          250          -               -               550          

Reclameinkomsten/zuilen/buitenreclame -               -               -               -               -               -               -               -               200          250          -               -               450          

Nieuw Eiland / Platform -               -               -               -               -               -               50            50            50            -               -               -               150          

Inkomsten zakelijke programmering -               -               -               -               -               -               -               -               200          200          -               -               400          

Totaal -               -               50            50            50            60            110          210          750          720          -               -               2.000       
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Bijdrage provincie aan innovatiewerkplaats 

De provinciale bijdrage van € 2 miljoen aan de Making is definitief geworden. De middelen 

komen via het Fonds verstedelijking Almere ten gunste van het programma Floriade werkt! Op 

het Floriadeterrein wordt een innovatiewerkplaats ingericht van waaruit lokale en regionale 

bedrijven en instellingen onderzoek gaan doen, uitvindingen zullen demonstreren en hun netwerk 

zullen uitbreiden. Op deze wijze wordt de economische ontwikkeling van de regionale 

tuinbouwsector gestimuleerd, alsmede de realisatie van een circulaire economie. 

 
Taakstellende korting € 2 miljoen 

Bovengenoemde innovatiewerkplaats past binnen de doelstellingen van het Making of 

programma, maar met een dergelijke aanwending van de provinciale bijdrage werd in het 

bidbook geen rekening gehouden. Wanneer de originele plannen niet zouden worden aangepast, 

zou dit een tekort in de business case tot gevolg hebben. Daarom is besloten om het budget voor 

de originele Making plannen taakstellend met € 2 miljoen naar beneden bij te stellen.  
 

Reclame- en overige markinkomsten  

Binnen de origineel begrote marktinkomsten ten behoeve van de Making of is onder andere 

rekening gehouden met € 450.000 aan inkomsten uit tijdelijke huur en pacht van Floriadegebied. 

Met de kennis van nu wordt het begroten van dergelijke inkomsten niet als realistisch beschouwd. 

Om die reden is de opbrengstenpost teruggebracht naar € 1,5 miljoen onder de brede noemer 

van reclame- en marktinkomsten. Er is geen raming opgenomen voor het evenementjaar zelf. 

 
Business case Masterplan 2015 

De hierboven geschetste ontwikkelingen leiden tot de volgende deelbegroting: 

 

 
 

Het jaarbudget van 200.000 euro per jaar voor de making of heeft de volgende specificatie: 

 

Jeugdfloriade / Urban Greeners: 

 € 50.000 Almere founding partner 

 € 30.000 personele unie tussen Jeugdfloriade en Floriade 

 

Internationaal programma ‘a call for action’ 

 € 120.000 voor stedenprogramma’s en uitwisselingen 

 

De Growing Green Cities beweging in de stad incl. congressen,  events en festivals wordt 

bekostigd uit de bestaande programmabudgetten van de gemeente Almere. 

 

De specificatie van Floriade Werkt! dat wordt bekostigd uit de provinciale 10 miljoen is nog niet 

beschikbaar. Het is de bedoeling hier een substantieel deel cofinanciering bij te genereren. 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Oplopend programma /Making of 101     229     200       200          200          200          200          300          370          -               -         -         2.000           

Programma Floriade werkt! -         -         1.000     200          200          200          200          200          -              -               -         -         2.000           

Totaal 101     229     1.200    400          400          400          400          500          370          -               -         -         4.000           

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Reclame en overige marktinkomsten -         -         -           50           50           100          250          450          600          -               -         -         1.500           

Totaal -         -         -           -              -              -              -              -              -              -               -         -         -                 
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4.11.3 Overig Onvoorzien 

 

Wat stond er in het Bidbook? 

 

 
 

Deze voorziening betreft de onvoorziene kosten in de business case behoudens het evenement 

(in het evenement is immers een eigen post voor onvoorziene kosten opgenomen) voor een 

maximum van € 1,8 miljoen. 

 

Ontwikkelingen 2012-2015 

De post overig onvoorzien heeft betrekking op een onvoorziene (20%) kosten op de onderdelen 

parkeren en mobiliteit, kosten voor de deelname Floriade, making of, beheer en de transformatie 

naar de legacy.  Al deze posten worden in de business case van het masterplan al dan niet 

geactualiseerd en hebben een effect op deze post.   

Voor de business case is besloten om over het bedrag van de kosten van deelname Floriade geen 

onvoorzien te berekenen, omdat deze bedragen zijn vast gesteld. 

Business case Masterplan 2015 

 

 
 

De raming is op 20% gesteld omdat een aantal zaken zoals het beheer van parkeerterrein en 

afvalinzameling op het terrein ook nog niet van een raming zijn voorzien.   

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Overig Onvoorzien -          -          -          -          -          -          -            808     500        500       -          -          1.808     

Totaal -          -          -          -          -          -          -            808     500        500       -          -          1.808     

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Overig Onvoorzien -         -         40         40           65           83           122          500          514          330           -         -         1.692           

Totaal -         -         40         40           65           83           122          500          514          330           -         -         1.692           
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5 Geldstromen: Financiering, Fasering en Fiscaliteit 

 

5.1 Inleiding 

De financiën van de Floriade krijgen een nauwe verbinding met de financiën van de gemeente 

Almere. Voor het doen van investeringen en grondtransacties zijn kredieten en reservemutaties 

nodig en voor het financieren van het evenement middels de BV kan kapitaal worden verstrekt, 

leningen worden verstrekt of garanties worden afgegeven. Ook voor de regie op het evenement 

en de geldstromen zullen er lasten via de gemeentebegroting verlopen. Kortom: de Floriade heeft 

de komende jaren veel impact op de gemeentelijke financiële positie. 

 

De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen die de duidelijkheid over de geldstromen 

hebben meegegeven (de LA-motie over de jaarlijkse accountantsrapportage van alle geldstromen, 

contracten en afspraken en risico’s en de PVV-motie over de halfjaarlijkse rapportage over de 

financiën van de Floriade). 

 

Dit hoofdstuk geeft de hoofdkoers van de geldstromen weer en benoemd wat in de business case 

is meegenomen voor indexering, financiering en fiscale aspecten. De duiding van de 

gemeentelijke geldstromen bepaalt hoe hier per element mee wordt omgegaan. 

 

5.2 Geldstromen 

De business case kent een volume van € 92 miljoen over een periode van 10 jaar.  Voor het 

financiële regime is het nodig de business case zodanig vorm te geven dat de volgende 

driedeling kan worden gemaakt. 
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Hierdoor is er transparantie in de geldstromen te verkrijgen doordat alle evenementgerelateerde 

uitgaven en de uitgaven in samenwerking met de sector via de BV gaan. Dat wat te maken heeft 

met de basisinfrastructuur van het terrein blijft bij de gemeente en wordt door de gemeente 

uitgevoerd. Dat komt omdat er snel moet worden gestart met de activiteiten en dat een goede 

borging van de verbindingen tussen het Landschapsplan en het Rondje Weerwater kan 

plaatsvinden. Deze grote infrastructurele werken zijn core business van de gemeente. De invulling 

ten behoeve van het evenement (gridinrichting) kan dan door de BV plaatsvinden. 

 

Voor de uitgaven die door de BV worden gemaakt, dient in overleg met de aandeelhouder(s) voor 

financiering worden zorggedragen. Deze dienen met de kaartverkoop en evenementgelden zoals 

sponsoring te worden goedgemaakt in met name het evenementjaar. 

 

Voor de gemeente zullen ook kosten gemaakt worden voor activiteiten die rondom het 

evenement zijn, maar niet per se door de BV worden opgepakt, waarvan in ieder geval de 

aansturing van de BV. Deze moeten worden gedekt in de gemeentebegroting. Dit noemen we 

regie-uitgaven. In de beginfase zal zich dit op bepaalde onderdelen moeten ontwikkelen, met 

name in de organisatiekosten en in het kader van de making of. 

 

De gemeente maakt het terrein gereed voor verhuur aan de vennootschap (of bruikleen) om daar 

de wereldexpo te organiseren. De investering wordt waar nodig geactiveerd en afgeschreven (na 

aftrek bijdragen). De overheidsbijdragen van gemeente en provincie en mogelijk BDU middelen 

kunnen ervoor zorgdragen dat de boekwaarde van de terreininvestering zo beperkt mogelijk 

blijft. Deze kosten dienen door de BV te worden bekostigd middels verhuurpenningen.  

 

Dit leidt tot het volgende faseringsbeeld per categorie: 

 

 
 
 

5.3 Fasering en indexering 

Belangrijk in de business case is wanneer de uitgaven plaatsvinden. Dit heeft effect op prijspeil en 

financieringskosten. De business case van het bidbook is opgesteld op basis van prijspeil 2012. In 

het bidbook waren geen kosten opgenomen voor indexering. 

 

In de actualisatie is wel rekening gehouden met indexering. We zijn uitgegaan van prijspeil 2015. 

De kosten zijn geïndexeerd met 1,5% en de overheidsbijdragen zijn niet geïndexeerd aangezien 

deze als vaste bedragen zijn toegezegd. Dat betekent dat kosten en opbrengsten niet geheel 

synchroon lopen. Dit indexeringsnadeel is echter als nihil berekend. De oorzaak hiervan is dat de 

opbrengsten aan het eind voor alle jaren geïndexeerd worden en de kosten geleidelijk. Daarmee 

wordt het effect van de vaste overheidsbijdragen teniet gedaan. 

 

  

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

BV -          -          -          1.707   2.953   2.761   4.030    11.079  22.149  16.486  1.854        409       63.427  

Gemeente - Regie 74       783      2.316   381      386      392      398       404       191       194       84             86        5.690    

Gemeente - Terrein -          227      836      3.561   6.218   5.561   1.892    779       1.406    651       -               -           21.130  

Financiering -128    -169    -136    -383    -111    170      182       618       1.489    -102     -87           -64       1.278    

Opbrengsten

BV -          -          -          -          175      303      741       1.818    2.599    4.829    49.671       -           60.137  

Gemeente 500      2.000   2.500   2.500   10.993 2.975   2.000    4.500    -           -           3.884        -           31.852  
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5.4 Financiering 

In het bidbook is gerekend met financieringskosten ter hoogte van 5%. De rentekosten als gevolg 

van vervroegde grex investeringen kwamen daarbij voor rekening van de business case Floriade, 

zodat de voorfinanciering niet ten laste van de gebiedsontwikkeling kwam. De financieringskosten 

waren berekend op € 1.545.000. 

Aan de hand van de nieuwe fasering van de uitgaven zijn de rentelasten voor het Masterplan 

bepaald. De rente is hierbij bepaald op een percentage van 4,5. Dit is de huidige rekenrente. 

Hierbij hebben we totale cash flow van het Masterplan genomen. Dit leidt tot een nieuwe raming 

van de financieringskosten van € 1.278.000. 

 

5.5 Fiscaliteit 

De Floriade heeft met diverse fiscale vraagstukken te maken. Dit betreft in ieder geval het BTW-

regime van de kaartverkoop (6 of 21%), het BTW-regime bij de verhuur van het terrein 

(commercieel of compensabel) danwel de ingebruikneming, mogelijk consequenties voor de 17-4 

status van de grond, vennootschapsbelasting bij de BV. De business case is fiscaal-neutraal 

opgebouwd. Op de cruciale momenten in de uitwerking van de afspraken tussen BV en gemeente 

zal advies gevraagd worden over de juiste fiscale invulling. 

 

Voor het terrein is het advies te opteren voor een met btw belaste huur. Het bewerkte terrein 

wordt door de BV gebruikt voor het verlenen van met btw belaste prestaties, namelijk het 

verlenen van toegang tot De Floriade tegen betaling van entree. Als de gemeente het terrein 

tegen een meer dan symbolische vergoeding ter beschikking stelt aan een BV handelt de 

gemeente als btw-ondernemer. Het bewerkte terrein wordt voor 90% of meer gebruikt voor het 

verlenen van met btw belaste prestaties. Omdat het terrein voor 90% of meer wordt gebruikt voor 

het verlenen van met btw belaste prestaties (toegang tegen entree) kunnen de gemeente en de 

BV opteren voor een met btw belaste huur als de gemeente het terrein tegen een meer dan 

symbolisch bedrag verhuurt aan de BV. Voor de BV vormt de btw op de huur geen kostenpost. 

Omdat de BV voor 90% of meer met btw belaste prestaties verricht kan de BV de btw op de huur 

(nagenoeg geheel) verrekenen op de btw-aangifte. Bij een met btw belaste huur kan de 

gemeente de btw op de kosten van het bewerken van het terrein verrekenen c.q. terugvragen op 

de btw-aangifte. Voor zover het terrein onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied kan de 

gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.  

 

Er zijn inmiddels gedachten om het BTW-tarief van de recreatiesector te verhogen van 6% naar 

21%. Dat zou ten koste van de kaartopbrengst kunnen gaan, hoewel dit voor de hele sector geldt. 

Het risico is meegenomen in de risicoparagraaf. Er is overigens nog geen wetsvoorstel. 
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6 Risico’s en kansen 

 

6.1 Inleiding 

In de business case van het bidbook is een kansen- en risicotabel opgenomen. Deze is 

geactualiseerd in het kader van het Masterplan.  

 

6.2 Risico’s, kansen en onvoorzien business case bidbook 

In het bidbook was de volgende risico en kansentabel opgenomen (bedragen * € 1 miljoen). 

 

 

 

Voor dit risico is een bedrag van € 7 miljoen opgenomen als risicoreserve (saldireserve).   

 

Het totaal aan onvoorziene uitgaven in de business case van het bidbook was: 11,3 miljoen (3,5 

miljoen gebiedsontwikkeling, 6 miljoen in de evenementbegroting en 1,8 miljoen in overig).  

 

6.3 Risico’s, kansen en onvoorzien business case Masterplan 2015 

Voor het Masterplan zijn de kansen en risico’s herzien. Dat heeft op de kansen een daling van het 

effect laten zien. Voor de risico’s blijven de risico’s op het bedrag van € 7 miljoen dat is 

opgenomen als risicoreserve (saldireserve).  In de onderstaande tabel zijn de actuele cijfers 

opgenomen. 

 

Kans/Risico Omvang Kans Bedrag

Hogere overheidsbijdragen MRA/Rijk/Overige 12,5 40% 5,0

Meevallende sponsor-opbrengsten 8,0 40% 3,2

Meevallende bezoekeraantallen (+0,5 mln bezoekers) 8,4 40% 3,4

Totaal kansen 11,6       

Bijdragen overheden komen niet tot stand -10,0 40% -4,0

Tegenvallende bezoekersaantallen (-0,5 mln bezoekers) -8,4 20% -1,7

Sponsoropbrengsten vallen 50% tegen -4,0 20% -0,8

Rente stijgt 2% -1,2 40% -0,5

A6 niet tijdig gereed PM

Totaal kansen -7,0        

Kans/Risico Omvang Kans Bedrag

Hogere overheidsbijdragen MRA/Rijk/Overige 6,5 40% 2,6

Deel van de bijdrage aan de NTR komt retour t.b.v. Arboretum 1,0 40% 0,4

Meevallende sponsor-opbrengsten 3,0 20% 0,6

Meevallende bezoekers-aantallen kaartverkoop (naar bovengrens 2,2 mln bezoekers) 1,2 20% 0,2

Meevallende bezoekersaantallen Parkeren (naar bovengrens 2,2 mln bezoekers) 0,1 20% 0,0

Meer vastgoed ontwikkeling, hoger prijsniveau 8,8 20% 1,8

Totaal kansen 5,6         

BTW recreatiesector gaat van 6% naar 21% -5,2 20% p.m.

Bijdragen overheden komen niet tot stand -2,5 20% -0,5

Tegenvallende bezoekers-aantallen kaartverkoop (naar ondergrens 1,8 mln bezoekers) -5,2 60% -3,1

Tegenvallende bezoekersaantallen Parkeren (naar ondergrens 1,8 mln bezoekers) -0,5 60% -0,3

Sponsor- en tenderopbrengsten vallen 40% tegen -5,6 40% -2,2

Minder vastgoedontwikkeling evenementterrein -2,5 20% -0,5

Legacykosten (opruimen) te weinig kosten berekend -1,0 40% -0,4

Totaal Risico's -7,0        
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Maatregelen 

80% van de risico’s is evenementgerelateerd en zal dus in overleg met de BV van een 

maatregelenpakket moeten worden voorzien. Het BTW effect wordt als niet beïnvloedbaar 

beschouwd. De vastgoedontwikkeling en de opruimkosten hangen met elkaar samen en kunnen 

nader worden bezien naar mate de terreininrichting en vordert. De sturing op de ontvangst van 

overheidsbijdragen en Europese subsidies moet in de komende jaren maximaal zijn. Hiervoor 

wordt een projectleider subsidies benoemd. 

 

Naast deze risicoreservering omvat de business case ook nog € 6,8 miljoen aan onvoorziene 

uitgaven: terrein (1,8 miljoen), Parkeerterrein (0,3 miljoen), Vastgoed/voorzieningen (0,6 miljoen), 

Communicatie en Marketing (2,4 miljoen) en Overig (1,7 miljoen). 

 

Nadere afspraken  

Met de twee partners uit het Fonds Verstedelijking Almere moeten afspraken worden gemaakt 

over een aantal zaken. Met de provincie betreft dit de besteding van de toegezegde € 10 miljoen 

euro aan de Floriade. De provincie wil de besteding koppelen aan innovaties, regionale 

kenniseconomie en voorzieningen van provinciale betekenis. Welke onderdelen van de business 

case dit betreft zal met de provincie worden besproken.  

 

Met het RijksVastgoedBedrijf moeten afspraken worden gemaakt over de grondposities op het 

terrein. De huidige ramingen gaan uit van de functiewaarde. Mocht er sprake van 

gebiedsontwikkeling zijn, dan is die waarde niet langer adequaat, maar tegelijkertijd is er dan ook 

opbrengstpotentie. De omvang van het Fonds Verstedelijking Almere alsmede de lange duur van 

het project maken dat eventuele nadelige consequenties voor de business case met de 

achtervang van het Fonds afdoende zijn geborgd. 
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7 Dwarsverbanden Landschapsplan A6 en Rondje Weerwater 

 

7.1 Inleiding 

De Floriade gebiedsontwikkeling en het Floriade evenement zijn altijd strikt onderscheiden van 

twee andere belangrijke ontwikkelingen rondom het Weerwater: het Landschapsplan met de 

langzaamverkeersverbinding over de A6 en het Rondje Weewater. Toch hebben ze wel met elkaar 

te maken. Hoe die verbinding precies ligt wordt in dit hoofdstuk uiteengezet. 

 

7.2 Onderscheiden dekking 

In 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere 

Centrum Weerwater als ruimtelijk ontwikkelingskader met als ontwikkelingsstrategie: het 

realiseren van een basiskwaliteit voor de A6 omgeving die financieel buiten gebiedsexploitaties 

wordt gehouden en het het realiseren van het Rondje Weerwater. 

 

In maart 2013 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat er een bestuursconvenant is 

getekend waarin afspraken gemaakt worden over: 

 de tijdige aanleg van de verdubbeling van de A6 in relatie tot de Floriade; 

 de wijze waarop onderdelen van de vereiste basiskwaliteit van de openbare ruimte ‘werk 

met werk’ tijdens de verdubbeling van de A6 wordt gerealiseerd, zonder daarvoor een 

grondexploitatie te activeren. 

 onderzoek naar de wijze waarop het Rondje Weerwater gerealiseerd kan worden. 

 de wijze waarop partijen participeren in de ontwikkeling van de Floriade 2022. 

 

In 2014 en 2015 zijn belangrijke besluiten genomen die het Landschapsplan en het Rondje 

Weerwater financieel mogelijk maken. 

 

7.3 Relatie met het Landschapsplan 

Op 14 oktober 2014 is door de gemeente Almere, Rijkswaterstaat (RWS) en het 

Rijksvastgoedbedrijf de samenwerkings-, realisatie- en aannemingsovereenkomst inzake 

gebiedsontwikkeling en wegverbreding A6 ter hoogte van Almere centrum weerwater gesloten.  

De gemeenteraad is daarover in september 2014 door het college geïnformeerd. In de 

overeenkomst worden de volgende afspraken vastgelegd: 

a. Medewerking van de zijde van RWS aan BTW-compensatie voor alle RWS-werkzaamheden op 

gemeentegrond als gevolg van de verdubbeling A6.  

b. Bekrachtiging van de afspraak over de fiets- en busonderdoorgang tussen Nobelhorst en 

Sallandsekant: gemeente Almere, provincie Flevoland en Rijkswaterstaat (dit valt onder het 

project Stedelijke Bereikbaarheid Almere en valt buiten de scope van dit gebied). 

c. Afspraak over de bijdrage van de gemeente aan de vastgestelde basisscope voor de 

landschappelijke inpassing van de A6.  

d. Fasering van de afsluiting van de fietstunnels Guilmetpad en Dunloppad (KW 60 en KW 67) in 

combinatie met eerdere onttrekking van de Paralleldreef.  

e. Rijkswaterstaat stelt ‘om niet’ zand ter beschikking in verband met de ontwikkelingen 

Zilverstrand.  

 

In de programmabegroting 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gemeentelijke kosten 

van het landschapsplan A6. Oorspronkelijk was hier € 10,6 miljoen voor nodig. Dit is terug 

gebracht tot € 4,4 miljoen.  Voor de dekking van de investering is in de jaarrekening 2014 een 

reserve (onderdeel GIP) van €2,4 miljoen gevormd. De resterende € 2 miljoen van het 
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landschapsplan is meegenomen in de investeringsplanning van het MIPA met cofinanciering van 

de brede doeluitkering verkeer en vervoer.  

 

Voor de € 4,4 miljoen is met Rijkswaterstaat een aantal afspraken vormgeven (zoals verplaatsing 

paardenweides, dubbellaags ZOAB) en de gemeente betaalt voor grondwerk glooiend landschap 

en de langzaam verkeersverbinding. Mede als gevolg van het doorlopen participatieproces moet 

de Samenwerkingsovereenkomst van 14 oktober 2014 waar de financiële afspraak van €4,4 

miljoen voor geldt worden gewijzigd. Om de volgende redenen:  

- Het venster verdwijnt en de grondwal zoals in het TB opgenomen komt terug  en wordt 

toegevoegd aan de scope. Deze wijziging werkt kostenverhogend.  

- Het dubbellaags ZOAB is hierdoor niet wettelijk noodzakelijk en om die reden kan deze in de 

scope vervallen. Deze wijziging werkt kostenverlagend. 

- Het onderliggend wegennet ter hoogte van het Spanningsveld is na participatie aangepast. 

Deze scopewijziging is kostenneutraal.  

- In het participatieproces hebben wij met bewoners afgesproken samen met hen een 

inrichtingsplan te maken voor de landschappelijke inrichting ter hoogte van het 

Spanningsveld en de Tennetzone (nog niet inzichtelijk of dit kostenneutraal is). 

- De gemeente verricht werkzaamheden voor Rijkswaterstaat om de verplaatsing van de 

paardenweiden zo snel mogelijk te realiseren zowel voor Spittershoek als aan de weides in 

het Spanningsveld die in het TB-gebied liggen. 

 

Dit pakket betekent in totaliteit een substantiële kostendaling aan de zijde van rijkswaterstaat om 

reden waarvan de bijdrage van de gemeente voor het grondwerk kan verminderen. Hierdoor zou 

ruimte in de reserve Landschapsplan ontstaan die nodig is om een deel van de 

grondverwervingskosten van de camping Waterhout te dekken. Het glooiend landschap komt naar 

thans blijkt voor een deel (zo’n 28%) terecht op het uitloopgebied van de camping. De kosten ad 

€ 450.000 (midden bandbreedte extensieve leisure) hiervan komen ten laste van het Landschapsplan. 

De verwervingskosten voor dat deel van de camping behoren daardoor niet tot de business case 

Floriade en zullen worden gedekt uit de reserve Landschapsplan.  De overige afspraken met de 

camping komen ten laste van de Floriade Business case. 
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7.3 Relatie met het Rondje Weerwater 

De raad heeft bij besluitvorming over het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater 

ingestemd met een gefaseerde aanleg van het Rondje Weerwater. Het rondje Weerwater is voor 

de route vanuit het stadscentrum naar het Floriadegebied belangrijk in het bijzonder wat de brug 

tussen het Weerwatereiland en het Lumièrepark. De totale investering voor de aanleg van het 

korte Rondje Weerwater, inclusief de brug naar het Weerwatereiland, is oorspronkelijk geraamd 

op € 9,44 miljoen. Voor 2015 is € 3,44 miljoen gehonoreerd ten laste van het Fonds 

Verstedelijking Almere (FVA).  

 

In het jaarprogramma FVA 2015 wordt € 0,35 miljoen gereserveerd om een ontwerp te maken en 

de voorlopige raming uit te werken tot een raming op basis waarvan aanbesteding kan 

plaatsvinden. Daarnaast is het voorstel om in het jaarprogramma 2015 € 3,1 miljoen te reserveren 

voor de aanleg van de brug. Het benodigde bedrag om het korte Rondje Weerwater te 

completeren (nu geraamd op € 4,0 mln. maar onder voorbehoud van de nadere uitwerking) zou 

dan in de periode 2017-2018 kunnen worden aangevraagd. Dit gaat overigens nog uit van € 2,0 

miljoen cofinanciering waarvoor nog geen oplossing is. 

 

In 2015 wordt op basis van het ontwerp voor het Rondje Weerwater een vervolgaanvraag 

voorbereid ten laste van Meerjarenprogramma 2017. Deze is thans geraamd op € 4,0 miljoen, 

maar kan nader onderbouwd worden aan de hand van het Ontwerp Rondje Weerwater en de 

aanbestedingsdocumenten van de Grote Brug: van het weerwatereiland naar het Lumièrepark. 

. 

7.4 Relatie Fonds Strategische Aankopen  

Voor de Floriade en het Landschapsplan moeten verwervingskosten worden gemaakt. Dit 

vraagstuk wordt in de geheime bijlage behandeld.  
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Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Projectorganisatie -          63       586      -          1.135   1.630   1.713    1.988    2.137    2.555    4.880        646       358       17.689       

Projectorganisatie (Regie gemeente) -          -          1.000   175      175      175       175       175       175       175           75        75        2.375         

Terrein (Gemeente) -          -          227      836      3.509   6.036   5.318    1.783    723       1.285    586           -           -           20.302       

Terrein (BV) -          -          -          -          52       594      30        494       2.005    2.595    776           -           -           6.546         

Communicatie, marketing & sponsoring -          -          122      144      200      200      200       350       750       2.300    1.666        -           -           5.932         

Kaartverkoop (w.o. toegangssysteem) -          -          -          -          -          -          -           -           -           975       853           -           -           1.828         

Performance & Hospitality -          -          -          -          -          -          122       122       609       1.219    1.585        -           -           3.657         

Relatiebeheer partners -          -          -          -          -          -          -           -           -           -           366           -           -           366           

Onvoorzien -          -          -          53       40       40       64        94        272       899       894           -           -           2.356         

Parkeerplaatsen -          -          -          -          -          -          -           -           1.772    1.772    -               -           -           3.544         

Transferkosten -          -          -          -          -          -          -           -           -           -           1.223        -           -           1.223         

NTR bijdrage -          -          -          -          -          -          -           -           1.500    1.500    -               -           -           3.000         

Contributie -          15       15       15       15       15       15        15        15        15        15             -           -           150           

Registratie BIE / Garantie AIPH -          -          -          -          -          -           -           -           -           192           -           -           192           

AIPH 1% van de netto opbrengsten -          -          -          -          -          -           -           -           -           337           -           -           337           

Oplopend programma -          101      229      200      200      200      200       200       300       370       -               -           -           2.000         

Floriade werkt! -          -          1.000   200      200      200       200       200       -           -               -           -           2.000         

Opruimen Floriade terrein -          -          -          -          -          -          -           -           -           -           -               1.000    -           1.000         

Onvoorziene kosten BV -          -          -          40       40       65       83        122       500       514       330           -           -           1.692         

Onvoorziene kosten Gemeente -          -          -          -          -          -          -           -           -           -           -               -           -           -               

Vastgoed -          -          -          -          -          -          -           -           -           5.117    1.311        -           -           6.428         

Beheerlasten -          -          -          -          -          123      214       411       426       426       426           -           -           2.024         

Indexering BV -          -          -          -          25       87       121       233       795       1.893    1.632        208       51        5.044         

Indexering Gemeente-Regie -          -          -          -          6         11       17        23        29        16        19             9          11        142           

Indexering Gemeente-Terrein -          -          -          -          53       182      243       109       56        120       64             -           -           828           

Financieringslasten -23      -105    -169    -136    -383    -111    170       182       618       1.489    -102          -87       -64       1.278         

Totaal 74       1.010   3.152   5.266   9.446   8.883    6.502    12.880  25.234  17.229      1.852    431       91.935       

Inkomsten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Bruto inkomsten kaartverkoop -          -          -          -          -          -           -           -           -           42.174       -           -           42.174       

Af: commissies kaartverkoop (20% ) -          -          -          -          -          -           -           -           -           -8.435       -           -           -8.435       

Exploitatie derden -          -          -          -          -          -           -           500       1.500    2.800        -           -           4.800         

Sponsoring -          -          -          122      244      609       1.463    1.463    2.316    2.883        -           -           9.100         

Opbrengsten parkeren en OV -          -          -          -          -          -           -           -           -           3.833        -           -           3.833         

Greenport -          -          -          -          -          -           -           -           -           -               -           -           -               

Tuinbouw Flevoland -          -          -          -          -          -           -           -           -           -               -           -           -               

LTO -          -          -          -          -          -           -           -           -           -               -           -           -               

Ondernemers Almere -          -          -          -          -          -           -           -           -           -               -           -           -               

Reclame en overige marktinkomsten -          -          -          50       50       100       250       450       600       -               -           -           1.500         

Bijdrage overheden gemeente Almere 500      2.000   2.500   1.000   4.000   -          -           -           -           -           -               -           -           10.000       

Bijdrage overheden Provincie Flevoland -          -          2.000   2.000   2.000   2.000    2.000    -           -           -               -           -           10.000       

Bijdrage overheden RIJK/Europa -          -          -          5.000   -          -           2.500    -           -           -               7.500         

Evenement gerelateerd vastgoed -          -          -500    -500    -          -           -           -           -           3.500        -           -           2.500         

Subsidies (BDU en LSPL) -          -          -          500      975      -           -           -           -           -               -           -           1.475         

Subsidies (werkgelegenheidsproject) -          -          -          -          -          -           -           -           -           1.500        -           -           1.500         

Indexering BV -          -          -          3         9         32        105       186       413       4.916        -           -           5.664         

Indexering Gemeente -7        -          -           -           -           -           384           -           -           377           

Totaal 500      2.000   2.500   2.500   11.167 3.278   2.741    6.318    2.599    4.829    53.556      -           -           91.989       

8 Meerjarenbegroting 

 

 


