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Bijlage 3 

Van: Annemarie Jorritsma .1.2.e 
-----------

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 13:14 

Aan: 5.1.2.e @minez.nl> 

Onderwerp: Re: benoemingsbesluit Floriade 

Mijn doel is om te achterhalen wat de ambitie van Carola is op de Floriade. Daarnaast hoor ik 
graag wat ze van mij verwacht en hoe we bv de andere ministers bij het spel betrekken. Neemt 
Carola daarbij het voortouw? Dit soort dingen. Ik wil haar niet voor de voeten lopen. 

Met vriendelijke groeten, 

Annemarie Jorritsma 

Op 28 aug. 2018 om 11 :53 heeft .1.2.e @minez.nl> het 
volgende geschreven: 

______________ __. 

Beste Annemarie, 

Vanmorgen heeft Carola het benoemingsbesluit getekend. Ik zorg er nu voor dat 
het besluit zo snel mogelijk in de Staatscourant zal verschijnen. Ik heb begrepen 
dat dit normaal gesproken 5 werkdagen duurt. Dus waarschijnlijk volgende week 
dinsdag. 
Door de Dienst Communicatie van Almere wordt, samen met de Dienst

Communicatie van LNV, nu een persbericht opgesteld dat na de publicatie van het 
besluit naar buiten zal worden gebracht. Ze willen dit concept-persbericht graag 
nog aan jou voorleggen. Dat zal via mij gebeuren. 

Ik hoorde zojuist dat B&W van Almere de Raad van Almere nog voor publicatie van 
het besluit in de Staatscourant onder geheimhouding wil informeren. 

Verder heb ik hier intern navraag gedaan naar de mogelijkheid om snel een 
gesprek tussen jou en Carola te regelen. Daarop werd geadviseerd om een korte 
nota te sturen naar Carola waarin wordt aangegeven met doel van het gesprek en 
advies vanuit beleid. Dit voor Carola om te bepalen of zij op korte termijn zou 
kunnen. Kun jij kort aangeven wat jouw overwegingen zijn voor een gesprek op 
korte termijn. 

We houden contact. 

Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: Annemarie Jorritsma .1.2.e > 

Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 17:53 

Aan: .1.2.e @minez.nl> 

Onderwerp: Re: concept-persbericht 

Lijkt me correct. 

Met vriendelijke groeten, 

Annemarie Jorritsma 

Op 29 aug. 2018 om 16:36 heeft .1.2.e 

volgende geschreven: 

Annemarie, 

@rnioez.nl> het 

Bijgaand het persbericht dat Almere wil laten uitgaan zodra het benoemingsbesluit 
in de Staatscourant is geplaatst. Heb je hierop nog commentaar of suggesties? 

eT.21
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: donderdag 6 september 2018 19:31 

Aan: 'Annemarie Jorritsma' 

Onderwerp: RE: Afspraak 

Annemarie, 

Even in vervolg op mijn reactie vanmiddag. 

Omdat ik volgende week donderdag op vakantie ga wil ik dit pragmatisch aanpakken. 

Ik moet deze week nog een aantal dingen afronden waaronder een nota waarin jouw gesprekspunten 

zijn genoemd en wat additionele informatie voor een gesprek. Die nota wil ik maandag naar Carola 

verzenden (de lijn indoen).   

Ditzelfde geldt voor een brief aan jou gericht met de officiële publicatie van de benoeming in de 
Staatscourant. Daarnaast ontvang je dan ook de integriteitsverklaring, die ondertekend retour moet 
worden gezonden ( het liefst gescand en per email retour naar mij), en nog informatie over de 
declaraties voorreis- en verblijfskosten. Hierin worden ook nog wat gegevens gevraagd. Ook die 
graag per email naar mij retour. 

Gelet op dit alles lijkt het me praktisch als jij de secretaresse van Carola wilt benaderen voor een 
afspraak. Haar secretaresse is .

Ik hoop dat je hiermee kunt instemmen qua procedure. 

Groet, 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Annemarie Jorritsma [mailto: ] 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:08 
Aan: 
Onderwerp: Afspraak 

 
Wordt er nu al aan mijn afspraak met de minister gewerkt? Ik vind het wel lang duren. Of moet ik zelf 
actie ondernemen. Dan moet ik telefoonnummer secretariaat minister hebben. 
Gr 
Annemarie 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Van: 
Verzonden: woensdag 12 september 2018 16:46 
Aan: 'Annemarie Jorritsma' 
CC: @rvo.nl>; 

@minez.nl> 
Onderwerp: laatste informatie voor mijn vakantie 

Beste Annemarie, 

Ik ben morgen tot en met 7 oktober met vakantie. 

Ik heb zojuist gehoord dat de stukken die naar jou moeten worden gezonden, waaronder het 
benoemingsbesluit bij DG Sonnema van LNV liggen. Ik neem aan dat deze meer formele procedure 

geen problemen oplevert.  
In verband met het gesprek op 11 oktober is een kort informatiedossier voor de minister de lijn 
ingedaan. Ik heb de gemeente Almere op de hoogte gesteld van  deze afspraak op 11 oktober. 

Tijdens mijn afwezigheid is een stagiaire voor mij bezig om te inventariseren welke voorgestelde 
innovatieve projecten (van zowel RIJK, Almere en Amvest) er zouden kunnen worden getoond, welke 
partners bij dit proces betrokken kunnen worden, en welke hobbels we tegen komen. Dit om duidelijk 

te krijgen welke projecten het meest perspectiefvol zijn binnen de beschikbare budgetten, welke 
probleempjes moeten worden aangepast en hoe we het geheel kunnen financieren. Uit de contacten 
met Almere en Amvest krijg ik het gevoel dat ze onze inzet daarvoor kunnen waarderen. 

Mochten er vragen zijn dan kan mogelijk mijn stagiaire, ,  die beantwoorden 
@rvo.nl) of de directeur van de Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit,  @minez.nl, tel ). 

Organisatorisch zijn we bezig een interdepartementale werkgroep op te richten die we eind oktober 
(als iedereen tenminste kan) bij de Floriade voor het eerst bijeen willen laten komen. Dat zal dan op 

een vrijdag plaatsvinden. In ieder geval drie van de beoogde directeuren hebben daarop al positief 
gereageerd (EZK, VWS en LNV). 

Met vriendelijke groet, 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Programmaleider Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
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Intcgritcitsvcrkl:,rin9 voor de: algemene tentoonstellingscommissaris en algc:me:nc: 

�fdclingscommiss"9ris voor de intcroation.llc tentoonstelling Ftoriadc 2022. 

Ik vcr1dil<1r hel volgende uls OJ> pcrsoonfljkc titct be.noemde functie Vëlll ëJlgcrncmc 
telltoor,�cilio9srnrl,m1::;5Jri!i c,, al9cme11c atdchr)9�ommis5ari:. voor <Ic inlcrnJhoualc 
tcnloon5lellio� rtoflacJc 2022 

Integriteit 

Tk t,egrijp cfat ilc als algemelle tentoonstellin9f;commi55aris en algemene afdelingzrnmm•!;!;3rlz voor

de mlcmèltionc>lc tentoonstelling AoriëlC1e 202.2 het publieke bel.mg dic-n en <f;it dit werk (X!n 
h1J:ol'ldcre vcr.:111twoordcli1khdd met :-Kh mcé? hrc11g1. Burgers rnoc?ten op de rijk�ovcrhcicl en rtus 
ook op mij kurmc:r1 vcr'lrnuvr<:n. D.it bdckenl d.Jl ik mij sleed:. als een goed vcrlcyemvoordiCf!cr 
van het Rijk ?al gedragen en 731 handelen vanurt de integriteitwaarden: 
• on<1fl1èlnkclijk en onp.:1rtijdig; 
• l>etr Oowb.1-,r Ci) 1019vu Id 19;
• �an5µrcckt,;:i�, uv rrlÎJrl vcr;:intwoor<Jcl1Jkhc,e1.

Bclangonverstren9eling en verschoning 

Ik hesef dat er op 9�n enkele n-1a,,,er !.pr3ke mag z,jn Viln bet3n9crwcrstien9el,n9, lowcl richting 
de Flori,uJc ()IS ri< htrn9 ()nclcrc func lies of dirc< te als indircc te bclë:ingcn v;:in mij. AJs Z•< h lorh 
bC?langenverst,engeling voor kan doen uil ferten en of omstandigheden, dan meld ik dit direct rnt 
eigen bevti!ging aan de bi!trokkenen en aan de Programmaleider Rijk Floriade en dan zal ik mij 
weerhouden van cilige bemoeienis. 

Geheimhouding en infortn;:,ticbcvciliging 

Ik hen Ofl de hoogtP. gP.f;teJd van miJn ver[llirhtingen met betrekl;cing tot de. geheimhoudmg van de 
aan mij tocvcrlroowde infonn.1tie. Ik t,cn mij l.Jcwusl va,, mijn vc-ranlwocm.ldijkhciu voor de 
beveiliging van informatiP. f!n infonn<1tie dragers. Ik hen mij er ook van hE"\\'lJ!'if dat de plicht tot 
gchcrmhouc1iny van infoamê.ltic doorloopt na atloop van rnijn wcrluaclrnhcdc11. 

Naam en voor1etters: A. lomtsma-1 ehhink 
rum.tic: Jlgemcnc tentocmstcllinysc ommiss.iris en .1lgcmcnc afc.JclingSt.ommissJris voor de 
intcmationnlc ccntoon::;tclling t lor,.:,cte l.Oll

-



Intern gebruik 

Intern gebruik 

VERSLAG GESPREK FLORIADE JORRITSMA/SONNEMA D.D. 13-12-2018 

Aanwezig: Annemarie Jorritsma, Marjolijn Sonnema, 

- Jorritsma gaf aan dat de brief van de minister aan collega-ministers niet goed landde
omdat het logo en de aanhef in de brieven ontbraken. Ze maakte zich met name zorgen
over deelname. Marjolijn gaf aan dat er nog hard wordt gewerkt aan deelname

 
- Marjolijn gaf aan dat de brief van de minister onderdeel was van veel bredere

inspanningen. In bijna alle buitenlandse contacten van LNV wordt de Floriade aan de orde
gesteld. Marjolijn bood aan om Jorritsma op te nemen in de delegatie voor 

Jorritsma kijkt op ze kan maar zit in principe in Quatar. Jorritsma vraagt of het
denkbaar is dat de Landbouwraden naar Almere komen in het kader van 100 jaar
Landbouwraden. Dit wordt nagegaan (actie 

- Er wordt afgesproken om de internationale inspanningen van de 4 aanwezigen goed op
elkaar te laten aansluiten, waarbij er een gedeeld overzicht wordt bijgehouden (actie

). Marjolijn zal in dit verband een app-groep opstarten (actie Marjolijn).
-  meldt dat gedacht wordt aan het benaderen van Europarlementariërs, maar

geconstateerd wordt dat het meer zin heeft om de Europese Commissie te benaderen. 

- Marjolijn constateert dat de Floriade niet meer het karakter van een
tuinbouwtentoonstelling lijkt te hebben; het gaat erg veel over de gebouwde omgeving.
Jorritsma neemt dat ter harte. Jorritsma geeft aan dat twee zaken goed moeten worden
gescheiden door de gemeente Almere: de bouw van een nieuwe wijk en de organisatie van
de Floriade. Tot nu toe loopt dat teveel door elkaar. Daar wordt nu beter op gelet.

- Marjolijn geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan het convenant tussen Rijk en Almere en
dat dat er zsm moet komen (actie /  Jorritsma geeft aan dat indien gewenst
ze graag bereid is VVD-bewindslieden van andere departementen aan te spreken op hun
betrokkenheid. Jorritsma heeft 13 december een gesprek met minister Kaag en zal
aangeven dat BZ nog wordt gemist in het directeurenoverleg Floriade.

- Marjolijn en Annemarie spreken af elkaar voortaan elke twee maanden te spreken.
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Van: @floriade.nl> 
Verzonden: woensdag 19 december 2018 16:39
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: Floriade : gesprek minister Kaag en mevr. Jorritsma 13/12

Dag 
Dank hiervoor.
Twee aanvullingen.

1. heeft een uitnodiging gevraagd, 
 Is besproken.

2. Ik heb ook genoteerd dat Minister Kaag in haar toespraak tijdens de
ambassadeursconferentie op 30 januari de Floriade zal meenemen in haar speech. Daar
moet input voor aangeleverd, ik hoor graag bij wie we dat moeten doen (hoe dat werkt).

Strekking zal zijn (geschreven vanuit de portefeuille van de minister) dat Nederland wereldwijd
wellicht klein is maar in veel opzichten mondiaal op de kaart staat. Groot in land- en tuinbouw en
als handelspartner. Niet vaak een wereldpodium met een wereldexpo maar in 2022 wel, met de
wereldtuinbouwtentoonstelling Expo 2022 Floriade Amsterdam-Almere. Het is een 6 maanden
durende expo waar 2 miljoen bezoekers verwacht worden en een kansrijk aanleiding voor
handelsmissies, zowel in de aanloop er naartoe als tijdens de Floriade.
Afgelopen zomer heeft collega minister van LNV, Carola Schouten, ruim 170 landen uitgenodigd
om op het thema ‘Growing Green Cities’ een bijdrage te leveren aan de Floriade. Deze brief is bij
uw posten bezorgd en we weten dat bij diverse landen de afweging voor deelname al gemaakt
wordt. We vragen u om dit te helpen activeren zodat op deze Floriade ook uw land zichtbaar is.
Vanuit buitenlandse zaken ondersteunen we deze Floriade van harte en als het nodig is om bij de
juiste ministeries in het vizier te komen dan onderschrijf ik graag mede de uitnodiging van
minister Schouten.

Ik zal bij ons ‘ophalen’ bij welke landen het (nu) verstandig lijkt om een door minister Kaag
medeondertekende brief te laten sturen. Krijg je nog van me.

Onze Focuslanden had ik meteen willen bijsluiten maar ik wil daar nog even naar kijken voordat
ik het stuur.
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With kind regards, 

Floriade Almere 2022 B.V. 1 Sturmeyweg 15 l 1324 KN Almere, the Netherlands 
T: +31 365.1.2.e I M: +3165.1.2.e I www.floriade.com 

Disclaimer: This email message is only intended for the addressee. Disclosure, duplication, distribution or pravisian ta third parties is 

not permitted, except in case of prior written permissian. lf you are not the addressee, please inform the sender of this, delete the 

message and destray it. Because of its electronic transmission, Floriade Almere 2022 does nat guarantee the complete and correct 

transfer af the content of the email. Floriade Almere 2022 8. V., Sturmeyweg 15, 1324 KN Almere, is registered with Almere Chamber 

af Commerce under number 66491215. 

Please cansider the enviranment be/are printing this email. 

Van: 5.1.2.e @minez.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 10:02 
Aan: .1.2.e @floriade.nl> 
Onderwerp: FW: Floriade : gesprek minister Kaag en mevr. Jorrritsma 13/12 

Beste 5.1.2.e 

Hierbij ook het verslag van het gesprek met Kaag, zoals dat is opgenomen door .1.2.e 

Heb je hier nog aanvullingen op? 

Groet, 

Van: @minbuza.nl] 
Verz

r.--- .--.------- 18 8:53 
Aan: 

Onderwerp: ona e : gespre minister Kaag en mevr. Jorrritsma 13/12 

Hoi� 

Kort doch prettig gesprek tussen R (Minister Kaag) en Jorritsma. Jorritsma werd vergezeld door 
.1.2.e . R door .1.2.e 

-------------------

R graag bereid Floriade te promoten en mee te denken over aantal landen die op budget 
Floriade mee mogen doen (LDC paviljoen had Floriade het over). Deze mogelijkheid wordt 
geboden door de schadeloosstelling die door� ter beschikking is gesteld i.v.m. Floriade 
.1.2.a (totaal EUR 7mln. waarvan 3mln. voor presentie .1.2.abij Floriade, 2 mln voor LDC

paviljoen, 2 mln voor NL presentie bij .1.2. Floriade). 



R vroeg volgende follow-up:
1. Bijeenkomst op directeurenniveau organiseren om na te denken over ondersteuning

door BZ. Zou bv. Dir DIO en DG Sonnema kunnen zijn (of directeurenniveau).
2. Handelsagenda met focuslanden sturen naar Jorritsma en Floriade-medewerker

@floriade.com). Floriade komt nog met lijst van hun
priomarkten en beziet mogelijkheden om Floriade aan SDG’s te koppelen.

3. Floriade spreekpunt meenemen bij relevante evenementen en missies (basis is
uitnodigingsbrief Floriade). Kan zoals gezegd onderdeel worden van
communicatiestrategie ‘Verdienen met SDG’s’  waarin ook Dubai Expo en GES genoemd
worden. Misschien goed om even kijken hoe GEC en Dubai Expo collega’s ruchtbaarheid
geven aan hun evenement en kijken of daarop kan worden aangesloten.

4. Uitnodigingsbrief Floriade ook in hardcopy via koerier en naar aantal landen met brief
van R EN minister LNV.

Wordt  vervolgd,

Vriendelijke groet,

===

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Notitie voorbereiding gesprek Sonnema-Jorritsma 
21 februari 2019 

1. Review gesprek december 2018
- Succesvolle actie Grune Woche
- Reminder brief Kaag-Schouten
- 100 jaar landbouwraad 5 juni
- Contacten Almere

2. Stand werving Floriade
Toezeggingen tot nu toe

3. Recente en toekomstige ontmoetingen bewindslieden
• Japan 20 februari, 
• Japan 10+11 mei G20, Schouten
• Vietnam, 7-12 april missie
• Duitsland 5/6 mrt (Kaag + Rutten?)
• …

4. LDC-focuslanden van LNV
Zijn er landen waarvoor het voor LNV van toegevoegde waarde kan zijn als ze op de Floriade een plek krijgen?

5. Betrekken Horti sector /LNV activiteiten door Floriade:
High level Agri Horti tafel
Hoe kan de Floriade het internationaal podium bieden waar antwoorden worden gevonden, uitgewisseld en in
praktijk gebracht voor de mondiale vraagstukken met betrekking tot de land- en tuinbouw. (ism 

).
Deelnemers Agri-horti tafel:

 (AMS, TUD),  (WUR),  (NTR),  (provincie
Flevoland),  (Flevocampus),  (Greenport Holland), 
(Agrifoodcapital),  (Enzazaden.nl),  (Banking for Food) ... Rabo
internationaal, ..Friesland Campina,  (Agrico)  (World Horticentrum).

High level watertafel  
Hoe kan de Floriade het internationaal podium bieden waar antwoorden worden gevonden, uitgewisseld en in 
de praktijk gebracht voor de mondiale watervraagstukken in verbinding met de stedelijke dynamiek van 
mensen, voedsel, energie, natuur, economie en meer”.  
Deelnemers Watertafel: 

  (Deltacommissaris),   (Global Center on Adaptation),  (Directeur I&W, 
lid interdepartementale stuurgroep Floriade),  (Topsector Water),  / 

 (RVO),  /  (Unie van Waterschappen),  (NPW),  in 
 (Topsector Water),  (Topsector Water - internationaal), 

(Programmadirecteur LNV) en  (Directeur-secretaris Stichting Waterrecreatie). 

 Vervolg en resultaat op de Watertafel

Nieuw Landbouwbeleid Schouten 
- Hoe laten we het nieuwe landbouwbeleid van minister Schouten zien op de Floriade.
- Nieuwe situatie, geen productschappen en geen collectief geld. Potje binnen begroting Floriade van 3 miljoen
om tuinbouwinzending te verzorgen. Is samen werking met NTR en de achterban. Maar dat is slechts 1/3e van
het budget van Tuinbouw- inzendingen uit 2012. Vraag is hoe we de achterban kunnen activeren, top-down.
Benaderen topsectoren en Greenports. Floriade benadert zelf de markt (meer dan 1200 bomen en heesters,
beplanting) dat loopt goed.

 VRAAG: Kan LNV een oproep doen aan de sector/achterban (Floriade levert aan) om presentatie van
nieuwste ontwikkelingen en innovaties in tuinbouwsector te laten zien op Floriade. Bv in Rijksbijdrage
iStreets met 4 thema’s. Aan de invulling moet door de sector worden bijgedragen. Bv Dak- en gevelgroen 
maar ook de algemene expositie binnen de 4 gebouwen. 
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Aan: DG Sonnema 

Van:

Onderwerp: Tweemaandelijks overleg DG Sonnema- Annemarie Jorritsma 

Datum : 3 juni 2019 van 15.30 tot 16.30 uur 

Van de zijde van Almere zullen Annemarie Jorritsma en  aanwezig zijn. 

Agenda 

Door  zijn, in overleg met Annemarie Jorritsma,  de eerste 6 punten voor het 

overleg aangeleverd. Bij ieder punt (voor zover nodig) een kort commentaar of advies van mijn 

zijde. Punt 7 is een signaal dat van onze zijde komt.  

1. Doel gesprekkenreeks Sonnema-Jorritsma

Het doel was elkaar in alle rust bijpraten en op de hoogte te houden van ontwikkelingen

en voortgang van de internationale contacten. Jorritsma doet dit in haar functie als

Commissaris-Generaal voor de Floriade en daarmee als officieel aanspreekpunt voor

deelnemende landen aan de Floriade. Jorritsma zal zich niet inlaten met de taken die

primair liggen bij de gemeente Almere, de zaken rond de innovatieve agenda.

Ik heb het gevoel dat de onderlinge contacten tussen de Floriade BV, de ministeries van

BUZA en LNV en de Nederlandse Ambassades en zeker ook jouw inzet en de inzet van

minister Schouten bij de buitenlandse contacten op dit moment zo goed verloopt dat de

noodzaak voor een frequentie van tweemaandelijks overleg niet strikt noodzakelijk is.

 en ik zorgen voor een frequente informatie-uitwisseling, waar

nodig met anderen, met name het ministerie van BUZA. Daarnaast is er nog een app

contactgroep.

Ik adviseer om de frequentie in de gesprekkenreeks naar beneden te brengen en af te

spreken dat als er zich ontwikkelingen voor doen die overleg noodzakelijk maken dan

daarover tussentijds contact op te nemen. En het aantal structurele overleggen terug te

brengen tot maximaal 3 keer per jaar.

2. Terugkoppeling gesprek februari

Advies: aanhoren wat Annemarie en  te melden hebben

3. Stand van zaken werving

Aanhoren. Vraag wat van LNV wordt verwacht anders dan nu het geval is.

4. Terugkoppeling ministerie

Almere is erg benieuwd hoe de overhandiging van de brieven aan Vietnam en Turkije is

gegaan. Iets daarover gehoord van Minister Schouten?

Via BUZA zijn de afgelopen weken de vele amice-brieven, die zijn ondertekend door

ministers Schouten en Kaag, via de Nederlandse ambassades overhandigd aan de

betreffende ministers van een 20-tal landen. Zo nodig wordt dit de komende weken nog

meer gedaan. Hierover is steeds nauw contact tussen Almere BV en mij

5. Europese deelnemers

Aanhoren. Vraag wat van LNV wordt verwacht.

6. Azië reis
Een delegatie uit Almere gaat een aantal landen in Azië bezoeken. Annemarie gaat niet
mee ( i.i.g. we ,
( ))

• China 15-18 Juni

• Japan 19-21 Juni
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• Vietnam 22-24 Juni

• Thailand 25-27 Juni

Doel in China is: 
a. Gesprekken voeren i.v.m. deelname China (ministerie, CFA)
b. Aantal landenpaviljoens bezoeken i.v.m. werving/deelname
c. Bezoek Expo 2019 Beijing
d. Hollanddag
e. Organisatie van Floriade Dialogue ‘Sponge Cities’ . SG LNV houdt een

openingsspeech. Wordt voorbereid door EIA ( ).

 Bezoek aan Japan, Vietnam en Thailand. 
Japan: 

. 
Vietnam. 

Thailand. . 

7. Innovatieportefeuille Almere op beleidsterrein LNV

 heeft zojuist een email gezonden over het beperkte aantal innovatieprojecten op

het beleidsterrein van LNV dat in de portfolio van Almere is benoemd. Dit signaal zal ik

doorgeven aan onze contactpersoon bij Almere, . Het zou goed zijn om dit

signaal ook door te geven aan Annemarie Jorritsma. Wel goed is daarbij aan te geven dat

het in de bedoeling ligt dat er een uitnodiging voor deelname aan werkateliers aan

deskundigen op de LNV terreinen uit wordt gedaan door  samen.
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Verslag van het 2 maandelijks Jorritsma/ Sonnema 

Datum: 3 juni 2019 

Aanwezig :  en 

Punten van bespreking en daaruit voortvloeiende conclusies en acties. 

1. Het twee maandelijkse overleg kan teruggebracht worden tot een overleg per drie
maanden.

2. 7 juni China bezoekt NL paviljoen.  

3. Het innovatiepakket van Almere op het beleidsterrein van LNV is tot op heden nog heel
mager. Dit wordt opgepakt door Almere en LNV gezamenlijk.

4. Landbouwraden komen op 5 juni naar Floriade terrein – Almere is hier heel tevreden over.
5. De  brief voor deelname aan Floriade schijnt te zijn getekend door Deputy

minister. Moet nog worden bevestigd door ministerie. Wordt op vertrouwd dat dit allemaal
goed komt.

6. De deelname van Europese landen blijkt lastig te zijn. Er zijn nu aan ministers van een
aantal Europese landen gepersonaliseerde uitnodigingsbrieven overhandigd. Almere zou
graag  op de Floriade zien. Actie:  zal
directeur DIO van BUZA,  hierover bevragen hoe dit op te pakken?

7.  Qatar en Thailand zijn binnen.
8. Thema Floriade gericht op steden. Dus ook proberen steden te betrekken.
9. Er zijn afspraken gemaakt tussen en Nederland (uitgewerkt n samenwerking tussen

EIA en Almere) over financiële bijdragen aan Floriade, fonds van 2 miljoen voor deelname
ontwikkelingslanden aan Floriade en de bijdrage van Nederland aan de Expo .
Ondersteuning vanuit Ministerie LNV nodig in dit proces met verder uit te werken.
Actie:  neemt contact op met  om te bespreken wie vanuit EIA
actief mee kan werken om dit proces te begeleiden. Het zou goed zijn als deze persoon
mee gaat naar Londen voor ontmoeting met over dit onderwerp

10. International Information Day met Ambassadeurs, in september 2019. Er vindt een mini –
Floriade dialogue plaats met Marjolijn. Voorbereiding:  met EIA en 

10

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a
5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a



Van
Verzonden: woensdag 18 december 2019 14:10 
Aan: ' < >; 

@floriade.com> 
Onderwerp: overleg met Marjolijn 

Beste Annemarie en 

Ik heb naar aanleiding van het gesprek zojuist met  en op basis van jullie onderlinge app-
verkeer, het overleg met Marjolijn morgen gecancelled. Ik heb het secretariaat van Marjolijn verzocht 

om een paar momenten aan te geven waarop een overleg begin januari 2020 mogelijk zal zijn. Zodra 
ik die data heb zal ik die aan jullie voorleggen.  

Beiden beterschap en hierbij in ieder geval goede feestdagen en een goed en gezond 2020 

toegewenst. 

Met vriendelijke groet, 

 

E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
Beschikbaar: ma-do
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Korte notitie voor overleg  en . 

Datum: 19 december 2019, 10-11 uur 

Agenda 

1. Deelname Europese landen aan Floriade

 zal een korte update geven over de werving van de landen. Dit vlot per saldo goed, 
echter de Europese landen blijven achter. Het gaat om 

  zal toelichten welke strategie voor de Europese landen door Almere is 
ingezet, 

Op zich is de samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordigingen goed. Ze vraagt zich af 
welke wegen nog meer te bewandelen zijn om deze Europese landen over te halen om deel te 
nemen aan de Floriade. 

2. B2B programma als onderdeel van de Floriade

Landen vragen steeds nadrukkelijker naar het ‘nut’ van deelname. Tijdens het bezoek aan diverse 
landen in Azie afgelopen zomer werd snel duidelijk dat B2B/‘Matchmaking on demand’ , een B2B 
programma van groot belang is, waarmee deelname aan een Expo een zakelijke waarde kan 
krijgen.  

Floriade BV. heeft bij de ontvangst van delegaties uit Indonesië, Thailand en Japan een dergelijk 
programma als pilot in praktijk gebracht door een 1 of 2 dagen vullend programma aan te bieden 
met bezoeken en presentaties van/aan Nederlandse/Flevolandse/Almeerse bedrijven. 

Floriade BV. gaat een B2B programma ontwikkelen dat aan landen kan worden en aangeboden, 
waarmee Floriade wordt uitgebreid met een zakelijke eveneens aan Horticulture gerelateerde laag. 

Doet dit graag in samenwerking met LNV en RVO. 

3. Dubai expo.

Stand van zaken door . 

4. Vergaderreeks 2020 gesprek Marjolijn-Annemarie?

In principe staan de volgende data in 2020 gereserveerd: 

19 maart, 18 juni , 17 september en 17 december 
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Van: 

Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Beste dames, 

Overleg 10 maart Marjolijn en Annemarie 
donderdag 27 februari 2020 11:05:50 

iroageQQJ gif 
20200222 El0ciade 0verloo §.1.2.e i l o maart 2020 docx

Hierbij de agendapunten en waar nodig korte inhoud van deze punten. Deze punten zijn 
aangedragen vanuit Almere. Het voorstel is het gesprek te voeren naar aanleiding van de acties 
/vragen die geel zijn gearceerd. 

Groet, 

.1.2.e 

5.1.2.e 1 

Programmaleider Rijk Floriade 

E-mail: .1.2.e @minez.nl 

Telefoon: 06 5.1.2.e 

Beschikbaar: ma-do 
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Floriade overleg Marjolijn Sonnema, Annemarie Jorritsma, _.1_._.e ______ en� 
- (mogelijk .1.2.e of5.1.2.e ) 

Datum: 10 Maart 2020, 14.30 tot 15.30 uur 

Locatie: Ministerie LNV, kamer .1.2.e 

Agenda punten 

1. Deelname Europese landen aan Floriade
zal een korte update geven over de werving van de landen. Dit vlot per saldo goed,"--=-----' 

echter de Europese landen blijven achter. Het gaat om 5.1.2.a
----------------

zal toelichten welke strategie voor de Europese landen door Almere is 
ingezet, .1.2.a Met name met .1.2.a 
gaat het moeilijk, terwijl Nederland wel altijd uitgebreid meedoet aan 5.1.2.a 
Op zich is de samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordigingen goed. Floriade BV vraagt 

ich af welke wegen nog meer te bewandelen zijn om deze Europese landen over te halen om deel 
e nemen aan de Floriade en hoe LNV daarbij een rol kan spelen. 

2. NL inzending
In elk gesprek met de landen wor e r a waar het Nederlands paviljo komt. In de opdracht 
die Commissaris Generaal Annemarie Jorritsma heeft, staat ook letterlijk dat zij 'verantwoordelijk is 
voor de organisatie van de Nederlandse inzending': 

Artikel 2 
1. Als algemene tentoonstellingscommissaris heeft mevrouw A. Jorritsma-Lebbink de taak

om Nederland te vertegenwoordigen met betrekking tot de organisatie van de
internationale tentoonstelling Floriade 2022.

2. Als algemene afdelingscommissaris is mevrouw A. Jorritsma-Lebbink verantwoordelijk
voor de organisatie van de Nederlandse inzending voor de internationale tentoonstelling
Floriade 2022.

Ik stel voor dat ik daar een antwoord OB..Q e  f, In principe is er geen Nederlands Rijkspaviljoen en 
daarmee ontstaat de vraag wat wordt bedoeld met Nederlandse inzending. Wel is er een plek ( 
twee gebouwen voor de Dutch Innovation Experience (voorheen aangeduid als I-streets)) die kan 
worden aangeduid als Nederland Paviljoen. 
De taak van Annemarie, vastgelegd in de bovengenoemde opdracht bij haar benoeming als 
Commissaris Generaal voor de Floriade, komt voort uit de taakomschrijving die ook gebruikt is 
voor de Commissaris-Generaal tijdens de Floriade van Venlo in 2012. Kunnen bespreken hoe zij: 
haar taak in deze ziet en of daarmee verantwoordelijk eden g eeld worden of nadere afspraken 
moeten worde ge aakt over deze taken. 

3. Dubai expo.
De Floriade is in contact met de organisatie van Dubai Expo. In de laatste week van November 
2020 zal de Floriade BV, zoals ook is gedaan in 5.1.2. , een Floriade Dialogue organiseren. Ism het 
team van Dubai Expo zal de Dialogue onderdeel zijn van de handelsmissie eind November. 
Theme: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (SDG 2 
& SDG 6). "--=-----' zal nader aangeven wat ze g ag van LNV in dit kader verwacht.

4. Ondertekening Participation Contract met Indonesië
De uitnodiging is ontvangen om in de derde week van juni in Indonesië het feitelijke contract te 
tekenen in aanwezigheid van Annemarie Jorritsma. Toelichting 

'-t...,,==---

5. Vergaderreeks 2020 gesprek Marjolijn-Annemarie
In principe staan de volgende data in 2020 gereserveerd: 18 juni, 17 september en 17 december 
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Van: 

Aan: 

Cc: 

i
;::

·1.2.e
o.1.2.e

· .1.2.e
Onderwerp: RE: Gesprek mevr. Jorritsma met Minister Schouten en gesprek mevr. Jorritsma met Marjolijn Sonnema 

dinsdag 14 april 2020 16:57:49 Datum: 

Bijlagen: iroageQQJ gif 

Het spijt mij te moeten melden dat een afspraak in de agenda van Minister Schouten vóór 11 
mei niet tot de mogelijkheden behoort. 
Dit op uitdrukkelijk verzoek van de minister zelf. 

Wij zullen deze week nog in contact treden met het secretariaat van mevrouw Jorritsma en in 
overleg met het secretariaat DGA Sonnema een datum na 11 mei gaan voorstellen. 

Met vriendelijke groet, 

.1.2.e 

Secretanaa minister Carola Schouten 

Van: 5.1.2.e @minez.nl> 
--------------

Verzonden: dinsdag 14 april 2020 16:31 
Aan: .1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

-------��� @minlnv.nl>; SecretariaatDGA <SecretariaatDGA@minlnv.nl>; 5.1.2. @nvp.nl' 
@nvp.nl>; .1.2.e .nl>; 5.1.2.e

--ee!! .. ________ _ 

@minlnv.nl> 
CC: .1.2.e @floriade.com>; .1.2.e

-@minlnv.nl>; .1.2.e @floriade.com> 
Onderwerp: Gesprek mevr. Jorritsma met Minister Schouten en gesprek mevr. Jorritsma met 
Marjolijn Sonnema 

Beste allen, 
De afgelopen weken is er gezocht naar de mogelijkheden om geschikte datums te zoeken voor 
beide gesprekken. Daarbij lijkt het dat voorkeuren en mogelijke data door elkaar heen lopen. 
Het is daarom van belang dat de betrokkenen, dan gaat het om de secretariaten van de 
verschillende deelnemers aan de gesprekken en de andere inhoudelijk betrokkenen, van elkaar 
weten wat er nu moet gaan gebeuren om deze gesprekken op korte termijn te kunnen laten 
plaatsvinden en om verwarring over verwachtingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

De informatie die ik heb gekregen is als volgt: 

1. Gesprek met minister Schouten.

Wat LNV betreft is een overleg met Minister Schouten prima. Dit overleg zou dan het
liefst in mei moeten plaatsvinden. In het gesprek tussen mevr. Jorritsma en Marjolijn,
dat op 21 april 2020 was gepland, maar die naar een andere datum (mogelijk 17 april)
verplaatst wordt, zou dan ter voorbereiding ingegaan kunnen worden op dit gesprek
met de minister. Vanuit Almere is echter de voorkeur uitgesproken door mevr. Jorritsma
dat zi · en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Floriade,

, graag op een zo kort mogelij e termijn
i;;;;;;.;;;;,.,;;;;;;;;...,--,....._-f. 

een gespre met e minister wi en e en, et liefst nog in april. Het is volgens
"Almere" geen bezwaar als dit gesprek eerder plaatsvindt dan het reguliere gesprek
tussen Marjolijn Sonnema en mevr. Jorritsma. Marjolijn Sonnema zal bij dit gesprek met
de minister aanwezig zijn. Het gespreksonderwerp is "De betrokkenheid van het Rijk bij 
de Floriade". Om dit gesprek voor te bereiden wordt aan Floriade BV. verzocht om zo 
spoedig mogelijk aan te geven wat de exacte onderwerpen van gesprek zijn, zodat een 
voorbereiding van dit gesprek met minister Schouten zo goed mogelijk kan gebeuren. 

2. Gesprek met Marjolijn Sonnema.

Het reguliere 3 maandelijkse gesprek tussen Marjolijn Sonnema en mevr. Jorritsma is
nu een paar keer door omstandigheden verschoven en gaat vooral om de specifieke
taken van mevr. Jorritsma als Commissaris-Generaal voor de Floriade voor en tijdens de



Floriade. Dit gesprek staat daarbij in feite inhoudelijk los van het bovenstaande gesprek
met minister Schouten. Ook daarbij geldt dat ik graag wil weten wat er voor dit gesprek
op de agenda moet worden gezet.

Op basis van bovenstaande wil ik het volgende verzoeken:
1. Vinden van een datum voor het overleg met minister Schouten. Daarmee een verzoek

aan de secretariaten van minister Schouten, mevr. Jorritsma en Marjolijn
Sonnema om een datum te vinden op een zo kort mogelijk termijn. Aan het
secretariaat van mevr. Jorritsma het verzoek om daarbij ook de agenda van 

 te betrekken.
2. Aangeven door Floriade BV. wat de exacte onderwerpen van gesprek met minister

Schouten zullen zijn. De titel “De betrokkenheid van het Rijk bij de Floriade” is te breed
geformuleerd.

3. Vinden van een datum voor het reguliere overleg tussen mevr. Jorritsma en Marjolijn
Sonnema. Dit gesprek kan plaatsvinden na het gesprek met minister Schouten. Daarom
verzoek van secretariaten DGA en mevr. Jorritsma om dit op korte termijn te regelen.

Mocht het bovenstaande op organisatorische en inhoudelijke bezwaren stuiten dan verzoek ik
 en  om daarover contact met elkaar op te nemen.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van alle afspraken voor de gesprekken, omdat ik
dan de gesprekken inhoudelijk zo goed mogelijk kan voorbereiden.

Ik hoop hiermee duidelijkheid en voortgang in het proces te brengen.

Met vriendelijke groet,

Programmaleider Rijk Floriade
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
Beschikbaar: ma-do
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Gesprek Marjolijn Sonnema met  Annemarie Jorritsma, vrijdag 24 april 2020, 10.00 uur en het 

gesprek met AEF/ , vrijdag 24 april 2020 

Overige deelnemers aan het gesprek met Annemarie Jorritsma: 

Overige deelnemers aan het gesprek met AEF/ : Marije Beens 

Deze annotatie (bestaande uit twee delen) geeft zowel de informatie van belang voor het gesprek 

met Annemarie alsook de informatie voor het gesprek met AEF en 

ANNOTATIE DEEL 1 
1. Voortgang nationale Inzendingen en internationale inzendingen

Stand van zaken 21-4-2020

Nederlandse deelnemers

- 116 bedrijven/organisaties hebben een toezegging gedaan of intentie uitgesproken om

aan de Floriade deel te nemen.

- Het totale verwachte aantal ligt rond de 250-300 bedrijven / organisaties, deze gaan ca

60 inzendingen met een tentoonstellingswaarde van ca. € 20-30 miljoen euro realiseren.

- 200 leden Floriade Business Club, regionale en landelijke bedrijven

Internationale deelnemers (zie bijgevoegd overzicht  met stand van zaken) 

- 9 officiële toezeggingen van Landen 

).

- 1 toezegging van de stad  Almere

- 5 toezeggingen in voorbereiding ( )

- 5 landen overwegen serieus  tot deelname ( ).

- 15 aanmeldingen van kleinere landen de Floriade BV heeft daarnaast nog gesprekken

met vele andere landen over eventuele deelname.

- Er is dus nationaal en internationaal animo is en commitment om deel te nemen.

- Almere heeft onverminderd (of juist meer) de steun en stem van LNV nodig om landen

uit Europa te overtuigen deel te nemen, vooral de buurlanden.

-  Vraag van Floriade BV

aan het LNV is of koppeling van deelname NL als partnerland aan Grüne Woche 2021 en

deelname Duitsland aan Floriade 2022 mogelijk is? Verwachting is dat gezien de Corona

crisis, de interesse van Duitse bezoekers aan de Floriade alleen maar zal toenemen, het

belang van en voor beide landen om zichtbaar te zijn op elkaars evenementen groter.

2. Gevolgen coronavirus voor de Floriade

, bestuurlijke verkenner en Almeerder, voert deze week gesprekken

met diverse partijen en verricht volgende week een validatie op alle gegevens en rond

aansluitend een rapport met een advies af over de scenario’s. Er worden drie scenario’s

onderzocht: gecontroleerde afbouw, uitstel van het evenement met 1-2 jaar, of een

evenement in 2022 met aangepaste ambitie. Dit wordt in samenwerking met AEF

uitgevoerd. Dit consultancybureau heeft al eerder de midterm review van de Floriade

uitgevoerd. Verwachting is dat het eindadvies begin mei 2020 beschikbaar is voor

Burgemeester en Wethouders. De verwachting is dat een besluit voor welk scenario wordt

gekozen eind mei /begin juni zal worden genomen.

Floriade BV. werkt met onderstaande informatie en heeft deze verstrekt aan de bestuurlijke

verkenner:

o Het huidige kader

De impact van de maatregelen om de Corona virus pandemie in te dammen en

uiteindelijk af te wenden, is voor de leisure en evenementen markten groot. De

openingsdatum van Floriade Expo 2022 ligt, uitgaande van de huidige opzet, een half
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jaar tot een jaar na het verwachte moment van indammen van de Corona virus 

pandemie middels een grootschalig beschikbaar medicijn (zomer 2021). 

o Virologie

In Europa maar ook in Nederland lijkt de opmars van het virus af te zwakken, zij het

nu minder stijgend qua ziekenhuisopnames en IC opnames. Ook zijn de

virologen/microbiologen bezorgd dat wanneer de strenge maatregelen minder

worden, er weer zoveel contacten plaatsvinden, dat het risico bestaat op nieuwe

haarden. Alom wordt verwacht, dat een vaccin volgend jaar in productie kan worden

genomen. Dat betekent, dat vaccinatie in de eerste helft van 2021 op gang zal

komen. Naar groepsimmuniteit vinden op dit moment uitgebreide onderzoeken plaats

en het is allerminst zeker dat dit concept in de praktijk de benodigde werking heeft.

o Economie

De economie wordt stevig geraakt met gevolgen voor de werkgelegenheid en

hoogstwaarschijnlijk een aantal faillissementen. De omvang is nog niet duidelijk

maar alom wordt verwacht, dat 2021 het jaar zal zijn waar bedrijven en overheden

tijd zullen moeten gebruiken om de verliezen te boven te komen. Het zal at best een

“recovery” jaar worden en waarschijnlijk meer tijd vergen voordat we weer op het

economische niveau zitten van voor de crisis.

Standpunt Floriade BV 

Op basis van het bovenstaande is volgens Floriade BV het evenement in 2022 met 

aangepaste ambitie haalbaar, zij het met een aantal hogere financiële risico’s, minder 

sponsorbijdragen en minder bijdragen van derden.  

- Waarop hoopt Floriade BV. van LNV als reactie op vragen van .

Floriade BV. hoopt dat LNV het belang van het doorgaan van de Floriade (dus uitstel of

afschalen) als mogelijke scenario wil ondersteunen en dat ook kenbaar maakt in het

gesprek met AEF/ . Floriade BV. stelt dat de Floriade er ook is ten

gunste van LNV in verband met circulaire economie/landbouw en als verdere versterking

van de land- en tuinbouwsector na de corona crises. Floriade BV. zou dan ook graag willen

dat de minister van LNV of DG Agro (op gepaste momenten) openlijk duidelijk maakt dat

de Floriade van belang is voor de sector als een middel tot herstel van de gevolgen van de

coronacrises.

3. Afwegingen LNV m.b.t. de scenario’s

Het is goed dat de Gemeente Almere naar aanleiding van de corona uitbraak en de

gevolgen daarvan een aantal scenario’s bekijkt.

De Floriade is natuurlijk een heel belangrijk instrument om alle ontwikkelingen die van

belang zijn voor een circulaire landbouw onder de aandacht te brengen van het

Nederlandse publiek en om Nederland als innovatief land op het gebied van land- en

tuinbouw verder internationaal op de kaart te zetten en ook om na de Floriade die

internationale rol te kunnen blijven spelen.

Het is aan de Gemeente Almere, en mogelijk de Nederlandse Tuinbouwraad, om een

uiteindelijk besluit te nemen over het te volgen scenario.

Afstel: Mocht het besluit vallen dat de Floriade wordt afgelast dan heeft het Rijk de

volgende acties uit te voeren:

- Afmelden van de tentoonstelling bij BIE

- Internationale deelnemersveld inlichten over het besluit

- Mevr. Jorritsma ontslaan van haar verplichtingen als Commissaris-generaal voor de

Floriade

- Informeren Tweede Kamer

Vanwege de Coronacrises zal begrip zijn voor de situatie. Het Rijk heeft verder geen 

financiële verplichtingen openstaan. Onduidelijk is wat de consequenties zijn bij het niet 

5.1.2.e

5.1.2.e



doorgaan voor de gemeente Almere en of de gemeente hier ondersteuning verwacht vanuit 

met het Rijk.  

Uitstel: De Floriade staat geprogrammeerd na de Wereldtuinbouwtentoonstelling in Qatar 

(2021).  

Nu de wereldexpo van Dubai wordt verplaatst (officiële besluitvorming door de vergadering 

van de BIE op 29 mei 2020, maar naar verwachting zal het quorum van deze vergadering 

het eens zijn met dit voorstel tot uitstel) zal dit zeker meespelen in de scenario’s. En 

betekent uitstel ook dat de ambitie wordt aangepast? Zie dan hieronder 

Doorgaan met aangepaste ambitie: onduidelijk is wat een aangepaste ambitie betekent 

in termen van 1) uitwerking van het thema Growing Green Cities, 2) verwachtingen richting 

het Rijk m.b.t. bijdrage aan innovaties, 3) verwachtingen richting het Rijk mbt extra 

financiële risico’s.  

Zoals door de minister aangegeven in de kamerbrief is de Floriade van belang voor het Rijk 

omdat deze aansluit op de doelen die het Rijk nastreeft en die zijn vastgelegd in 

verschillende akkoorden. Daar is nog steeds commitment voor vanuit het Rijk. 

4. Floriade en Minister Schouten

Annemarie Jorritsma en  van de

Floriade) hebben een afspraak met de minister op 19 mei 2020.

Hopelijk is dan al duidelijk welk scenario de meeste kans heeft om te worden gevolgd of is

zelfs al een besluit over de Floriade o.b.v. het advies van  genomen.

Annemarie heeft tijdens de foundersmeeting op 6 maart 2020 haar zorg geuit over de

gebrek aan zichtbaarheid van diverse ministers bij de organisatie van de Floriade. Dit zal zij

zeker aan de orde willen brengen. Ook haar zorg over een ontvangstruimte voor

internationale hoogwaardigheidsbekleders kan een onderwerp van gesprek worden. Zie ook

verderop. Goed om met Annemarie voor te bespreken wat ze graag geagendeerd wil

hebben.

Dhr. Weverling (VVD) heeft tijdens de bespreking van de LNV begroting 2020 de

toezegging gekregen van Minister Schouten om samen met haar het Floriade-terrein en de

Floriade BV. in 2020 te bezoeken. Wegens de drukke agenda van minister Schouten kon dit

bezoek, en nu zeker ten gevolge van de maateregelen rond de corona-crises, nog niet

plaatsvinden.

Het is zinvol om te komen tot een principedatum voor dit bezoek en om dit te gaan

plannen, met inachtneming van de maatregelen die dan gelden in verbad met het corona-

virus. Het voortouw zou dan moeten liggen bij de Floriade BV. om dit te regelen.

5. De samenwerking Rijk-Floriade t.a.v. programmering en cofinanciering.

Input volgt nog.

6. Aanjagen van innovatie.

Door de minister is aangegeven dat de resterende rijksbijdrage (5 miljoen, vanuit gaande

dat er maximaal 10 miljoen door het Rijk wordt bijgedragen) doelmatig en gericht besteed

dient te worden voor het aanjagen van innovaties. Er liggen of komen 6 voorstellen die tot

stand zijn gekomen in werkateliers:

1. Dutch innovation Experience(LNV, BZK, EZK, VWS en I&W) ;

2. Agroforestry (LNV),

3. Kennisontwikkeling via Floriade Dialogues (LNV, IenW, EZK, BZK).

4. Green mobility (IenW);

5. High Tech Greenhouse met LTO Glaskracht (in Mei 2020)(LNV);

6. Belevingskas (in Mei 2020)(LNV);

Verder zal ook het project mycelium-house, dat een tijdlang te zien was op het dakterras 

van het ministerie van LNV/EZK, worden tentoongesteld op de Floriade.  

In onderstaande tabel is aangegeven wat volgens de berekening van Floriade BV. de 

verschillende kosten zijn van de projecten en wat daarvan de verwachte bijdrage is vanuit 
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het Rijk voor 3 van de 6 projecten. In totaal komt de Rijksbijdrage voor deze drie projecten 

dan op een som van €7.045.000. 

De drie laatste projecten zijn nog niet afgerond en de kosten daarvan zijn daarom nog niet 

bekend. 

Totale kosten 

Co-

financiering Rijksbijdrage % van totaal 

Floriade 

Agroforestry 

Experience € 1.860.000 € 460.000 € 1.400.000 75% 

Floriade Kennis 

Programma € 1.540.000 € 600.000 € 945.000 61% 

Dutch 

Innovation 

Xperience € 15.000.000 € 11.200.000 € 4.700.000 31% 

Afgesproken is dat Floriade BV. per project met de betrokken ministeries/afdelingen om de 

tafel gaat zitten en verkennen op welke wijze financiering mogelijk kan worden gemaakt 

met de mogelijke bijdragen van de ministeries.   

7. Bijdrage LNV aan innovatieprojecten

Het voorstel  over Agroforestry wordt inhoudelijk positief beoordeeld door medewerkers DG

NVLG. Er is nog geen uitspraak of het ministerie dit project (met een claim voor LNV van

€1.400.000) ook gaat financieren.  en  hebben

kennisgenomen van het voorstel.

Voor de overige 3 projecten is het voorstel dat ook de andere ministeries hier een

financiële bijdrage voor gaan leveren. Floriade BV gaat daarom eerst de andere ministeries

hiervoor benaderen.

8. Ontvangst hoogwaardigheidsbekleders

Bij andere wereldexpo’s waar Nederland betrokken is, is er veelal een landenpaviljoen,

waarbij de kosten van het paviljoen een gezamenlijke inspanning is van overheid en

bedrijfsleven. Het besluit om geen speciaal Rijkspaviljoen voor de Floriade2020 in te

richten is  een paar jaar geleden door voormalig staatssecretaris Dijksma genomen De

redenen hiervoor zijn niet bekend. Ook.

Bij de Floriade in Venlo was een bedrag van 5 miljoen euro begroot voor de bouw en

inrichting van een Rijkspaviljoen. Daarnaast heeft het Rijk voor andere projecten in Venlo

ook nog een financiële bijdrage geleverd, vooral LNV destijds.

Het innovatieproject Dutch Innovation Experience, waarvoor een Rijksbijdrage van 4,7

miljoen euro wordt verwacht, kan dienen als alternatief voor een Rijkspaviljoen. Het is

namelijk voorzien van een geschikte ontvangstruimte. De financiering van 15 miljoen is

echter nog onzeker.

Alternatieven zijn: Het gebouw van de Aeres Hogeschool op het Floriadeterrein of het

paviljoen van de Provincie Flevoland. In beide gevallen zullen dan ook extra aanpassingen

nodig zijn om hoogwaardigheidsbekleders en delegaties te kunne ontvangen en is het de

vraag of die locaties ten allen tijde beschikbaar kunnen zijn als daartoe behoefte is vanuit

het Rijk.
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8. Activiteiten rondom Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) tijdens de Floriade

Al sinds 2017 wordt er met Floriade BV en BZ gesproken over een SDG-bijeenkomst tijdens

het begin van de Floriade (mei 2022). Met de Gemeente Almere, de provincie Flevoland en

Aeres Hoogeschool zijn er nu ideeën om tijdens de gehele Floriade aandacht te besteden

aan de SDG’s.

Het eerste evenement zou dan een expert meeting worden met als thema water-food-

energy nexus. Dit zou een logisch gevolg zijn van de conferentie met dezelfde thematiek

hiervoor tijdens de wereldexpo van Dubai, waarbij op hoog politiek niveau wordt gesproken

over deze drie thema’s. Het ministerie van BZ is hier zeer nauw bij betrokken in de

voorbereiding en zal een deel van het geheel in Dubai mede-organiseren.

Afhankelijk van de opzet en deelname is door het bureau van RVO die veel van dit soort

bijeenkomsten organiseert berekend dat de kosten van deze bijeenkomst kan worden

geschat tussen de 3 en 3,5 ton. Inhoudelijk betreft het dan de beleidsterreinen van LNV,

EZK en I&W, terwijl deze bijeenkomst zeker ook kan bijdragen aan de kansen voor het

Nederlandse bedrijfsleven, en daarmee ook voor BZ van belang is (Netherlands

promotion). De kosten voor deze bijdrage zou dan gedeeld moeten worden door de vier

ministeries. Er zijn reeds belangrijke spelers in Nederland die dit inhoudelijk willen

ondersteunen (o.a. TNO, WUR, Deltares).

De kosten van twee andere SDG-projecten tijdens de Floriade worden financieel gedragen

door Almere, Aeres Hoogeschool en Provincie Flevoland.

9. Wvttk

Door Floriade BV. is aangegeven om kansen te zoeken in corona crisis:

bv  (Almeerder) die met idee is gekomen om bloemen uit de sierteelt sector aan

zorgmedewerkers en inwoners verpleegtehuizen te geven i.p.v. door te draaien. Was het

niet handig geweest om van de 690 miljoen euro voor de sierteelt (ondersteuning van deze

sector i.v.m. corona) bv. 5 miljoen euro van de 690 miljoen euro voor promotie op de

Floriade Almere 2022? Zo ontstaan er vast meer kansen de komende periode.

ANNOTATIE DEEL 2 
Gesprek met 

Gesprekspunten: 

1. Welke verantwoordelijkheden heeft het Rijk (met daarin LNV als systeemverantwoordelijk)

Het Rijk heeft formeel een aantal verplichtingen m.b.t. de Floriade. Die verplichtingen zijn:

- Het voordragen van een plaats bij het Bureau International des Expositions (BIE) voor het

organiseren van de Floriade

- Het benoemen van een Commissaris-Generaal voor de Floriade

- Het uitnodigen van landen voor deelname aan de Floriade door de minister van LNV.

- Het maken van Speciale regelingen voor de Floriade

De Floriade is vanouds her een Wereldtuinbouwtentoonstelling. De primaire 

beleidsverantwoordelijkheid ligt daarom bij het ministerie van LNV. Bij deze Floriade raakt 

door de thematiek en de opzet van het geheel ook de beleidsterreinen van andere ministeries, 

mede vanwege de vervlechting van de thema’s. De Floriade is daarbij een goed instrument om 

de vele Rijksbrede thema’s en transities die het Rijk wil bereiken te ondersteunen en te 

versnellen. 

Hoofdthema’s en bij-thema’s van de Floriade en primair betrokkenheid ministeries is als volgt 

in te delen: 

Feeding – LNV en VWS 

Greening – LNV en BZK 

Healthying – VWS en LNV 

Energizing - EZK, BZK, LNV 
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Circulariteit – I&W, LNV, BZK 

Mobiliteit – I&W 

De betrokkenheid van de andere ministeries vind zijn weerspiegeling in de speciaal ingestelde 

Stuurgroep Floriade waarin vertegenwoordigers van alle bovengenoemde ministeries + 

Gemeente Almere zitten. 

Daarnaast werken vanuit alle ministeries medewerkers mee aan de werkateliers om inhoud te 

geven aan voorstellen voor de innovatieve projecten. 

De Floriade is ook een belangrijk instrument om Nederland op de verschillende thema’s op de 

kaart te zetten, zoals dat ook door Nederland wordt gedaan bij wereldexpo’s als die in andere 

landen wordt gehouden (zoals onlangs in Beijing en Quatar) en zal worden gedaan in Dubai. 

Vandaar ook BZ nauw betrokken is bij de Floriade en ook deelneemt aan de Stuurgroep. 

Het financieel steunen van de Floriade vanuit het Rijk is niet een verplichting, maar is, ook in 

dit geval, een toezegging die in mei 2015 schriftelijk aan Almere is meegedeeld. Een bedrag 

van 5-10 miljoen euro. Te besteden aan een inhoudelijke en innovatieve agenda. 

De staatssecretaris van LNV heeft in 2016 aangegeven dat het Rijk geen eigen Rijkspaviljoen 

zal gaan bouwen op de Floriade. Dit was bij de vorige Floriade’s wel het geval. 

Onder (politieke) druk heeft het Ministerie van LNV zowel in 2018 een bedrag van 2,5 miljoen 

euro overgemaakt aan de Gemeente Almere. In 2019 heeft LNV nogmaals een bedrag van 2,5 

miljoen euro overgemaakt naar Almere. Dit om de door Almere genoemde 

voorbereidingskosten voor de innovatieve opgaven te dekken. De gemeente Almere heeft 

daarop bevestigd dat hiermee het Rijk aan haar toegezegde verplichting heeft voldaan. De 

gemeente hoopt nog wel op meer geld voor financiële ondersteuning voor de innovatie 

projecten.  

2. Tijdslijn met specifieke acties die het Rijk heeft uitgevoerd (resultaten die daarbij horen).

17 November 2017 Almere krijgt de officiële toewijzing van de BIE voor de organisatie van 

de Floriade 2020 

28 augustus 2018 benoemingsbesluit Annemarie Jorritsma tot Commissaris-Generaal voor 

de Floriade 2022 

Juli 2018  Uitnodigingsbrief voor deelname aan de Floriade aan leden BIE door 

minister van LNV, mevrouw Carola Schouten. 

6 september 2018 Eerste overleg met visadiensten, UWV, SZW, belastingdienst, politie, 

veiligheidsdienst over “speciale regelingen”. Vindt regelmatig plaats in 

de loop van 2019 en 2020. Floriade BV inventariseert “probleempunten” 

in bestaande regelgeving. 

12 oktober 2018 Eerste bijeenkomst Stuurgroep Floriade 2022. In loop van 2019 is er nog 

een aantal bijeenkomsten van de stuurgroep geweest. 

30 oktober 2018 Brief naar Tweede Kamer over financiële bijdrage van 2,5 miljoen euro 

aan Gemeente Almere  

November 2018 2,5 miljoen euro overgemaakt door Minister LNV naar Gemeente Almere  

Januari 2019 Start opstellen concept-convenant met 5 ministeries en gemeente 

Almere. Na oktober 2019 gestopt naar aanleiding van tweede betaling 

aan Almere. Geen noodzaak meer voor convenant. 

Vanaf mei 2019 Gepersonaliseerde herinneringsuitnodigingen van Ministers Schouten en 

Kaag aan hun collega’s van de landen aangesloten bij de BIE. Via BZ 

naar verschillende landen gezonden op verzoek van Floriade BV. 

Oktober 2019 start van werkateliers (nadat Almere haar innovatieportfolio openbaar 

heeft gemaakt) met medewerkers van de 5 ministeries.  

Oktober 2019 2,5 miljoen euro overgemaakt door Minister LNV naar Gemeente Almere 

8 oktober 2019 Brief vanuit Almere dat aan verplichtingen is voldaan 

6 maart 2020 1e foundersmeeting, bijeenkomst met belangrijke partners betrokken bij 

de Floriade – wordt vanaf nu elke 100 dagen georganiseerd 



25 maart 2020 3 uitgewerkte innovatievoorstellen met bijbehorende claims worden 

kenbaar gemaakt aan LNV door Floriade BV en strategie besproken.  

3. Welke interactie tussen Rijk en Almere is georganiseerd?

Bestuurlijk:

- periodiek overleg Annemarie Jorritsma met Marjolijn Sonnema

- stuurgroep. Oorspronkelijk zou de stuurgroep regelmatig bijeenkomen ,om daarmee

gezamenlijk over de financiële bijdrage van het Rijk besluiten te nemen. Na de betaling van

2,5 miljoen euro aan Almere  door LNV in 2018 , is in de brief aan de Tweede Kamer

vastgelegd dat in een convenant zou worden vastgelegd hoe de overige 2,5 – 7,5 miljoen

euro van de toegezegde Rijksbijdrage zou worden besteed. Na de volgende betaling van

2,5 miljoen euro  in oktober 2019 aan Almere door LNV, en de brief van Almere dat het

Rijk daarmee aan haar financiële verplichting heeft voldaan, is direct besloten met het

convenant te stoppen. De noodzaak voor een convenant was door deze ontwikkeling

overbodig. Tussen de ministeries en Almere is afgesproken dat voorstellen voor innovatieve

projecten die betrekking hebben op het beleidsterrein van een bepaald ministerie de

Floriade BV. het voorstel rechtstreeks zal voorleggen aan dat ministerie met het verzoek

voor medefinanciering. De rol van de Stuurgroep is daardoor anders geworden. Tevens is

toen met gemeente Almere afgesproken dat een bijeenkomst van de Stuurgroep geïnitieerd

moet worden vanuit Almere ( ).

Inhoudelijk: 

- werkateliers met deelnemers gelieerd aan overheid en bedrijfsleven (o.a. medewerkers

ministeries, topsectoren, RVO, provincie Flevoland, gemeente Almere en Floriade BV.,

Rijkswaterstaat).

- voorbereiding mogelijke activiteiten tijdens de Floriade op het gebied van de Sustainable

Development Goals (SDG’s) met Gemeente Almere, Floriade BV, Provincie Flevoland , Aeres

Hoogeschool, Citymar Consultancy, RVO, mede als uitwerking van de door de door Almere

aangegeven SDG’s die voor de Floriade van belang zijn.

- zorg dragen voor uitnodigingen ministers door LNV, RVO, BZ en Floriade BV.

- uitwerken speciale regelingen door een aantal ministeries (BZ, V en J, Financiën, SZW)

Floriade BV, UWV, Politie en veiligheidsdienst)

- dagelijkse contacten tussen Floriade coördinator en Floriade organisatie.

- Floriade BV medewerkers met Nederlandse ambassades (meestal Landbouwraden)

4. Belangen m.b.t. Floriadeterrein

Naast het evenement Floriade is het terrein ook ingericht voor bouw van een woonwijk en 

bouw van de Flevocampus. Een deel van deze bebouwing is al beschikbaar ten tijde van 

het evenement. Onduidelijk is hoe de verkenning van  zich verhoudt tot 

deze gebiedsontwikkeling. 

De gemeente heeft eerder tijdens het coalitieoverleg de afspraak gemaakt om 5-6 miljoen 

extra te investeren. Het advies van de bestuurlijk verkenner bepaalt hoe hier verder mee 

wordt omgegaan. In gesprek met 1 van de directeuren van de gemeente Almere komt ook 

de zorg op tafel van de algemene effecten van de Corona crisis voor Almere. Midden april 

waren er bijvoorbeeld 4000 mensen extra werkeloos hierdoor. 

De sponsoring en partnering van het evenement blijven achter. Er moet €10 miljoen 

worden gevonden. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt tussen Almere en mogelijke 

sponsoren. 
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Verslag video-call Annemarie Jorritsma met Marjolijn Sonnema 
24 april 2020, 10.00 uur 
Ondersteunend: 

Agendapunten: 
1. Voortgang nationale Inzendingen en internationale inzendingen
2. Gevolgen coronavirus vanuit LNV tov de Floriade:
3. De werkzaamheden van de verkenner door de gemeente Almere aangezocht voor

bestuderen scenario’s.
4. De samenwerking Rijk-Floriade tav programmering en cofinanciering.
5. Visie LNV hoe om te gaan met de projectvoorstellen van de Floriade BV nav de diverse

werkateliers
6. Wvttk

Verslag 
1. Voortgang nationale Inzendingen en internationale inzendingen

Voortang deelnemers wordt toegelicht door Annemarie. Van NL bedrijven is er nog steeds
steun en er is  nog niemand afgehaakt. Vanuit de sector is  al een grote bijdrage geleverd aan
het Arboretum .
Ook met de Internationale deelnemers vordert het, hoewel Europa moeilijk blijft en door de
huidige crisissituatie juist belangrijker wordt. LNV ondersteunt en helpt graag bij overtuigen
landen tot deelname. De vraag aan LNV moet specifieker zodat Marjolijn haar collega’s in het
betreffende land specifiek kan benaderen. Actie: 

staat bovenaan de lijst voor Floriade. Op dit moment worden gesprekken gevoerd
over NL deelname aan . Floriade zou graag de deelnames over en weer
graag gekoppeld zien, en in de gesprekken ter sprake laten komen. Marjolijn geeft aan dat
het gezien de huidige situatie uitgesloten is dat NL als partnerland deelneemt. Koppeling is
geen optie. Floriade kan  wel benutten en daar zichtbaar zijn. Marjolijn wil nogmaals
actie richting ondernemen, obv concrete acties en vraag; 

2. Gevolgen Coronacrisis voor de Floriade
De Floriade ondervindt net als de rest van Nederland gevolgen van de crisis en dat geldt in
zeer sterke mate ook voor de sector waar de Floriade dit voor doet. De Floriade is een
marketinginstrument voor de sector, kan juist ingezet en benut worden voor de opbouw na
de Coronacrisis. Aan de sector kan op dit moment echter niet nog veel meer gevraagd
worden, ook omdat ze in feite al net het Arboretum al en grote bijdrage heeft geleverd.
De vraag is hoe de NTR hierin staat. Hoe schatten zij in of de tuinbouwsector nog kan en wil
investeren. Actie: Floriade ( )

3. De werkzaamheden van de verkenner door de gemeente Almere aangezocht voor bestuderen
scenario’s.
De gemeente Almere heeft, ivm de Corona crisis, opdracht gegeven aan verkenner 

om 3 scenario’s te onderzoeken, voor versobering, opschuiven of annuleren van
de Floriade. Marjolijn spreekt de verkenner vandaag. Annulering van de Floriade zou
nationaal en internationaal een ramp zijn voor Almere, maar niet alleen voor Almere.

De scenario’s komen kort ter sprake, waarbij opschuiven ivm de lopende verplichtingen van
de gemeente Almere ivm de wijkontwikkeling geen optie lijkt. Resteert opschuiven of
versoberd doorgang laten vinden, maar ook deze opties, brengen extra kosten met zich mee.

17

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.a
5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a 5.1.2.a



Het gehalte tuinbouwtentoonstelling in de Floriade komt ter sprake, aangezien LNV vindt dat 
de focus van de gemeente Almere de afgelopen jaren vooral op de stadsontwikkeling gericht 
is geweest en niet op de tuinbouw. Annemarie geeft aan dat daarin, sinds haar aantreden, 
bijsturing heeft plaatsgevonden en dat de huidige situatie juist nog extra aanleiding is om 
volledig terug te gaan naar wat de Floriade in de basis is en moet zijn: promotie van de 
tuinbouwsector. Versobering van het evenement, zou minder stad en meer tuinbouw 
betekenen.   

4. De samenwerking Rijk-Floriade tav programmering en cofinanciering.
Er is de afgelopen jaren gesproken over een financiële bijdrage van het Rijk aan de Floriade.
Een deel daarvan was gekoppeld aan voorstellen voor innovatieve projecten, die nog
onderwerp van gesprek zijn. De vraag die voorligt ivm de coronacrisis en de economische
gevolgen daarvan voor de tuinbouwsector is , of in het vervolg de Floriade mede kan worden
benut  als promotie van de Tuinbouwsector en het weer in gang brengen van de sector in
het licht van de crisis. \Dit  betekent een aanvullend beroep op financiën waarin niet is
voorzien. De vraag is of er bij de andere ministeries voldoende politiek draagvlak voor is om
de Floriade te financieren
Marjolijn geeft aan dat dit neerkomt op politieke wil, dit is ambtelijk niet op te lossen, ook
niet te financieren uit de ter beschikking staande steunmaatregelen. Het is daarom goed dat
er een gesprek is ingepland met Carola Schouten, waarvoor dit gesprek vandaag de
voorbereiding is.

Voor het gesprek op 19 mei met Carola Schouten is er 1 hoofdvraag:
- Staat het Rijk nog steeds achter de Floriade

Daarvoor moet scherp gemaakt worden: 
- Toelichting verslag verkenner 
- Schets van de situatie en de opties, onderbouwd met berekeningen
- Vraag beantwoorden wat er tot nu toe is gedaan
- Welke projecten liggen nu voor
- Concreet maken wat er nu wordt gevraagd aan het Rijk (blanco cheque is geen optie)

Eerst moet de vraag beantwoord worden of er commitment is het Rijk. Daarna is de vraag 
wat LNV bereid is te doen maar ook de andere ministeries.  

Als het verslag of de uitkomst van de verkenning van  niet is afgerond, 
moet wellicht overwogen worden de afspraak met Carola te verzetten. 

5. Visie LNV hoe om te gaan met de projectvoorstellen van de Floriade BV nav de diverse
werkateliers
De andere ministeries, naast LNV, die betrokken waren/zijn bij de op projectvoorstellen die
zijn voorbereid, moeten gepolst worden over hoe zij tegen deze projecten aankijken. Dit
voorwerk zou door Floriade  bij de SG/DG’s van de andere ministeries moeten
gebeuren, met terugkoppeling naar Marjolijn.

6. Het onderwerp van de ontvangstlocatie voor de buitenlandse gasten en
hoogwaardigheidsbekleders door de Nederlandse overheid is ter sprake gekomen. De D-IX is
de meest geschikte locatie hiervoor, wat echter samenhangt met de eerder besproken
onderwerpen. (financiering en draagvlak)

Opmerkelijk genoeg blijkt de NTR nauwelijks een gesprekspartner voor de Rijksoverheid te
zijn. Gesprekspartner voor LNV met de sector, is  de Koninklijke Algemene
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Vereniging voor Bloembollencultuur en boegbeeld Topsector Tuinbouw, . De 
Floriade zou met hem ook het gesprek moeten opzoeken ivm de voorliggende vraagstukken 
over ‘hoe verder met de Floriade’. Actie Floriade  

Afspraken 
- Dossiers per land bij vraag om hulp aan Marjolijn  -> AvS
- NTR check: Floriade -> Floriade, 
- Voorwerk projecten bij SG en DG’s -> Floriade, 
- Voorbereiding gesprek Carola -> LNV ism Floriade 
- Contact met -> Floriade,
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Van: @floriade.com> 
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 15:40 
Aan: @minez.nl> 
Onderwerp: FW: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Dag  
Hieronder de reactie van de secretaresse  van Annemarie. 

Kind regards, 

M: +31 (0)6 

Van: @nvp.nl>  
Verzonden: maandag 9 november 2020 10:27 
Aan: @floriade.com> 
CC @nvp.nl> 
Onderwerp: RE: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Beste 

Annemarie kan alle dagen behalve 10 december om 11:00 uur. Ze kan die dag vanaf 13:00/13:30 uur. 

Hartelijke groet, 

Van: @floriade.com> 
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 15:27 
Aan: @nvp.nl>; @nvp.nl> 
Onderwerp: FW: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Dag beiden, 
Ik heb een nieuw voorstel gekregen vanuit LNV. Zie hieronder. Kan jij kijken? 

Kind regards, 
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M: +31 (0)6

Van @minez.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 15:23 
Aan: @floriade.com> 
Onderwerp: Fwd: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Nieuwe data. In rood. 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 6 november 2020 om 14:57:01 CET 
Aan: @minezk.nl>, "

@minez.nl> 
Kopie: @minlnv.nl>, "

@minlnv.nl> 

Onderwerp: Antw.: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Ha 

Hierbij de juiste data voor dit overleg, er zijn twee data gewijzigd; zie in rood. 

Week Datum Tijdstip Namen 
50 (2020) 10-12 11.00 – 12.00 Marije Beens/

8 (2021) 01-03 13.00 – 14.00 Marije Beens/

18 (2021) 10-05 14.00 – 15.00 Marije Beens/

28 (2021) 15-07 14.00 – 15.00 Marije Beens/

38 (2021) 23-09 16.00 – 17.00 Marije Beens/

48 (2021) 02-12 14.00 – 15.00 Marije Beens/

Laat je het mij weten als Annemarie Jorritsma akkoord is, dan maak ik de Webex 
uitnodigingen aan. 

Fijn weekend & Gr 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 12:09 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Hoi 
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Optie van 12 december is prima.

Week Datum Tijdstip Namen 
50 (2020) 10-12 11.00 – 12.00 Marije Beens/

8 (2021) 25-02 11.00 – 12.00 Marije Beens/

18 (2021) 06-05 15.00 – 16.00 Marije Beens/

28 (2021) 15-07 14.00 – 15.00 Marije Beens/

38 (2021) 23-09 16.00 – 17.00 Marije Beens/

48 (2021) 02-12 14.00 – 15.00 Marije Beens/

De rood gemarkeerde data valt in de schoolvakanties, dat komt voor  niet goed 

uit.

Ik hoor graag.

Dank alvast.

Gr.  

Van: SecretariaatDGA <SecretariaatDGA@minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 5 november 2020 12:02 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minez.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Hi 

Zoals zojuist telefonisch aan je doorgegeven zie ik dat de eerste twee data optie 
ongunstig lijken te vallen in de agenda van  ivm intern overleg Rendac en tevens 
valt de 2e optie in de reces week. Wil je dit morgen in je agenda overleg met Sally 

opnemen zodat ik de evt. wijzigingen hierin tijdig aan Sikko kan doorgeven. Veel dank 
alvast en groet,  

Van: SecretariaatDGA <SecretariaatDGA@minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 4 november 2020 17:37 
Aan: @minez.nl>; 

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Hoi 

Hieronder de opties voor de agenda van Marije en , het staat ook in hun agenda’s 
gereserveerd:

Ik neem aan dat de besprekingen plaats zullen vinden op het ministerie, als het al 
geoorloofd is. En 1 uur is voldoende lijkt me. 

In week 51 was geen optie, dus ben ik in week 50 gaan kijken. 
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Week Datum Tijdstip Namen 
50 (2020) 10-12 11.00 – 12.00 Marije Beens/

8 (2021) 25-02 11.00 – 12.00 Marije Beens/

18 (2021) 06-05 15.00 – 16.00 Marije Beens/

28 (2021) 15-07 14.00 – 15.00 Marije Beens/

38 (2021) 23-09 16.00 – 17.00 Marije Beens/

48 (2021) 02-12 14.00 – 15.00 Marije Beens/

Graag vragen om de agendaverzoeken zo spoedig mogelijk te maken/verzenden.

Groet

Van: @minez.nl>  
Verzonden: woensdag 4 november 2020 13:53 
Aan: SecretariaatDGA <SecretariaatDGA@minlnv.nl> 
Onderwerp: voorkeurdag voor overleg Marije met Annemarie Jorritsma 

Beste 

Voorkeursdag voor het overleg is op donderdag.

Kun jij een schema maken als voorstel en dat naar me zenden, ook rekening houden 
met de agenda van 

Alvast bedankt.

Groet,

E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
Beschikbaar: ma-do

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: · .1.2.e
Aan: "Annemarie Joa:ttsma" 

Onderwerp: RE: RABO bank als sponsor? 

Datum: dinsdag 17 november 2020 13:28:13 

We doen ons best 

Van: 
...__________________ __, 

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 13:04

Aa .1.2.e @minlnv.nl> 
CC: .2.e @floriade.com>; 5.1.2.e

-�---""'."""�=.�--

@ a I me re. n 1 > J 5. 1. 2. e @tuinbouwraad.nlJ5.1.2.e @gmail.com;
r---===---

. 1. 2. e @flevoland.nl; 5.1.2.e @flevoland.nl 
Onderwerp: Re: RABO bank als sponsor? 

Geachte mevrouw .1.2.

Jammer dat steeds weer twijfel wordt gezaaid. Ik ga ervanuit dat het bedrag rondkomt en ook 
gebruikt kan worden in de gesprekken met de Rabo Bank. 
Met vriendelijke groeten, 

Annemarie Jorritsma 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 17 nov. 2020 om 12:21 heeft .1.2.e

volgende geschreven: 

Beste allemaal, 

@minlnv.nl> het 

Volgende week heeft DG Agro een gesprek met de Rabobank .1.2.e en 
daarin zijn verschillende onderwerpen aangereikt ter bespreking. OoKC!e Floriade 
is daarin o enomen en we hebben dankbaar gebruik gemaakt van de informatie 
die doo . .._ _ _, is aangereikt. 

Ik heb nog wel een opmerking over de notitie. Daarin staan de volgende zinnen: 
-In oktober heeft het rijk bij monde van min LNV aangegeven een (stevige)
toezegging te doen voor financiering van enkele voor Floriade expo 2022
belangrijke projecten.
-het rijk heeft een grote bijdrage toegezegd

Dit is te sterk uitgedrukt. We hebben toegezegd om ons in te spannen om 
middelen vrij te spelen en zo medefinanciering voor de innovatieve projecten in te 
regelen. Daar zijn we dan ook druk mee bezig. De stand van zaken is dat de 
ministers Schouten en Hoekstra elkaar afgelopen vrijdag hebben gesproken over 
de begroting LNV en het onderdeel gericht op de Floriade. En de uitkomst is dat 
minister Hoekstra zijn de ambtenaren de expliciete vraag heeft voorgelegd 
hierover duidelijkheid te geven. Met als deadline de najaarsbesluitvorming. 

Tot zover 

Mvg 

E] 

Van: .1.2.e @florjade com> 



Verzonden: donderdag 12 november 2020 14:32
Aan: @almere.nl>; @almere.nl;

@tuinbouwraad.nl; @gmail.com;
@flevoland.nl; @minlnv.nl>;
@flevoland.nl; 

CC: @meijerijstad.nl; @floriade.com>;
@floriade.com>;

@floriade.com>; 
@floriade.com>

Onderwerp: RABO bank als sponsor?

Beste  Annemarie,

Hierbij de achtergrond en argumenten te gebruiken bij het benaderen van de RABO
bank.
Voorstel:
minLNV:  
NTR/Topsectoren:          
Gemeente Almere:         
Prov Flevoland:                bekenden in de top
Annemarie Jorritsma:    RvC RABO bank

Met vriendelijke groet,

<image001.png>

Floriade Expo 2022
Bezoek: Archerpad 8, 1324 ZZ Almere
Postadres: Postbus 98, 1300 AB Almere

T: +31 (0

Disclaimer: Dit e-mail bericht is alleen bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, is behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming, niet toegestaan. Indien u niet geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht de verzender hiervan
op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen en te vernietigen. In verband met de elektronische verzending
staat Floriade Expo 2022 niet in voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van het e-mailbericht.
Floriade Expo 2022,, Archerpad 8, 1324 ZZ Almere, staat ingeschreven bij de KvK Almere onder nummer 66491215.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
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Van: 5.1.2.e 

Op 17 december is er een regulier overleg met Annemarie Jorritsma, van 9.30 tot 10.30 uur. Dit 

overleg zal on-line plaatsvinden. 

Annemarie heeft aangegeven dat ze graag twee punten aan de orde wil stellen. Dat zijn: 

1. Sponsoring

2. Update en activatie landen

Toelichting: 

1. Sponsoring

Annemarie zal mondeling toelichting geven. Het gaat daarbij vooral om de relatie tot de

Rabobank waarover jij, als het goed is, ook een overleg hebt gehad en waarbij ook de

Floriade ter sprake zou zijn gebracht.

2. Update en activatie landen

Almere geeft aan dat ze goede vorderen met de officiële deelname van landen aan de 

Floriade. Er ontbreken echter in hun ogen nog een paar belangrijke - Europese- landen. 

Almere vindt dat .1. .a niet 'mogen' 

ontbreken. 

Almere heeft nog ongeveer een 5 maanden de tijd voor 'outdoor' deelnames om op tijd 

te kunnen zijn als landen met een paviljoen willen deelnemen. 

Annemarie wil graag weten welke rol jij zou kunnen spelen om de aandacht voor 

deelname van deze landen weer op gang te brengen. 

Mijn advies per land 

5.1.2.a 

Stand van zaken per land 

In onderstaande informatie/stand van zaken per land is zichtbaar wat volgens Almere gedaan zou 

kunnen of moeten worden. Dat verschilt dus per land soms van mijn advies hierboven. 



5.1.2.a 



Floriade overleg Marije Beens, Annemarie Jorritsma,  en 

Datum: 1 Maart 2021, tijd 13.00 uur 

Video-call 

Agenda punten 

1. Update internationale deelnemers

Update bevestigde landen. De tussenstand staat op 42 (bijlage) waarbij enkele kanttekeningen te 

plaatsen zijn. 

- heeft ondanks een mondelinge toezegging aan Marjolijn Sonnema toch onlangs laten

weten niet deel te zullen nemen ivm Covid en 

-  heeft , laten

weten niet deel te nemen.

-  heeft enkele maanden geleden bevestigd officieel deel te nemen. 

De Europese landen zullen wel eens extra belangrijk kunnen worden als deelnemer aan Floriade. 

Enerzijds door de reisbeperkingen ivm Covid voor het realiseren van een inzending maar ook voor 

de verwachte bezoekers. Landen als  geven aan dat het ‘als open 

air event’ na Covid wel eens de beste start kan zijn op goede reisafstand. Om die reden wordt 

extra energie gezet op de bevestiging van landen als  wat er momenteel 

positief uitziet.  

2. Ondertekening Participation Contract met Indonesië

Ivm Covid is de ondertekening van het Participation Contract te tekenen opgeschoven. Dit is van 

Indonesische zijde digitaal gedaan, en vergezeld van een video boodschap opgestuurd naar 

Floriade. Op 4 maart wordt hiervoor op locatie (kavel van Indonesië) gepast aandacht aan besteed 

in aanwezigheid van Annemarie Jorritsma, de Indonesische ambassadeur en burgemeester 

Weerwind.  

3. Aanwezigheid Nederland op Floriade

Er wordt door landen gevraagd  naar de aanwezigheid van Nederland. Het antwoord daarop is 

inmiddels meervoudig.  

- Het Kascomplex waar een werkruimte voor Commissaris-Generaal Annemarie Jorritsma

gerealiseerd zal worden. Voor protocollaire ontvangsten zal gebruik gemaakt worden van

de VIP-lounches op het terrein.

- D-iX – Dutch Innovation Experience. Nature based solutions atelier waar natuur, veerkracht

en verbinding centraal staat in het concept. Van biobased producten, gebouwen, groen

stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Het wordt een biobased paviljoen, in nauw

overleg met woningbouwatelier/college Rijks adviseurs en het programma ruimte voor

biobase bouwen van de Rijksoverheid. Naast een gebouw is het ook een binnen- en

buitententoonstelling.

4. Handelsmissies

Vanuit de Rijksbijdrage wordt het Floriade Kennisprogramma ondersteund. Onderdeel daarvan is 

het bevorderen en ondersteunen van Kennisdeling tijdens handelsmissies. Het is voor Floriade van 

groot belang dat vanuit het Rijk bijtijds gestart wordt met het sturen en invullen van 

handelsmissies op Floriade. Vanuit Floriade is nadrukkelijk de wens en het verzoek om op 

handelsmissies gedurende de Floriade in 2022 een samenwerking aan te gaan met RVO, dat verder 

reikt en breder is dan alleen het onderdeel ‘kennis’. Voor het onderdeel ‘kennis’ is deze afspraak al 

gemaakt. 

Concrete vraag vanuit Floriade is voor een contactpersoon binnen RVO met wie afspraken gemaakt 

kunnen worden om de feitelijke organisatie en ‘matching’ van handelsdelegaties voor de Floriade te 

organiseren. Dat zou in de ideale wereld betekenen dat een bezoek aan de Floriade actief als 

agenda-onderdeel wordt aangeboden op de bij RVO aangemelde handelsmissies en dat Floriade de 
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organisatie van de bij haar aangemelde delegaties ook doorgeleidt naar RVO om het programma 

onderdeel buiten het Floriade terrein te matchen en te organiseren. 



Van: @minez.nl> 
Verzonden: woensdag 28 april 2021 19:31 
Aan: @floriade.com> 
Onderwerp: Re: overleg Marije Beens/Annemarie 

Dag 
Bedankt. Duidelijk. Ik zal Marije en  informeren. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
Deze puntenverlies toelichting duidelijk maken. 

 
Op 28 apr. 2021 om 16:26 heeft @floriade.com> 
het volgende geschreven: 

Dag  
Bijgaand de concept agenda met annotatie. 
Ik heb het agendapunt mbt de bezoldiging van Annemarie met haar besproken, zij zal 
dat zelf tijdens het gesprek toelichten. 

Kind regards, 

Senior Director International Participants 
Floriade Expo 2022  

M: +31 (0)

Watch this! With only one year to go until opening… 

Van: @minez.nl> 
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 09:28 
Aan: @floriade.com> 
Onderwerp: overleg Marije Beens/Annemarie 

Dag 

10 mei is weer het overleg tussen Marije Beens en Annemarie gepland. De eerste week 

van mei ben ik vrij. Dus graag uiterlijk volgende week woensdag gesprekspunten en 
korte annotatie voor dit gesprek. Dan kan ik Marije voorbereiden. Ook als er geen 
behoefte is dat duidelijk maken. 1 van de punten zou wel zijn:  

22

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Volgens contract met Annemarie zou zij betaald worden voor haar werk als 
Commissaris-generaal voor de Floriade. Maar volgens mij zou ze nog duidelijk maken 
of ze van dat recht gebruik gaat maken.

Ik hoor van je.

Groet,

<image001.gif> 
Programmaleider Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
Beschikbaar: ma-do

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

<20210510_Gespreksonderwerpen overleg Jorritsma_Marije Beens.docx> 

<20210429 Lijst landen.pdf> 
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Annotatie ten behoeve van gesprek tussen Annemarie Jorritsma en Marije Beens 

Datum: 10 mei 2021 , 14.00 tot uiterlijk 15.00 uur 

Agenda (aangeleverd door Annemarie en  

1. Bezoldiging Commissaris Generaal Annemarie Jorritsma – Annemarie zal hier zelf op ingaan.

2. Update internationale deelnemers
Update bevestigde landen. De tussenstand staat op 42 (bijlage) waarbij enkele
kanttekeningen te plaatsen zijn.
- Recente officiële bevestiging van Italië en Japan.
- De Verenigde Arabische Emiraten hebben opdracht gegeven aan NL bedrijf voor hun

deelname aan Floriade.
-  samenwerking verloopt goed, mooi concept. Ook overeenstemming mbt bijdrage

LDC-landen.
-  had al toegezegd en bereidt nu alsnog een deelname op een kleine kavel

voor. Ze vragen om activering deelname namens NL op  (zie brief aan
minister Schouten bij aanvaarding uitnodiging).

- heeft ondanks een mondelinge toezegging aan Marjolijn Sonnema toch onlangs
laten weten niet deel te zullen nemen ivm Covid en .

-  heeft zijn aanmelding ingetrokken ivm Covid, 

Met  worden gesprekken gevoerd en wordt (voorzichtig) een toezegging nog 
verwacht. De tijd gaat dringen, met nog maar 11 maanden te gaan als er nog een paviljoen 
gebouwd moet worden.  
Met  worden gesprekken gevoerd en kan een deelname verwacht worden.  

Advies: 
a. Het lijkt er op dat bijzondere inspanning van de zijde van LNV niet meer echt nodig

is, zoals een paar maanden geleden nog wel was gevraagd.
b. De vraag van  is nog niet beantwoord. Lijkt me een zaak voor een nieuw

kabinet. Voorbereiding daarop door EIA.

3. Handelsmissies
Floriade faciliteert en activeert graag handelsmissies in aanloop naar en tijdens de Floriade.
We maken daarvoor graag gebruik van bestaande gremia. Er is contact met gemeente Almere
en Provincie Flevoland voor samenwerking en er is onlangs gesproken met RVO.

RVO gaf aan dat RVO is nog niet actief bezig met missies die volgend jaar april-oktober zullen
plaatsvinden en waar de Floriade op de lijst zou kunnen komen als onderdeel. Ze gaven aan
dat dit wel logisch zou zijn.

Ze  gaven ook aan dat er officiële opdracht  nodig is vanuit LNV aan de RVO om de Floriade
actief op te nemen als bezoekelement tijdens bezoeken aan Nederland door (handels-)missies
uit het buitenland. Floriade staat wel op de lijst van bezoekmogelijkheden bij het thema Smart
Cities, bij andere thema’s nog niet.

Vraag vanuit Floriade BV. is dan ook concreet of deze officiële opdracht vanuit LNV bij RVO
neergelegd kan worden?

Advies:  (EIA) geeft aan dat dit beter via EIA kan worden georganiseerd.
Specifieke opdracht aan RVO, dus met beschikbaarstelling van geld hiervoor, is niet nodig. In
dit proces zijn ook de Landbouwraden van belang. Uit laten werken door EIA.

23

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.a

5.1.2.a
5.1.2.a 5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a



24 

Van: 

Aan: 

Onderwerp: Re: Wob verzoek van 5.1.2.e 
' 

� 
Datum: donderdag 20 mei 2021 18:03:37 

In mijn herinnering zou ik tzt afwegen of ik tijdens de Floriade wel een vergoeding wilde. 
Inmiddels heb ik besloten helemaal af te zien van een vergoeding. 
Ik heb daar overigens niet geheimzinnig over gedaan. 
Gr 

Annemarie JoITitsma 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Hoi 

Dank voor de brief. Ik zal de brief in lijn brengen. Jij hebt de heer 
gesproken. Officieel moet er dan ook nog een ontvangstbevestigin""g;;;..;m;;;;;e�'"" 
naar verzoeker gestuurd worden. Die brief zal ik ook in lijn brengen. 

Met vriendelijke groet, 

@minez.nl> 
.-,--,...,..,-, 

mm nv.n >; 
mm nv.n > 

-----

verzoek van de heer 

Hierbij de concept -brief die naar Jorritsma gezonden zou kunnen worden met 
daarin de drie bijlagen. 
Zou dan formeel opgenomen moeten worden in Domus en ondertekend door 
t!:..!�:!!.. __ .J, als ik het goed heb. 

Ik heb geen toegang tot domus, dus zal door het secretariaat in domus moeten 
worden geplaatst. 
Ik hoor wel de vol ende stap. Kan morden verzonden naar Annemarie, 

Groet, 

Van: 

Verz c:.=.==;..._ ________ � .. -:'::-'""':::-:::--'._.._._. 

Aan: 
Ond r;;.:;;;,;;...,n-.-:-n-i-=-�==-:-�=-=r�=�lir'iir-==....;._-, 

Zienswijze brieven worden meestal ondertekent door de directeur van de directie 
waar het Wob-verzoek in behandeling is. 
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Van: 

Aan: 

Cc: 

Annemarie Jorrjtsma 

1

�.1.2.e !
1=

1
::::
E�lo�cia�d�e ____________________ _

1

�.1.2.e 
1

�.1.2.e f!öiarovest415.1.2.e rJö)ä1mere al; 
1

�.1.2.e r�.1.2.e f;@retaciaatQGA; .1.2.e 
p.1.2.e _j@ä!roere al) --------

Onderwerp: Re: Verhaal Floriade Expo 2022 in Almere 

Datum: woensdag 30 juni 2021 10:25:35 

Geweldig nairntie 
Gr 
Annemarie 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

ÜR 30 jun. 2021 om 09:17 hee�S.1.2.e ! I Floriade
<:5.1.2.e @floriade.com> het volgende geschreven: 

Goedemiddag vertegenwoordigers van de Founders van Floriade Expo 2022, 

Floriade kent verschillende gezichten. 

Zo positioneren wij Floriade in meer of mindere mate uiteenlopend, afhankelijk van 

wie het doet of de doelgroep die we voor ogen hebben. 

Een werkgroep van zes projectmanagers uit de Floriade organisatie heeft de 

belangrijkste kenmerken van Floriade Expo 2022 geselecteerd, die voor de 

verschillende doelgroepen van belang zijn. 

Vervolgens zijn deze kenmerken getoetst met alle andere projectmanagers binnen 

de organisatie en zijn deze in een dertigtal woorden samengevat en gebrieft aan 

een gekozen tekstschrijver, die 'het Verhaal Floriade Expo 2022 in Almere' hiervan 

heeft gemaakt. 

Tot slot hebben heeft de werkgroep nog een aantal kleine nuances, toevoegingen 

en verbeteringen aangebracht en is het Verhaal definitief vastgesteld in het MT van 

Floriade Expo 2022. 

Het mooie van het Verhaal is dat iedereen die er direct betrokken is, op dezelfde 

manier over Floriade Expo 2022 kan spreken of het kan presenteren, omdat alle 

belangrijke elementen van Floriade in het Verhaal opgenomen zijn. 

Het Verhaal is nu dan ook klaar voor gebruik. In bijlage treffen jullie een pdf-versie 

van het Verhaal aan dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden als hand-out, in de 

contacten met externe relaties. 

In de komende periode zullen we het Verhaal op allerlei verschillende manieren 

naar buiten uitdragen met het doel het gewenste beeld van Floriade breed bij alle 

doelgroepen te creëren. 

Door allemaal gebruik te maken in uitingen van het Verhaal, gaat het zich 

versterken en zullen het brede publiek, toekomstige bezoekers en vakbezoekers, 

beleidmakers en de inwoners van Almere, een steeds beter beeld krijgen van 

Floriade. 

Ook al is het bereik van een enkele communicatieve uiting nog zo beperkt, door 

steeds hetzelfde verhaal uit te dragen wordt het effect steeds groter. 

Met het 'Verhaal van Floriade Expo in Almere' vertrouwen we erop dat alle bij 

Floriade betrokkenen op eenzelfde en consequente manier extern zullen 



communiceren over Floriade Expo 2022 in Almere.
Het leek me goed u als vertegenwoordigers van de Founders van Floriade Expo
2022 hierover te informeren.
Voor vragen ben ik uiteraard beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

<image001.png>

Floriade Expo 2022
Bezoek: Veluwezoom 15, 1327 AE Almere
Postadres: Postbus 98, 1300 AB Almere

T: +31 (0)36  | M: +31 (0)6 | floriade.com

Open: 14 april – 9 oktober 2022

Disclaimer: Dit e-mail bericht is alleen bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, is behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming, niet toegestaan. Indien u niet geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht de verzender hiervan
op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen en te vernietigen. In verband met de elektronische verzending
staat Floriade Expo 2022 niet in voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van het e-mailbericht.

Floriade Expo 2022, Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, staat ingeschreven bij de KvK Almere onder nummer

66491215.

<Verhaal Floriade Expo 2022 in Almere.pdf>
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Van: @floriade.com> 
Verzonden: maandag 20 september 2021 16:49 
Aan @minez.nl> 
CC: Annemarie Jorritsma | @floriade.com> 
Onderwerp: FW: overleg Annemarie /Marije 

Beste  

Zie onderstaand aanvullende informatie. 

Met vriendelijke groet, Kind regards, 

Projectleider Deelnemers 

Floriade Almere 2022 B.V. 
Archerpad 8 | 1324 ZZ Almere 
Postadres: Postbus 98 | 1300 AB Almere 

T: +31 (0)36  | M: +31 

Disclaimer: Dit e-mail bericht is alleen bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 
deze informatie aan derden, is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan. Indien u niet geadresseerde bent wordt u 
vriendelijk verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen en te vernietigen. In verband met de elektronische 
verzending staat Floriade Almere 2022 B.V. niet in voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van het e-mailbericht. Floriade Almere 
2022 B.V., Archerpad 8, 1324 ZZ Almere, staat ingeschreven bij de KvK Almere onder nummer 66491215. 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

Van: @minez.nl> 
Verzonden: zaterdag 18 september 2021 10:26 
Aan: @floriade.com> 
Onderwerp: RE: overleg Annemarie /Marije 

Beste   

Even ieder item apart afgaand. 
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1. Kun je me het laatste overzicht sturen
Zie attachment

2. Weet jij wie dit organiseert of betrokken is vanuit de overheid?
We vragen ons af of LNV activiteiten in Dubai organiseert waar wij gebruik van kunnen maken/
bij kunnen aanhaken. RVO organiseert dit
hierbij kan ook deelname aan Floriade nog een topic zijn

3. Zie vraag op 2.
idem. Dit is in de winter dus de promotie zou gericht zijn op bezoek / BtoB activiteiten

4. Wat is jullie vraag/probleem dat jullie zien?
Als er bewindslieden zijn vanuit de landen die in het overzicht staan zou een ontmoeting inzake
voortgang deelname Floriade kunnen helpen het proces te bespoedigen.

5. Dit is in feite een vraag die al eerder is besproken, zij het met andere landen. Graag een kort
overzicht hoe jullie nu in gesprek zijn met deze landen/waar je tegen aan loopt.
is gelijk aan vraag 2 toch? De meeste landen lopen de gesprekken. Met 2 landen staan we stil en
we vragen ons af of tijdens EU landbouw meetings Floriade meegenomen kan worden in de
gesprekken met onderstaande landen. Eerder heeft dit ook de doorslag gegeven bij de deelname
van .

 

6. Iets meer duidelijkheid wat je hiermee bedoelt.
Als er voor focuslanden budget beschikbaar is om deze landen te ondersteunen, bv om de

handelsrelatie te bevorderen, zou dat budget kunnen helpen om hun deelname aan Floriade 2022 te 
realiseren. 

Bijvoorbeeld landen die aan World Village meedoen presenteren zich in kleinere gestandaardiseerde 
units. Deze units bied Floriade kosteloos aan. Het betreft hier ontwikkelingslanden waar weinig tot 
geen budget is om het verblijf gedurende 6 maanden in Almere voor het benodigde personeel te 
bekostigen. Aanvullend extern budget zou daarbij kunnen helpen.  

Daarnaast geldt deze situatie ook voor landen uit de lijst MOGELIJK (in de bijlage) zoals bv 
die wel graag willen deelnemen maar waar een zeer beperkt budget beschikbaar is. 
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Graag uiterlijk maandag antwoord op deze vragen, omdat ik dinsdag een notitie over deze 
onderwerpen  aan moet leveren bij Marije 

Groet, 
Sikko 

Van: @floriade.com> 
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 14:46 
Aan: @minez.nl> 
CC: Annemarie Jorritsma | @floriade.com>; 

@floriade.com> 
Onderwerp: RE: overleg Annemarie /Marije 

Beste , 

Ons voorstel voor de agenda voor de bespreking van volgende week  is: 

1. Update landen (Officiële Deelnemers) Floriade
2. Dubai World Expo- Nationale Dag NL op 3 nov; hoe is Floriade hier onder de aandacht te

brengen (zakelijke evenementen /handelsmissies)
3. Idem Gruner Woche Dld (jan 2022)
4. Inkomende bezoeken van internationale bewindslieden die relevant zijn voor Floriade
5. Extra aandacht voor Floriade vanuit minister of ambassadeurs t.a.v. 

om extra
6. Focuslanden LNV en BuZa/OS in kader van Floriade deelname

Als er vanuit het Ministerie nog aanvullende agendapunten zijn verneem ik dat graag. 
Dank alvast 

Met vriendelijke groet, Kind regards, 

Floriade Almere 2022 B.V. 
Archerpad 8 | 1324 ZZ Almere 

Postadres: Postbus 98 | 1300 AB Almere 

T: +31 (0)36  | M: +31 

Disclaimer: Dit e-mail bericht is alleen bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 
deze informatie aan derden, is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan. Indien u niet geadresseerde bent wordt u 
vriendelijk verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen en te vernietigen. In verband met de elektronische 
verzending staat Floriade Almere 2022 B.V. niet in voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van het e-mailbericht. Floriade Almere 
2022 B.V., Archerpad 8, 1324 ZZ Almere, staat ingeschreven bij de KvK Almere onder nummer 66491215.
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Van @minez.nl> 
Verzonden: woensdag 15 september 2021 11:05 
Aan @floriade.com>; 

@floriade.com> 
Onderwerp: overleg Annemarie /Marije 

Beste heren , 
Volgende week donderdag is het overleg tussen Annemarie en Marije Beens. Ik moet daartoe Marije 
informeren. Dat moet ik uiterlijk volgende week dinsdag doen.
Graag van jullie de agenda punten en stukje toelichting waarom jullie het daar over willen hebben. 

Dus uiterlijk komende maandag die informatie aanleveren.

Met vriendelijke groet,

Programmaleider Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
Beschikbaar: di en wo

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
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verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Aanvullende informatie naar aanleiding van vragen Marije: 

Ad 2. Bij vraag hoe we in Dubai Floriade onder aandacht kunnen brengen. 
Reactie: Er staat een overleg Guido Landheer -  (BZ) aan te komen 

op 1 oktober. Hier zou dit onderwerp bij uitstek aan de orde kunnen komen. 

Voor wat betreft de topsector TU kan ik aangeven dat we met LNV 

) en landbouwraad betrokken zijn bij de agro/tuinbouw inzet in Dubai 
expo. Inzet is om in februari 2022 met een tweedaags seminar de NL tuinbouw te 
laten zien. Met de provincie Flevoland is contact over de promotie van Floriade 
tijdens deze 2-daagse. Dus dit stukje is gedekt. 

Ad 4. Hebben we een overzicht en voorbeelden in beeld waar we Floriade aan de orde zouden 
kunnen hebben? 

Reactie: Laten we de Floriade abonneren op de strategische reisagenda, dan 
kunnen ze daar precies zien wie wanneer waar heen reist, opgeven via 

wer@minbuza.nl. Nog navraag gedaan wie wordt bedoeld met “we” en “ze”. 
komt daar nog op terug. 

Ad 5. Wat zouden we kunnen doen? Is een brief of iets nog aan de orde? Of nog andere 
mogelijkheden? 

Reactie: NL Ambassadeur in heeft onlangs een korte ontmoeting met de 

minister van landbouw gehad. 

We zijn nu in een stadium waarin we de laatste twijfelende partijen zeer gericht 

moeten benaderen. 

  is bereid over 
instrumentarium mee te denken. 

Ad 6. Wat kunnen we richting BZ nog op dit vlak doen? Er staat nu paar keer dat ze bij 
terecht kunnen, maar idee anders gewoon proactief nog overleg te organiseren? 

Reactie: nog geen reactie ontvangen van de heren. Vraag nog voorgelegd aan 

mijn counterpart Floriade bij BZ. 

Ad 7: Reactie: Floriade kan volgens  natuurlijk prima worden opgenomen 

in bestaande inkomende bezoekprogramma’s, maar dat is wat anders dan RVO 
een ‘opdracht geven’. Over hoe hoop ik morgen meer te weten.
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 Regulier overleg 23 september 2021 

Aanwezig LNV: Marije Beens, 
Aanwezig Almere: 
Tijdstip: 9:30 uur, online 

Agenda (aangeleverd door Floriade BV): 
Algemeen 
Dit overleg is met name ontstaan vanwege de specifieke taak die  heeft als 
Commissaris-Generaal voor de Floriade. De rol van gastvrouw namens de Nederlandse regering) voor 
alle internationale deelnemers en daarmee ook te proberen een zo groot mogelijk aantal landen deel 
te laten nemen aan de Floriade.  

De officiële taak van de Nederlandse regering is om de leden van het Bureau International des 
Expositions (BIE) uit te nodigen om deel te nemen aan de Floriade. Dit is gedaan middels een 
algemene uitnodigingsbrief van de minister van LNV (2018). Daarna is er nog een gerichte 
herinneringsbrief aan bewindslieden van mogelijke deelnemende of door Almere gewenste landen 
gezonden (2019). Deze brief is verzonden door de ministers van LNV en BZ. 

Het is de taak van Almere om vervolgens de landen te bewegen om deel te nemen. Zij hebben 
daartoe een apparaat opgezet om dat te kunnen doen en ze hebben de mogelijkheid om met de 
Nederlandse ambassade in die landen de nodige contacten te leggen met de verantwoordelijke 
personen van die landen. Daar zit LNV of BZ in principe niet meer tussen en dat werkt goed. Wat tot 
dusver wel is gebeurd dat de Nederlandse regering of diensten binnen de ministeries ondersteunend 
zijn om bepaalde landen over te halen om toch mee te doen. Ondersteuning op hoog ambtelijk of 
politiek niveau. Een voorbeeld daarvan is   

De agendapunten: 

1. Update landen (Officiële Deelnemers) Floriade
Er is een bijlage met stand van zaken tot dit moment over deelnemende landen
meegezonden.

2. Dubai World Expo- Nationale Dag NL op 3 nov; hoe is Floriade hier onder de aandacht te
brengen (zakelijke evenementen /handelsmissies)
De Floriade BV vraagt zich af of LNV activiteiten in Dubai organiseert waar de Floriade
gebruik van zou kunnen maken of bij kunnen aanhaken. Volgens de Floriade BV organiseert
RVO dit. Deelname aan Floriade zou een topic kunnen zijn.
Reactie LNV: Er is een projectorganisatie die daarvoor het beste kan worden benaderd.
Eventueel dit voorleggen aan van LNV-zijde bij de aanvang van de projectorganisatie
betrokken medewerkers,  of .

3. Idem Gruner Woche Dld (jan 2022)
Dit is in de winter dus de promotie zou gericht zijn op bezoek / BtoB activiteiten.
Reactie LNV: Nog onduidelijk of en hoe deze doorgaat. Lijkt me beter als Annemarie
aangeeft waar ze dan aan denkt en wat ze dan daar wil bereiken. En welke rol LNV daarin
zou kunnen spelen volgens haar. Voor zover er vanuit Nl bewindslieden/ambtenaren bij de
opening zullen zijn er daarmee mogelijk andere bewindslieden zullen treffen is niet zo
groot. Het zal dan neer komen om deelnemende landen te bedanken voor hun deelname
en hen uit te nodigen om de Floriade te bezoeken.
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4. Inkomende bezoeken aan Nederland van internationale bewindslieden uit landen die

relevant zijn voor de Floriade?
Als er bewindslieden zijn vanuit de landen die in het overzicht (bijlage) staan zou een

ontmoeting inzake voortgang deelname Floriade kunnen helpen het te bespoedigen.

Schakelen met LNV - EIA, samen met DC 

Reactie LNV: EIA is bekend met inkomende bezoeken. Samen met DC kan dan aandacht

gegeven worden aan de Floriade. Goed contacten houden met Floriade BV en vice-versa.

Op zich is daar al een goede verbinding. In eerste instantie met .1.2.e

5. Extra aandacht voor Floriade vanuit minister of ambassadeurs t.a.v. .1.2.a

-
---

.1.2.a 

5.1.2.a 

6. Focuslanden LNV en BuZa/OS in kader van Floriade deelname

Als er voor focuslanden budget beschikbaar is om deze landen te ondersteunen, bv om de

handelsrelatie te bevorderen, zou dat budget kunnen helpen om hun deelname aan Floriade

2022 te realiseren.

Bijvoorbeeld landen die aan World Village op de Floriade meedoen presenteren zich in

kleinere gestandaardiseerde units. Deze units worden kosteloos door Floriade aangeboden.

Het betreft hier ontwikkelingslanden waar weinig tot geen budget is om het verblijf

gedurende 6 maanden in Almere voor het benodigde personeel te bekostigen. Aanvullend

extern budget zou daarbij kunnen helpen.

Daarnaast geldt deze situatie ook voor landen uit de lijst mogelijk (in de bijlage) zoals bv 

5. ' f: .a die wel graag willen deelnemen maar waar een zeer beperkt budget 

beschikbaar is. 
Reactie LNV: Dit is een onderwerp dat meer ligt op het terrein van BUZA en niet bij LNV. 

Wel wordt vanuit LNV het Dema-programma opgezet voor de Floriade. Over inhoud zal 

Floriade BV contact moeten opnemen met .1.2.e 
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Van: 

Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

Prioriteit: 

urgent: garantstelling .12. inzake deelname Aoriade 

vrijdag 3 december 202115:19:05 

iroage002 nog 
Hoog 

Geachte Mw. Beens, Beste Marije, 

Hierbij een bericht namens Annemarie Jorritsma. Zij heeft mij zojuist onderstaande mail 
gedicteerd aangezien zij in de auto zit op weg naar een RvC vergadering die de hele middag 
duurt en deze vraag zeer urgent is. 

Zoals je ,als het goed is, bent geïnformeerd is er de afgelopen weken veel te doen geweest over 
(de voorbereidingen van) de deelname van .1.2.aaan de Floriade. Net nu we dachten dat we 
.1.2.aweer "op de rails" hadden kregen we een update van de Nederlandse projectleider, 
l.i van Expo Pavilion Group. 

Kort samengevat: -1-2- heeft een nieuwe aannemer gevonden die het contract bereid is aan te 
gaan onder de voorwaarden van .1.2.a en er is een passend budget samengesteld. Dus 
de drempels die er lagen zijn weggenomen. Helaas blijkt vandaag dat 5.1.2.a zelf procedures moet 
volgen en doorlopen voordat .1.2.aofficieel 'de aannemer' kan bevestigen en rekeningen kan 
gaan betalen. De bal ligt nu weer bij�, en zij geven aan dat dit een paar weken kan duren(!]. 
Die tijd is er niet. 

We hebben de Gemeente Almere zover dat zij bereid zijn om de vergunningsdocumenten 
versneld te toetsen. Aan alle kanten zijn partijen dus creatief geweest en bereidwillig5.1.2. 

om�
S:1-2-8l te kunnen laten deelnemen. Het consortium heeft alle benodigde 

documenten reeds voorbereid, maar heeft door het goedkeuringsproces aan de zijde van -1-2-
geen garantie dat al hun werk tot zover wordt betaald en zal deze niet vrijgegeven voordat 
betaling is gegarandeerd. 

Er is op dit moment een garantstelling van€ 250.000.- nodig, die vervalt zodra contract met 
5.1.2.agetekend is en de betalingen starten door .1.2. Hiermee kunnen de projectleider en zijn 
team de vergunningaanvraag voortzetten in afwachting van het definitieve groene licht en 
contract van .1.2.a Wachten is geen optie, want dan komen we ver in het kritieke pad en is 
deelname van .1.2. niet meer mogelijk en .1.2.a Floriade is niet in de 
gelegenheid deze garantstelling te nemen omwille van budgettaire redenen. Daarom wordt het 
dringende verzoek gedaan aan de Nederlandse overheid (Ministerie van LNV) om akkoord te 
geven op genoemde garantstelling voor het consortium. 

Zoals reeds aangegeven, haast is geboden. Uiterlijk maandag hebben we een antwoord nodig. 
Ik zie uit naar je reactie. 

Groeten, 



Annemarie Jorritsma 

Met vriendelijke groet, Kind regards, 

.1.2.e 

Projectleider Deelnemers 

lil 

Floriade Almere 2022 B.V. 

Archerpad 8 1 1324 ZZ Almere 

Postadres: Postbus 98 1 1300 AB Almere 

Disclaimer: Dit e-mail bericht is alleen bestemd voar geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/af 

verstrekking van deze infarmatie aan derden, is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan. Indien u niet 

geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen en te 

vernietigen. In verband met de elektronische verzending stoat Floriade Almere 2022 B.V. niet in voor de volledige en juiste 

overbrenging van de inhoud van het e-mailbericht. Floriade Almere 2022 B.V., Archerpad 8, 1324 ZZ Almere, staot ingeschreven bij de 

KvK Almere onder nummer 66491215. 

Denk aan het milieu voordat u deze e-moil print. 
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Van: 
Datu ,_.,,,..,,__,,,-e-r"""2"""0'="'21=-om_,,,2,..,,1..,: 1'""3,-:0""'3=-c=E=T----

Aan: 5. . .e @minlnv.nl> 
Onderwerp: 

> Beste Marije,
>
> Ik wend me als commissaris-generaal tot jou, omdat ik het gevoel heb dat we in een bijzonder ingewikkelde 
situatie dreigen te komen. 
> 

houdt ons nu al maanden bezig ten aanzien van haar deelname. 

> 
> De rolverdeling is normaal dat een land zich meldt, een kavel toegewezen krijgt, en vervolgens zelf voor de 
invulling zorgt. Daa1toe wordt een contract opgesteld, dat ze moeten tekenen en dan kunnen zij zich met 
ontwerpers en bouwers bemoeien die voor de invulling moeten zorgen. 
> 
>� had heel veel ambities en oorspronkelijk een hoog budget en wilde iets heel bijzonders. Daarvoor is een
conso1tium, op hun initiatief opgericht en aan het werk gegaan nadat ze de tender hadden gewonnen en van de 
5. 1.2. ambassade groen licht hadden gekregen voorbereidende werkzaamheden te gaan doen.
> 
> Tot nu toe is er geen enkel contract getekend en is er ook aan het consortium nog geen cent betaald.
> 
> Vorige week dreigde het helemaal mis te lopen toen plotseling het bericht kwam5.1.2.a

---
heeft de B.V. weer een bemiddelende rol gespeeld, waardoor er weer beweging in het dossier zit. 

> 
> Nu zegt het consortium wel verder te kunnen maar niet dan nadat een garantstelling van 250.000,-Euro 
gegeven wordt, al was het maar omdat er tot nu toe geen cent betaald is. 
> 
> De Floriade B.V. heeft daar het geld niet voor en kan zo'n garantie niet afgeven, tenzij ze er op kan 
ve1trouwen, dat als het onverhoopt 1nisloopt ze een beroep op de rijksoverheid kan doen. 
> 
> Eigenlijk zijn er maar tv.ree mogelijkheden, ofwel er wordt iets geregeld waardoor het consortium voldoende 
zekerheid krijgt, ofwel we moeten concluderen dat we vastlopen en dat deelname van -1-211daannee bijna 
onmogelijk wordt. 5.1.2.a

Omdat de B.V. en ik persoonlijk er wel aan hecht dat ·1·2·a
------------------.. blijft deelnemen wend ik me tot jou. 
> 
> We lopen eno1m uit de tijd, want er is nog geen bouwvergunning aangevraagd en dat kost ook tijd en 13 april 
gaat de tentoonstelling wel open. 
> 
> Wat kunnen wij doen. 
>



> Tenslotte denk ik dat we op korte termijn een overleg met de minister moeten organiseren, waarbij ook de
gemeente Almere betrokken is. Door Covid kan het zomaar zijn dat de risico’s voor deze wereldtentoonstelling
zo groot worden dat de gemeente Almere, noch de Floriade B.v. meer in staat is zijn die risico’s alleen te lopen.
Het lijkt mij van belang dat op korte termijn met elkaar te wisselen
>
> Gr
> 
> Annemarie Jorritsma
> 

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van: • .8 

Datum: 10 december 2021 om 16:50:16 CET 
Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl> 
CC: 5.1.2.e ______ @minlnv.nl> 
Onderwerp: ·1·2·

-1-2- lijkt voorlopig opgelost. Er is een contract waardoor de vergunrungaanvraag geregeld kan worden. Het 
lijkt dus goed te komen, 5.1.2.a

.---,-,,,--,---------,,,--,,--,--,--.,.,..-----,--=.,.,-,----,---,-,..,.... Als ik daar steun voor nodig heb kom ik temg. Ongelooflijk hoeveel energie dit alles 
---=---,-------heeft gekost. 

Daarnaast denk ik toch op korte temlljn overleg nodig is.� is doorf1.2jop de hoogte gesteld maar doordat 
de onzekerheid rond Corona nog steeds groot is worden pa1tijen zenuwachtig en lopen we echt grotere risico's. 
Er worden nu scenario's gemaakt. Daar moeten we het echt met de Rijksoverheid over hebben. Probleem is 
natuw-lijk de fo1matie of de transfo1matie naar een nieuw kabinet. Zodra ik iets meer helderheid heb kom ik op 
de lijn. 

Voor nu goed weekend toegewenst. 

Gr 

.1.2.e 

Verstuurd vanaf nlljn iPhone 
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Van: 

Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

.1.2.e l

.. ro"""in""";st_e,:_e_z"""k __ _. 
Annemarie Jorritsma; .1.2.e @gmail oom"; .1.2.e 
iS.1.2.e 
5.1.2.e 
FW: Collegiale toetsing memo MEZK 
donderdag 23 december 2021 11:16:46 

20211221 DFFÇON Memo Vraag çoym Mjnjster FZK pdf 
Aociade BIE-brief 1 z juli 2017 pdf 
Aociade BIE brief J Z juli 201 Z Nederlandse vertaling pdf 
Fact sheet Flociade C2} (J} pdf 

Geachte Minister, 

Namens mevrouw Jorritsma en in afstemming met de Raad van Commissarissen van 

Floriade BV en leden van het college van B&W van de Gemeente Almere stuur ik u 

bijgaande stukken conform de afspraak met u gemaakt op maandag 20 december jl. 

Met vriendelijke groet, 

.1.2.e 

Directeur Aantrekkelijke stad en Mobiliteit 

Gemeente Almere 1 (036) .1.2.e 1 06 5.1.2.e 1 5.1.2.e @almere.nl 

Gemeente Almere 

www.almere.nl I jnfo@a!mere ol 

tel. 14 036 1 Prodajmer 

Postbus 200 1 1300 AE Almere 

Stadhuisplein 1 1 1315 HR Almere 



Floriade Almere 2022 

Aan De Minister van Economische Zaken en Klimaat – de heer S. Blok 

Van De Commissaris Generaal Floriade – mevrouw A. Jorritsma - Lebbink  

Datum 21 december 2021 

Betreft Uitwerking verzoek steun Floriade nav gesprek dd 20 december 2021 

Geachte heer Blok, Beste Stef, 

Nogmaals hartelijk dank voor uw (digitale) ontvangst en uw betrokkenheid bij het vraagstuk van de Floriade dat 
wij (Floriade BV en Gemeente Almere) hebben voorgelegd. Zoals afgesproken werken wij in deze notitie de 
vraagstelling verder uit. 

1. Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 vindt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
plaats. Sinds de toewijzing door de Nationale Tuinbouwraad in 2012 werkt de gemeente aan de
voorbereidingen van dit evenement. Op 17 juli 2017 heeft de toenmalig minister van Economische
Zaken de deelname namens de Nederlandse Regering aan de BIE bevestigd. Specifiek staat daar in
vermeld dat de Nederlandse regering volledig achter de vervulling van de verplichtingen door de
organisatie van de Floriade Almere 2022 staat. De gehele brief hebben we als bijlage bijgevoegd (in
het Frans en Nederlands).

2. Wij zijn onderweg een prachtige Floriade te organiseren. Een Floriade die wij voor ogen hadden toen
we in 2012 het bod wonnen om deze editie te mogen organiseren. Een
Wereldtuinbouwtentoonstelling waar de Nederlandse tuinbouwsector aan de wereld kan laten zien
waar zij voor staat. Dit allemaal verbonden aan het thema van de Floriade: het maken van groene en
gezonde steden. We zijn zeer content met de kwaliteit van de openbare ruimte en met de inzendingen
die nationale en internationale deelnemers willen doen, waaronder een drietal betekenisvolle
inzendingen namens de Rijksoverheid. Daarnaast is er straks sprake van een passend
cultuurprogramma, groeit er een mooi business to business programma en zijn er goede horeca
voorzieningen. Daarnaast wordt nu al gedacht aan het vervolg op Floriade en de mogelijkheden die
dat biedt.

3. Al in 2020 – bij het uitbreken van deze pandemie – heeft de gemeente Almere door een bestuurlijke
verkenner laten onderzoeken wat de gevolgen van de pandemie zijn voor het organiseren van deze
wereldtuinbouwtentoonstelling. Daar heeft de gemeenteraad weloverwogen het besluit genomen (en
11,6 miljoen Euro extra financiële middelen beschikbaar gesteld) om Floriade door te zetten. Mede
onder de verwachting dat er vanaf begin 2021 een vaccin zou zijn en dat de pandemie dan in de zomer
van 2022 naar de achtergrond zou verdwijnen. Met de aangescherpte maatregelen en het perspectief
dat ook 2022 nog in het teken van Corona zal staan begint de pandemie Floriade in het hart te raken.

4. Vanaf vorige week komen er verschillende signalen binnen van terugtrekkende bewegingen, dan wel
toegenomen aarzeling van, leveranciers en (internationale) deelnemers aan Floriade Expo 2022, die
direct of indirect samenhangen met de Covid-19 pandemie. Daarbij vragen deelnemers en leveranciers
ook hulp van Floriade BV door middel van garantstellingen of financiële bijdragen. Bij het achterblijven
van investeringen door leveranciers en deelnemers nemen de risico’s voor het tot stand brengen van
een volwaardige Floriade serieus toe. Wij willen – samen met de Rijksoverheid – alles op alles zetten
om het vertrouwen hoog te houden dat wij met elkaar in staat zijn een kwalitatief goede Floriade te
organiseren. Dat vraagt nu ook ruimte om te investeren in die kwaliteit.

5. In diverse ronden van tegenvallers heeft de Gemeente Almere steeds zelf als enig aandeelhouder van
de BV de verantwoordelijkheid genomen om de kosten van Floriade te dragen. U heeft daarvan de
overzichten gezien. De laatste maal was dat voor de zomer van 2021. Ook toen heeft de
Gemeenteraad haar verantwoordelijkheid genomen. Nu nogmaals naar de gemeenteraad gaan om
financiën te vragen voor verder tegenvallende sponsorinkomsten en een COVID noodfonds gaan
leiden tot een debat in de Raad dat Floriade slechte publiciteit zal opleveren. Het gevaar voor een
zichzelf versterkende negatieve beeldvorming is levensgroot aanwezig. Wij kijken dan ook nu
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nadrukkelijk naar u en uw collega’s voor spoedige hulp om de kwaliteit hoog te houden en het 
vertrouwen te behouden in een succesvolle wereldtuinbouwtentoonstelling.  

6. Om die kwaliteit hoog te kunnen houden is het nodig om acute situaties die de kwaliteit van de EXPO
bedreigen het hoofd te kunnen bieden: een Covid-19-noodrisicobudget zoals gezegd. Het adequaat
wegnemen van redenen voor terugtrekking respectievelijk aarzeling kan eigenlijk alleen maar gedaan
worden door het beschikbaar stellen van een ‘Covid-19 noodbudget’ ter dekking van risico’s die
samenhangen met de directe of indirecte gevolgen van Covid-19. Daarvoor is een bedrag van ca 4,25
miljoen Euro noodzakelijk, daarnaast is er het acute probleem van achterblijvende sponsorinkomsten,
in de bijlage is dit concreet uitgewerkt. Uiteraard dient er wel een zorgvuldige governance
afgesproken te worden op welke manier besluitvorming over de inzet van een dergelijk Covid-19-
noodrisicobudget moet plaatsvinden.

7. Een bijzonder element is dat internationale deelnemers zich ook zorgen beginnen te maken over de
gevolgen van COVID voor de EXPO. Enerzijds zit dat op de gezondheidssituatie in Nederland en de
veiligheid van hun medewerkers, anderzijds zit dat op de vraag of onder de huidige omstandigheden
de EXPO nog doorgang kan vinden. Wij zullen samen met LNV en BuZa de informatie moeten
verschaffen die geruststellend kan zijn voor de buitenlandse inzenders

8. Nu we zoveel dichter bij het evenement zijn gekomen en COVID nog zo nadrukkelijk een rol speelt
moeten we ons als gemeente voorbereiden op een situatie waarin tijdens Floriade te maken krijgen
met beperkingen van Corona. Dan komen we in meer reguliere (Rijks-) ondersteunden maatregelen
waarvan wij graag onderzoeken hoe die van toepassing zijn – of te maken zijn - op Floriade. Daarbij
vinden we het gerechtvaardigd om ook de achterblijvende sponsorinkomsten en eventueel de
achterblijvende bezoekersaantallen te betrekken. Wij denken dat maatwerk nodig is vanwege het
unieke eenmalige karakter van deze 6 maanden durende wereldtuinbouwtentoonstelling.

9. Wij denken ook dat het in het belang van het succes van Floriade als wereldtuinbouwtentoonstelling is
om gezamenlijk uit te dragen dat het goed komt met Floriade. Wij denken ook nog steeds dat dat zo is,
maar we moeten samen door deze donkere dagen heen. Die boodschap moeten we Rijk en Almere
samen dragen, evenals de consequenties daarvan.

Nogmaals we zijn zeer verheugd dat u zich betrokken voelt bij Floriade en vernemen graag op korte termijn van 
u.  

BIJLAGE: aanvullende informatie Covid-19 noodrisicobudget 



Onderwerp Aanvullende informatie  Covid-19-noodrisicobudget  

Aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Van Gemeente Almere / Floriade Almere 2022 BV 

Datum 21 december 2021 

Aanleiding 

Maandag 20 december hebben wij gesproken met demissionair Minister Blok over de gevolgen van covid-19 op 
het organiseren van de wereldexpositie Floriade. Hierbij is gesproken over het risico dat er minder bezoekers 
tijdens het evenement komen als gevolg van eventuele ingestelde covid-19 maatregelen. Wanneer dit zich voor 
gaat doen zullen hierover maatwerkregelingen moeten worden afgesproken, omdat de Floriade niet is in te 
delen in de huidige regelingen.  

Daarnaast hebben wij gesproken over de huidige risico’s en kosten ten aanzien van covid-19 die wij nu, tijdens 
de opbouwfase van het evenement, op ons af zien komen. Deelnemers en leveranciers van de Floriade zijn 
terughoudend in hun investeringen/deelname en gevreesd wordt voor een neerwaartse spiraal. Door een 
actief beleid te voeren om leveranciers en deelnemers met een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de extra 
kosten vanwege covid-19 te kunnen compenseren, is de kans groot dat deelname van een aantal partijen aan 
Floriade Expo 2022 wordt zeker gesteld. Hierdoor wordt de dreiging van een domino-effect beperkt. Er wordt 
voorkomen dat een grotere groep leveranciers en deelnemers mogelijk afziet van deelname, waardoor Floriade 
geen volwaardige wereldtuinbouwtentoonstelling is hetgeen verregaande gevolgen heeft voor het aanzien van 
de Expo en waardoor uiteindelijk aanzienlijk minder bezoekers Floriade Almere 2022 zullen bezoeken. Om 
hierop in te kunnen spelen is de noodzaak van een covid-19-noodrisicobudget besproken.  

Binnen de gemeenteraad van Almere is er, gezien de hoogte van de huidige bijdrage die de gemeente tot nu 
toe in het evenement heeft gestoken, geen tot weinig draagvlak om opnieuw middelen te reserveren voor de 
Floriade. De aanstaande gemeenteraadsverkiezing zal hier ook een rol in hebben. Daarom hebben wij u, als 
partner voor het organiseren van de Floriade, om hulp gevraagd.  

Omdat een dergelijk noodrisico budget op dit moment urgent is, is gevraagd om meer onderbouwing te geven 
bij de risico’s/kosten waar de gemeente en de Floriade BV op dit moment tegen aanlopen om een succesvol 
evenement te kunnen organiseren.  

Er is een risicobuffer nodig van € 7 miljoen. De problemen gerelateerd aan covid-19 die wij nu in beeld hebben, 
kunnen worden onderverdeeld in een drietal onderdelen, namelijk: 

Afschaling kwaliteit inzenders evenement door covid-19 (€ 1,24 miljoen) 
➢ In de gesprekken met deelnemers (internationaal en nationaal) komt naar voren dat diverse partijen

hun deelname aan de Floriade moeten afschalen. In het bijzonder gaat het dan om:
bij vijf deelnemende landen komt naar voren dat zij wel willen meedoen maar als gevolg van te weinig
budget kunnen zij geen paviljoen financieren; graag stellen wij de deelname van deze landen veilig
door het beschikbaar stellen van € 350k (vijf kleine duurzame paviljoens a €70k per stuk, inclusief
opbouw en afbouw);

➢ een aantal landen met grote kavels en paviljoens besluiten door covid-19 de aanbesteding en bouw
door Nederlandse partijen te laten doen in plaats van partijen uit eigen land. De kosten hiervan zijn
aanzienlijk hoger. Wanneer wij dit verschil in kosten (deels) kunnen bijdragen, zullen deze landen zich
niet terugtrekken van deelname. Het gaat hierbij om €100k per land, totaal € 300k.

➢ een aantal grote deelnemers- vanuit regio Almere/Flevoland krijgt de business case voor deelname
niet rond omdat vanwege covid-19 sponsorbudgetten worden ingetrokken. Om deze belangrijke
deelnemers aan boord te houden is een bijdrage van € 200k nodig.

➢ Dit zijn zaken die nu naar voren komen. Hierbij is geen zekerheid dat er de komende maanden niet
nog andere problemen naar voren komen bij de deelnemers, ruimte € 150K.

➢ Door covid heeft Qatar budget probleem en heeft eigen budget gehalveerd en kan daarnaast World
Village niet sponsoren; kosten om dit zelf te bouwen: bouwkosten kosten: € 400k Salariskosten World
Village : het personeel kan dan via diaspora worden ingezet: 8 landen X 2 man X6 maanden x € 2500 p
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mnd = exploitatiekosten: kosten  €240k 
Er bestond een afspraak dat Qatar het World Village zou sponsoren als tegemoetkoming voor het 
verplaatsen van de World Horticulture Expo naar 2023, waardoor deze kort op de Floriade in NL, 
Almere komt.  

Onvoorziene zaken: hogere kosten voor deelnemers ontstaan door Covid-19 (€ 3 miljoen) 
➢ Wereldwijd is de tendens dat materiaal- en personeelskosten significant hoger worden (indirect effect

van corona). Concreet voor de Floriade lopen wij op dit gebied tegen de volgende zaken aan:
Toegenomen zee- en luchtvracht tarieven ten gevolge van de complicaties van de Covid-19 pandemie.
De stijging van deze tarieven is met een factor 7 tot 10 extreem te noemen. Deelnemers geven aan dat
dit voor hen een enorme kostenstijging betekent. Potentieel betekent dit een extra risico van € 500K.

➢ Tien landen kunnen door covid-19 geen personeel afvaardigen van hun eigen land en moeten
personeel uit Nederland aantrekken. Het gaat hierbij over grote en kleine inzendingen (6 tot 3 fte per
inzending voor 6 maanden). Het potentiele risico hierop wordt ingeschat op € 1.560k;

➢ Afstandsbeperkende maatregelen per kavel (paal en koord, afscheidingslinten, vloerstickers etc): €
500 per deelnemers x 120 deelnemers = kosten € 60k

➢ Afgelopen week heeft één van de gecontracteerde horeca-exploitanten aangegeven niet of maar heel
beperkt te kunnen investeren vanwege de huidige coronapandemie. Het voornemen was dat deze
exploitant €  zou gaan investeren in een belangrijk horecagebouw in het kader van het thema
‘feeding the city’. Rekening houdend met de verwachte verkoopprijs van het gebouw na afloop van de
Floriade wordt hierdoor een extra netto investering gevraagd van € 500k. Gemeente Almere zag
hierbij geen andere keuze dan hiervoor de reeds door haar gevormde risicoreserve aan te spreken om
een sneeuwbaleffect te voorkomen.

➢ Gezien de huidige lockdown kunnen ook dergelijke berichten worden verwacht van de overige horeca- 
en retailexploitanten. Risico van € 500

Achterblijven sponsorbijdrage door Covid-19 (€ 3 miljoen) 
➢ Ten aanzien van sponsoring is in de business case van de Floriade Almere 2022 een sponsorbijdrage

ingerekend van € 10 miljoen. Dit is gebaseerd op de realisatiecijfers van de Floriade Venlo in 2012
waar € 9,2 miljoen werd binnengehaald. Inmiddels is reeds voor €6,4 miljoen in de begroting van
gemeente Almere gereserveerd voor het risico dat deze bijdrage niet (geheel) binnenkomt (vanuit
covid-19 is dit risico al enkele malen verhoogd). Op dit moment moeten wij constateren dat de markt
voor sponsoring totaal is gestagneerd. Het gereeds gevormde risico is zelfs niet meer genoeg om het
feitelijke scenario wat zich nu voordoet te dekken. De gemeente ziet zich genoodzaakt nog € 3 miljoen
extra te voorzien. Doordat de reeds ingerekende sponsorbijdrage niet binnenkomen, krijgt de Floriade
BV te maken met liquiditeitsproblemen, waardoor de gemeente in januari de lening aan de Floriade
BV zal moeten ophogen om de bedrijfsvoering te kunnen bekostigen.

Slotopmerking 
In de aangegeven kosten en risico’s zijn geen bedragen opgenomen die samenhangen met de werving van 
landen of nationale deelnemers, omdat deze kosten niet veroorzaakt worden door covid. 
Evenmin zijn kosten en risico’s opgenomen die samenhangen met de ‘normale’ bedrijfsvoering van Floriade 
Expo 2022 in Almere. 

5.1.2.c



Onderwerp 

Aan 

Van 

Datum 

1. Algemeen

Factsheet Floriade Almere 2022 

17 december 2021 

Onderstaande wordt in eerste instantie de huidige financiële situatie geschetst, waarbij uiteen wordt gezet hoe op 

dit moment de organisatie van de Floriade wordt gefinancierd. Vervolgens wordt ingegaan op de scenario's die wij 

als gemeente op ons af zien komen ten aanzien van Covid-19. 

2. Factsheet Floriade Almere 2022

Business case Floriade 

Onder de noemer 'Floriade 2022' organiseren we het evenement Floriade Expo én ontwikkelen we een nieuwe 

woonwijk. Tijdens het evenement worden ruim 2 miljoen bezoekers verwacht. 

Floriade 2022 bestaat uit een gemeentelijke projectorganisatie en een organisatie die is ondergebracht in een aparte 

BV (Floriade Almere 2022 B.V.). In onderstaande tabel wordt weergegeven welke kosten de beide organisaties ma

ken en waar de huidige dekking vandaan komt. 

Binnen de gemeentelijke projectorganisatie worden niet alleen kosten gemaakt voor de expo, maar ook kosten ten 

behoeve van de stadswijk die op hetzelfde moment wordt gerealiseerd. De bijdrage van de gemeente Almere is dan 

ook op te splitsen in twee onderdelen. Een bijdrage die verband houdt met de expo a C34 miljoen en een bijdrage 

die verband houdt met de grondexploitatie van de stadswijk a C25 miljoen. 

Kosten gemeentelijke Projectorganisatie 

Kosten Floriade Almere 2022 B.V. 

ITotalekostan 

Dekking: 

Bijdrage Almere 

Kaartverkoop/ parkeren bezoeker (nog niet gerealiseerd) 

Sponsoring/ Bijdrage exploitatie derden (nog niet gerealiseerd) 

Bijdrage Provincie Flevoland 

Bijdrage Rijksoverheid 

Subsidies/ Werkgelegenheidsproject (deels nog niet gerealiseerd) 

l Totale deldd:, 

Risico Reserve Floriade 

59 

91 

59 

47 

15 

10 

15 

Naast deze bijdrage houdt gemeente Almere ook rekening met een aantal risico's. Er wordt hiervoor in totaal€ 24,8 

miljoen apart gehouden in de risicoreserve. Onderstaande tabel geeft de onderverdeling van deze risicoreserve 

weer. Een aantal Covid-gerelateerde risico's die zich op dit moment voordoen bij de opbouw van het evenement, zijn 

hier nog niet in verwerkt. De komende periode zal de risicoreservering hierop nog worden geactualiseerd. 

(bedragen x ( 1.000) 

Risico's Floriade Omvane Kans PB 

2022 

Bijdrage subsidie /derden komt niet tot stand tgv business case -2,0 800/4 -1,6 

Bijdrage Prov. Flevoland komt niet tot stand tgv de business case -0,5 600/4 -0,3 

Tegenvallende bezoekers kaartverkoop/ parkeren -10,4 800/4 -8,3



Sponsorbijdragen vallen tegen -8,0 800/4 -6,4 

Tenderopbrengsten vallen 300/4 tegen -1,2 40% -0,5 

Beheerbudget niet toereikend -1,5 200/4 -0,3 

Diverse kleine risico's -1,3 20%-400/4 -0,2 

Veiligheidskosten -1,0 400/4 -0,4 

Bouwvergunningen -0,5 800/4 -0,4

Kwaliteit evenement -1,0 600/4 -0,6 

Busvervoer -3,0 600/4 -1,8 

Onvoorzien Expo organisatie -2,3 600/4 -1,4

Exploitatie Toren 2 -1,6 400/4 -0,6 

Risico bijdragen derden -0,5 400/4 -0,2 

Ontmanteling -1,3 400/4 -0,5 

Bouwplaats management -0,5 400/4 -0,2 

Personeelskosten Floriade BV -1,5 600/4 -0,9 

Stikstof PM PM PM 

Totaal risico's Floriade -38,1 div. -24,6 

3_ Scenario's bezoekersaantallen in relatie tot Covid-19 

Onderstaand wordt in beeld gebracht wat Covid-19 voor een effect kan hebben op de bezoekersaantallen (verwacht 
wordt ruim 2 miljoen). Er zijn drie onderwerpen die hier invloed op kunnen hebben, namelijk: 

1. Externe overheidsmaatregelen

2. Gevoel van veiligheid

3. Afname beleving van de bezoeker (indirect)

Bijlage 1 geeft een nadere onderbouwing van de genoemde invloeden. 

Bijlage 2 geeft een nadere beschouwing op de verschillende doelgroepen van de Floriade 

Uitwerking scenario's: 

► Variant 1 'Business as Usua/' (2,0 mi/ioen bezoekers} 

Gemiste opbrengst: geen 

Verwachte besparing: geen 

Toelichting: 

Omzet en uitgaven conform business case. De beleving van de bezoekers blijft conform verwachting. 

► Variant 2 - 'Minder bezoekers vanwege maatregelen/ beperkingen' (1.6 miljoen bezoekers)

Gemiste opbrengst: € 10 miljoen

Verwachte kostenbesparing:€ 2 miljoen

Toelichting:

Gemiste opbrengst:
Kaartverkoop/parkeren en concessie inkomsten 20% lager dan begroot 

Verwachte kostenbesparing: 

Kostenbesparing beperkt tot bezoekersaantallen gerelateerde kosten zoals bootvervoer, beperkt af

schalen van personeel en gerichte besparingen. 

Kostenbesparing is beperkt omdat groot deel van diensten in stand gehouden moet worden voor rela

tief hoog bezoekersaantal. 
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➢ Variant 3 – ‘Aanzienlijk minder bezoekers vanwege maatregelen / beperkingen’ (1,0 miljoen bezoekers)

Gemiste opbrengst: €25,5 miljoen

Verwachte kostenbesparing: € 5 miljoen

Toelichting: 

Gemiste opbrengst: 

- Kaartverkoop/parkeren en concessie inkomsten 50% lager dan begroot

Verwachte kostenbesparing: 

- Over de volle breedte kan beperkt afgeschaald worden tussen de 15% en 35%.

- Hospitality: halveren bezetting voor de teams voor o.a. ticketverkoop, guest relations

- Bij Facility management en Vervoer is de verwachting dat 80% van de originele capaciteit nog steeds

benodigd is.

- Op de beleving wordt bespaard door o.a. de afschalen competities, nationale dagen en niveau groen-

onderhoud.

➢ Variant 4 – ‘Aanzienlijk minder bezoek a.g.v. gedeeltelijke sluiting / knipperlicht’ (400.000 bezoekers)

Gemiste opbrengst: €41 miljoen

Verwachte kostenbesparing: € 9 miljoen

Toelichting: 

Gemiste opbrengst: 
- Kaartverkoop/parkeren en concessie inkomsten 80% lager dan begroot

Verwachte kostenbesparing: 
- Over de volle breedte wordt beperkt afgeschaald tussen de 25% en 70%.

- Hospitality: minimale bezetting voor de teams voor o.a. ticketverkoop, guest relations

- Bij Facility management en Vervoer is de verwachting dat 50% van de originele capaciteit nog steeds

benodigd is.

- Minimaal programmering blijft over, mediacampagnes beperkt en het groenonderhoud wordt terugge-

bracht.

➢ Variant 5 – ‘Geen bezoekers / geen opening’ – 0 bezoekers

Gemiste opbrengst: €51 mln

Verwachte kostenbesparing: €14 mln

Toelichting: 

Gemiste opbrengst: 
- Geen verkoop van tickets en concessies.

Verwachte kostenbesparing: 
- Geen kosten gemaakt die gerelateerd zijn aan bezoekers of beleving in het park

- Enkel nog beperkte organisatiekosten
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Bijlage 1: Detaillering invloeden bezoekersaantallen t.a.v. Covid-19 

1. Externe overheidsmaatregelen

Verschuivingen op het gebied van te verwachten bezoekersaantallen veroorzaakt door externe overheids-
maatregelen, kunnen ruwweg als volgt geduid worden:
a) Externe overheidsmaatregelen die betrekking hebben op het binnenland (zoals bijvoorbeeld ander-

halve meter afstand, mondkapjes verplichting, avondsluiting, beperking van capaciteit);
b) Externe overheidsmaatregelen die betrekking hebben op internationaal bezoek / toerisme naar Neder-

land (zoals bijvoorbeeld inreisbeperkingen, vluchtverboden, verplichte quarantaine, avondsluitingen); 
c) Externe overheidsmaatregelen die direct betrekking hebben op de kern bedrijfsvoering van Floriade,

zoals beperkingen op openingsdagen of -tijden (zoals bijvoorbeeld niet op 14 april maar pas later in het
seizoen mogen openen, om 17 uur sluiten, substantiële capaciteitsbeperkingen.

1. Gevoel van veiligheid

Een verminderd gevoel van veiligheid onder de doelgroepen van Floriade kan een direct negatief effect heb-
ben op de te verwachten bezoekersaantallen van de Expo, veroorzaakt onder andere door:
a) Een verminderd gevoel van veiligheid in menigtes en / of het deelnemen aan grootschalige evenemen-

ten (ongeacht of dit binnen of buiten is) vanwege het loslaten van maatregelen, de ontdekking van een
nieuwe variant, of een algeheel sentiment.

b) Diffuus beeld over impact van nieuwe variant door niet eenduidige boodschap vanuit overheden en
media.

c) Verminderde intentie / vertrouwen om vooruit te boeken vanwege onvoorspelbaarheid situatie en / of
zorgen over veiligheid.

2. Afname beleving (indirect)

Vermindering van te verwachten bezoekersaantallen door een afname van de beleving is minder direct én
(deels) beïnvloedbaar. Het gaat hierbij om een mindere bezoekersbeleving dan voorzien en beloofd, die 
veroorzaakt kan worden door een groot aantal factoren (allen vanuit de COVID variaties context) waaron-
der:
a) Minder (internationale) deelnemers dan verwacht
b) Beperktere openingstijden van restaurants en eventuele (tijdelijke) sluiting bepaalde outlets
c) Verminderd aantal shuttleverbindingen naar parkeerplaatsen en treinstation
d) Minder personeel bij entrees, resulterend in langere wachttijden (vanwege kostenbesparingen)
e) Minder personeel beschikbaar vanwege ziekte / voorzorg quarantaine (link met overheidsmaatregelen)
f) Beperkingen van de capaciteit van de kabelbaan
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Bijlage 2: Beschouwing verschillende doelgroepen 

a. Effect nationale bezoeker 
➢ Het merendeel van de verwachte bezoekers van de Floriade zijn binnenlandse, nationale bezoe-

kers. Het gaat hierbij om 72% van het totale aantal bezoekers, oftewel circa 1.440.000 bezoekers.
➢ Het onderdeel nationale bezoekers bestaat uit een relatief grote variëteit aan subdoelgroepen,

met allen een geheel eigen risicoprofiel. Een aantal subdoelgroepen waarvan verwacht wordt dat
COVID een merkbaar effect zou kunnen hebben op het bezoek zijn 55+-ers, vakbezoekers, school-
groepen, bezoekers zonder eigen vervoer en groepsbezoekers. Deze worden in onderstaande ta-
bel nader toegelicht.

b. Effect internationaal
➢ De verwachting is dat 28% van de bezoekers aan Floriade uit het buitenland komt, oftewel circa

560.000 bezoekers. Dit is aanzienlijk lager dan voorgaande edities én de oorspronkelijke verwach-
ting, maar dat is vooral te wijten enerzijds aan de excellente ligging en bereikbaarheid van Almere
voor nationale bezoekers, als ook de beperkte interesse van Amsterdamse citytrip toeristen in een 
dagbezoek aan de Expo.

➢ De buitenlandse kernmarkten voor Floriade zijn onze buurlanden, de Zuid-Europese landen Spanje
en Italië, en de intercontinentale markten Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada), China,
Japan en Zuidoost-Azië.

➢ Covid en dan met name de reisbeperkingen die reeds lange tijd van kracht zijn hebben vanzelf-
sprekend invloed op deze kernmarkten:

▪ Voor de buurlanden geldt dat Floriade aantrekkelijker is dan voorheen, aangezien het per
auto bereikt kan worden en daarmee als zeer veilig gepercipieerd wordt.

▪ Voor de Zuid-Europese landen geldt dat de interesse onverminderd is, maar dat boekin-
gen last minute zullen plaatsvinden.

▪ Voor Noord-Amerika geldt dat de interesse aanzienlijk groter is dan voorzien, deels van-
wege de populariteit van de thematiek maar ook vanwege het stabiele beleid van de EU 
wat het relatief makkelijk maakt voor Amerikanen om naar Europa te reizen.

▪ Voor China geldt dat de verwachting is dat de grenzen gesloten zullen blijven in 2022, en
dat Floriade dus geen Chinese bezoekers zal ontvangen.

▪ Wat betreft Japan en Zuidoost-Azië blijft de interesse zeer sterk, al is de verwachting dat
de toerist pas vanaf de zomer naar Europa zal reizen.

➢ Dit betekent dus dat de grootste buitenlandse markten voor Floriade een relatief gunstige prog-
nose hebben, en dat het verlies van de Chinese markt (groten)deels opgevangen zou kunnen wor-
den door de krachtige Noord-Amerikaanse markt. Er bestaat echter nog altijd onzekerheid op 
Zuid-Europa (circa 20.000 bezoekers) en de combinatie Japan en Zuidoost-Azië (circa 15.000 be-
zoekers).

Doelgroepen 

Doelgroep Kwantitatief Toelichting 

Senioren nationaal 

(55+) 

355.000 Ouderen (55+) meer dan gemiddeld vatbaar voor COVID, daardoor 

bovengemiddelde impact van COVID op bereidheid te bezoeken. 

Internationale be-

zoekers 

560.000 Splitsing tussen Europa (circa 470.000) en intercontinentaal (circa 

90.000). Risico’s op Europa vooralsnog relatief beperkt, risico’s op 

intercontinentaal (met uitzondering van Verenigde Staten – circa 

28.000) significant. Risico ontstaat door: 

• Inreisbeperkingen voor NL 

• Uitreisbeperkingen (ofwel inreisbeperkingen bij terugreis
naar huis) omgekeerde effect kan zijn dat binnenlands toe-
risme gestimuleerd wordt, maar netto effect zal negatief
zijn

• Lokale NL maatregelen die bezoek ontmoedigen (zoals 
lockdown of horecasluiting)
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B-to-B / vakbezoeker 300.000 Mogelijke beperkingen meetings & events (60.000), protocollaire 

ontvangsten (in voorgaande), kleine beperking overige B2B bezoe-

kers (240.000). 

Scholen 65.000 Onzekerheid over open blijven scholen, veel druk op leerkrachten, 

hierdoor schoolreizen laag op de prio lijst van scholen. 

Bezoekers zonder ei-

gen vervoer 

400.000 Mogelijk langer durend gevoel van ongemak bij gebruik OV gecom-

bineerd met mogelijk blijvend afgeschaald OV. 

Nationale groepen 45.000 Verminderd gevoel van veiligheid omtrent groepsbezoek, daardoor 

deels annulering en deels verplaatsing naar kleinere groepen en / of 

individueel bezoek. 



De Nederlandse regering is voornemens om in 2022 een internationale Tuinbouw tentoonstelling te 

organiseren in Almere. Floriade Almere 2022 zal worden georganiseerd door het Nederlandse 

ministerie van Economische Zaken in nauwe samenwerking met de organiserende gemeente Almere, 

vertegenwoordigd door de Floriade Almere 2022 BV.  De tentoonstelling zal worden gehouden op 

een gebied van 60 hectare van 28 april tot en met 23 oktober 2022, met een maximum van 180 

dagen. De helft van de verwachte 2.000.000 bezoekers zal uit het buitenland afkomstig zijn. 

De Floriade Almere 2022 is goedgekeurd door de International Association of Horticultural Producers 

(AIPH) op 1 september 2015. 

Zoals bepaald in Artikel 10, paragraaf 2 van de BIE Convention, staat de Nederlandse regering 

volledig achter de vervulling van de verplichtingen door de organisatie van de Floriade Almere 2022. 

Ter ondersteuning van deze aanvraag, geven we u graag een samenvatting van de ambities en 

doelstellingen van deze zevende editie van de Floriade in Nederland. 

Almere is een nieuwe stad in het Metropolitan area Amsterdam, dichtbij het centrum van 

Amsterdam (25 km) en Schiphol International Airport (35 km). Almere is de jongste stad van 

Nederland. De stad is slechts 40 jaren oud, heeft inmiddels meer dan 200.000 inwoners en groeit nog 

steeds snel. Almere heeft hoge ambities om zich te ontwikkelen tot een moderne, groene en 

duurzame stad. Daarom wil Floriade Almere 2022 de oplossingen afkomstig uit de land- en 

tuinbouwsector verbinden met de uitdagingen van wereldsteden. 

De aarde heeft 7 biljoen inwoners. In 2050 zal meer dan 70% van de wereldbevolking in steden 

wonen. Als de verstedelijking zich zo door ontwikkelt, zullen we genoodzaakt zijn om naar andere 

manieren te kijken om onze steden veilig, gezond en aantrekkelijk te houden en naar een betere 

balans te streven tussen ‘grijs’ en ‘groen’.  

Floriade Almere 2022, heeft als algemeen thema ‘Growing Green Cities’. Het zal een evenement zijn 

dat sterk de nadruk legt op het belang van de bijdrage van land- en tuinbouw, op de kwaliteit van het 

leven in de steden. Groen is in meerdere opzichten belangrijk. Het zet CO2 om in zuurstof, het zuivert 

water en produceert voedsel. Op deze manier vormt het de basis voor het menselijk leven. We 

gebruiken groen als een natuurlijke hulpbron voor energie, medicatie en kleding. We recreeren in de 

bossen en parken die ons letterlijk en figuurlijk ‘lucht’ geven en die ons ruimte geven voor 

ontmoeting en ontspanning. Groen geeft ons vrede, inspireert en fascineert ons. Groen is, in het 

kort, eindeloos, divers en nauw verstrengeld met ons dagelijks leven. 

 In deze context zijn er 4 subthema’s ontwikkeld: 

• Groen   – parken en groene structuren met een rijke biodiversiteit om zo aantrekkelijkere

steden te maken
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• Voedsel – oplossingen door lokale en innovatieve voedselproductie in relatie tot de behoefte

aan voedselzekerheid in steden

• Gezondheid – de bijdrage van bomen en planten aan een gezonde leefomgeving en de

bijdrage van groene ruimte aan de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners

• Energie – duurzame en schone energie oplossingen in en voor de stad en de bijdrage van

groene ruimtes voor een vitale stad.

De Floriade zal een podium zijn voor de internationale tuinbouw sector met zijn innovaties en zijn 

oplossingen die op een professionele, leerzame en aantrekkelijke manier ten toon worden gesteld. In 

nauwe samenwerking met onze deelnemers zal een illustratie van de Groene Stad [Green City], in 

alle opzichten een groene versie van de Cité Idéale, worden ontwikkeld en tentoongesteld. Sport, 

recreatie, gezondheidszorg, onderwijs, kunst, cultuur en architectuur zullen de logische onderdelen 

zijn van Floriade Almere 2022. De Floriade zal echter geen tijdelijk karakter hebben: het is het 

startpunt en de katalysator voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk in Almere. 

Floriade Almere 2022 zal een internationaal laboratorium zijn voor innovaties in biodiversiteit, 

voedsel, gezondheid en energie. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en wereldsteden zullen samen 

gaan werken aan innovaties en oplossingen voor een ‘Groene Stad’. De Floriade zal verschillende 

internationale ‘challenges’ uitschrijven om innovaties, interesse in en betrokkenheid bij de Floriade 

en zijn thema’s te vergroten. Samen met onze internationale deelnemers willen wij werken aan een 

groene en gezonde stad, die als voorbeeld voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen dient.  
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Ministère des Affaires économiques 

> Adresse expédlteur B.P, 20401 2500 EK Den Haag Pays·Bas 

-

Date 
Objet 

1 7 .IIJI 1 2017 

Floriade Almere 2022

Monsieur Ie Secrétaire général, 

Conformément à l'article 6 de la conventlon concernant les expositions 
Internationales, Ie gouvernement néerlandais a l'honneur de proposer la Floriade 
2022 comme exposition internationale d'horticulture au Bureau international des 
expositions. 

Cette manifestation est organisée par Ie Conseil néerlandais de l'horticulture, en 
étroite collaboration avec la municipalité d'Almere qui a fondé à cette fin la S.A. 
Floriade Almere 2022.

La Floriade 2022 a obtenu l'agrément de l'Association Internationale des 
producteurs horticoles (AIPH) Ie 1er septembre 2015. Une zone de 60 hectares 
sera dédlée à l'exposition, qui se tiendra du 28 avril au 23 octobre 2022 (durée 
maximum de 180 jours). 2 000 000 de visiteurs y sont attendus, dont la moltlé de 
l'étranger. 

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention susmentlonnée, Ie 
gouvernement néerlandais s'assurera de l'application des disposltions de la 
convention. 

À l'appui de la présente demande, nous vous présentons cl-après un résumé des 
ambltions et des objectlfs de cette septième édltlon néerlandaise de la Florlade. 
Almere est une ville nouvelle de la conurbatlon d'Amsterdam, située à seulement 
25 km du centre et à 35 km de l'aéroport international de Schiphol. Benjamlne 
des villes des Pays-Bas, Almere compte, 40 ans après sa créatlon, plus de 
200 000 habitants et continue de s'agrandir. Elle ambltionne de se développer en 
tant que ville moderne, verte et durable. Dans cette perspective, la Floriade 
Almere 2022 souhaite faire Ie lien entre les défis des grandes métropoles et les 
solutions imaginées par les secteurs agricole et horticole. 

La population mondiale compte 7,5 milliards d'individus, et selon les prévisions ils 
seront 9 milliards en 2050. Plus de 70 % d'entre eux seront citadins. Il nous faut 
donc chercher de nouveaux moyens de préserver la sécurité, la salubrité et 
l'attracävité de nos villes, et d'améliorer l'équilibre entre « gris » et« vert ». 

Dlrectlon générale de 
1' Agroallmentalre 
Dlrectlon de la Polltlque agricole 
européenne et de la Sécurlté 
allmentalre 

Adresse de visite 
Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 
Pays-Bas 

Adresse postale 
Boite postale 20401 
2500 EK Den Haag 
Pays-Bas 

Numéro d'ldentlflcatlon 
gouvememental. 
00000001003214359000 

T +31 (0)70 379 8911 
www.rijksoverheld.nl/ez 

Douler sulvl par 
Ir. 51.2.e 

Note référence 
DGAN-aw / 17111874 
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Dlrectlon générale de 

I' Agroallmentalre 

Dlrectlon de la Polltlque agrlcole 

européenne et de la Sécurité 
allmentalre 

Not• r6férence 
La Floriade Almere 2022 aura pour thème général Growlng Green Cities et mettra DGAN-ELW 111111a74 

!'accent sur la cqntrlbutlon de l'agriculture et l'hortlculture à la qualité de la vle 
urbalne. La végétation est essentielle à de nombreux égards. Elle transforme Ie 
C02 en oxygène, elle purlfle l'eau et est source de nourrlture, ce qui fait d'elle la 
base même de la vie humaine. Nous utilisons les végétaux comme mattère 
première dans la productlon énergétique, pharmaceutique et textlle. Lieux de 
loisirs, _de rencontre et de détente, les forêts et les parcs nous permettent de nous 
aérer, au propre comme au figuré. Le monde végétal nous apaise, nous insplre et 
nous "fascine. Il est, toujours et sous toutes ses formes, étroitement tié à notre 
quotidien. 

Le thème général se divise en quatre volets : 
• Paysage - des parcs et des structures vertes à forte blodiversité pour des

villes attrayantes
• Alimentation - une production locale et innovante pour assurer la sécurité

alimentaire des villes
• Santé - des arbres et des plantes pour un cadre de vie sain, des espaces

verts pour la santé physique et mentale des habitants
• Énergle - des solutions énergétlques propres et durables dans et pour la

vllle, des espaces verts pour la vltallté urbaine

La Floriade se veut la vitrine du secteur hortlcole international avec des 
innovatlons et des solutions présentées de façon professlonnelle, lnstructive et 
attrayante. En étroite collaboration avec les participants, nous .élaborerons et 
exposerons un modèle de vllle verte, verslon écologique de la Cité idéale. Le 
sport, les lolslrs, la santé,. l'enselgnement, l'art, la culture et l'architecture 
s'lnscriront loglquement dans la programmatlon. La Florlade dépassera Ie cadre 
d'une manifestatlon temporaire : elle sera en effet Ie point de départ et Ie 
catalyseur du développement d'un nouveau quartier de la vllte. 

Laboratoire International pour l'innovatlon en matière de blodlverslté, 
d'allmentation, de santé et d'énergle, l'exposition réunira entreprlses, lnstituts de 
recherche et grandes métropoles pour reuvrer aux solutions novatrlces de la Ville 
verte. Divers concours d'innovatlon seront organisés dans Ie cadre de la Floriade 
afln de renforcer l'intérêt et l'impllcation vis-à-vis des thèmes de l'exposition. Les 
exposants intemationaux entendent reuvrer à une ville verte et saine, modèle du 
dévetopement urbain de dematn.

Resrfutt à vot disposition pour toute information, je vous prie d'agréer, Monsieur 
Ie ecrétalre énéral l'ex resslon de mes salutations dlstinguées. 

5.1.2.e 
Henk Kamp 
Ministre des Affaires économique 
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Intern gebruik 

Intern gebruik 

•• vodafone NL � 07:35 

( 11 Marije Beens 

Doorgestuurd 

Marije. Jammergenoeg is de 
afspraak van 8:7 gecanceld. 1 
vraagje ik begrijp dat RVO 
opdracht van LNV moet krijgen om 
de Floriade bij inkomende 
bezoeken vast te agenderen. Zou 
jij dat kunnen regelen? Het lijkt nu 
een beetje heen en weer 
geschoven te worden. Gr. 
Annemarie 18:20 

Ik ga even kijken hoe het zit! Wordt 
vervolgd, groet, Marije 18:20 

Ha Annemarie, we kunnen niet 
direct plaatsen wat je bedoelt. Ik 
ben op dit moment een paar dagen 
weg, maar heb 5.1.2. geïnformeerd. 
Je ziet haar denk ik vrijdag bij de 
partner meeting? 18:20 

Doorgestuurd 

Ja dan ben ik er ook. Ik ga het even 
na. 18:20 

+ 

0 



Intern gebruik 

Intern gebruik 

•• vodafone NL � 07:36 

( 11 Marije Beens 

Doorgestuurd 

Marije. Mag ik jouw e-mail adres. 
Moet je even wat uitgebreider 
mailen 18:20 

Prima! �5. 1.2 .e �minlnv.nl
18:20 

Groet, Marije 18:20

Ik heb je mail ontvangen. We 
zoeken nog even eea uit en dan 
kom ik er bij je op terug. Groet, 
Marije 1 a:20 

Doorgestuurd 

Ok 18:20 

Doorgestuurd 

Marije. Ik hoor net dat .1.2.e 
de nieuwe waarnemend 
burgemeester van Alnere wordt. 
Lijkt mij uitermate behulpzaam. Ik 
denk dat het verstandig is als ik 
zsm een afspraak met jullie nieuwe 

0 minister maak. Kunnen jullie dat in 
v 

gang zetten? 18:20 

+ G) 



Intern gebruik 

Intern gebruik 

•• vodafone NL � 07:36 

( 11 Marije Beens 

Ik ga het bespreken. Groet, Marije 
18:20 

Dag Annemarie, met alles wat er 
speelt komt onze afspraak mogelijk 
iets in de verdrukking maandag. 
Een half uur (13:3Q-14u) zou denk 
ik wel lukken. Of heb je dan 
voorkeur naar een andere datum te 
kijken? Laat maar weten anders! 
Groet! Marije 1 a:20 

Doorgestuurd 

Half uur is ok 18:20 

Prima, doen we dat! Tot maandag 
en goed weekend! 

___ 1a:20 

Dag Annemarie, • 1.2.e 

5.1.2.e 
Ik zal op korte termijn 

-----

.1.2.e 

een Bowie moment voor ons 
plannen. Akkoord voor jou? Groet, 

_h_.d�ci_i_L-0_ _______ _ 

+



Gesprek Annemarie Jorritsma met Marije Beens op 11 april 2022 

Bij dit gesprek zullen van de zijde van de Floriade BV naast Annemarie 

 deelnemen. Van de zijde van LNV zullen  er bij zijn. 

Agenda punten 

1. Vouchers

De Floriade BV. heeft het Rijk, als founder van de Floriade, 1000 vouchers beschikbaar

gesteld die kunnen worden omgezet in toegangspassen voor een dag of permanente

toegangspassen.  heeft daarover informatie verstrekt met de allereerst de vraag of het

Rijk van die mogelijkheid gebruik wil maken en als dat zo is hoe we dat op een nette, te

verantwoorden wijze doen. Wellicht zinvol om Annemarie te vragen hoe zij dit ziet en

waarom we er mogelijk van afzien. De procedure is eenvoudig, maar vergt tijd en inzet voor

degene die dit moet verwerken. Alleen voor de permanente passen, omdat het dan om een

beperkt aantal gaat, zou dit nog wel te doen zijn. Maar net name toegangspassen voor een

dag is nauwelijks te doen, omdat dan per toegangspas de nodige gegevens moeten worden

verstrekt

2. Deelname landen

Een aantal landen dat had aangegeven deel te zullen nemen is uiteindelijk om verschillende

redenen toch afgehaakt. Anderzijds willende deelnemende landen zich goed profileren en

nodigen nu allemaal high-delegates uit. Zonder dat duidelijk is wat van LNV-zijde wordt

verwacht. Die zullen gedeeltelijk bij de opening zijn, maar mogelijk in de toekomst tijdens de

Floriade. Het moet duidelijk zijn of deelname of begeleiding vanuit LNV (of een ander

departement) noodzakelijk is. Ruim van tevoren. In principe ontvangt Annemarie dit soort

landenvertegenwoordigingen als het gaat om high-delegates. Het signaal moet duidelijk zijn

dat als LNV moet worden ingeschakeld dat de communicatie afdeling van de Floriade dat op

tijd duidelijk maakt aan de communicatieafdeling van LNV en het beleid ( PAV en EIA). De

contactgegevens en lijnen daarvoor zinj er

3.           Wob     

Er zijn een aantal Wob-verzoeken gekomen. Van de 50+ fractie van de provincie Flevoland en 

va een inwoner van Almere over onder anderen de vergoedingen van Annemarie. Dit is een 

vergelijkbaar verzoek als vorig jaar is geweest van een persoon vanuit Almere. De stukken die 

bij dat Wob-verzoek zijn vrijgegeven  zullen ook bij dit Wob-verzoek worden vrijgegeven. 

Extra toegevoegd aan het dossier is het besluit, gepubliceerd in de Staatscourant,  dat het 

recht op een vergoeding per 1-1-2022 is komen te vervallen. De emails die daarover met 

Annemarie zijn gevoerd zijn, zijn deel van het Wob-verzoek.  Ook is toegelicht dat Annemarie 

tot dusver geen declaraties bij RVO heeft ingediend voor reis – en verblijfskosten. Daar had 

en heeft ze nog steeds recht op. In de afwerking van deze verzoeken zal Annemarie haar visie 

nog kunnen geven. 

4. Financiering

De Floriade BV heeft onlangs aangegeven dat er nog een aantal financiële tegenvallers zijn en

de Gemeente Almere probeert nu bij de Provincie Flevoland en het Rijk extra financiering te

krijgen. Bij het Rijk op basis van gevolgen door Covid19. De Covid19 maatregelen geven
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echter het Rijk geen ruimte om extra te financieren. LNV heeft ook al aangegeven aan de 

Floriade BV en  de Gemeente Almere  dat er nog meer geld gegeven zal worden.  

Ook bij andere ministeries ( Fin, BZ of BZK) zal het ambtelijke advies voor een financiële 

bijdrage negatief zijn. Dat betekent dat hooguit uit politieke overwegingen een bijdrage kan 

worden vrijgemaakt. Het is aan Almere/Floriade BV om daarvoor die contacten zelf te 

regelen.  
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Van: 
..._ ________ ... 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 12:00 
.-.---�-----, 

Aan: Annemarie Jorritsma I Floriade @floriade.com>; 
@floriade.com1.>1; ;::;::;;r=;; ;:::;:::;:===::::!.::..... ____ ..:..!::::;------'

@floriade.com> 

Onderwerp: Ontvangst Chinese Ambassadeur bij opening Floriade 

Goeiemorgen Annemarie en collega's, 

Vanochtend ben ik gebeld door de Chinese landbouwattaché, de===-----'
i!!:!�;!!-_J.li®b!U..l652.3,2.. • ..1,,c.!.!o.wm., inzake de opening van de Floriade en de presentatie van 
pavi joen. 
Voor m'n Chinese counterparts is de het programma voor morgen NIET duidelijk en snappen ze 
niet wat van hen en met name van de Chinese ambassadeur wordt verwacht! 

be eleidt de Chinese Ambassadeur 

Zou en ju ie a.u. . ierin actie wi en on ernemen en wat mij 
Chinese ambassade / i;;-.==---.,..1 
Zelf doe ik voorlopig niets meer met e Floriade nadat me duidelijk is gemaakt dat er geen tijd 
(meer) is om met me van gedachten te wisselen over de internationale aspecten tussen LNV/DG 
Agro/EIA en de Floriade-organisatie en ook de o enin laat ik aan me voorbij gaan omdat ik 
aan m'n betrokkenheid bij de

.__ 
____________ __, toeken.

Hartelijke groet, veel succes de komende week/maanden en alvast dank, 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

i
;::

·1.2.e

o.1.2.e
Re: Woo verzoek 

Datum: dinsdag 17 mei 2022 16:17:53 

Bijlagen: 201s-oz-02 -J8 JZ J3 EW benoeming Commjssjarjs -generaal voor de El0ciade 2022 pdf 
2022-02-21 - 1s 29 J Wob-yerzoek florjade Cl bijlage) hoofde-mail pdf 

Akkoord met de stukken. 
Gr 
Annemarie Jon-itsma 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

> Op 17 mei 2022 om 15:42 heeft5.1.2.e @rninlnv nl> het volgende geschreven: 
--------------

> 

> Beste mevrouw5.1.2.e 
> 

> Hierbij de nog ontbrekende documenten. Zou u ook van deze docwnenten kunnen zeggen of u akkoord gaat 
met publicatie? 
> 

> Met vriendelijke groet, 
>5.1.2.e
> 

> -----Oorspronkelijk bericht----
> Van: 5.1.2.e 
> Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 13:28

----------------,------

> Onderv.•e1p: RE: Woo verzoek
> 

> Beste mevrouw Jon-itsma, 
> 

@rnineznl> 

> Excuses voor het late antwoord en de ve1wan'ing. U heeft gelijk. Bij het samenvoegen van de bijlagen is er
iets fout gegaan. We lopen na of we nog meer missen en hoe dit fo1meel/procesmatig allemaal gecon-igeerd
dient te worden. De mails die u noemt zullen nog volgen.
> 

> Met vriendelijke groet, 
>5.1.2.e , LNV 
> 

> -----Oorspronkelijk bericht----
> Van: 

'---,--,-,---,-----,.------------'

> Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 18:13
> Aan: 5.1.2.e @rninlnv nl> 

----------,-------

> Onderv.•e1p: Woo verzoek
> 

> 

> 

> Geachte hee15.1.2.e 
> Dank voor toezending van alle documenten. Ik heb geen enkel bezwaar als deze gepubliceerd worden. Ik mis
nog de latere mailwisseling waaiuit blijkt dat ik confo1m afspraak ergens in 2021 nog een keer zou kijken of ik
een vergoeding wilde. Ik heb toen besloten dat ik dat niet wilde en voorzover ik weet is het besluit daar toen
ook op aangepast.
> 

> Met vriendelijke groeten, 
> 

>=5�_�1�.2�.e-----
> 

> Verstuw·d vanaf mijn iPhone 
> Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,



> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
> risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van: 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 09:08 
Aan: 'Annemarie Jorritsma' @nvp.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak met Schouten 

Ik zal de contactgegevens doorgeven aan de secretaresse van de minister. 

Gr, 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Annemarie Jorritsma @nvp.nl>  
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 09:01 
Aan: @minez.nl> 
Onderwerp: Afspraak met Schouten 

Mijn secretaresse is er op dit moment niet maar nu ik weet dat de raad van Almere volgende week 

donderdag stemt over de Floriade lijkt mij dat het beter is de afspraak weer een paar dagen te 

verschuiven. Hij is toch al 5 keer verzet. Maar nu wil ik graag samen met  met de minister 

praten als klip en klaar s dat men doorgaat. Je mag haar secretaresse mijn contactgegevens geven 

zodat ik het verder zelf kan regelen.  

Gr 

Annemarie.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van: Annemarie Jorritsma > 
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 14:17 
Aan @minez.nl> 
CC: @floriade.com>; 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Re: overleg met Marije Beens 

Dat overleg is door Marije gecancelde. 
Gr 
Annemarie 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 jun. 2021 om 14:14 heeft @minez.nl> het 
volgende geschreven: 

Beste allen,

Op 8 juli 2021 is weer het geplande reguliere twee-maandelijkse overleg met Marije 
Beens. Zijn er onderwerpen die jullie graag willen bespreken? Mogelijk zou dit weer 

fysiek kunnen, maar ook online blijft natuurlijk mogelijk.

Groet,

<image001.gif> 
Programmaleider Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
Beschikbaar: di-do

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  




