
Van: • .8 @minez.nl> 
Datum: 11 ·uni 2020 om 10:57:43 CEST 
Aan: • .8 r-=--:--:---=--® minlnv.nl>, "Sonnema, drs. M. 
(Maijolijn)" 1.2..e @minlnv.nl> 
Onderwerp: Gesprek minister met Annemarie Jorritsma en • - .....______. 

Annemarie Jorritsma mailde mij vanmorgen het onderstaande : 

"Mijn secretaresse is er op dit moment niet maar nu ik weet dat de raad van 
Almere volgende week donderdag stemt over de Floriade lij kt mij dat het beter is 
de afspraak weer een paar da en te verschuiven . Hij is toch al 5 keer verzet. Maar 
nu wil ik graag samen met met de minister praten als klip en klaar is dat men 
doorgaat. Je mag haar secre aresse mijn contactgegevens geven zodat ik het 
verder zelf kan regelen . 

Gr 
Annemarie." 

Ik heb daarop haar emailadres doorgegeven aan het secreta riaat van de minister, 
zodat rechtstreeks met hen een nieuwe datum voor het gesprek kan worden 
vastgelegd. Ik neem aan dat daarbij ook het secretariaat van jou, Marjolijn, wordt 
meegenomen in de afstemming voor een datum. 

Groet, 

Rijksdiensc voor Ondernemend 
Nederland 

Programmaleider Rijk Floriade 

E-mail : @minez.nl 

Beschikbaar: ma-do 



Van: 
Aan: Sonnema drs M <Marjofün); Goet 1 c Oan-Kees) 
Onderwerp: Fwd: Korte terugkoppeling overleg Jorritsma, en minister 
Datum: vrijdag 3 j uli 2020 09:55:34 

Voor jullie ook handig om te weten, omdat ook jullie nog wel eens aangesproken worden 
op dit dynamische onde1werp. We gaan dus alsnog gekoppeld aan inhoudelijke projecten 
kijken wat we zelf nog kunnen financieren + waar andere depaiiementen toe bereid zijn. 
Groet, ,_ _ _. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: .e @rninJny oJ> 
Datu li · · 

wiir-Y"i~=---------, 
Aan: • .el:!i!:i!::!::!i::!::!:!:!::!i:!::!:!:::!::i!::!:!,;,..1.r @minez nJ> 
Kopie: @rnioJov oJ> 
Onderwerp: Korte terugkoppeling overleg Jorritsma, ____ en 
minister 

Ha en 

Ik zal jullie nog wel even bijpraten over het overleg (voor wat meer kleuring 
en details;)), maar voor nu alvast een hele korte samenvatting en wat we 
hebben af gesproken. 

- Jon itsma en ___ hebben ko1i ternggeblikt op de scenario's die in beeld 
wai·en en recente politieke besluitvonning. Ze zijn erg enthousiast en 
ambitieus in het vervolg en ve1wachten ook veel van het rijk (innovatieve 
projecten en DIX genoemd). 'Het is tenslotte geen Libelle zome1week maar 
een wereldtentoonstelling' . Nederlandse inzending van groot belang. 
Benadrnkt dat veel landen deelnemen en veel investeren ( oa __ en 

werden genoemd). Jon itsma gaf aan dat als het rijk onvoldoende ..,__.,......, 
bereid is te investeren het voor haai· geen zin heeft en dat ze dan net zo goed 
haar opdracht terng kan geven en kan stoppen. T opsectoren werd genoemd als 
financieringsbron. 

- Minister heeft toegelicht dat ze haar toezeggingen nakomt en waaim aakt: 
niet alleen de 5 miljoen (naar brieven hierover ve1wezen), maar ook haar 
effo1i om landen te laten deelnemen. Ze heeft aangegeven dat als ze nog wat 
richting landen moet doen, ze daai· toe bereid is. Verder heeft ze aangegeven 
dat het ook belangrijk is dat andere depaiiementen bijdragen. Ook heeft ze 
aangegeven zelf de kleinste begroting te hebben en ook te zien dat andere 
depaitementen mogelijk niet heel makkelijk zullen bijdragen. Ze heeft 
benadrnkt dat het belangrijk is financieel afspraken proberen te maken 
gekoppeld aan inhoudelijke projecten. Ze heeft toegezegd dat wij met de 
andere depa1tementen in beeld kunnen brengen wat ze kunnen doen, en 
daai·bij ook zelf kijken wat wij nog kunnen. Daain aast heeft ze Jon itsma 
opgeroepen ook vooral zelf andere bewindspersonen te benaderen om hier 
aandacht voor te vragen. 



Tot zover even in het kort;). Komende week even overleggen hoe we hier een
goed vervolg aan kunnen geven?

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPad

5.1.2.e-




