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Samenwerking rondom regionale opbrengst Floriade 2022
tussen bedrijfsleven en overheid
Almere − Het Flevolandse bedrijfsleven, vertegenwoordigd in een aantal koepelorganisaties en de
gemeente Almere openen de weg naar een sterke, regionale samenwerking rondom de Floriade
2022 met een ondertekend charter. Het doel van het charter is om de verbinding met elkaar te
versterken, krachten te bundelen, meerwaarde te creëren en daarmee de kansen van de Floriade
in Flevoland ten volle te benutten.
Samenwerkingscharter
Het “Samenwerkingscharter Floriade 2022” omschrijft negen uitgangspunten die door de
ondertekende partijen gedeeld worden om in samenwerking een zo groot mogelijke opbrengst
rondom de Floriade 2022 te realiseren. Naast de gebiedsontwikkeling van het Floriade terrein krijgen
de economische kansen en de kennisopbouw in deze uitgangspunten evenveel aandacht. Door de
ondertekenende partijen wordt gestreefd naar een blijvende, brede erfenis. Daarmee zetten zij zich
in om kennis en werk aan te trekken en hiermee onder andere te bouwen aan de kennisinstellingen
en de regionale economie.
Uitvoeringsovereenkomst
Het samenwerkingscharter Floriade 2022 wordt vergezeld van een uitvoeringsovereenkomst waarin
de ondertekenende partijen afspraken met elkaar gemaakt hebben hoe zij hun samenwerking in
2015 invullen. 2015 wordt hierin gezien als het jaar waarin gestart wordt met de samenwerking en
waarin de samenwerking zijn vorm gaat krijgen. Concreet zijn er afspraken gemaakt over een
maandelijkse Floriade meeting waarin alle partijen gespreksonderwerpen kunnen aandragen. De
stichting Vrienden van de Floriade beheert de agenda. Aan het eind van 2015 wordt op basis van de
ervaringen een nieuwe overeenkomst voor 2016 opgesteld.
De kracht van samenwerking
De initiatiefnemer van het samenwerkingscharter is Platform 036 die voor haar leden acht maanden
terug op zoek ging naar een werkvorm om de samenwerking tussen het brede bedrijfsleven en
overheid uit te bouwen naar een zo groot mogelijk rendement van de Floriade 2022. In augustus
vorig jaar is daartoe een pleidooi aangeboden aan de regionale overheid met het verzoek tot
samenwerking.
“Sinds de gunning van de Floriade twee jaar geleden zag je de beweging van bedrijven ontstaan.
Logisch want een dergelijk evenement biedt zowel economische kansen als ook een enorme
ontwikkelingsslag voor Almere zelf.” verduidelijkt Remco Hafkamp van Platform 036. “Daar waar het
pleidooi ging over een oproep aan de overheid om in planvorming de kennis en kunde van het
bedrijfsleven te gebruiken geeft het samenwerkingscharter daar nu vorm en inhoud aan. We hebben
het hier niet over harde en dwingende voorwaarden maar een manier om samen een zo groot
mogelijk succes te behalen. Je hebt elkaar nodig. Het bedrijfsleven uit Flevoland krijgt zo ook een

eerlijke kans om mee te doen en eigen kansen te creëren. De gemeente Almere biedt het op hun
beurt een directere toegang tot het bedrijfsleven om bijvoorbeeld plannen te toetsen.”

Ondertekenaars
Het Samenwerkingscharter Floriade 2022 is ondertekend door de gemeente Almere, stichting
Vrienden van de Floriade, Bedrijfskring Lelystad, vereniging bedrijfskring Almere, vereniging
bedrijfskring Zeewolde, Stichting Leisure Belangen Almere, ondernemersvereniging Gooisekant,
Ondernemersvereniging de Driehoek, Bedrijven Actief Noordoostpolder, VNO NCW Midden en
Platform est. 036.
Het samenwerkingscharter en de uitvoeringsagenda 2015 zijn te lezen
op www.samenwerkingscharterfloriade2022.nl
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