
 

 

 

 

 

Aan de raad van de gemeente Almere 

 

Liquiditeitsfaciliteit Floriade Almere 2022 B.V. 

 
 

Geachte raad, 

 

In de eerste jaren van haar bestaan was het risico op onverwachte gebeurtenissen 

voor de Floriade BV beperkt. In de laatste fase voor de opening, en natuurlijk tijdens 

het evenement zelf, zien wij een geïntensiveerde deelname aan het economisch 

verkeer door de Floriade BV. In de Algemene vergadering van Aandeelhouders 

Floriade van 23 september 2021 is door de Floriade BV de zorg uitgesproken dat in 

geval van calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen zij niet aan haar verplichtingen 

kan voldoen. De bestaande aansprakelijkheidsverzekering biedt slechts beperkte 

dekking en de Floriade BV beschikt niet over eigen vermogen. De verstrekking van 

de leningen door de gemeente aan de Floriade BV wordt enkel op basis van 

liquiditeitsprognoses verstrekt. Dat zou er niet alleen toe kunnen leiden dat de 

Floriade BV failliet gaat, maar ook dat gedupeerden in de kou blijven staan en dat 

de doorgang dan wel het welslagen van Floriade-evenement erdoor in gevaar komt. 

 

Om dit probleem op te lossen is in eerste instantie gekeken naar een uitbreiding van 

de verzekeringen van de Floriade BV. Het is nog onzeker of in tijden van Corona 

een verzekeraar bereid kan worden gevonden om voor een evenement als de 

Floriade een uitgebreidere dekking te verstrekken. 

 

Om toch een oplossing te bieden voor deze ongewenste situatie hebben wij besloten 

om een liquiditeitsfaciliteit in het leven te roepen, waar de Floriade BV een beroep 

op kan doen als zich calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Bij 

calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen wordt voornamelijk gedacht aan twee 

situaties, namelijk:   

 

• Covid-19: Wanneer Nederland weer in een volledige lockdown terecht komt 

wordt het risico gelopen dat er enerzijds te weinig kaarten worden verkocht en 

anderzijds dat er geld moet worden terugbetaald voor reeds aangeschafte tickets.  

• Calamiteiten: hierbij werd specifiek het risico benoemd dat een of meerdere 

bezoekers lichamelijk letsel oplopen op het evenemententerrein door 

bijvoorbeeld een ongeval.  

Financiën en control  
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Liquiditeitsfaciliteit 

De gemeente en de Floriade BV spreken een liquiditeitsfaciliteit af. Indien de 

geschetste calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen zich voordoen en de Floriade 

BV daaruit voortvloeiende claims niet zelf kan voldoen, en daardoor een succesvolle 

Floriade of verdere gebiedsontwikkeling worden bedreigd, zal de Floriade BV naar 

redelijkheid en billijkheid een beroep kunnen doen op de liquiditeitsfaciliteit. De 

liquiditeitsfaciliteit is gemaximeerd op € 10 miljoen, behoudens indien de restitutie 

van in voorverkoop verkochte toegangsbewijzen de € 10 miljoen overschrijdt. In dat 

geval zullen de totaal uit te betalen bedragen tezamen niet hoger zijn dan het bedrag 

van de restitutie van de in voorverkoop verkochte toegangsbewijzen. 

 

De volledige tekst zoals deze tussen gemeente en Floriade Bv is overeengekomen 

luidt: 

 

Gemeente en Floriade Almere 2022 BV hebben overleg gevoerd over mogelijke onvoorziene 

gebeurtenissen waarvoor de BV aansprakelijk kan worden gehouden jegens derden en 

waarbij het verschuldigde bedrag niet of niet volledig door enige verzekering wordt gedekt. 

Gedacht wordt aan gebeurtenissen als restitutie op grote schaal van in de voorverkoop 

verkochte toegangsbewijzen na een nieuwe Corona lockdown, een ernstig ongeval, etcetera. 

Indien een dergelijke claim gelet op de liquiditeitspositie van de BV niet door de BV zelf kan 

worden voldaan, zullen de gemeente en de BV in overleg treden teneinde te voorkomen dat 

een succesvolle Floriade 2022 of de (verdere) gebiedsontwikkeling hierdoor in gevaar komt. 

Partijen zullen daarbij binnen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid een oplossing 

zoeken. De gemeente zal daarvoor een passende liquiditeitsfaciliteit treffen, tot een 

maximum van € 10 miljoen. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de BV jegens 

een derde daadwerkelijk aansprakelijk moet worden geacht, het verschuldigde bedrag niet of 

niet volledig door enige verzekering wordt gedekt en gelet op haar liquiditeitspositie niet door 

de BV kan worden voldaan, zal de gemeente naar redelijkheid en billijkheid overgaan tot 

gehele of gedeeltelijke uitbetaling van het betreffende bedrag aan de BV. Dit bedrag kan 

door de BV uitsluitend worden aangewend voor het voldoen van de desbetreffende claim. 

De aldus mogelijk uit te betalen bedragen zullen in totaal het bedrag van bovengenoemde 

liquiditeitsfaciliteit ad € 10 miljoen niet te boven gaan, behoudens indien de restitutie van in 

voorverkoop verkochte toegangsbewijzen de € 10 miljoen overschrijdt. In dat geval zullen de 

totaal uit te betalen bedragen tezamen niet hoger zijn dan het bedrag van de restitutie van 

de in voorverkoop verkochte toegangsbewijzen. 

 

Risicoreserve 

In de huidige risicoreserveringssystematiek van de gemeente worden alle risico’s 

voor het evenement meegenomen, ongeacht of deze risico’s in eerste instantie 

landen bij de Floriade BV of de gemeente. In de risicoreservering wordt dus door de 

juridische structuur heen gekeken. Op de volgende wijze wordt in de 

risicoreservering rekening gehouden met de bovengenoemde risico’s. 

 

Covid 

Het risico wat beschreven wordt onder Covid-19 wordt reeds meegenomen binnen 

het risico op de bezoekersaantallen. In de huidige risicoreserve wordt immers reeds 

rekening gehouden met een lagere kaartverkoop dan dat werd begroot. Dat risico 

dekt zowel het risico van lagere kaartverkoop in directe zin, als het risico op lagere 

kaartverkoop omdat voorverkoop van kaartjes teruggedraaid dient te worden. 

Binnen dit risico wordt het corona virus nauwgezet gevolgd en fluctueert mee met 

de impact van het virus op de maatschappij. Op dit moment is een risico van € 10,4 

miljoen opgenomen, tegen een 80% percentage, waardoor er uiteindelijk € 8,3 

miljoen gereserveerd is. In onze ogen is dat gezien de huidige Covid situatie 

voldoende om het risico op lagere bezoekersaantallen (en eventuele terugbetaling) te 

dekken.  

 

Calamiteiten 

Het risico van calamiteiten of onverwachte gebeurtenissen waarbij bijvoorbeeld 

bezoekers lichamelijk letsel oplopen, is nog niet geborgd in de risicoreserve. De 

Floriade BV heeft verzekeraars benaderd om een evenementenverzekering af te 

sluiten, die mogelijk (een deel van) dit risico af kan dekken.  
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Zolang deze verzekering er nog niet is, of als het onverhoopt niet lukt om de 

verzekering af te sluiten, willen wij deze post opnemen in de risicoreserve. 

 

De omvang (bedrag) van het risico is lastig te bepalen, maar kan in extreme gevallen 

fors zijn. Daarom zal € 10 miljoen als potentieel risico worden opgenomen in de 

risicoreserve. De gemeente hanteert een risicostaffel om risicokansen in te schalen, 

met staffels van 0%-20%-40%-60%-80%. Op basis van een eerste inventarisatie 

van calamiteiten bij expo’s en festivals van de laatste jaren is onze conclusie dat de 

kans op het zich voordoen van een calamiteit zeer laag is. Er zijn weliswaar enkele 

voorbeelden van calamiteiten, maar op het totale aantal van georganiseerde 

evenementen betreft het een relatief zeer laag aantal. Binnen de gehanteerde 

risicosystematiek komt dit risico daarmee op de 0% trede in de staffel. Het op te 

nemen bedrag in de risicoreserve wordt hiermee nihil.  

 

Bovenstaande zal worden verwerkt in de Programmarekening 2021. 

 

Consequenties 

De financiële consequenties voor de Begroting en Programmarekening van de 

gemeente zijn nihil.  

 

In de risicoreservering hield de gemeente al rekening met deze risico’s. Wel is het zo 

dat met de liquiditeitsfaciliteit wordt geformaliseerd dat de betreffende risico’s ook 

risico’s van de gemeente zijn. Het verkleint daarmee de speelruimte voor de 

gemeente om, mochten de onvoorziene gebeurtenissen of calamiteiten zich 

voordoen, de Floriade BV failliet te laten gaan. Gezien de gevolgen van een 

faillissement voor gedupeerden en het imago van de stad, is het een juridisch 

instrument dat naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden ingezet.  

 

Budgetrecht gemeenteraad 

Wij hebben een zorgvuldige afweging gemaakt of de liquiditeitsfaciliteit raakt aan het 

budgetrecht van de raad. Omdat de onderliggende risico’s zijn opgenomen in de 

risicoreservering van de gemeente en de liquiditeitsfaciliteit geen gevolgen heeft voor 

de Programmarekening 2021, komen wij tot de conclusie dat het budgetrecht van de 

raad niet in het geding is. Gezien de sensitiviteit van het onderwerp hechten wij er 

desalniettemin aan de raad de mogelijkheid te geven dit onderwerp te agenderen. De 

bevestiging aan de BV zal dan ook pas twee weken na verzending van deze 

raadsbrief worden verstuurd.  

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

R. Wielinga    F.M. Weerwind 

 


