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Aan:  IC Leden Gemeente Almere:  Weerwind, Hoek, Lindenbergh, Wielinga, Inberg 
  RvC Leden EXPO Organisatie: Van Den Burg, Lombarts, De Vries 
  EXPO Organisatie:  Stimac, Bakker 
Van:  Martijn Rengelink  
Datum:  5 april 2021  
Betreft:  Vragen naar aanleiding van overschrijdingen Tijdelijke inrichting Floriadeterrein 
 
 
 
LS, 
 
Dinsdag 30 maart is de gemeente (directie en IC) en de RvC geïnformeerd over een kostenraming 
voor tijdelijke inrichting die het beschikbaar budget mogelijk met € 14 miljoen  zal overschrijden. Op 
donderdag 1 april heeft hier bestuurlijk overleg over plaatsgevonden en heef u verzocht om op 5 
april geïnformeerd te worden over een aantal onderwerpen betreffende de overschrijdingen die 
dreigen bij de tijdelijke inrichting Floriadeterrein.  
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1. De uitkomsten van de analyse tot op heden 
 
Inleiding 
 
Op vrijdag 2 april heeft in de ochtend een gezamenlijke bespreking plaatsgevonden van de 
kostenraming tot op heden tussen gemeente en de Floriade expo organisatie. Daar over zijn een 
aantal zaken van te voren op te merken. 
 

1. Het is een kostenraming. Waar nodig en mogelijk is gekeken naar eenheidsprijzen en is 
gebruik gemaakt van ervaringen van Venlo. Daarmee is geen garantie dat uiteindelijke kosten 
zich dus ook zo ontwikkelen; 

2. Van diverse kostenberekeningen moeten de nadere onderbouwingen en/of uitgangspunten 
nog gedeeld worden 

3. Af en toe zijn – ten behoeve van de eerste analyse grove inschattingen gemaakt hoe kosten 
kunnen worden gesplitst; 
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4. Aansluiting maken met de uitgangspunten in de herijkte businesscase 2020 is door de 
complexiteit ingewikkeld. Dat zou voor de verschillenanalyse op een later moment nog wel 
wenselijk zijn; 

5. Te verwachten barterdeals zijn NIET ingerekend. De financiële voordelen op deze deals 
worden ten gunste van de sponsorinkomsten verwerkt. 

 
Werkwijze 
 
Gekozen is om een eerste indeling te maken op basis waarvan er meer grip en inzicht op de 
kostenraming kan komen. Deze ziet er als volgt uit: 
 

• Wat zou behoren bij een basisscenario: danwel omdat het bijdraagt aan bijvoorbeeld 
bezoekersbeleving, veiligheid en dergelijke danwel omdat het een verplichting is vanuit de 
BIE / AIPH. De zoektocht is daarbij uiteraard dat bezoekersbeleving subjectief is. In ieder 
geval moet de ambitie zodanig zijn dat de bezoekersaantallen als gevolg van het 
basisscenario niet naar beneden bijgesteld hoeven te worden. 

• Daarboven op kan een extra gewenste kwaliteit worden gerealiseerd. Deze post is op dit 
moment overigens nog erg beperkt. 

• Ook is geconstateerd dat in deze kostenraming kosten zijn opgenomen die logischerwijze – 
gezien de opbouw van de business case van de EXPO Organisatie – elders een plek zouden 
moeten krijgen. Daarbij moet nog worden onderzocht of daar ook genoeg budget voor 
beschikbaar is.  

• Er is ook gekeken waar aanpassingen gedaan kunnen worden. Gegeven de omstandigheden 
moeten er keuzes gemaakt worden om onderdelen anders te doen. 

• Tot slot moet er nog een aantal posten verder uitgezocht worden. Hier is meer tijd voor 
nodig. Soms omdat posten eerder besproken zijn en er terug gegaan moet worden naar de 
afspraken die er toen over gemaakt zijn. Soms omdat ze vragen om een alternatieve 
strategie omdat de kosten niet houdbaar zijn.  

 
Besparen 
 
In het vervolgtraject zal nadrukkelijk gezocht moeten worden naar de mogelijkheden om te 
besparen. Dat kan – in de basis – op twee manieren 
 

1. besparingen die mogelijk gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige uitgangspunten en 
2. besparingen die wellicht mogelijk zijn als de uitgangspunten voor bepaalde functionaliteit 

van de tijdelijke inrichting aangepast worden naar de huidige werkelijkheid of nieuwe 
inzichten. 

 
Dat vraagt nader uitzoekwerk. In de analyse is ook gekeken op welke posten dit van toepassing kan 
zijn. 
 
Indicatief beeld 
 
Dat levert het eerste zeer indicatieve beeld op. U moet dit zien in het licht dat er voor de tijdelijke 
inrichting een budget beschikbaar is van ongeveer € 7 miljoen. Aan geen van deze cijfers kan al een 
definitieve conclusie worden verbonden. Dat zou geen recht doen aan de analyse en werkwijze tot 
op heden.  
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2. Het overzicht van overige knelpunten bekend bij de EXPO Organisatie 
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3. De kwaliteit van de EXPO bij gelijkblijvend budget 
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4. De eerste blik op de samenhang met de risicoreservering 
 
Ten behoeve van de programmarekening 2020 is een licht bijgestelde risicoparagraaf in 
voorbereiding. Daarnaast wordt gewerkt aan een volledig opnieuw opgebouwde risico analyse tbv de 
programmabegroting 2022.  
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5. De kosten van stoppen 

Er is ons gevraagd om in beeld te brengen wat op dit moment de kosten zullen zijn van het 
gecontroleerde afbouwen van de Expo Floriade 2022. We hebben hierbij als uitgangspunt genomen 
de berekeningen die vorig jaar bij de verkenning zijn gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn 
weergegeven in een minimale variant en een maximale variant (het zwarte scenario). In geval van 
stoppen op budgettaire gronden is een beroep op overmacht niet aan de orde, waardoor verweer 
tegen ingediende schadeclaims lastiger zal zijn. 

Hieronder de uitkomst van de berekening: 

 

De kosten bij het stoppen van de Floriade Expo liggen op dit moment tussen € 0,- en € 55 miljoen. 
 
 

7. Informeren van de Raad 
 
Het is van belang de gemeenteraad op korte termijn van de ontstane situatie op de hoogte te 
brengen. Dit uiteraard vanwege de actieve informatieplicht. Daarnaast spelen 2 bijzondere 
overwegingen een rol: de presentatie van de perspectiefnota en het feit dat 14 april a.s. een jaar 
voor opening is. De overige collegeleden worden dinsdag 6 april bijgepraat.  
 
Ontmoeting met de volggroep 
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Dinsdag 6 april 16.30 uur is er een ontmoeting tussen Julius, Jan en een afvaardiging van de 
volggroep Michaël Busby en Jeroen Deben. 
  
In de annotatie ten behoeve van de volggroep is nu het volgende opgenomen: 
“Vorige week zijn wij door de Floriade Expo organisatie geïnformeerd over een actuele ontwikkeling. 
Deze ontwikkeling lijkt op het eerste gezicht niet zo plezierig. We zijn het aan het uitzoeken en in 
gesprek met de Expo organisatie om e.e.a. te verduidelijken. Dit moment met u komt net te vroeg 
om u helemaal bij te praten. Maar de mogelijkheid is aanwezig dat wij op korte termijn zowel u als de 
raad kunnen en willen informeren.” 
  
Afspraak tussen college en volggroep is dat zij elkaar over en weer informeren op het moment er 
(majeure) onderwerpen worden aangeboden aan de gemeenteraad. 
  
Informeren Fractievoorzitters 
Geadviseerd wordt om na afloop van de IC-groep/het college d.d. 6 april contact te leggen met de 
raadsgriffier over de wens van het college om gelet op de actieve informatieplicht, de 
fractievoorzitters (eventueel aangevuld met de woordvoerders Floriade en de voorzitter van de 
volggroep Michaël Busby) donderdag in een besloten sessie te informeren over deze actualiteit. In 
deze sessie kan het college voorstellen om een agendavoorstel voor te bereiden.  
 
Agendavoorstel.  
Gegeven het feit dat het college nog geen standpunt heeft kunnen innemen, maar wel in de 
openbaarheid het gesprek met de gemeenteraad wil voeren, lijkt het meest geëigende instrument 
een agendavoorstel. Dit agendavoorstel moet dan de 13e april in het college worden behandeld en 
kan dan de 15e worden besproken met de gemeenteraad. Eventueel kan dit worden voorafgegaan 
door een technische toelichting.   
 
Relatie met de Perspectiefnota 
Als de raad is geïnformeerd dan kan de financiële afhandeling zo nodig via de perspectiefnota lopen. 
Dit belast weliswaar deze bespreking, maar geeft wel het meest integrale beeld van de gemeentelijke 
financiën. Uiteraard moet dan nog worden bepaald welke claim er dan komt en wat de actualisatie 
van de risicoparagraaf is. Ook dat zet sterke druk op het proces.  
 
Alternatief  
Als oordeelsvorming in het college langer duurt dan kan er voor gekozen worden een Raadsvoorstel 
te maken over de financiële afwijkingen van de businesscase en de daarmee samenhangende 
risicoparagraaf. Dit levert het voordeel op dat het proces van de perspectiefnota niet belast wordt 
(hooguit met een PM-post) en omdat dit besluit goed te amenderen valt. Dit geeft ook ‘lucht’ om 
alles goed te onderzoeken.  
  
Geheimhouding 
Op voorhand wordt negatief geadviseerd over een geheime raadsbrief of andere geheime 
voorstellen.  
 
Volledigheid 
Uiteraard moet ook hier de gemeenteraad over het geheel van de financiële vraagstukken rondom 
de Floriade worden geïnformeerd. Ook over die onderdelen die reeds in het college zijn besproken 
en die in deze notitie nogmaals aangestipt zijn.  
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8. Hoe nu verder? 
 

Het is de vraag hoe het nu verder moet. Daar kan je verschillend naar kijken. In de basis zijn er twee 
mogelijkheden.  
 

1. De tijd nemen om een en ander grondig uit te zoeken en met doorgronde voorstellen 
te komen met alle voordelen van dien maar met het nadeel dat er lange tijd 
onzekerheid is hoe de organisatie verder moet. 

2. Een snelle – en daarmee kwetsbare – analyse op hoofdlijnen met een snel besluit. 
Met het voordeel dat de organisatie snel verder kan maar met het nadeel dat het 
financieel / inhoudelijk minder uitgewerkt is en het met hoge politiek / bestuurlijk 
druk gepaard gaat.   

 

Ik leg een keuze voor de tweede lijn neer, maar dat is uiteraard een bestuurlijke afweging.  

Doel: De Floriade moet door en het moet een succes worden. Sturen op halen van 

doelen en deadlines 

Betekent:  We kunnen ons geen vertraging permitteren, we moeten doorpakken 

Dat vraagt:  Snel, transparant en adequaat reageren  
 
Daarvoor is nodig: inhoudelijke en financiële richting en oplossing  

analyse van wat er gebeurd is en wat nodig is om met vertrouwen door te 
kunnen (ook voor de raad) 
 

9. Vervolgstappen 
 
Naast het informeren van het college en de raad en de communicatie moeten er ook vervolgstappen 
worden genomen. 
 

1. Van belang is op korte termijn een uitspraak te doen over hoe nu verder 
2. Het inhoudelijk gesprek moet worden voortgezet 

1. De afspraken zoals gemaakt op vrijdag 2 april moeten uitgevoerd worden. Dat is 
vooral uitzoekwerk. Kan het anders, kan het goedkoper, kan het elders gedekt. 

2. De BV moet op zoek naar bezuinigingen: danwel binnen de kaders, danwel door 
uitgangspunten ter discussie te stellen. In ieder geval op bewegwijzering, horeca, 
toiletgebouwen, entree, ondergrond, bouwlogistiek en organisatiekosten.  

3. De nieuw op te bouwen risicoparagraaf moet, in combinatie met alle knelpunten, zo 
snel mogelijk worden afgerond.  

3. Het reeds geplande gesprek tussen College en RvC op 14 april kan ook aanleiding zijn om 
over de ontstane situatie te spreken en in ieder geval ook te bespreken wat gedaan moet 
worden om in de toekomst dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. 

4. Het college (dinsdag 6 april) en de Raad (zsm daarna) moeten geïnformeerd, wat speelt er en 
hoe wordt gewerkt aan de oplossing.  

5. Uitwerken van de communicatie 
6. … 

 



Onderwerp Berekening exit scenario

Aan Martijn Rengelink
Van
Datum 3 april 2021

Aanleiding

Er is ons gevraagd om in beeld te brengen wat op dit moment de kosten zullen zijn van het gecontroleerde 
afbouwen van de Expo Floriade 2022. We hebben hierbij als uitgangspunt genomen de berekeningen die 
vorig jaar bij de verkenning zijn gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in een minimale variant 
en een maximale variant (het zwart scenario). In geval van stoppen op budgettaire gronden is een beroep 
op overmacht niet meer aan de orde, waardoor verweer tegen ingediende schadeclaims lastiger zal zijn.

Hieronder de uitkomst van de berekening:

  

De kosten bij het stoppen van de Floriade Expo liggen op dit moment tussen € 0,- en € 55 miljoen.

Resul taat
( bedr agen x €  1.000) min max
Floriade B.V. - -31,7 -83,8 *
ZPO gemeente -22,4 -22,5 -23,7
Grondexploitatie -15,1 -18,1 -20,1
TOTAAL BUCA en GREX -37,5 -72,3 -127,6
Risicoreserve evenement -26,6 - -
Voor ziening lening -8,7 - -
TOTAAL incl. risico -72,8 -72,3 -127,6
Vrijval 0,5 -54,8
* Claim AIPH van € 45 mio 

0- scenar io
scenar io 1: afbouw 
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