
BIDBOOK FLORIADE 2022 

 

In de commissievergadering van 7 april 2011 stond een voorstel geagendeerd voor het 

opstellen van een bidbook. Dit bidbook zal pas worden opgesteld zodra bekend is dat onze 

regio mee mag doen in de strijd om de Floriade van 2022 in onze regio te organiseren. De 

Floriade wordt 1x per 10 jaar gehouden. In 2012 wordt de Floriade in Venlo gehouden. Eind 

dit jaar valt het besluit welke gemeente of regio de volgende organiseert. 

 

Als onze regio daarvoor gekozen wordt, zal de Floriade een andere opzet kennen dan alle 

eerdere. We gaan dan voor een regionale opzet, waarbij meerdere gemeentes betrokken 

zijn. 

 

In de bespreking van 7 april werd in de commissie Algemeen Bestuur gevraagd om een 

financiële bijdrage van onze gemeente aan het bidbook dat moet worden opgesteld als 

onze regio zich mag presenteren als kandidaat. Het is overigens nog niet duidelijk of de regio 

zich inderdaad aanmeldt. Daarvoor moeten zowel het bedrijfsleven als de gemeenten zich 

achter het initiatief scharen. In de initiatieffase waren 8 gemeenten betrokken, maar van 

Gouda is inmiddels bekend dat de gemeenteraad niet heeft ingestemd met het voorstel om 

een bijdrage te leveren voor het op te stellen bidbook. Onze gemeente zal wel meewerken 

aan de opzet ervan. Het bidbook is een businesscase die inzicht geeft in de kansen, 

knelpunten, ideeën en financiën van de Floriade 2022. De totale kosten worden deels 

betaald door het bedrijfsleven en deels door de deelnemende gemeenten en de Provincie 

Zuid-Holland. Indien uit het bidbook blijkt dat het idee niet realistisch is, de kosten te hoog, of 

dat niet alle partners willen meewerken, dan kan alsnog besloten worden af te zien van 

kandidaatstelling. 

 

In de commissievergadering had de fractie de volgende bijdrage: 

 

“Vorige week hebben we kennis kunnen nemen van de plannen die in de afgelopen 

periode zijn ontsproten aan het brein van een groep trendwatchers en ondernemers. 

‘Luchtfietserij’ werd de blik in de toekomst door een enkeling genoemd. Maar het had wel 

wat om de trends van nu in extremen door te vertalen naar de toekomst en op basis van die 

scenario’s te kiezen voor een serieuze poging om de Floriade 2022 naar onze regio te halen.  

 

Hier gebeurt het immers. Nu al – weten wij. En in de toekomst ook – verwachten wij. Met onze 

Green Mainport bieden wij een internationale poort naar Europa, of de rest van de wereld 

naast de Mainport die de Haven van Rotterdam is. De samenwerking tussen de (nog) 8 

gemeenten positioneert ons ook anders, losser van Rotterdam, omdat het een relatie is 

tussen soortgenoten. Dat is dan ook gelijk het unieke en onderscheidende van deze Floriade 

ten opzichte van eerdere Floriades. Wij gaan voor een decentrale opzet. De 

wereldtentoonstelling van 2022 is dan niet gekoppeld aan een stad, maar aan een hele 

regio en zet dus ook een hele regio op de kaart. Een uitgelezen mogelijkheid dus om met 

een relevant thema dat nu bedacht wordt straks aan te sluiten bij de beleving van dat 

moment – mochten we nog in de consumentgeoriënteerde belevingseconomie zitten in 

2022. 

 

Bovendien biedt de Floriade ons, volgens het scenario van Winy Maas, een schat aan 

mogelijkheden om alle sterkte punten uit te vergroten, innovatieve zorgconcepten neer te 

zetten, knelpunten op te lossen en een infrastructuur aan te leggen die van de 

metropoolregio in een klap een Randstadregio maakt.  

 

Een gouden kans dus? 

Wellicht.  

Maar zover zijn we nog niet. We staan nog aan de vooravond van de besluitvorming over de 

kandidatuur. Want in september 2010 (ik neem aan dat 2011 bedoeld is) wordt pas een 

besluit genomen welke partijen mee mogen dingen en een bidbook in elkaar mogen steken. 

 



Bij dit proces hebben wij dan ook nog wel een paar kritische vragen:  

1.  Wie heeft de initiatiefkosten van het proces tot nog toe betaald?  

2.  Waarom wordt op dit moment al gevraagd om een bijdrage op te nemen voor het 

opstellen van het bidbook. Dit mede gelet op de voorwaarden die de provincie stelt? 

3.  De provincie geeft aan een kans te zien in de Floriade. Die kan een bijdrage leveren 

aan onze provinciale opgaven, maar legt de vraag wat die bijdrage dan kan zijn 

neer bij het Floriade initiatief. Legt de provincie daarbij niet een grote 

verantwoordelijkheid bij de Floriade neer.  

4.  De bijdrage van de provincie mag alleen worden aangewend nadat de gemeenten 

zijn uitgenodigd voor het opstellen van een bidbook. Wat gebeurt er als gemeenten 

nu al afhaken? 

5.  De provincie geeft met de bijdrage aan het bidbook geen garantie voor de 

toekomst. Kan de Floriade zonder (financiële) inzet van de provincie? 

6.  Waarom doet Pijnacker-Nootdorp niet mee in het project? 

7. Is de Floriade een project van het bedrijfsleven i.c. de Greenport, of van de overheid?  

8.  Wat zal de bijdrage van de gemeente Lansingerland moeten zijn, als onze regio 

wordt gekozen om in 2022 de Floriade te organiseren? Wat is eigenlijk de doelstelling 

van de Floriade: het promoten van de tuinbouw, of het op de kaart zetten van onze 

regio, het realiseren van provinciale doelstellingen, het verbeteren van het imago van 

… 

9.  Dan nog een vraag over de opgestelde kostenraming. 

Hoewel onze gemeente een relatief kleine bijdrage moet leveren, willen we toch 

even kijken naar de totaalsom. Is € 600/m voor het opstellen van een bidbook niet 

wat erg veel? Wat wordt er precies verstaan onder een bidbook?   

  

10.  En last but not least een vraag aan onszelf als raad. Wat doen we met dit voorstel als 

we straks inderdaad besluiten dat promotie geen kerntaak is van de gemeente (alle 

fracties) en er bezuinigd gaat worden (zie de kruisjeslijst-aantal fracties). Laten we het 

dan alsnog over aan de tuinders en liften we mee op het succes van onze regio?” 

 

 

Commissie Algemeen Bestuur 

Ankie van Tatenhove 

 

 

 

  


