
  

 

 

Tilburg University

Terugkijken op eerdere Floriades

van Ostaaijen, J.J.C.; Geerts, M.

Published in:
Floriade 2012 in perspectief

Publication date:
2013

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Ostaaijen, J. J. C., & Geerts, M. (2013). Terugkijken op eerdere Floriades. In Floriade 2012 in perspectief :
Managen van verwachtingen, sturen van resultaten Commissie onderzoek Floriade.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/29ac63e0-9e33-4144-bf01-61654720b345


1

Terugkijken op eerdere Floriades

Uitgave voor de onderzoekscommissie Floriade 2012

Oktober 2013

Opgesteld door:

Julien van Ostaaijen, gemeente Peel en Maas
Maurits Geerts, gemeente Venlo



2



3

Inhoudsopgave
 

Samenvatting ........................................................................................................................ 4 

Inleiding................................................................................................................................. 5 

Beantwoording Onderzoeksvragen........................................................................................ 8 

Onderzoeksvraag 1: Evaluaties ......................................................................................... 8 

Onderzoeksvraag 2: Opdrachtgevers evaluaties................................................................ 9 

Onderzoeksvraag 3: Evaluaties (NTR)............................................................................... 9 

Onderzoeksvraag 4: Redenen voor organiseren Floriade .................................................12 

Onderzoeksvraag 5: Redenen voor afzien kandidatuur.....................................................13 

Onderzoeksvraag 6: Spin off.............................................................................................16 

Onderzoeksvraag 7: Spin off (NTR) ..................................................................................20 

Onderzoeksvraag 8: Werkgelegenheid .............................................................................21 

Onderzoeksvraag 9: Spin off in vergelijking tot Venlo .......................................................21 

Conclusies............................................................................................................................22 



4

Samenvatting

Naar aanleiding van het resultaat van de Floriade voeren de vijf gemeenteraden van de regio 
Venlo een onderzoek uit naar de Floriade 2002. De rapportage die voor u ligt, plaatst dat 
onderzoek in een breder kader, door terug te kijken op de vorige Floriades in Zoetermeer 
(1992) en Haarlemmermeer (2002). Er is een documentstudie verricht naar tijdstip en inhoud 
van de evaluaties rondom beide Floriades en de conclusies voor wat betreft de spin off.

Over de Floriade in Zoetermeer is weinig informatie voorhanden. Uit gegevens van de NTR 
blijkt dat er 3,3 miljoen bezoekers waren, waarvan 40% in het buitenland. De exploitatie was 
113 miljoen gulden. Het verlies was 9 miljoen gulden.

Over de Floriade in Haarlemmermeer is meer informatie voorhanden. De Floriade 2002 telde 
bijna 2,1 miljoen betalende bezoekers, waarvan 46% uit het buitenland. Ongeveer een half 
jaar na afsluiting van de Floriade verschijnen de evaluaties: van de NTR op 14 april 2003 en 
van de gemeente op 6 mei 2003.

De financiële doelstelling van een sluitende begroting wordt in 2002 niet gehaald. De directie 
van de Floriade spreekt in april 2003 over een tekort van 7,2 miljoen Euro (de NTR spreekt 
dan over 8 miljoen), waarvan 6,7 miljoen Euro is toe te schrijven aan de tegenvallende 
inkomsten uit kaartverkoop. Toch benadrukken de gemeenten en de NTR vooral de baten 
van de Floriade, die ‘de balans positief doet uitslaan’.

Met die baten wordt vooral de economische spin-off bedoeld. De in meer of mindere mate 
meetbare directe economische spin-off voor het bedrijfsleven in de regio zijn berekend op 32
miljoen Euro aan investeringen, de directe toeristische spin-off in Nederland op ruim 500 
miljoen Euro. Daarnaast was er sprake van tijdelijke werkgelegenheid van 750 tot 1000 fte's.
Er is ook spin off op de langere termijn, maar deze is nog moeilijker meetbaar dan de korte 
termijn baten.

Voor de Floriade in 2012 waren aanvankelijk ook Arnhem, Rotterdam en de Drechtsteden 
kandidaat. Zij hebben hun kandidatuur ingetrokken. Voor de gemeente Arnhem was het 
risico op financiële tekorten voor rekening van de gemeente daarvoor het belangrijkste 
argument. Voor de gemeente Rotterdam was dat het verwachte financiële risico op de
exploitatie van het evenement. Het intrekken van de kandidatuur van Drechtsteden werd 
veroorzaakt door het wegvallen van een kleine, maar noodzakelijke partner, onder meer 
gebaseerd op een inschatting van de financiële risico’s.

Voor het organiseren van de Floriade 2022 bestaat vooralsnog voldoende belangstelling. 
Vier kandidaten leverden een bidbook in.
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Inleiding

Aanleiding en Onderzoeksopzet
Naar aanleiding van het resultaat van de Floriade voeren de vijf gemeenteraden van de regio 
Venlo een onderzoek uit naar de Floriade 2012. Dat onderzoek richt zich onder meer op het 
besturingsmodel, de informatievoorziening en de onderlinge samenwerking. Door de 
onderzoekscommissie is uitgesproken dat het belangrijk is dat deze vijf raden straks een 
goede integrale afweging kunnen maken. Daartoe is het wenselijk om het onderzoek te 
plaatsen in het bredere perspectief van de voorgaande Floriades in Zoetermeer (1992) en 
Haarlemmermeer (2002). Om dit mogelijk te maken heeft de onderzoekscommissie een 
aanvullende onderzoeksopdracht geformuleerd.1 In deze opdracht zijn vragen geformuleerd 
over eventuele onderzoeken en evaluaties van de eerdere Floriades in Zoetermeer en 
Haarlemmermeer en de onderzoeken die zich richten op de spin-off van beide voorgaande 
Floriades.

Er zijn in totaal negen onderzoeksvragen geformuleerd. Deze hebben als doel inzicht te 
krijgen in:

de overeenkomsten en verschillen tussen de drie opeenvolgende Floriades in 
Zoetermeer, Haarlemmermeer en Regio Venlo.
de risico’s die voorafgaande aan de Floriades in Zoetermeer en Haarlemmermeer in 
kaart zijn gebracht.
beweegredenen die ertoe hebben geleid dat Haarlemmermeer en Zoetermeer de 
organisatie van de Floriade op zich hebben genomen.
de achtergronden en redenen dat bij de kandidaatstelling van de gemeenten voor de 
Floriade van 2012 de overige kandidaten hebben afgezien van het organiseren van 
de Floriade.
de ervaringen, inzichten en beweegredenen van de medeorganiserende partij, de 
Nederlandse TuinbouwRaad (NTR), die alle Floriades mede heeft georganiseerd.
de spin-off van de Floriades in Haarlemmermeer en Zoetermeer vanuit gemeentelijk / 
regionaal perspectief, waaronder de werkgelegenheidsontwikkeling en eventuele 
public private samenwerking.
de spin-off van de Floriades in Haarlemmermeer en Zoetermeer vanuit de invalshoek 
van de agri- en foodsectoren.

De negen onderzoeksvragen luiden als volgt:

1. Welke evaluaties zijn uitgevoerd na afronding van de floriades in Haarlemmermeer 
en Zoetermeer? Wanneer zijn deze evaluaties uitgevoerd? Direct na afsluiting binnen 
een jaar of juist later? Is belangrijk om de evaluaties te vergelijken. Wat is concreet 
onderzocht in Haarlemmermeer en Zoetermeer? Zijn de zaken die zijn onderzocht 
van belang voor ons? 

2. Welke partijen hebben deze evaluaties laten uitvoeren? Gemeenten, provincies, 
voormalige ministerie(s) van landbouw en economie (ministeries zijn nu anders 

1 ‘Onderzoeksopzet Floriades Zoetermeer en Haarlemmermeer’, Onderzoekscommissie Floriade, 
vastgesteld d.d.21-07-2013
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georganiseerd). Heeft het ministerie van buitenlandse zaken nog een mate van 
betrokkenheid?

3. Hoe kijkt de NTR als medeorganisator terug op de floriades? Welke evaluatie hebben 
zij gemaakt? welke andere stukken zijn bij de NTR ook voorhanden? Op verzoek is 
de verdieping richting NTR ingevoegd.

4. Waarom hebben Haarlemmermeer en Zoetermeer ervoor gekozen om mee te doen 
aan de floriade?

5. Om welke redenen hebben de aanvankelijke kandidaat-gemeenten: Arnhem, 
Drechtsteden en Rotterdam afgezien van de organisatie van de floriade? deze vraag 
is op verzoek van uw commissie opgenomen.

6. In hoeverre is er onderzoek gedaan in de Haarlemmermeer en Zoetermeer naar de 
spin-off van de floriades? Wanneer zijn deze onderzoeken verricht direct na afsluiting 
van de floriade of verder in de tijd? Het Buckrapport, het onderzoek van de provincie 
naar de spin-off, is al binnen een half jaar gestart. Naar verwachting kan de “reële” 
spin-off na een langere periode worden vastgesteld.

7. In hoeverre zijn er onderzoeken of andere stukken beschikbaar bij de NTR die 
betrekking hebben op de spin-off?

8. Worden de aspecten van de werkgelegenheidsontwikkeling en de public private 
partnership ook meegenomen?

9. Hoe verhoudt deze spin-off zich tot de spin-off van de floriade van de regio Venlo? 
deze vraag kan pas later worden beantwoord, als het Buckrapport gereed is.

In dit rapport worden deze onderzoeksvragen beantwoord. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
de gemeenten zelf. Hiertoe zijn een tweetal onderzoekers ingezet vanuit gemeenten Venlo 
en Peel en Maas.2

Voorgaande Floriades
De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één keer per 10 jaar 
georganiseerd. De Floriades voorafgaand aan de Floriade 2012 in de Regio Venlo werden 
gehouden in Rotterdam (1960), Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992) en 
Haarlemmermeer (2002). Voor dit onderzoek zijn slechts de laatste twee voorgaande edities 
van de Floriade in ogenschouw genomen. Om een beeld te geven van de vergelijkbaarheid 
van beide Floriades met de Floriade 2012 in Venlo, zijn in onderstaande tabel enige
kengetallen weergegeven.

Tabel 1 : Kengetallen Floriade gemeenten
Zoetermeer Haarlemmermeer Venlo

Begroting Hfl.113.000.000 € 70.000.000 € 70.000.000
Resultaat - Hfl. 9.000.000 - € 7.200.000 - € 7.500.000
Begroot aantal bezoekers Onbekend 2.700.000 2.000.000
Werkelijk aantal bezoekers 3.300.000 2.100.000 1.700.000

Bovenstaande kengetallen laten zien dat met name de Floriade 2002 in Haarlemmermeer 
qua omvang te vergelijken is met de Floriade 2012 in Venlo.

2 Een voorlopige versie van dit rapport is op 17 september digitaal voorgelegd aan enkele ambtenaren 
van de gemeente Haarlemmermeer. Hier hebben we helaas (peildatum: 6 november 2013) geen 
reactie op mogen ontvangen.
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Bestudeerde Documenten
Over de Floriade van 1992 in Zoetermeer bleek weinig informatie beschikbaar.3 Een aantal 
relevante gegevens kon onttrokken worden aan een artikel van prof. dr. L. Van Leeuwen in 
het vakblad B&G.4 Van Leeuwen was burgemeester van Zoetermeer en hoogleraar 
Openbare Financiën der Lagere Overheden aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft 
de NTR een opgave aangeleverd van met name kengetallen op het gebied van de 
economische spin off. Cijfers van de Floriade uit 1992 komen dan ook uit deze bronnen.

Over de Floriade van 2002 in Haarlemmermeer was meer documentatie beschikbaar. De 
door ons geanalyseerde documenten staan hieronder in een tijdslijn.

Tabel 2: Tijdslijn documenten Floriade 2002 (Haarlemmermeer)

15 maart 2001 Gewijzigde versie raadsvoorstel voor een paviljoen op de Floriade

8 mei 2001 Vragen Statenfractie GroenLinks over een mogelijke strop van voor 
Haarlemmermeer van 50 miljoen gulden

April – oktober 2002 Floriade 2002

Februari 2003 Artikel professor Van Leeuwen, tevens burgemeester Zoetermeer

14 april 2003 Rapport: Voorlopig resultaat Stichting Floriade
Rapport: evaluatie Floriade in opdracht van de NTR

22-25 april Nota B&W, eindverslag

28 april Raadsvoorstel inzake Floriade

6 mei 2003 Rapport: Floriade 2002; winst en verlies

9 september 2004 Vragen VVD

5 oktober 2004 Nota B&W over exploitatietekort

13 september 2005 Nota van B&W over vereffeningswerkzaamheden Stichting Floriade

November/december 2005 Raadsvoorstel over de voortgang van de eindbestemming Floriade

24 november 2009 Nota van B&W Eindrapportage Stichting Floriade 2002 in liquidatie

Naast bovengenoemde documenten is een analyse gemaakt van documenten die betrekking 
hebben op de besluitvorming over de kandidatuur van de gemeenten Arnhem en Rotterdam 
en het samenwerkingsverband Drechtsteden voor de Floriade van 2012. Het betreft 
voornamelijk raadsbesluiten en verslagen van raadsvergaderingen uit 2004.5

3 Om pragmatische redenen heeft het onderzoek zich beperkt tot digitaal beschikbare bronnen. Naast 
een eigen zoektocht hebben we daarvoor contact gehad met ambtenaren van de gemeente 
Haarlemmermeer, die ons aanvullende documenten hebben geleverd..
4 L. van Leeuwen ‘Evenementen zijn een stimulans voor stedelijke economie’ in B&G februari 2003.
5 Gemeente Arnhem: Raadsvoorstel SO/PWWV 2004/545 d.d. 19-10-2004, Verslag Commissoriale 
Raad ESZ/VROM, GRIFFIE/ESZ/2004/66, d.d. 20-10-2004, Gemeente Dordrecht: Collegevoorstel 
Floriade 2012 Drechtsteden, d.d. 12-10-2004, Reformatorisch Dagblad, d.d. 26-10-2004 (voorlopige 
bron), Notulen buitengewone raadsvergadering, d.d. 26-10-2004, Bidbook Floriade 2012, Gemeente 
Venlo, Bidbook Floriade 2012, Gemeente Arnhem, Bidbook Floriade 2012 / Verslag Commissoriale 
Raad ESZ/VROM, Gemeente Rotterdam: raadsbrief 04BSD2106, d.d. 09-02-2004, raadsbrief 
04GR2920, d.d. 12-10-2004.
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Beantwoording Onderzoeksvragen

Vanwege de beperkte (digitale) aanwezigheid van documentatie materiaal over Zoetermeer 
gaan de antwoorden op de onderzoeksvragen, tenzij in de beantwoording anders vermeld, 
over de Floriade van 2002 in Haarlemmermeer.

Onderzoeksvraag 1: Evaluaties

Welke evaluaties zijn uitgevoerd na afronding van de floriades in Haarlemmermeer en 
Zoetermeer? Wanneer zijn deze evaluaties uitgevoerd? Direct na afsluiting binnen een jaar 
of juist later? Is belangrijk om de evaluaties te vergelijken. Wat is concreet onderzocht in 
Haarlemmermeer en Zoetermeer? Zijn de zaken die zijn onderzocht van belang voor ons?

De Floriade in Haarlemmermeer vond plaats van april tot en met oktober 2002.

1. Op 14 april 2003, dat is dus een half jaar na het sluiten van de Floriade komt de 
directie, “op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer”, met het ‘Voorlopig 
Resultaat Stichting Floriade 2002’. Dit is vooral een financieel verslag.

2. Ook op 14 april 2003, verschijnt de evaluatie van de Floriade die in opdracht van de 
Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) is uitgevoerd, een kwalitatieve en inhoudelijke 
analyse van de Floriade.

3. Op 6 mei 2003 verschijnt ‘Floriade 2002; winst en verlies’, uitgegeven door de 
gemeente Haarlemmermeer.

Het eerste collegedocument is een kort financieel verslag. Er wordt gemeld dat het 
uiteindelijke tekort van de Floriade 7,2 miljoen Euro is, 0,8 minder dan in augustus 2002 is 
voorspeld. Het grootste deel van het verlies is toe te schrijven aan de tegenvallende 
inkomsten uit kaartverkoop. Het tekort daarop is 6,7 miljoen Euro. Aan de kostenzijde vielen 
vooral ‘tentoonstellingsterrein’ en ‘organisatie’ duurder uit (samen ruim een miljoen Euro).

Op 6 mei 2003 verschijnt ‘Floriade 2002; winst en verlies’, uitgegeven door de gemeente 
Haarlemmermeer. Hierin worden de conclusies gegeven die ook al min of meer in de nota 
van het college enkele weken eerder zijn verspreid, maar nu uitgebreid en min of meer 
onderbouwd. In het rapport wordt aan verschillende onderzoeken en rapporten gerefereerd, 
zoals de evaluatie van de NTR. Andere onderliggende onderzoeken gaan over 
communicatie en de bestedingen van de bezoekers. Deze documenten zijn niet in ons bezit.

De gemeente concludeert: “De gemeente Haarlemmermeer heeft in 1994/1995 ingezet op 
een Floriade 2002 met minimaal een sluitende begroting en met een versnelde aanleg van 
belangrijke infrastructuur ... In latere instantie zijn daar meer expliciet aan toegevoegd de 
promotie van de Gemeente Haarlemmermeer, de economische spin-off en een concrete 
eindbestemming van het Floriadeterrein. De financiële doelstelling van een minimaal 
sluitende begroting is niet gehaald. De overige doelstelling van de gemeentelijke promotie, 
de economische spin-off en de duurzame infrastructuur zijn wel gerealiseerd, terwijl ook de 
invulling van de eindbestemming van het Floriade-terrein goede perspectieven biedt” (p. 49).

Hoofdstuk vijf van het NTR rapport gaat expliciet in op de rol van de gemeente. Onder 
financiële verplichtingen staat het volgende: “Op het vlak van financiën nam de gemeente 
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een tweetal verplichtingen op zich. In de eerste plaats de garantie voor de publieke bijdrage 
van Hfl. 40,76 miljoen en in de tweede plaats de exploitatiegarantie voor de Stichting 
Floriade. De gemeente Haarlemmermeer heeft zelf circa Hfl. 12 miljoen bijgedragen in de 
begroting van de Stichting Floriade, waarin naast de deelnemende gemeenten onder andere 
ook de bijdragen van Schiphol en de Provincie Noord Holland voorkomen. In de tweede 
plaats stond de gemeente garant voor de totale exploitatiebegroting van de Floriade 2002. 
Dit betekende dat een eventueel tekort (c.q. overschot) geheel ten laste (c.q. ten gunste) van
de gemeente kwam, met uitzondering van een beperkte garantiebijdrage van de provincie 
Noord Holland” (p. 51). Andere onderdelen van het rapport van de NTR komen bij 
onderzoeksvraag 3 verder ter sprake.

Onderzoeksvraag 2: Opdrachtgevers evaluaties

Welke partijen hebben deze evaluaties laten uitvoeren? Gemeenten, provincies, voormalige 
ministerie(s) van landbouw en economie (ministeries zijn nu anders georganiseerd). Heeft 
het ministerie van buitenlandse zaken nog een mate van betrokkenheid?

Het financieel verslag van 14 april 2003 is opgemaakt door de directie van de Floriade, “op 
verzoek van de gemeente Haarlemmermeer”.

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) is opdrachtgever van de evaluatie van 14 april 2003. 
Deze is uitgevoerd door Dynavision Management Consultancy, waarbij wordt opgemerkt dat 
het onderzoek financieel mogelijk is gemaakt “door bijdragen van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Productschap Tuinbouw, de Floriade 2002, de 
gemeente Haarlemmermeer en Toerisme Recreatie Nederland” (p. 7). Er is voor het 
onderzoek een begeleidingsgroep in het leven geroepen, bestaande uit mensen van de 
NTR, de gemeente Haarlemmermeer, de Stichting Floriade, het ministerie van LNV, 
Recreatie Toerisme Nederland en het Productschap Tuinbouw.

Het rapport ‘Floriade 2002; winst en verlies’, is uitgegeven door de gemeente 
Haarlemmermeer. De naam van de gemeentelijke projectleider Arnold Huijsmans staat op de 
binnenflap. Dit rapport put, zoals al gemeld, uit verschillende andere evaluaties.

Uit de onderzochte rapporten blijkt geen betrokkenheid van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken.

Onderzoeksvraag 3: Evaluaties (NTR)

Hoe kijkt de NTR als medeorganisator terug op de floriades? Welke evaluatie hebben zij 
gemaakt? welke andere stukken zijn bij de NTR ook voorhanden? Op verzoek is de 
verdieping richting NTR ingevoegd.

De NTR geeft opdracht voor de ‘Evaluatie Floriade 2002’. Deze wordt uitgevoerd door 
DynaVision Management Consultancy, met betrokkenheid van verschillende partners (zie 
onderzoeksvraag 2).

Dit onderzoek betreft een ‘kwalitatieve eindevaluatie’ met als centrale vragen:
Waarom zijn er minder bezoekers geweest dan verwacht?
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Wat betekent dat specifiek voor het bereiken van de doelstellingen van de 
Nederlandse Tuinbouwraad en de gemeente Haarlemmermeer?
Wat kan hieruit worden geleerd?

In het rapport wordt gemeld dat het onderzoek “geen eindoordeel over de totale Floriade 
2002 met alle activiteiten en alle betrokken partijen” geeft en ook niet tot doel heeft “een 
eventuele schuldvraag te beantwoorden” (p. 9).

De evaluatie is gebaseerd op stukken die voornamelijk van de Floriade zelf afkomstig zijn. 
Daarnaast zijn er 31 interviews gehouden met betrokkenen onder: publieke partners, 
sponsoren/founders, exploitanten, aannemers, intermediairs en vervoerexploitanten.6

De algemene conclusie is positief: “De bezoekers waren tevreden, de tuinbouwsector is 
tevreden, andere betrokken partijen zijn tevreden en de verwachte spin off voor de gemeente 
Haarlemmermeer is meer dan gerealiseerd. Het exploitatietekort voor de gemeente 
Haarlemmermeer van naar verwachting Euro 8 miljoen is een onverwachte tegenvaller, maar 
de vele baten die daar voor de gemeente en de regio tegenover hebben gestaan (en nog 
staan), doet de balans ook voor de gemeente positief uitslaan” (pagina 5).

De gerealiseerde doelstellingen worden als volgt gepresenteerd, waarbij moet worden 
opgemerkt dat de onderzoekers de onderliggende documenten niet hebben gezien (pagina 4 
en 5):

Tabel 3: Doelstellingen en realisaties Floriade 2002 volgens de NTR evaluatie
Doelstellingen Realisatie
Promotie van 
tuinbouwproducten bij 
consumenten uit binnen- en 
buitenland door 
productpresentaties, 
kennisoverdrachten voorlichting

In algemene zin kan worden gesteld dat de bezoekers aan de
Floriade zeer tevreden waren en dat het positieve beeld over de 
Nederlandse tuinbouw door dat bezoek tenminste bevestigd is. 
Ook de inzenders zelf zijn van mening dat de imagodoelstellingen 
grotendeels gehaald zijn. Zo vindt 84% van de inzenders dat zijn 
productassortiment goed onder de aandacht is gebracht van de 
consument en vindt 76% dat de collectieve presentaties op de 
Floriade representatief waren voor de tuinbouwsector.

Publiciteit De Floriade heeft heel veel publiciteit gehad in binnen en 
buitenland.

Het creëren van een 
ontmoetingsplaats voor en met 
(internationale) toeleveranciers 
en afnemers ten behoeve van 
zakelijke contacten, promotie
en kennisoverdracht

Voor 62% van de vakbezoekers heeft de Floriade aan de 
verwachtingen voldaan. Voor 61% van de inzenders is deelname 
voor hun bedrijf richting afnemers en vakgenoten zinvol geweest.

Het bevorderen van het imago 
van de tuinbouwsector bij 

De Floriade heeft bij de burger en de overheid bijgedragen aan 
tenminste een bevestiging van het bestaande beeld dat de 

6 De geïnterviewden zijn afkomstig van: ANWB, Amsterdam Tourist Board, Arcadis, Bestuur Stichting 
Floriade, Connexxion, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer, Int. Bloembollen Centrum, 
Keukenhof, Ministerie LNV, Ministerie V&W/RWS/AVV, Nederlandse Tuinbouwraad, Parkeer 
Management Nederland, Plant Publicity Holland, Productschap Tuinbouw, provincie Noord-Holland, 
Rabobank Nederland, RAI Catering, Stichting Floriade, The Decision Group, Toerisme Recreatie 
Nederland, Voorlichting Groente en Fruit, World of Delights.



11

overheid en burgers primair uit 
Nederland door 
kennisoverdracht

Nederlandse tuinbouwsector bijdraagt aan maatschappelijke 
doelen. Ook is gebleken dat de Floriade in staat is geweest de 
beeldvorming van de tuinbouwsector als werkgever positief te
beïnvloeden.

Enkele overige, naar onze mening interessante, conclusies op een rij (hierbij volgen we
grotendeels de formuleringen van het rapport):

Er zijn 2.070.877 miljoen betalende bezoekers naar de Floriade gekomen, waaronder 
950.000 miljoen buitenlanders, 1,32 miljoen  minder dan geprognosticeerd.
De bezoekers gaven een gemiddeld rapportcijfer van een 8 (In het rapport zelf blijkt 
het overigens te gaan over een 3,89 op een vijfpuntschaal, zie pagina 17).
De exploitatiebegroting ging uit van 2,7 miljoen bezoekers. Als uitgangspunten 
hiervoor diende de resultaten van Floriade 1992, de aantrekkelijke locatie van 
Haarlemmermeer en een risicomarge van 10% ten opzichte van de gerealiseerde 
bezoekersaantallen in Zoetermeer; eerdere prognoses spraken over 3,4 miljoen.
Een actieve validatie van de prognose bij de potentiële bezoekers [was] wenselijk 
geweest. Er is niet voor gekozen om de verwachtingen ten aanzien van de 
bezoekersaantallen te valideren door confrontatie met de consumentenbehoefte.
Er is gekozen voor een aanbodbenadering die direct gericht was op de Nederlandse 
consument. Wellicht was een vraagbenadering die de behoefte van de potentiële 
bezoekers centraal stelt, meer succesvol geweest.
Communicatiebudget was laag ingezet, dus in dat licht waren de ruim 2 miljoen 
bezoekers niet slecht.
De externe factoren, zoals het weer, de economie en de invoering van de Euro 
hebben in het algemeen vrij weinig invloed gehad op de achterblijvende 
bezoekersaantallen.
De communicatie in Nederland, die primair gericht was op de 40+ doelgroep met 
tuinaffiniteit, is redelijk effectief geweest. De bezoeken van gezinnen en 40- waren 
minder groot dan verwacht.
Het is opvallend dat in de aanloop naar het evenement de Floriadeorganisatie geen 
waarschuwingen of signalen heeft ontvangen over mogelijk te hoge ambities die 
hadden kunnen leiden tot bijstelling van het beleid.
De tegenvallende bezoekersaantallen hebben veel (media)aandacht gekregen, 
waarbij andere kwaliteiten en resultaten veelal buiten beeld zijn gebleven.
Uiteraard is het verwachte exploitatieverlies van Euro 8 miljoen voor de gemeente 
een tegenvaller, maar als dit beschouwd wordt als een extra investering, ook dan blijft 
de balans ten aanzien van de Floriade 2002 voor de gemeente nog steeds positief.
De tuinbouwsector oordeelt positief over de Floriade 2002.

De leerpunten zijn vervolgens:
Stimuleer ondernemerschap. De uitbesteding van alle risicodragende activiteiten door 
de Floriade 2002 heeft geleid tot een zekere mate van afhankelijkheid van derden en 
intern tot een beheerscultuur.
Het ruimer begroten van marketing activiteiten had wellicht eerder in het proces 
geleid tot beter inzicht in de hiervoor genoemde kosten en baten.



12

Het gekozen organisatiemodel voor Floriade 2002 heeft ook geleid tot een grote
afhankelijkheid van verschillende adviseurs die vanuit verschillende belangen 
opereerden.
Eén risicovolle activiteit is niet of ten dele uitbesteed, namelijk de 'verkoop' van de 
Floriade aan de consumentenmarkt.
Andere structuur overwegen. In de Floriade-2002-structuur lag het exploitatierisico bij 
de gemeente. Dat heeft er toe geleid dat andere financieel betrokken partijen zich 
minder verantwoordelijk voelden - of konden maken - voor het collectieve belang. 
Wellicht is dat met een andere (juridische) structuur beter te ondervangen.
Stem de competenties van het management af op de organisatie behoefte van de 
Floriade.
Gezien het feit dat er naar aanleiding van Floriade 2002 veel evaluaties worden 
gemaakt, is het wellicht zinvol om te overwegen de doelstellingen waar mogelijk te 
kwantificeren.
De Floriade heeft zeker bijgedragen aan het imago van de tuinbouwsector. Echter, in 
welke mate en of dat voldoende is in relatie tot de gepleegde investeringen, kan in dit 
onderzoek niet worden vastgesteld. Er waren immers geen kwantitatieve doelen 
gesteld, noch was er sprake van een nulmeting of een eindmeting.
Wil de Floriade grote aantallen bezoekers blijven trekken dan is aandacht voor 
attractiviteit, spraakmakendheid en spektakel van belang.
Breng de markt in beeld in relatie tot kosten/baten.
De marktbenadering door middel van concepting de tijd geven.
Floriade als merk in de markt houden en exploiteren.

Onderzoeksvraag 4: Redenen voor organiseren Floriade

Waarom hebben Haarlemmermeer en Zoetermeer ervoor gekozen om mee te doen aan de 
floriade?

In de evaluatie van de NTR staat dat de kandidaatstelling van Haarlemmermeer als volgt is 
gemotiveerd (p. 48): De Floriade 2002:

Stimuleert en geeft nieuwe impulsen aan de regionale samenwerking tussen overheid 
en bedrijfsleven;
Markeert en stimuleert twee omvangrijke landschapsontwikkelingen, namelijk:
-De structuurvisie 'De Groene Ruimte' (westelijk deel Haarlemmermeer);
-Plan van aanpak Luchthaven Schiphol (noordelijk deel Haarlemmermeer);
Geeft een extra accent aan de viering van het 150-jarig bestaan van 
Haarlemmermeer in 2002;
Levert een bijdrage aan het totstandkomen van een wervend woon en leefmilieu;
Versterkt de internationale positionering;
Heeft een versnellend effect op de totstandkoming van geplande infrastructuur.

Daarnaast geeft een Floriade in het algemeen (p. 49):
De mogelijkheid tot opwaardering van bestaande, en realisering van nieuwe 
voorzieningen voor openluchtrecreatie, toerisme en natuurontwikkeling;
Een vergroting van de naamsbekendheid van de gemeente in binnen- en buitenland;
Een krachtige impuls aan de werkgelegenheid in de regio”.
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In het NTR rapport worden nog wat andere citaten aangehaald. Uit het raadsbesluit om de 
Floriade te organiseren staat dat de gemeenteraad de overtuiging heeft dat: “de Floriade 
nieuwe kansen bood voor de Haarlemmermeer:positieve publiciteit, impuls voor het 
bedrijfsleven,toerisme, infrastructuur en een (recreatieve) kwaliteitsverbetering voor de 
leefbaarheid van de Haarlemmermeer”. En in het projectplan wordt de doelstelling als volgt 
omschreven: "Een grootschalig promotie- en cultuurproject als de Floriade is van eminent 
belang voor een evenwichtige ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer" (beide 
citaten op p. 49).

Onderzoeksvraag 5: Redenen voor afzien kandidatuur

Om welke redenen hebben de aanvankelijke kandidaat-gemeenten: Arnhem, Drechtsteden 
en Rotterdam afgezien van de organisatie van de floriade?

Voor het organiseren van de Floriade 2012 waren aanvankelijk zeven kandidaten, waarvan 
er vier werden uitgenodigd door de NTR om een bidbook in te dienen. Drie van deze 
kandidaten trokken hun kandidatuur in (Arnhem, Drechtsteden en Rotterdam), zodat 
uiteindelijk de regio Venlo als enige overbleef en de tentoonstelling mocht organiseren. 

Hieronder volgt een beknopte reconstructie van het verloop van de besluitvorming bij de vier 
genoemde kandidaten. Bij deze reconstructie is gekozen voor het perspectief van de 
betreffende gemeenteraad of –raden, die uiteindelijk het besluit moesten nemen om de 
kandidatuur voor de Floriade 2012 al dan niet te handhaven.

Arnhem

De Gemeenteraad van Arnhem heeft op 2 februari 2004 ingestemd met een 
haalbaarheidsstudie naar de Floriade 2012. Op basis van dit raadsbesluit heeft de gemeente 
Arnhem zich op 13 februari 2004 formeel ingeschreven als kandidaat voor de Floriade 2012. 
Op 19 juli 2004 heeft de raad kennis genomen van een zogenoemde ‘Tussenbalans’ en 
ingestemd met het opstarten van de bidbookfase. In de maanden daarna is een concept 
bidbook opgesteld. Dit bidbook bevat een concept begroting met een raming van de kosten 
en een prognose van de opbrengsten, alsmede een vrij uitgebreide risicoparagraaf.

Op 20 oktober 2004 is dit concept bidbook geagendeerd in de raadscommissie 
Volkshuisvesting, Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). In het bijbehorende 
raadsvoorstel, stelt het college van B&W voor om het bidbook niet in te dienen, en daarmee 
af te zien van verdere kandidaatstelling. Dit wordt in het betreffende raadsvoorstel als volgt 
gemotiveerd: “Ondanks intensief overleg, op hoog niveau en tot het laatste moment, is het 
niet gelukt toezeggingen en garanties toegezegd te krijgen van verschillende partijen. Dit 
betekent dat het tekort vooralsnog niet is afgenomen tot een voor de gemeente 
aanvaardbaar niveau. En dat is voor college een te groot risico in een periode dat de stad 
verschillende ambitieuze plannen (in uitvoering) heeft én de gemeente zelf aan de 
vooravond staat van een bezuinigingsoperatie.”

Het tekort op de begroting betreft de ontwikkeling van het Floriade-terrein. Voor de 
exploitatie van het evenement is een sluitende begroting voorzien. Voor de gemeente 
Arnhem was het belangrijkste argument om de kandidatuur in te trekken: het risico dat de 
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financiële bijdragen van de partners aan de ontwikkeling van het terrein niet (geheel) worden 
gerealiseerd, en het daardoor ontstaande tekort voor rekening van de gemeente komt.

Drechtsteden

Het samenwerkingsverband ‘Drechtsteden’ bestaat in 2004 uit zeven gemeenten, te weten: 
Alblasserdam, Dordrecht, 's-Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en 
Zwijndrecht. Het betreft een bestaand samenwerkingsverband, waarbinnen op verschillende 
terreinen wordt samengewerkt, waaronder de gezamenlijke kandidatuur voor de Floriade 
2012. Op het moment dat Drechtsteden wordt uitgenodigd om een bidbook in te dienen, 
hebben twee gemeenten zich op het specifieke punt van de Floriade al uit de samenwerking 
teruggetrokken. In de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht heeft de gemeenteraad geen 
goedkeuring verleend aan een bijdrage aan het opstellen van een bidbook.

In de overige vijf gemeenten is in de periode juni/juli 2004 wel door de gemeenteraden 
ingestemd met het vervaardigen van een bidbook. Het bidbook is vervolgens ook 
daadwerkelijk vervaardigd, en op 1 oktober 2004 wordt het bidbook Floriade Drechtsteden 
ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraden van de vijf gemeenten. Om de kandidatuur van Drechtsteden definitief te 
maken, is instemming van elk van de vijf gemeenteraden vereist.

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht vergadert op 25 oktober 2004 als eerste over 
het voorstel tot het indienen van het bidbook. De raad verwerpt het voorstel met 13 stemmen 
tegen en 6 voor. Naast de financiële risico’s worden het verstoren van de zondagsrust en de 
milieu-aspecten genoemd als argumenten.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is in financiële zin slecht een kleine partij in de 
samenwerking, maar het beoogde hoofdterrein voor de Floriade ligt binnen deze gemeente.
Met het besluit van Hendrik-Ido-Ambacht om niet te participeren, valt de bodem onder het 
bidbook weg. De gezamenlijke colleges van de vijf gemeenten besluiten daarom dat het 
organiseren van de Floriade 2012 door Drechtsteden niet langer mogelijk is.

Rotterdam

Op 6 februari 2004 heeft het college van B&W van Rotterdam besloten zich samen met de 
gemeenten Westland, Maassluis en Rozenburg kandidaat  te stellen voor de organisatie van 
de Floriade 2012. De gemeenteraad werd hierover per brief geïnformeerd. Nadat Rotterdam 
ook feitelijk werd uitgenodigd om een bidbook in te dienen, werd een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en vervolgens een second opinion ingewonnen bij een 
derde partij. Op basis hiervan concludeert het college dat de financiële risico’s niet 
aanvaardbaar zijn: “Geconcludeerd kan worden dat wij nog altijd geloven in het ontwikkelde 
concept voor de Floriade, inclusief de voorstellen voor het green trade/science park. 
Niettemin achten wij de uitvoering van het concept niet verantwoord, gezien de te forse 
risico's die met dit vernieuwende Floriade-concept samenhangen, en die slechts gedeeltelijk 
beheersbaar zijn. Zeker ook gegeven het feit dat aannames moeten worden gedaan die 8 
jaar van te voren niet kunnen worden getest.”
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In tegenstelling tot de gemeente Arnhem heeft Rotterdam juist wel een sluitende begroting 
voor de ontwikkeling van het gebied, maar wordt er een substantieel risico voorzien op de 
exploitatie: “Ten aanzien van de Floriade-exploitatie zelf gaf het NIB aan dat gerekend moest 
worden met een financieel tekort van tussen de 5 en 16 miljoen, maar met een optellend 
risico (bij tegenvallende bezoekersstromen) zou een potentieel tekort van 33 miljoen kunnen 
ontstaan.”

Daarnaast speelt het feit een belangrijke rol, dat binnen het Rotterdamse Floriade-concept 
was voorzien in de bouw van een ambitieus en blijvend complex, “Green Trade Park”.

Voor de gemeente Rotterdam was het belangrijkste argument om de kandidatuur in te 
trekken: het verwachte financiële risico op de exploitatie van het evenement. Wat opvalt, is 
dat een tegenvallend bezoekersaantal als een groot risico wordt benoemd. Uit de toelichting 
blijkt verder dat er vraagtekens zijn bij de restwaarde van het te ontwikkelen complex als 
gevolg van mogelijke veranderingen in de vastgoed- / kantorenmarkt.

Vergelijking van kengetallen

Het terugtrekken van de kandidatuur was bij de drie betreffende kandidaten (mede) 
gebaseerd op de inschatting dat het organiseren van de Floriade aanzienlijke financiële 
risico’s met zich mee zou brengen. Deze afweging is bij elk van de kandidaten gebaseerd op 
een complex van aannames en prognoses. In onderstaande tabel zijn een aantal kengetallen 
op een rij gezet, die het mogelijk maken om de aannames die de vier kandidaten destijds 
maakten, met elkaar te vergelijken.

Tabel 3: Kengetallen kandidaten 2012; bedragen / aantallen x 1.000.00 7

Arnhem Drechtsteden Rotterdam Venlo
ontwikkeling 
terrein

Inkomsten 8 27.1 26.2 10.0
bijdrage gem. 9.0 18.1 22.5
uitgaven 64.6 44.2 35.0
saldo -28.5 0.0 0.0 -2.5

exploitatie Inkomsten 9 29.4 62.8 37.5
bijdrage gem. 0.0 1.6 0.0
uitgaven 28.4 64.4 35.0
saldo 1.0 0.0 -16.0 2.5

totalen bijdrage gem. 9.0 19.7 22.5
saldo -27.5 0.0 0.0

prognose 
bezoekers

aantal 1.5 2.6 2.0

7 De bronnen kennen verschillende indelingen van de begroting. De weergave in deze tabel is een 
interpretatie van de auteurs.
8 Exclusief bijdrage organiserende gemeente(n)
9 Exclusief bijdrage organiserende gemeente(n)
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Kandidaten Floriade 2022

Hoewel het strikt genomen buiten de kaders van de onderzoeksvraag valt, is het toch 
interessant om ook nog even de doorkijk te maken naar de kandidaten voor de Floriade 
2022. In het licht van het hierboven geschetste beeld is het interessant om te constateren dat
de vier kandidaten die in 2012 werden uitgenodigd om een bidbook uit te brengen voor de 
organisatie van de Floriade 2022, ook alle vier feitelijk een bidbook inleverden en daarmee 
hun kandidatuur definitief maakten. Deze kandidaten zijn:

Gemeente Amsterdam
Gemeente Almere
Regio Boskoop
Gemeente Rotterdam

Ondanks de economische crisis en de financiële uitdagingen waar veel gemeenten zich voor 
gesteld zien, durven alle kandidaten het kennelijk aan om de risico’s, die het organiseren van 
een dergelijk groot evenement altijd met zich meebrengt, te dragen.

Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de bidbooks voor de Floriade 2022 moesten 
worden ingediend op 1 juli 2012. De Floriade 2012 was toen nog gaande en het uiteindelijke 
(financiële) resultaat was nog niet bekend.

Een interessant detail is, dat drie van de vier genoemde kandidaten al eerder de Floriade 
hebben georganiseerd, en/of daarvoor kandidaat waren. In Amsterdam vonden de Floriade’s 
van 1972 en 1982 plaats. Onder de regio Boskoop valt ook de gemeente Zoetermeer, waar 
de Floriade van 1992 werd gehouden. Rotterdam organiseerde de eerste Floriade in 1960, 
en was kandidaat voor de Floriade van 2012. Daarmee staat voor bijna alle gemeenten die 
eerder een Floriade organiseerden, vast dat zij dit kennelijk voor herhaling vatbaar achten.

Onderzoeksvraag 6: Spin off

In hoeverre is er onderzoek gedaan in de Haarlemmermeer en Zoetermeer naar de spin-off 
van de floriades? Wanneer zijn deze onderzoeken verricht direct na afsluiting van de 
Floriade of verder in de tijd?

“Spin-off” wordt gebruikt als verzamelterm voor het samenstelsel van (macro-)economische 
effecten die direct of indirect voortvloeien uit de organisatie van een groot evenement als de 
floriade. Een deel van deze effecten is concreet meetbaar (‘harde effecten’), terwijl een 
ander gedeelte wel benoembaar / aanwijsbaar is, maar veel moeilijker te kwantificeren 
(‘zachte effecten’). Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste (maar zeker niet alle) 
effecten weer:10

directe investeringen Met name in de jaren voorafgaand aan en tijdens het 
evenement vinden grote investeringen plaats die direct 
gerelateerd zijn aan het evenemententerrein en de directe 
omgeving. Daarbij valt te denken aan de inrichting van het 

10 Het overzicht is een synthese van verschillende rapporten over de spin off van (onder andere) 
eerdere Floriades.
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terrein (groen en infra), de directe toegangswegen en 
aanpalende voorzieningen, maar ook aan de bouw van 
landmarks en paviljoens. Ook organisatie- en exploitatiekosten 
moeten hiertoe gerekend worden. Deze investeringen vertalen 
zich in werkgelegenheid en omzet voor het bedrijfsleven. Dit 
effect is concreet af te meten aan het investeringsvolume.

indirecte investeringen De ontwikkeling van het evenemententerrein heeft vaak een 
vliegwiel-effect op andere investeringen. Daarbij moet met 
name gedacht worden aan versnelde of verhoogde 
investeringen in de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving, of 
het aanleggen van infrastructuur. Men kan echter ook denken 
aan ondernemers die extra investeringen plegen anticiperend 
op extra omzet en/of bezoekers tijdens het evenement. Ook 
deze investeringen vertalen zich in werkgelegenheid en omzet 
voor het bedrijfsleven en zijn concreet af te meten aan het 
investeringsvolume.

bestedingen Een belangrijke component tijdens het evenement zelf zijn de 
(bezoekers-) bestedingen. Deze bestedingen vinden zowel op 
het terrein als daarbuiten plaats. Het gaat daarbij hoofdzakelijk 
om bestedingen in de detailhandel, de reis- en vervoerbranche 
en de dag- en verblijfshoreca. Dit is een tijdelijk effect, dat 
doorgaans wordt gemeten via bezoekersenquêtes, maar zich 
ook kan doorvertalen in (tijdelijke) werkgelegenheidseffecten en 
bijvoorbeeld verhoogde inkomsten uit toeristenbelasting.

naamsbekendheid Het organiseren van een internationaal evenement heeft een 
verhogend (en normaliter positief) effect op de 
naamsbekendheid van de organiserende gemeente(n) en de 
regio. Dit effect treedt met name op tijdens de looptijd van het 
evenement, maar ten dele ook al in de aanloop. Dit effect zal 
deels blijvend zijn, maar deels ook na afloop van het 
evenement geleidelijk weer afnemen. Naamsbekendheid is 
concreet meetbaar, voor, tijdens en na afloop van het 
evenement. Het is echter niet mogelijk om een waterdichte 
vertaling te maken naar de economische waarde. De waarde 
van naamsbekendheid wordt wel eens uitgedrukt in de kosten
die gemaakt zouden moeten worden om een vergelijkbaar 
effect te realiseren middels een marketingcampagne. Ook 
negatieve naamsbekendheid is uiteraard mogelijk.

vestigingsklimaat In het verlengde van het effect op de naamsbekendheid van 
een gemeente of regio, ligt het effect op het imago van het 
betreffende gebied als vestigingsplaats voor zowel bewoners 
als bedrijven. Een positieve beeldvorming kan het gebied 
aantrekkelijker maken als vestigingsplaats. Ook de ruimtelijke 
ontwikkelingen die voortvloeien uit een evenement kunnen hier 
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echter aan bijdragen. Deze effecten treden voornamelijk op in 
de periode na afloop van het evenement. Ze zijn in principe 
meetbaar te maken middels onderzoek, maar nauwelijks in een 
economische waarde uit te drukken. Naarmate er meer tijd 
verstrijkt, wordt het bovendien steeds lastiger om na te gaan in 
hoeverre veranderingen in het imago van een gebied en de 
aantrekkelijkheid als vestigingsplaats nog toe te schrijven zijn 
aan het evenement, en in hoeverre andere factoren / 
ontwikkelingen een rol spelen.

Samenwerkingsverbanden De organisatie van een evenement als de Floriade zorgt voor 
het ontstaan van nieuwe en het versterken van bestaande 
relaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
Enerzijds komt dit door de samenwerking die tussen de 
verschillende betrokkenen ontstaat bij het voorbereiden en 
exploiteren van het evenement, anderzijds doordat het 
evenement dienst doet voor de ontvangst van (handels-
)delegaties uit binnen- en buitenland. Het ligt in de rede om te 
veronderstellen dat dergelijke contacten en 
samenwerkingsverbanden een positief economisch effect 
hebben. Dit effect treedt hoofdzakelijk op na afloop van het 
evenement en op langere termijn. Het is lastig concreet aan te 
tonen dat dergelijke effect direct voortvloeien uit het evenement.

Samenvattend kan worden gesteld dat de ‘hardere’ economische effecten zich vooral voor 
en tijdens het evenement voordoen, terwijl de wat zachtere effecten tijdens maar vooral ook 
na afloop van het evenement voordoen. Van belang is daarbij dat het moeilijker wordt om 
een causaal verband te leggen tussen het evenement en waarneembare economische 
ontwikkelingen, naarmate er meer tijd verstreken is sinds het einde van het evenement.

Spin off in Zoetermeer

Over de spin off van de Floriade 1992 geeft de NTR het volgende aan: ““Berekend is dat de 
Floriadebezoeker bovenop de bestedingen op de Floriade zelf voor een bedrag van 900 
miljoen gulden in Nederland besteed heeft, waarvan 300 miljoen in Zuid-Holland”.11

Van Leeuwen beschrijft in zijn artikel de spin off van deze floriade als volgt: “De Floriade 
1992 heeft vooral Zoetermeer een enorme naamsbekendheid opgeleverd. Plus een 
prachtige (zeer rendabele) wijk tegen een uiteindelijk bescheiden tekort. Van de 3,3 miljoen 
bezoekers aan het tot nu toe het grootste dagrecreatieobject kwamen er circa 1 miljoen uit 
het buitenland. Wereldwijd werden de sterke punten van Nederland als toeristische 
bestemming benadrukt. Een nationaal economische spinoff van € 408 miljoen bestedingen 
van binnen- en buitenlandse bezoekers. 28% van alle buitenlandse bezoekers kwamen 
uitsluitend vanwege de Floriade naar Nederland hetgeen een toeristische impuls genereerde 
van € 80 miljoen, waarvan € 22 miljoen in Zuid Holland. Het Ministerie van Financiën heeft 
aan BTW bijna € 50 miljoen gevangen. Plus nog eens een bedrag van € 50 tot 100 miljoen 

11 E-mail NTR d.d. 02-09-2013
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aan extra inkomsten uit inkomsten- en vennootschapsbelasting. Economische effecten van 
een dergelijk evenement, zoals vergroten van de werkgelegenheid en bevordering van de 
handel in onder meer tuinbouwproducten, brengen ons tot de conclusie dat ook grote 
evenementen in Nederland lonen. De uitstraling van deze Floriade in termen van vrije 
publiciteit via televisie en andere media is becijferd op vele tientallen miljoenen euro. Dit 
geeft een beeld van de immense uitstraling ten gunste van Zoetermeer en Den Haag, maar 
ook voor de gehele Randstad, die wij tegenwoordig graag Deltametropool noemen. Kortom, 
de Floriade was een gezamenlijk gedragen initiatief tussen Zoetermeer en Den Haag met 
een overweldigende spin-off.”

De bronnen waaruit deze gegevens afkomstig zijn, hebben we helaas niet kunnen 
achterhalen. Het is daardoor ook onbekend op welke momenten er destijds onderzoek is 
gedaan naar de spin off.

Spin off in Haarlemmermeer

Over de spin-off van de Floriade 2002 wordt gerapporteerd in zowel de evaluatie van de 
NTR als het ‘winst en verlies’ document van de gemeente. Beide onderzoeken dateren van 
april 2003, ongeveer een half jaar na het einde van de Floriade.

In de gemeentelijke evaluatie wordt voor wat betreft de economische spin-off geconcludeerd 
dat “De gemeente Haarlemmermeer heeft met Floriade 2002 een geweldige financiële en 
toeristische dienst bewezen aan het eigen gemeentelijke bedrijfsleven, aan de regio 
Amsterdam – Haarlem en aan de BV Nederland, dankzij een eenmalige bestedingsimpuls 
door de ruim 2 mln bezoekers van € 500 mln. Verreweg het grootste deel hiervan komt van 
de 945.000 buitenlandse bezoekers, het aantal dat ook van te voren was geprognosticeerd”
(p. 50).

In het gemeentelijk document wordt voor wat betreft de promotie gemeente 
Haarlemmermeer geconcludeerd dat “Waar andere gemeenten soms een miljoenen 
kostende campagne moeten starten om aan ‘city marketing’ te kunnen doen, kon 
Haarlemmermeer meeliften op de hausse aan publiciteit, gegenereerd door de budgetten 
van de Floriade en van het grote aantal sponsors. Voor een stijging van de 
naamsbekendheid van 19 naar 55 % is – volgens deskundigen uit de communicatiewereld 
voor een commercieel merk doorgaans een investering in communicatiekracht nodig van 
enige tientallen miljoenen Euro’s” (p. 50). Van Leeuwen spreekt in zijn artikel zelfs over een 
toename van de naamsbekendheid van Haarlemmermeer naar ruim 60%. Tevens heeft hij 
positieve informatie over de economische spin off: “ook in economische zin genereerde de 
Floriade spin-off. Alleen al de 3.500 mensjaren werk (direct en indirect) die de Floriade heeft 
opgeleverd, waarvan 800 mensjaren direct in de regio”.

Al eerder is echter wel geconstateerd dat het aantal extra overnachtingen in de gemeente 
beperkt is gebleven: “Tevens blijkt dat de Floriade nauwelijks tot extra overnachtingen leidt 
(aanvankelijke extra bijtelling in 2002 ad € 621.000,-). Om deze redenen wordt de opbrengst 
voor de toeristenbelasting 2002 negatief bijgesteld met € 1.285.000,-“ (nota van de 
bestuursdienst van de gemeente, 29 oktober 2002).
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Onderzoeksvraag 7: Spin off (NTR)

In hoeverre zijn er onderzoeken of andere stukken beschikbaar bij de NTR die betrekking 
hebben op de spin-off?

De evaluatie uitgevoerd in opdracht van de NTR (door DynaVision Management 
Consultancy) nuanceert de tegenvallende bezoekersaantallen en daarmee samenhangende 
negatieve (media)aandacht. Volgens het rapport staan tegenover de circa Euro 8 miljoen
exploitatie tekort vele baten. Het rapport meldt:

“Nationale en internationale promotie van de gemeente Haarlemmermeer en haar 
regio: Het imago van de gemeente is fors gestegen. Zo steeg in Nederland de 
naamsbekendheid van 19% naar 55%”. In het rapport staat echter niet hoe dit 
gemeten is.
“Directe (tijdelijke) economische spin off voor de gemeente en haar regio: Het 
Haarlemmermeerse bedrijfsleven heeft circa Euro 32 miljoen kunnen investeren in de 
Floriade 2002”. Elders in het rapport staat daar een toelichting voor: “Een deskundige 
inschatting van deze direct toerekenbare economische spin off voor bedrijven uit de
gemeente Haarlemmermeer levert een bedrag op van circa Euro 32,5 miljoen op. Het 
betreft onder andere de volgende activiteiten: aanleg park, tentoonstellingsexpeditie, 
horeca, medische diensten, kantoor / organisatie (Bron: Stichting Floriade)” (p. 53). 
Het is echter niet duidelijk om wiens deskundige inschatting het gaat.
“Directe (tijdelijke) toeristische spin off voor de BV Nederland: Ruim Euro 500 miljoen 
aan toeristische bestedingen.” Ook hier staat elders in het rapport een toelichting: 
“Van de buitenlandse bezoekers die speciaal voor de Floriade naar Nederland zijn 
gekomen, is het totale bestedingsbedrag Euro 207 miljoen; Alle buitenlandse Floriade 
bezoekers tezamen hebben bijna Euro 460 miljoen in Nederland uitgegeven; Voor de 
Nederlandse bezoekers die speciaal voor de Floriade op stap gingen, geldt een netto 
bestedingseffect van Euro 42 miljoen” (p. 54).
“Structurele voorzieningen voor de gemeente en de regio: De Floriade 2002 heeft de 
aanleg van de N205 en de Zuid Tangent versneld en een extra areaal aan 
recreatieve voorzieningen en groen (200 hectare) opgeleverd. Een positieve 
kanttekening daarbij is dat de Zuid Tangent dankzij de Floriade promotie ook erg veel 
gebruikt is, wat heeft bijgedragen aan het huidige succes van de Zuid Tangent en het 
OV-gebruik in de regio.”
“Eindbestemming: Het "Dak", het paviljoen van Haarlemmermeer en Big Spotters Hill 
zijn blijvende voorzieningen die in de nabije toekomst economische activiteiten en 
werkgelegenheid zullen opleveren.”
“Tijdelijke -werkgelegenheid: De Floriade 2002 heeft aan tijdelijke directe 
werkgelegenheid 750 - 1.000 Fte's opgeleverd.” Deze uitspraak wordt elders in het 
rapport toegelicht: “De tijdelijke werkgelegenheid tijdens de opbouw, de afbouw en de 
exploitatie (op basis van twee shifts) wordt geschat op 750 – 1000 mensjaren (fte). 
Het betreft dan alle medewerkers van exploitanten, inzenders, aannemers, de 
Stichting Floriade, etc. Een (achteraf niet meer te specificeren) deel van deze 
medewerkers is afkomstig uit de gemeente Haarlemmermeer (p. 57).
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In het rapport zelf wordt ook geconcludeerd dat verschillende zaken niet of slechts zeer 
moeizaam te meten zijn: “De effecten voor wat betreft de doelstelling om Haarlemmermeer 
als vestigingsplaats te promoten zijn alleen op langere termijn vast te stellen. Op dit moment 
onderzoekt Indonesië vestigingsmogelijkheden in Haarlemmermeer voor een nieuwe 
Europees project en is ID&T op het idee gekomen om de locatie Floriade te gebruiken voor 
het dance festival "Mystery land" in augustus 2003. De gemeente heeft talloze groepen 
politici, bestuurders en bedrijven, uit binnen- en buitenland op de Floriade ontvangen. Onder 
andere uit Amerika, Japan, China en Taiwan, landen van waaruit belangrijke bedrijven zich 
in Nederland kunnen vestigen. Of dit zich vertaalt in toekomstige interesse voor 
Haarlemmermeer, zal de toekomst uitwijzen” (NTR, pagina 52).

Ook zijn op het moment van openbaarmaking van het rapport de afwegingen omtrent de 
eindbestemming van het Floriade terrein als recreatief/toeristisch eindproduct nog niet 
afgerond. Een algemene conclusie omtrent spin off is dan ook dat: “Op alle doelstellingen 
heeft de Floriade aan de verwachtingen van de gemeente voldaan en er is zelfs meer 
gerealiseerd dan oorspronkelijk werd beoogd. Aangetekend moet worden dat de genoemde 
doelstellingen in veel gevallen niet kwantitatief geformuleerd zijn, hetgeen een sluitende 
analyse niet mogelijk maakt” (p. 58).

Ten slotte heeft de gemeente ook een eigen paviljoen gehad. De kosten daarvan bedroegen 
circa 4 miljoen Euro. De onderzoekers citeren vervolgens uit het gemeentelijke rapport: “De 
gemeente concludeert dat het paviljoen tijdens de Floriade een prominente functie heeft 
vervuld; ruim 1 miljoen personen hebben een bezoek gebracht aan het paviljoen en de 
gemeente heeft er zo'n 5.000 relaties uit binnen- en buitenland ontvangen” (p. 58).

Onderzoeksvraag 8: Werkgelegenheid

Worden de aspecten van de werkgelegenheidsontwikkeling en de public private partnership 
ook meegenomen?

In de evaluatie in opdracht van de NTR gaat het enkel over direct aan Floriade gerelateerde 
werkgelegenheid: “De tijdelijke werkgelegenheid tijdens de opbouw, de afbouw en de 
exploitatie (op basis van twee shifts) wordt geschat op 750 – 1000 mensjaren (Fte). Het 
betreft dan alle medewerkers van exploitanten, inzenders, aannemers, de Stichting Floriade, 
etc. Een (achteraf niet meer te specificeren) deel van deze medewerkers is afkomstig uit de 
gemeente Haarlemmermeer” (pagina 57).

Onderzoeksvraag 9: Spin off in vergelijking tot Venlo

Hoe verhoudt deze spin-off zich tot de spin-off van de floriade van de regio Venlo?

Gegevens over de spin-off van de Floriade 2012 waren ten tijde van het opstellen van dit 
rapport nog niet beschikbaar. Hier wordt separaat onderzoek naar verricht.
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Conclusies

Evaluaties

Over de Floriade in Zoetermeer, gehouden in 1992, is weinig informatie voorhanden. 
Uit gegevens van de NTR blijkt dat er 3,3 miljoen bezoekers waren, waarvan 40% in 
het buitenland. De exploitatie was 113 miljoen gulden. Het verlies was 9 miljoen 
gulden.
De Floriade in Haarlemmermeer vond plaats van april tot en met oktober 2002. 
Ongeveer een half jaar na de sluiting volgen de volgende documenten/evaluaties: het 
‘Voorlopig Resultaat Stichting Floriade 2002’ van de Floriade directie (14 april 2003), 
de evaluatie in opdracht van de NTR (14 april 2003) en de evaluatie van de 
gemeente (6 mei 2003).
De conclusies van de gemeente over die Floriade is positief: “De financiële 
doelstelling van een minimaal sluitende begroting is niet gehaald. De overige 
doelstelling van de gemeentelijke promotie, de economische spin-off en de duurzame 
infrastructuur zijn wel gerealiseerd” (p. 49).
De algemene conclusie van de NTR is ook positief: “De bezoekers waren tevreden, 
de tuinbouwsector is tevreden, andere betrokken partijen zijn tevreden en de 
verwachte spin off voor de gemeente Haarlemmermeer is meer dan gerealiseerd. Het 
exploitatietekort voor de gemeente Haarlemmermeer … is een onverwachte 
tegenvaller, maar de vele baten die daar voor de gemeente en de regio tegenover 
hebben gestaan (en nog staan), doet de balans ook voor de gemeente positief 
uitslaan” (p. 5).
Volgens het document van de directie is het uiteindelijke tekort van de Floriade 7,2 
miljoen Euro (het document van de NTR spreekt al over 8 miljoen), waarvan het 
grootste deel (6,7 miljoen Euro) is toe te schrijven aan de tegenvallende inkomsten 
uit kaartverkoop.

Spin off
De Floriade 1992 in Zoetermeer trok 3,3 miljoen bezoekers, waarvan 40% uit het 
buitenland. Berekend is dat de Floriadebezoeker bovenop de bestedingen op de 
Floriade zelf voor een bedrag van 900 miljoen gulden in Nederland besteed heeft, 
waarvan 300 miljoen in Zuid-Holland.
De Floriade 2002 in Haarlemmermeer telde bijna 2,1 miljoen betalende bezoekers, 
waarvan 46% uit het buitenland. De directe economische spin-off voor het 
bedrijfsleven in de regio bedroeg 32 miljoen euro aan investeringen. De directe 
toeristische spin-off in Nederland is berekend op ruim 500 miljoen euro. Daarnaast 
was er sprake van tijdelijke werkgelegenheid van 750 tot 1000 fte's.
Er is daarnaast sprake van spin off op langere termijn, maar deze is moeilijker 
meetbaar.

Kandidaten 2012/2022
Voor de gemeente Arnhem was het belangrijkste argument om de kandidatuur in te 
trekken: het risico dat de financiële bijdragen van de partners aan de ontwikkeling 
van het terrein niet (geheel) worden gerealiseerd, en het daardoor ontstane tekort 
voor rekening van de gemeente komt.
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Het intrekken van de kandidatuur van Drechtsteden werd veroorzaakt door het 
wegvallen van een kleine, maar noodzakelijke partner in de samenwerking, en was 
gebaseerd op meerdere argumenten, waaronder een inschatting van de financiële 
risico’s.
Voor de gemeente Rotterdam was het belangrijkste argument om de kandidatuur in 
te trekken: het verwachte financiële risico op de exploitatie van het evenement.
Voor het organiseren van de Floriade 2022 bestond voldoende belangstelling. Vier 
kandidaten leverden een bidbook in.
De inschatting van Venlo wat betreft de verwachte bezoekersaantallen ligt in dezelfde 
orde van grootte als bij de andere kandidaten.


