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Samenvatting
Floriade: het netwerkevent in gebiedsontwikkeling. Een titel die niet zomaar tot stand is gekomen. Bij een
eventgerichte gebiedsontwikkeling als een Floriade melden actoren zich in grote getale om te participeren.
Ervaringen uit eerdere eventgerichte gebiedsontwikkelingen leren dat één van de grootste problemen is dat
sommige actoren vlak voor het evenement hun afspraken niet nakomen.
Dit onderzoek richt zich om die reden op het verbinden van actoren aan een eventgerichte gebiedsontwikkeling
waarbij de Floriade als onderzoeksobject is gekozen. De Floriades Den Haag/Zoetermeer 1992, Venlo 2012 en de
nog te organiseren Floriade Almere 2022 zijn onderzocht.
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De vraag die in dit onderzoek is gesteld is hoe een gemeente participerende actoren in een eventgerichte
gebiedsontwikkeling als de Floriade aan zich kan verbinden, zodat een duurzame relatie ontstaat en de risico’s
voor een gemeente beperkt blijven?

Samenvatting

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden naar het belang van
evenementen voor de stad en de invloed van evenementen op gebiedsontwikkeling. Uit dit literatuuronderzoek komt
naar voren dat evenementen het imago van een stad kunnen verbeteren, zodat de stad aantrekkelijk wordt voor
bedrijven, bewoners en investeerders. Daarnaast stimuleren evenementen de groei van het toerisme en kunnen ze de
initiator zijn van een gebiedsontwikkeling.
Een minder zichtbaar, maar niet onbelangrijk, fenomeen is dat een eventgerichte gebiedsontwikkeling zorgt
voor de groei van netwerken in de stad. Aangezien er over het algemeen honderden actoren willen participeren
in een eventgerichte gebiedsontwikkeling vraagt dat om sturing. Actoren en (in)direct sponsoren zijn namelijk
van wezenlijk belang voor het slagen van een eventgerichte gebiedsontwikkeling. De hoeveelheid van actoren
brengt vragen met zich mee over de aansturing van deze netwerken. De handvaten daarvoor zijn gevonden in de
literatuur over netwerkmanagement. Aan de hand daarvan is in dit rapport onderzoek verricht naar het verdelen
van actoren over de typen bondgenoten die een rol spelen in een netwerk. Daarvoor is eveneens onderzocht welke
rol bondgenoten hebben ten aanzien van het risico als andere actoren hun toezeggingen niet na willen of kunnen
komen. Uit het literatuuronderzoek is eveneens gebleken dat de fase waarin het project zich bevindt bepalend is voor
welke strategie er per type bondgenoot gevoerd moet worden. Ook hebben externe factoren invloed op het slagen
van de contractvorming in een eventgerichte gebiedsontwikkeling.
In de casus Floriade Den Haag/Zoetermeer 1992 en de casus Floriade Venlo 2012 is onderzocht hoe het verloop van
het proces ten opzichte van de contractering met actoren heeft plaatsgevonden evenals de toegepaste strategieën.
Aan de hand van deze input is de casus Floriade Almere 2022 onderzocht. In deze casus zijn, vanwege het nog te
organiseren evenement, verwachtingen uitgesproken over de uit te voeren strategieën.
Vervolgens zijn de cases geanalyseerd per onderdeel van het analysekader. De overeenkomsten en de verschillen en
de oorzaken zijn daarmee in kaart gebracht. Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden welke actoren
welk type bondgenoot in het netwerk kunnen zijn, welke rol zij hebben ten opzichte van het ontstaan van risico’s
en welke strategie dat per fase in een eventgerichte gebiedsontwikkeling vergt. Deze strategieën kunnen worden
ingezet met als doel een duurzame relatie aan te gaan met actoren en de risico’s voor de gemeente te reduceren.

Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie die ik in het kader van de opleiding Master City Developer heb geschreven. Een product waar ik
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gebiedsontwikkeling zoveel enthousiasme los kan maken bij ondernemers, overheden, bewoners en ontwikkelaars.
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werk, opleiding en gezin is lastig, maar wat heeft deze opleiding mij ook veel energie geleverd. De inzichten in de
gebiedsontwikkeling, de opgedane contacten met medestudenten, de verdiepingen in de literatuur en de uitermate
interessante colleges zullen mij nog lang bij blijven. En bovenal heeft de opleiding en mijn afstudeeronderzoek er aan bij
gedragen dat ik in juni 2013 ben gestart als projectmanager gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater inclusief
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Allereerst mijn werkgever de Gemeente Almere voor het bieden van een mogelijkheid om de opleiding te volgen, maar
ook gedurende de opleiding. Begrip voor mijn afwezigheid op collegedagen, geïnteresseerde vragen van collega’s, het
aanbieden van een luisterend oor op de zware momenten en het bieden van een stap in mijn carrière. Een werkgever om
trots op te zijn.
Ook wil ik hier mijn begeleider Alexander Otgaar hartelijk danken voor zijn kritische blik op deze scriptie. Alexander
was altijd bereid om vragen te beantwoorden en concept teksten van commentaar te voorzien, ook in de weekenden.
Alexander, bedankt voor de samenwerking en het leveren van commentaar. Het stimuleerde mij om het onderzoek
steeds te verbeteren.
Daarnaast ook een dankwoord aan mijn contacten buiten het werk en studie om. Ik denk dan aan vrienden die mijn
enthousiaste verhalen aan hoorden, vroegen hoe het ging en zo nu en dan afleiding boden door een avondje uit. Ook
denk ik aan mijn ouders en schoonmoeder die goed ondersteuning konden bieden door op de kinderen te passen, het
lezen van teksten etc.
Maar bovenal wil ik mijn vrouw Marleen en mijn kinderen Julia en Thijn bedanken. Marleen zonder de steun van jou en
al de taken die je mij gedurende de opleiding uit handen hebt genomen had ik het veel zwaarder gehad. Het was zeker
niet altijd even eenvoudig gedurende de zwangerschap en rondom de geboorte van Thijn in september 2012, maar je
hebt mij alle ruimte geboden om te studeren en dat bewonder ik zeer!
Julia en Thijn, binnenkort heb ik weer zeeën van tijd voor jullie. Dan zit ik niet meer zo vaak op zolder en heb ik veel meer
tijd om leuke dingen met jullie te doen.
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Introductie en
probleemstelling

“Er had een Brabant-paviljoen moeten komen op de Floriade, maar de
provincie Noord-Brabant besloot op het laatste moment dat dit toch te
duur was.” (Smit, M., 2012)
Zomaar twee berichten die in december 2012 naar buiten kwamen en tot
deceptie leiden. Dit in tegenstelling tot de feestvreugde die er was toen
Venlo te horen kreeg dat zij de Floriade mochten organiseren. De grote
vraag daarbij is had dit voorkomen kunnen worden?
Floriade De Nederlandse Tuinbouwraad, die is opgericht in 1908, heeft als doel
om de Nederlandse tuinbouw in binnen- en buitenland te bevorderen. Eén van de
belangrijkste activiteiten van de Nederlandse Tuinbouwraad is het organiseren
van een wereldtuinbouwtentoonstelling. Om de tien jaar organiseren zij de
wereldtuinbouwtentoonstelling in Nederland en staat bekend onder de naam ‘De
Floriade’.
De eerste Floriade is georganiseerd in Rotterdam in het jaar 1960. Daarna zijn er
Floriades georganiseerd in Amsterdam, Den Haag/Zoetermeer, Haarlemmermeer
en Venlo. In 2022 zal de gemeente Almere de Floriade in samenwerking met de
Nederlandse Tuinbouwraad organiseren. Het Bureau International des
Expositions (BIE) erkent de Floriade als een Wereldtuinbouwtentoonstelling
(Tuinbouwraad, 2013).
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1.1 Achtergrond
“De vijf ‘Floriadegemeenten’ stellen zich gezamenlijk garant voor
het dreigende miljoenenverlies van de Floriade in Venlo. In december
werd duidelijk dat de tuinbouwtentoonstelling afstevent op een verlies
van bijna negen miljoen euro door tegenvallende bezoekcijfers. Een
bankroet dreigde toen hoofdfinancier Rabobank liet weten dat het
bedrijf vanaf 1 januari zijn geld terug wil” (Nijs, Y., 2012)

Ook in Almere is de beslissing van de Nederlandse Tuinbouwraad om de Floriade in 2022
in Almere te organiseren goed ontvangen. In het voorjaar van 2012 heeft de gemeente
Almere een bidbook opgesteld om in aanmerking te komen voor de organisatie van de
Floriade in 2022. Een unieke kans voor Almere. Het raadsvoorstel (Duivesteijn, 2012) wat
op 26 juni 2012 in de gemeenteraad is besproken (zie bijlage I) beschrijft de kansen die de
komst van de Floriade met zich mee kan brengen:
• De Floriade geeft focus aan de ruimtelijke ontwikkeling van Almere;
• De Floriade levert een blijvende en bijzondere vorm van gebiedsontwikkeling;
• De Floriade heeft positieve effecten op beeldvorming en naamsbekendheid
van Almere;
• De Floriade levert een investering op van EUR 230 miljoen;
• De Floriade zorgt voor meer werkgelegenheid.
12
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Voor de gemeenteraad redenen om een bidbook uit te brengen. Op 24 september 2012
heeft de selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR) gekozen voor
Almere, waarmee Almere zich mag verheugen op de komst van de Floriade in 2022.
Het proces voor het opstellen van het bidbook werd gekenmerkt door het grote
enthousiasme van alle actoren die in meer of mindere mate bij het proces betrokken
waren. Bij dit enthousiasme zijn ook grote toezeggingen gedaan welke zijn verwerkt in de
businesscase, behorende bij het bidbook. De vraag blijft echter of Almere over tien jaar de
Floriade ook break even af kan sluiten.
Om die reden is het interessant om te onderzoeken op welke wijze een gemeente er
zorg voor kan dragen dat het enthousiasme van actoren in de voorbereidingsfase ook
gedurende een periode van tien jaar vast gehouden kan worden. Is contractvorming dan
juist belangrijk of de methode van netwerksturing? Ook is de vraag of voor elke actor
eenzelfde strategie gehanteerd moet worden. Dit onderzoek is er op gericht om de risico’s
voor een gemeente zo beperkt mogelijk te houden in het aangaan van duurzame relaties
met actoren.

1.2 Vraagstelling
Hoe kan een gemeente participerende actoren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling
als de Floriade aan zich verbinden, zodat een duurzame relatie ontstaat en de risico’s voor
een gemeente beperkt blijven?

1.3 Onderzoeksdoelstelling
De doelstelling van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor gemeenten,
waardoor zij zich bewust zijn van de kansen en bedreigingen die participerende actoren in
een eventgerichte gebiedsontwikkeling, als de Floriade, met zich meebrengen en waarbij
(financiële) toezeggingen over een lange termijn stand moeten houden.

1.4 Afbakening onderwerp
Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden en het onderwerp voldoende af te bakenen
is het nodig om een aantal definities uit de vraagstelling nader te duiden.

Het grootste voorbeeld van eventgerichte gebiedsontwikkeling in Nederland is de
Floriade. De Floriade kenmerkt zich door een lange voorbereidingsperiode en een
gebiedsontwikkeling na het evenement. Vaak gaat het om grote gebieden van enkele
tientallen hectares.
Het onderzoek richt zich op de cases Floriade Den Haag/Zoetermeer (1992) en
Floriade Venlo (2012) om vervolgens de casus Floriade Almere (2022) te onderzoeken
en daar conclusies en aanbevelingen aan te verbinden. Daarnaast heeft onderzoek
plaatsgevonden naar de Floriade Haarlemmermeer, maar is niet als casus uitgewerkt
vanwege een gebrek aan te interviewen personen en het gebrek aan voldoende informatie.

1.5 Onderzoeksvragen
Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn een aantal subvragen geformuleerd:
• Wat is het belang van evenementen voor een stad?
• Welke invloed kunnen evenementen hebben op een gebiedsontwikkeling in een stad?
• Welke participerende actoren zijn te onderscheiden bij een eventgerichte
gebiedsontwikkeling en wat is hun rol?
• Welke strategieën worden gehanteerd om actoren te verbinden aan een eventgerichte
gebiedsontwikkeling?
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Participerende actoren:	Actoren die een rol willen spelen in de
voorbereiding van het evenement, tijdens het
evenement of na het evenement. Participatie kan
betrekking hebben op het leveren van advies dan
wel financiële middelen.
Eventgerichte gebiedsontwikkeling:	Een gebiedsontwikkeling (bijv. realisatie
woonwijk, park, bedrijventerrein) die op gang
wordt gebracht door een voorafgaand evenement
op de betreffende locatie.
Duurzame relatie:	Een relatie die in het voortraject van het
evenement is aan gegaan en stand kan houden tot
na het evenement, waarbij voldaan wordt aan de
toegezegde levering van diensten en/of middelen.
Risico: 	De kans dat een bepaalde gebeurtenis op kan
treden die een bepaald gevolg heeft.
Floriade:	Een wereldtuinbouwtentoonstelling die onder
deze naam bekend is in Nederland.

1.6 Onderzoeksmethode
Allereerst is gestart met het uitvoeren van literatuuronderzoek. Dit onderzoek is gericht
op het belang van evenementen voor een stad en de relatie tussen evenementen en
gebiedsontwikkeling, waarbij literatuur is geraadpleegd over evenementen en de daarbij
uitgevoerde gebiedsontwikkeling. Daarnaast is onderzoek verricht naar de kenmerken
van het organiseren van evenementen in een stad en de rol die (potentiële) actoren daarin
kunnen vervullen. Vervolgens is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om actoren te
verbinden aan een eventgerichte gebiedsontwikkeling waarbij netwerkmanagement en
contracttheorieën aan bod komen.
Aan de hand van dit literatuuronderzoek is een denkkader opgesteld om te verhelderen in wat
voor context dit onderzoek zich bevindt. Vervolgens is een analysekader opgesteld. Aan de hand
van het literatuuronderzoek en het opgestelde analysekader is gestart met het veldwerk.
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De gemeente Almere is daarbij als referentie genomen. Uit de interviews met projectteamleden
van de Floriade 2022 is gebleken met welke vragen zij te maken hebben als het gaat om het
verbinden van actoren.

Hoofdstuk 2 Introductie en probleemstelling

Met deze input en in combinatie met het literatuuronderzoek zijn vragenlijsten opgesteld om
in de cases Floriade Den Haag/Zoetermeer en Floriade Venlo gericht onderzoek te kunnen
uitvoeren naar het verbinden van actoren tijdens een eventgerichte gebiedsontwikkeling. Een
toelichting op de cases is hieronder opgenomen:

Floriade Den Haag/Zoetermeer 1992
De casus Floriade Den Haag/Zoetermeer 1992 is onderzocht vanwege het feit dat deze Floriade is
opgevolgd door een gebiedsontwikkeling, waarbij de woonwijk Rokkeveen West is gerealiseerd.
Er heeft een interview plaatsgevonden met de directeur van de Floriade. Daarnaast zijn diverse
documenten op 23 mei 2013 in het Noord-Hollands Archief in Haarlem bestudeerd.

Floriade Venlo 2012
Voor de Floriade Venlo 2012 is het bidbook bestudeerd en zijn tevens raadsdocumenten
geraadpleegd voor zover beschikbaar. In Venlo zijn gesprekken gevoerd met de directeur
gebiedsontwikkeling Greenport Venlo en met een ondernemer die onderdeel uitmaakte van de
Vrienden van de Floriade. Deze casus is gebruikt omdat deze Floriade wordt gekenmerkt door
vastgoedrealisatie voor het evenement en een gebiedsontwikkeling na het evenement.

Floriade Almere 2022
Ook de casus Almere 2022 is onderzocht. In deze casus is het bidbook onderzocht op relevante
aspecten voor dit onderzoek en hebben er meerdere interviews plaatsgevonden met de
projectdirecteur, de projectsecretaris en medewerkers van de afdeling Grondzaken. De toegang
tot informatie in Almere was groot en daarmee is goed zicht ontstaan op de vragen waar een
gemeente mee te maken heeft tijdens de uitvoering van een eventgerichte gebiedsontwikkeling.
De concept aanbevelingen van dit onderzoek zijn getoetst op relevantie en toepasbaarheid door
de projectdirecteur en projectsecretaris Floriade Almere.
Met de uitkomst van het veldwerk en het verrichte literatuuronderzoek zijn de conclusies en
aanbevelingen opgesteld.

1.7 Leeswijzer

Het derde hoofdstuk beschrijft op basis van de verworven kennis uit hoofdstuk 2 het
analysekader aan de hand waarvan de cases zijn onderzocht.
In de daaropvolgende hoofdstukken 4, 5 en 6 worden respectievelijk de Floriades Den
Haag/Zoetermeer 1992, Venlo 2012 en Almere 2022 beschreven, waarna in hoofdstuk
7 de analyse volgt van de literatuurstudie in combinatie met de resultaten uit het
veldonderzoek. In het laatste hoofdstuk volgen dan de conclusies, aanbevelingen en de
reflectie op dit onderzoek.
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Hoofdstuk 2 beschrijft het literatuuronderzoek wat is verricht. In dit hoofdstuk komt
literatuur aan bod wat inzicht geeft in de meerwaarde van evenementen voor de stad,
de relatie tussen evenementen en gebiedsontwikkeling, de relatie tussen actoren en
evenementen en biedt daarnaast een beschrijving van literatuur over de mogelijkheden
van netwerkmanagement wat vervolgens als aanknopingspunten dient voor het
analysekader.

2

Theorie

2.1 Inleiding

• Wat is het belang van evenementen voor een stad?
• Welke invloed kunnen evenementen hebben op een gebiedsontwikkeling
in een stad?
• Welke participerende actoren zijn te onderscheiden bij een eventgerichte
gebiedsontwikkeling en wat is hun rol?
• Welke strategieën worden gehanteerd om actoren te verbinden aan een
eventgerichte gebiedsontwikkeling?
In dit hoofdstuk wordt literatuur behandeld die antwoord kan geven op deze
vragen en vervolgens zal dienen voor het opzetten van het analysekader en het
praktijkonderzoek.

2.2 Belang van evenementen voor de stad
Evenementen kunnen van grote betekenis zijn voor een stad. Op verschillende
aandachtsvelden, welke in deze paragraaf aan bod komen, leveren evenementen een
positieve bijdrage. In het kader van het onderzoek naar het verbinden van actoren aan
een eventgerichte gebiedsontwikkeling is het belangrijk om te weten welke kansen
evenementen bieden voor de stad en haar actoren. Immers als er voordelen zijn te
behalen voor actoren zal de bereidheid om zich te verbinden aan een evenement en de
gebiedsontwikkeling na die tijd groter zijn.

Hoofdstuk 2 Theorie

De vraag die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is hoe een gemeente participerende
actoren aan een eventgerichte gebiedsontwikkeling kan verbinden. Om deze vraag te
beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
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Groei van toerisme
Het meest opvallende van evenementen in de stad is dat zij grote groepen mensen aantrekken
die evenementen bezoeken in het kader van vrijetijdsbesteding. Vooral bij de grotere
evenementen is de aantrekkingskracht van bezoekers groot. De grotere evenementen hebben
internationale aantrekkingskracht terwijl de kleinere evenementen mogelijk alleen lokale
bezoekers aantrekken. Het aantrekken van toeristen naar de stad zorgt voor een betere
naamsbekendheid van de stad en brengt daarnaast opbrengsten met zich mee voor de
evenementenorganisatoren, maar ook voor het bedrijfsleven in de stad zoals de hotelketens en
restaurants.
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Jones (2001) beschrijft dat één van de positieve aspecten van het organiseren van
evenementen de aantrekkingskracht van toerisme is. Evenementen zijn wat hem betreft
een ultieme vorm van het aantrekken van toeristen. Er kleven echter wel risico’s aan het
aantrekken van grote groepen mensen. Zo kan het nadelige effecten met zich meebrengen
voor omwonenden en teveel belangstelling kan er voor zorgen dat bepaalde groepen juist
wegblijven. Maar hij beschrijft ook dat de invloed van een evenement op het toerisme naar
een stad niet alleen zichtbaar is ten tijde van het evenement, maar soms ook nog tijden
nadat het evenement heeft plaatsgevonden. De economie van een stad kan daar veel
profijt van hebben door dat toeristen ook buiten het evenement geld besteden in horeca
en winkels.
Dat grote evenementen vaak gebruikt worden voor het aantrekken van toeristen is ook
door Ritchie et al. (1991) beschreven. Het succes van het aantrekken van toeristen ligt niet
alleen in het feit dat een evenement wordt georganiseerd, het evenement moet uniek zijn,
status hebben en moet tijdig onder de aandacht gebracht worden van het grote publiek.
In zijn onderzoek toont hij aan, in tegenstelling tot wat Jones beschrijft, dat het effect van
de organisatie van een evenement maximaal een jaar na het evenement doorwerkt en dat
daarna geen relatie meer is te leggen met de aantrekkende werking voor toeristen.
De conclusie van het onderzoek van Ritchie et al. (1999) is echter wel sterk afhankelijk van
het type evenement. Evenementen met nalatenschap, bijvoorbeeld de nalatenschap van
de Euromast, trekken ook na het evenement nog jarenlang bezoekers aan.
Ook Chen et al. (2009) beschrijven de positieve aspecten van het aantrekken van toeristen
naar de stad. In deze studie wordt beschreven dat een onderzoek van Price Waterhouse
Coopers (2001, in Clark, 2008) aantoont dat de Olympische Spelen in Sydney AU$ 6 biljoen
aan omzet in de toeristenbranche heeft opgeleverd.
Daarnaast zijn er nog tal van andere studies te vinden waaronder die van Hiller (2010) en
Horne et al. (2006), die de positieve effecten van evenementen op de toeristenbranche
beschrijven.
We kunnen dan ook aannemen dat het organiseren van grote evenementen een positieve
uitwerking zal hebben op de aantrekkingskracht van toeristen naar de stad en dat het
bedrijfsleven hier van kan profiteren.

Volgens Van den Berg et al. (2007) moet een stad dan wel een aantrekkelijk totaal
pakket kunnen bieden voor een toerist. Voldoende horeca gelegenheden zijn daarbij
ook van belang.

Imagoverbetering
Naast het aantrekken van het toerisme naar de stad worden evenementen ook gebruikt
om het imago van de stad te versterken. Het imago van een stad is de afgelopen jaren
steeds belangrijker geworden om bewoners, bedrijven en investeerders geïnteresseerd te
krijgen voor mogelijke vestiging of ontwikkelingen in een stad. Volgens een rapport van
het WRR (2007) zijn reclame, advertenties, mediabeelden en het uitdragen van een eigen
imago steeds belangrijker geworden.
Om een goed imago uit te dragen moet een stad ook wat bieden. Volgens het WRR spelen
voorzieningen als musea, pretparken en evenementen daar ook een rol in.
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Volgens Landry (2006) in Hospers (2010) is ook de ‘sensescape’ in een stad belangrijk.
Onder ‘sensescape’ verstaat hij wat mensen ervaren in een stad. Hospers (2009) beschrijft
dat Lynch (1960) aangeeft dat ook een ‘sense of occasion’ een belangrijke rol speelt. Hij
relateert dat aan festivals, evenementen en andere activiteiten in de stad. Voornamelijk de
rol van de media speelt daarbij een belangrijke rol, omdat de beelden opgeslagen blijven in
gedachten van mensen en de kijk op de stad beïnvloed.
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Hubbard and Hall (1998) in Kavaratzis (2004) beschrijven dat het mogelijk is om het imago
van een stad te veranderen. Dit kan volgens hen door middel van adverteren/promoties,
kunst, evenementen, cultuur en publiek private samenwerking. In de studie van Zenker
et al (2010) wordt Brand concept Mapping beschreven. Met behulp van deze methode
kunnen de effecten van een ‘flagship project’, waaronder een groot evenement, in kaart
worden gebracht. Hieruit blijkt eveneens dat grote evenementen invloed kunnen hebben
op het imago van een stad.
Een voorbeeld van een stad wat een grote transformatie heeft door gemaakt, mede door
het organiseren van evenementen, is Barcelona. Hospers (2009) beschrijft dat Barcelona
een van de meest populaire steden van Europa is. Barcelona is begin jaren ’90 gestart
met een strategie om het imago opnieuw op te bouwen. De Olympische Spelen van 1992
waren daar het startpunt voor. Tegelijkertijd is begonnen met het restaureren van oude
gebouwen wat er uiteindelijk heeft toe geleid dat Barcelona een druk bezochte stad is
geworden. Ook door Richards et al. (2010) wordt Barcelona als voorbeeld aangehaald.

In a recent article in Newsweek International, Barcelona was
dubbed ‘the coolest city in Europe. It is not hard to see why, as
ever since its government pursued and won the right to host the
summer Olympic Games in 1992, it has attracted attention as a
place with vibrant cultural, architectural and planning attributes
(Kirby, 2004 in Richards 2010)

Uit de literatuur blijkt dat evenementen een belangrijke rol kunnen spelen in het imago
van een stad. Een bekend voorbeeld van een stad die geslaagd is in het veranderen van
het imago is Barcelona. Als het imago van een stad positief is leidt dat op termijn tot het
aantrekken van meer inwoners, bedrijven en investeerders. Dat zijn positieve aspecten
die van betekenis kunnen zijn voor aanwezige actoren in een stad. Het stimuleren van
evenementen en daar in bijdragen kan om die reden interessant zijn voor de inwoners en
bedrijven van een stad.

Verbeteren kwaliteit van leven
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We hebben gezien dat evenementen een positieve wending kunnen geven aan het
imago van een stad en het toerisme naar een stad kunnen vergroten. Het is echter ook
interessant om te onderzoeken op welke wijze evenementen invloed hebben op de
kwaliteit van leven in een stad.
De kwaliteit van leven in een stad is namelijk een belangrijk aandachtspunt om een stad
aantrekkelijk te maken voor potentiële vestigers, maar ook aantrekkelijk te houden voor
de huidige bewoners. In de huidige kenniseconomie, waarin een scheiding ontstaat tussen
hoger opgeleide medewerkers en lager opgeleide medewerkers, ontstaat concurrentie
tussen steden om de hoger opgeleide medewerkers in de stad te houden. Deze groep
wordt namelijk gekenmerkt door een hoger bestedingspatroon en dat biedt mogelijkheden
voor het realiseren van extra voorzieningen in de stad.

Glaeser (2001) beschrijft dat de plek waar mensen wonen steeds
belangrijker wordt in de afweging van de keuze waar men wil
wonen. De aanwezigheid van, amenities, voorzieningen in een stad
zijn volgens hem cruciaal in de afweging. Volgens Glaeser (2001)
zijn er vier typen voorzieningen te onderscheiden. De eerste is de
aanwezigheid van een gevarieerd aanbod van diensten en goederen,
de tweede is de esthetiek en de fysieke omgeving, de derde het
aanbod van goede publieke diensten en de laatste is snelheid. Onder
een aanbod van diensten en goederen wordt ook de aanwezigheid van
goede restaurants, theaters, evenementen etcetera verstaan. Volgens
Glaeser (2001) groeien steden met veel van deze voorzieningen harder
dan steden die op dit vlak een beperkt aanbod kunnen bieden.
Ook Van de Berg et al. (2005) beschrijven dat steden aantrekkelijk moeten zijn voor
kenniswerkers en dat de kwaliteit van leven in een stad daarin een belangrijke rol speelt.
Aspecten die volgens hem van invloed zijn op de kwaliteit van leven zijn onder andere
een aantrekkelijke gebouwde omgeving, goede woningen en een rijk aanbod van cultuur.
Vooral in het aanbod van cultuur kunnen evenementen een bijdrage leveren. Daarnaast
kan een evenemententerrein na afloop van een evenement ingericht worden als een
aantrekkelijke woonwijk of bedrijventerrein. Door de nalatenschap van het evenement kan
op die manier een bijdrage geleverd worden aan een aantrekkelijke gebouwde omgeving
en goede woningen.

Evenementen kunnen dus bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijk woonklimaat en
een goede kwaliteit van leven. Een wisselend aanbod van evenementen in een stad zal een
stad aantrekkelijker maken voor toeristen en voor haar bewoners.

Ontstaan van partnerships
Een minder zichtbaar, maar zeker aanwezig, fenomeen van het organiseren van een
evenement is het ontstaan van partnerships binnen en buiten de stad. Dit proces start
vaak al op het moment dat gewerkt wordt aan een bidbook. Op dat moment blijkt namelijk
dat actoren elkaar nodig hebben om gezamenlijk tot een aantrekkelijk bid te komen.

Ook Horne en Manzenreiter (2006) schrijven over het ontstaan van zakelijk gerelateerde
allianties op het gebied waar het evenement betrekking op heeft. Zo ontstaan bij grote
sportevenementen vaak allianties van bedrijven die zich gecommitteerd voelen aan het
evenement. De verschillende actoren zoeken elkaar op, vormen allianties en kunnen tot
innovatieve oplossingen komen waar de sportsector bij gebaat is.
Door het ontstaan van netwerken van actoren, wordt de evenementenorganisator
gedwongen om daar op te anticiperen. Immers de netwerken vormen zich emergent en
het is noodzakelijk voor het draagvlak en de financiering van het evenement om afspraken
te maken met het bedrijfsleven. Dit fenomeen zorgt ervoor dat de organisatie, vaak de
gemeente, leert om te gaan met dergelijke samenwerkingsverbanden. Volgens Van Enk
(2011)is dat een voordeel, maar er kleven volgens haar ook nadelen aan. De commerciële
insteek van het bedrijfsleven kan er voor zorgen dat het commerciële belang gaat
prevaleren boven de bredere maatschappelijke doelen van een te organiseren evenement.
Chen et al. (2009) beschrijven ook dat ondernemerschap vanuit de organisator kan leiden
tot grotere private investeringen en een nauwere samenwerking tussen de publieke
en private sector. Hierdoor worden de voordelen van een evenement gedeeld, maar
tegelijkertijd ook de risico’s van het organiseren van een evenement.
Het ontstaan van partnerships tijdens het organiseren van een evenement is een
fenomeen wat zich tijdens die periode op grote schaal voor doet. De gemeente/organisator
zal een manier moeten vinden om daar mee om te gaan en actoren te verbinden om risico’s
te spreiden. Als dit slaagt zijn er voordelen te behalen op het vlak van investeringen,
samenwerking en economische spin off.
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Volgens Richards et al. (2010) spelen evenementen een grote rol in het samen binden van
actoren in een stad. Er ontstaan al tijdens de fase waarin het bidbook wordt opgesteld
diverse groepen van actoren die zich in netwerken organiseren. Het is raadzaam om als
evenementenorganisator alle groepen te identificeren en een stem te geven in het proces
in de aanloop naar het evenement. Waarbij hij opmerkt dat in een netwerkomgeving de
rollen van actoren kunnen veranderen tijdens het proces. Het is en blijft gedurende het
proces van belang om regelmatig de actoren te consulteren en in kaart te brengen op
welke wijze een bijdrage geleverd kan worden aan het evenement.

Strategische inzet om gebiedsontwikkeling te initiëren
Evenementen vinden plaats op evenementenlocaties. Deze locaties zijn daar in
een aantal gevallen voor ingericht, maar zeker bij de grotere evenementen als
wereldtentoonstellingen zijn de locaties niet direct voorhanden en zal gezocht moeten
worden naar een geschikte locatie.
Bij de grote en langdurige evenementen wordt in een aantal gevallen ook vastgoed
gerealiseerd om een bijdrage te leveren aan het evenement, maar heeft daarmee ook
invloed op een mogelijke gebiedsontwikkeling na die tijd. Daarnaast is het noodzakelijk
om evenemententerreinen goed bereikbaar te maken, zeker als het gaat om evenementen
met miljoenen bezoekers. De investeringen voor het realiseren van deze infrastructuur en
het geschikt maken van de locatie kan na het evenement mogelijkheden bieden voor de
start van een gebiedsontwikkeling.
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Richards et al. (2010) constateren dat steden de afgelopen jaren steeds meer gebruik
maken van evenementen en festiviteiten om daarmee invloed uit te oefenen op een
mogelijke start van een gebiedsontwikkeling, waarbij Barcelona als een goed voorbeeld
wordt genoemd.
Van Enk (2011) concludeert dat grote evenementen invloed uitoefenen op stedelijke
transformatieprocessen. Als steden de evenementenstrategie afstemmen op hun
stedelijke strategie ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling zijn er kansen om een
gebiedsontwikkeling of een transformatieproces snel te starten. Door het organiseren van
het evenement komt er namelijk veel geld beschikbaar om investeringen te verrichten in de
omgeving. Daarnaast staat de deadline van een evenement al in een vroeg stadium vast,
waardoor het uiteindelijk niet mogelijk is om het proces van transformatie en investeringen
te vertragen. De werkzaamheden moeten op tijd gereed zijn vanwege de opening van een
evenement. Dit kan ervoor zorgen dat besluitvorming snel plaats kan vinden.
Ook Muñoz (2006) beschrijft de mogelijkheden van de inzet van evenementen voor
stedelijke vernieuwing, waarbij hij de Olympische spelen als voorbeeld neemt. De
bouw van het Olympisch dorp heeft volgens hem invloed op investeringen en de
gebiedsontwikkeling in de omgeving.
Naast Muñoz (2006) schrijven ook Carlsen et al. (2002) en Chalkley et al. (1999) over
stedelijke ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door het hosten van evenementen.
Er zijn een aantal voorbeelden te vinden in de literatuur waarin evenementen een rol
spelen in stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkelingen. Telkens komt naar voren dat
de nalatenschap van een evenement daar een rol in speelt. Ook in Nederland zijn daar
ervaringen mee opgedaan zo zijn er voorbeelden van parken, woonwijken en toeristische
attracties als de Euromast die als nalatenschap van een evenement nog steeds bestaan.
In de volgende paragraaf zal nader in worden gegaan op stedelijke ontwikkeling door
evenementen.

(Deel) conclusie
Evenementen kunnen van grote betekenis zijn voor een stad. Vooral op het gebied van het
verbeteren van het imago, het versterken van de lokale economieën waaronder de toeristische
sector en de horeca, het creëren van partnerships en het verbeteren van de ‘quality of life’ in
een stad kunnen evenementen een belangrijke rol spelen. Daarnaast, en in het kader van
deze scriptie van groot belang, is het gegeven dat het organiseren van evenementen actoren
samen kan binden, actoren in een stad allianties aan gaan om een te organiseren evenement
succesvol te laten zijn en daar zelf ook financieel gewin uit te kunnen halen. Ook zijn er
voorbeelden waarin evenementen invloed uitoefenen op een gebiedsontwikkeling, zowel in
situaties van herstructurering als initiator van een gebiedsontwikkeling.

2.3 Evenementen en gebiedsontwikkeling

Typen evenementen
Zoals al eerder in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen zijn er verschillende typen
evenementen. Voor dit onderzoek naar eventgerichte gebiedsontwikkeling is het nodig om
te weten welk type evenementen gekenmerkt worden door een gebiedsontwikkeling na die
tijd. Er zijn immers vele vormen van evenementen. De meest voorkomende evenementen
zijn evenementen als beurzen, markten, voorstellingen/concerten, tentoonstellingen/
exposities, festivals, parades, wedstrijden en congressen, maar in Nederland worden ook
grotere evenementen georganiseerd zoals wereldtentoonstellingen. In deze paragraaf
komen kort een aantal onderwerpen aan bod die een evenement kunnen typeren.

Openbaar/niet openbaar
Er is een groot verschil tussen openbare en niet openbare evenementen. Met name de niet
openbare evenementen trekken naar verwachting minder bezoekers aan dan de openbare
evenementen. De niet openbare evenementen zijn niet interessant voor dagtoeristen en
het effect van dergelijke evenementen op gebiedsontwikkeling zal beperkt zijn.

Verzorgingsgebied
Afhankelijk van het type evenement wordt de interesse gewekt van lokale bewoners,
regionale bezoekers, nationale bezoekers en/of internationale bezoekers. De aard van
het evenement en de uniciteit van het evenement zal bepalend zijn voor de aantrekkende
werking van mensen. Evenementen met een beperkte lokale aantrekkingskracht zullen
weinig tot geen effect hebben op de start van een gebiedsontwikkeling.
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In de vorige paragraaf hebben we gezien dat evenementen op veel verschillende
aandachtsvelden een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de stad zoals het aantrekken
van toeristen, imagoverbetering, versterking economie etc. Er zijn echter ook evenementen
die invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkeling van een specifiek gebied. De invloed van
die evenementen op gebiedsontwikkeling is afhankelijk van de aard en het type evenement.
In deze paragraaf zal als eerste beschreven worden welke typen evenementen er zijn om
vervolgens te beschrijven hoe evenementen bij kunnen dragen aan een gebiedsontwikkeling.

Evenemententerreinen
Veel steden kennen locaties die specifiek zijn aangewezen als evenementenlocaties. Op
deze locaties kunnen evenementen worden georganiseerd die over het algemeen voor een
dag of enkele dagen worden gebruikt. Deze locaties zijn hiervoor geschikt gemaakt door
middel van goede bereikbaarheid, voorzieningen etc. Evenementen op deze terreinen
kunnen een bijdrage leveren aan het imago van een stad en een aantrekkende werking
hebben op toeristen. Een gebiedsontwikkeling brengen zij echter niet op gang, aangezien
deze evenementen op een vaste locatie plaatsvinden die daar reeds voor geschikt is
gemaakt en langere tijd in deze vorm zullen blijven bestaan.

Tijdsduur
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Evenementen kunnen kortdurend van karakter zijn. Zo zijn er voorbeelden van
evenementen die een halve dag duren, maar er zijn ook voorbeelden van evenementen
die een half jaar toegankelijk zijn. Over het algemeen geldt dat hoe langer het evenement
duurt hoe hoger de investeringen zijn die uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kan voor
langdurige evenementen een specifieke locatie worden gezocht met mogelijkheden voor
een gebiedsontwikkeling na die tijd.

Voorbereidingsfase
Bij grote evenementen met een lange tijdsduur zal de voorbereidingsfase een lange tijd in
beslag nemen. Hoe langer deze fase duurt hoe meer kans er bestaat op het betrekken van
actoren in een stad bij het evenement.
Gelet op bovenstaande aspecten zijn langdurige evenementen met een grote
voorbereidingstijd en grote bezoekersstromen op een nieuw aangewezen locatie het
meest interessant om te onderzoeken. Deze evenementen bieden namelijk mogelijkheden
op een gebiedsontwikkeling na het evenement. Er zijn immers grote investeringen gedaan
in een locatie die langdurig gebruikt is voor een evenement. Evenementen die gekenmerkt
worden door deze aspecten zijn evenementen als een wereldtentoonstelling. Als een
dergelijk evenement na afloop opgevolgd wordt door een gebiedsontwikkeling kan het een
eventgerichte gebiedsontwikkeling worden genoemd. In de volgende paragraaf zal nader
in worden gegaan op eventgerichte gebiedsontwikkeling.

Eventgerichte gebiedsontwikkeling
Volgens Richards et al. (2010) gaan gebiedsontwikkelingen en evenementen al lange
tijd samen op. Sinds de world expo in London (1851) worden grootschalige evenementen
al gebruikt om een gebiedsontwikkeling op te starten. Ook Barcelona is daar een goed
voorbeeld van. Volgens Richard et al. (2010) waren de kosten van het Barcelona Forum of
Cultures Event EUR 327 mln, maar leverden een investering op van EUR 3 biljoen van private
investeringen in winkels, horeca en woningen. Zelfs als een gebiedsontwikkeling niet het
doel is bij de afweging om een evenement te organiseren, kunnen deze evenementen wel
zorgen voor een ander imago en daardoor een andere perceptie op de stad, wat indirect kan
zorgen voor het aantrekken van bewoners, bedrijven en investeerders.

Ook Spaans et al. (2009) beschrijven de toenemende aandacht voor het organiseren van
mega-events en gebiedsontwikkeling. Het organiseren van een mega-event kan volgens
hen een strategie zijn om een start te maken met stedelijke (her)ontwikkeling. Daarnaast
beschrijft hij dat Barcelona bij het organiseren van de Olympische spelen strategisch is
omgegaan met de bouw van diverse faciliteiten die benodigd waren voor de spelen. Door
deze ontwikkelingen op strategische plekken mogelijk te maken konden deze fungeren als
een start voor de herontwikkeling van de betreffende gebieden.
Ook het bid van Londen op de Spelen is volgens Letteboer (2012) geënt op de strategie die
Barcelona volgde om door middel van publieke en private investeringen revitalisatie en
herstructurering mogelijk te maken. De burgemeester van Londen zou bedongen hebben
dat de spelen in Oost-Londen plaats moesten vinden om de sociale achterstandswijken en
de verlate industrieterreinen een upgrade te geven.

Uit de literatuur blijkt ook dat het nalatenschap van een evenement in toenemende
mate een rol speelt bij de totstandkoming van evenementen. Van Enk (2011) beschrijft de
positieve en negatieve aspecten van het nalatenschap. Zo kunnen grote evenementen
volgens haar een middel zijn om een stedelijke herontwikkeling te starten. Ook kan het
gebiedsontwikkelingen versnellen vanwege het vrij komen van extra financiële middelen,
maar ook de ‘harde’ opleverdatum in verband met de start van het evenement draagt er
aan bij dat projecten niet kunnen vertragen. Andere voordelen zijn het verbeteren van de
infrastructuur naar het evenemententerrein, het realiseren en verbeteren van openbare
faciliteiten en het eventuele nalatenschap van het evenement in de vorm van landmarks.
Daarnaast kunnen evenementen bijdragen aan het imago van een stad en de stad kan
daardoor aantrekkelijker worden voor investeerders. Er kleven echter ook nadelen aan
het organiseren van een groot evenement. Tijdens het proces kan het mogelijk zijn dat
het evenementenbelang zwaarder gaat wegen dan het nalatenschap van het evenement.
Als dit het geval is kan dat betekenen dat het terrein na het evenement moeilijker te
ontwikkelen is tot bijvoorbeeld een woonwijk of een park. Ook kan de infrastructuur en
kunnen de voorzieningen over gedimensioneerd zijn voor de gebiedsontwikkeling na die
tijd. Als laatste kunnen negatieve berichten in de media verschijnen die de ontwikkeling
van het gebied kan vertragen, omdat ontwikkelaars vanwege deze berichtgeving grotere
risico’s lopen in de afzet.
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De Groote (2007) beschrijft het effect van het organiseren van grote evenementen op de
regio. Met name op het gebied van infrastructuur zijn in het verleden grote investeringen
gedaan vanwege een te organiseren evenement. Verder beschrijft hij ook dat er negatieve
kanten aan het organiseren van een evenement kleven, waaronder schade aan milieu/
natuur, een te grote aantrekkingskracht van bezoekers en het gevaar van een postevent depressie. Dit kan ontstaan als het evenement is beëindigd en een neergang in
de bestedingen wordt ervaren. Hij concludeert wel dat expo’s nu beoordeeld moeten
worden als een integraal systeem waarbij er kansen liggen voor gebiedsontwikkeling,
imagoverbetering, buitenlandse investeerders, internationaal toerisme en het verbeteren
van de infrastructuur.

Hall (2006) beschrijft dat wereldtentoonstellingen en expo’s ervoor hebben gezorgd dat
de belangen van het bedrijfsleven en die van de overheid geïntegreerd zijn geraakt met
betrekking tot stedelijke ontwikkeling en beeldvorming.

Mega-events can be regarded as one of the hallmarks of modernity
and have long managed to integrate industrial and corporate interests
with those of government with respect to urban development and
imaging. Arguably this is historically most clearly seen in the hosting
of World Fairs and Expositions.(Hall, 2006).
Verder beschrijft hij dat het hosten van mega events een methode is om kapitaal en
mensen naar een stad toe te trekken om zo de interlokale concurrentie aan te gaan. Dit
zou een reden kunnen zijn waarom actoren over een breed werkveld enthousiast zijn over
grootschalige evenementen en daar graag een bijdrage aan willen leveren.
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Maar naast de geslaagde evenementen en de daarbij behorende gebiedsontwikkeling zijn
er ook voorbeelden van minder geslaagde gebiedsontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld in
Hannover getracht om het terrein van de wereldtentoonstelling in 2000 te transformeren
naar een ICT cluster wat maar erg moeizaam van de grond komt (Diez, 2003). Ook het
Floriade-terrein in Venlo komt moeizaam tot ontwikkeling, zoals blijkt uit persberichten
die onlangs zijn verschenen (Nijs, 2012).
In de literatuur zijn vele voorbeelden te vinden van gebiedsontwikkelingen waar een
evenement aan vooraf is gegaan. Het ontwikkelen van gebieden na een evenement is
daarmee een instrument wat strategisch kan worden ingezet. Belangrijk daarbij is dat er
partners zijn die willen investeren in het evenement, het gebied en de omgeving om de
gebiedsontwikkeling ook te laten slagen.

(Deel) conclusie
Van alle evenementen die georganiseerd worden zijn er een aantal die van invloed zijn op
een gebiedsontwikkeling na die tijd. Met name World Expo’s en grote sportevenementen
met een lange voorbereidingstijd en een relatief lange duur van het evenement met
grote bezoekersaantallen hebben invloed op een gebiedsontwikkeling. Dit geldt met
name als nog niet ontwikkelde terreinen aangewezen worden als locatie voor het
evenement. Om terreinen in die situatie geschikt te maken zijn diverse investeringen
noodzakelijk om het gebied bereikbaar en functioneel te maken waaronder de aanleg van
infrastructuur en nutsvoorzieningen. In een aantal gevallen is het voor het evenement
noodzakelijk om vastgoed te realiseren wat als nalatenschap kan dienen na de periode
van het evenement. Als het evenement is beëindigd beschikt de locatie over de nodige
(ondergrondse) infrastructuur, waardoor het relatief eenvoudig is om te starten met een
gebiedsontwikkeling op de betreffende locatie, mede vanwege het gegeven dat grote
investeringen al reeds zijn uitgevoerd.

2.4 Actoren en evenementen
In deze paragraaf zal beschreven worden welke actoren te onderscheiden zijn als het
gaat om participatie in evenementen en welke bijdragen actoren kunnen leveren en welke
risico’s dat met zich meebrengt.

Onderscheid actoren
Overheden zijn bij het organiseren van evenementen afhankelijk van diverse actoren.
Deze afhankelijkheid kan bestaan uit het verkrijgen van draagvlak voor een te organiseren
evenement, maar ook door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan een evenement of
een financiële afhankelijkheid als een evenement deels bekostigd moet worden door de
verschillende actoren.

Elk van deze actoren heeft zijn eigen invloed en inbreng op het te organiseren evenement.
Waarbij elke actor verschillend zal acteren in verband met de macht, legitimiteit en de
urgentie die zij ervaren in een netwerk (Daamen, 2010).
Vanwege de omvang, de diversiteit en de invloed van actoren op het succes van een
evenement bevelen Richards et al. (2010) aan om een stakeholderanalyse uit te voeren.

Stakeholder theory emphasis that each Group of stakeholders has
differing levels of investment and influence in and expectations
of events. Studying the role of stakeholders is essential from the
perspective of developing and monitoring policy, and consequently on
the role of events, as the ability of policies to mobilise stakeholders
will have a large influence on the succes of the event. Event organisers
must ensure that all stakeholder groups are given a voice and
therefore that they are all consulted. (Richards et al., 2010).
In paragraaf 2.5 zal nader ingegaan worden op het uitvoeren van stakeholderanalyses.
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De groepen actoren die een bijdrage kunnen leveren aan een evenement zijn zeer divers
en hebben elk een andere inbreng in een evenement. Richards et al. (2010) maken
onderscheid tussen twee groepen van actoren. De primaire en de secundaire actoren.
Onder de primaire actoren worden verstaan de bezoekers, de deelnemers aan het
evenement, de gemeente en andere publieke organisaties, sponsoren, vrijwilligers en
groepen uit het bedrijfsleven. Onder de secundaire actoren worden restaurants en hotels,
ondernemers die diensten leveren aan het evenement en de media verstaan.
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De bijdrage van actoren is van grote invloed op evenementen. In positieve zin zijn zij
belangrijk als het gaat om legitimiteit. Zonder actoren te koppelen aan een evenement
zal het evenement niet slagen. Zeker bij grotere evenementen als een wereld expo is de
overheid sterk afhankelijk van participerende actoren. Deze actoren zijn namelijk nodig
voor het organiseren van draagvlak binnen hun eigen netwerken om het evenement tot
een succes te maken.
Daarnaast is er een sterke financiële afhankelijkheid van actoren. Zonder financiële
bijdragen kan een evenement niet slagen. Het is echter ook zo dat actoren graag willen
participeren vanwege marketingdoeleinden. Hall (2006) beschrijft dat door de toename
van het aantal bezoekers en de daarmee samenhangende aandacht van de media voor
een evenement er grote interesse ontstaat bij bedrijven om deel te nemen aan sponsoring
van evenementen. Door het vergroten van de naamsbekendheid van een bedrijf en de
aanwezigheid tijdens een evenement zetten bedrijven meer producten af waardoor de
omzet stijgt. Wel moet er gewaakt worden voor te grote invloed van sponsoren op het
aanbod van producten op het evenemententerrein en de omgeving. Ook de mediarechten
leveren grote bedragen op wat bijdraagt aan het financieel slagen van het evenement.
Horne & Manzenreiter (2006) beschrijven dat de media grote bedragen spendeerde aan de
uitzendrechten van de zomerspelen in Beijing:

‘By 2008 (the Beijing Summer Olympics) NBC will pay US$894
million, the EBU will pay over US$443 million, and Canadian
broadcasters will pay US$45 million just for the rights to transmit
pictures of the action’ (Coakley and Donnelly, 2004 en Westerbeek
en Smith, 2004 in Horne & Manzenreiter, 2006)
Vervolgens beschrijven zij dat de opbrengsten niet alleen uit mediarechten bestaan, maar ook
uit inkomsten uit kaartverkoop en advertentierechten. Met de inkomsten die op deze manier
worden gegenereerd kan een sluitende businesscase gepresenteerd worden, eventueel met een
bijdrage vanuit overheden, waardoor een evenement haalbaar wordt.

Een overzicht van sponsoren tijdens de FIFA World Cup 1990 – 2006 is hieronder opgenomen:
1990

1994

1998

2002

2006

Commercial

ltaly

U.S.A.

France

Korea/Japan

Germany

Sector

(9)

(11 )

(12)

(15)

(15)

Coca-Cola

Coca-Cola

Coca-Cola

Coca-Cola

Coca-Cola

soft drinks

Gillette

Gillette

Gillette

Gillette

Gillette

men’s toiletries

Fuji

Fuji

Fuji

Fuji Film/

Fuji Film

photographic

			

Fuji

			

Xerox

Philips

Philips

Philips

Philips

Philips

audio & television

JVC

JVC

JVC

JVC

JVC

audio & television

Canon

Canon

Canon

Canon

Canon

photography

Mars

Snickers

Mars			

food

Vini Italia					

wine

Anheuser Busch

Casio*

Budweiser

Budweiser

Budweiser

beer/calculators

MasterCard

MasterCard

MasterCard

MasterCard

credit cards

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s

fast-food restaurants

Energizer				
		

General Motors

automobiles

Adidas

Adidas

Adidas

batteries
sports wear

			

KT/NTT		

telecommunications

			

Hyundai

Hyundai

automobiles

			

Toshiba

Toshiba

electrical goods

			

Avaya

Avaya

communications

			

Yahoo!

Yahoo!

internet services

				

Continental

car tyres

				

Deutsche Telekom

telecommunications

				

Emirates

air transport

Tabel 1: Sponsoren Fifa World Cup 1990 – 2006 (Horne & Manzenreiter, 2006)

Naast sponsoren zijn er ook actoren die een bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsontwikkeling
voor, tijdens of na het evenement. Vastgoedontwikkelaars zouden bijvoorbeeld al gebouwen
kunnen ontwikkelen die voor het evenement worden gebouwd, een bijdrage leveren aan het
evenement en na het evenement de definitieve invulling krijgen. Mogelijk zijn ontwikkelaars
bereid om daarnaast een bijdrage aan het evenement te leveren met de afspraak dat zij een
bouwclaim krijgen in de gebiedsontwikkeling na het evenement. Horne & Manzenreiter (2006)
benoemen ook dat evenementen van invloed kunnen zijn op de interesse en enthousiasme van
vastgoedontwikkelaars en kansen bieden voor nieuwe ontwikkelingen.

Risico’s van participerende actoren
Naast de positieve kanten van het verbinden van actoren kleven er ook een aantal risico’s aan.
Richards et al. (2010) beschrijven daar een aantal van. Zo zullen participerende actoren die
financiële toezeggingen doen ook een tegenprestatie verwachten. Dit kan mogelijk knellen
met wensen en eisen van andere actoren. Ook zouden ze invloed uit kunnen oefenen op het
evenement qua programmering of zichtbaarheid van sponsoring etc. Hier kunnen conflicten
ontstaan als de wensen van een dergelijke actor niet corresponderen met de door de overheid
uitgezette koers en visie op het evenement. Als conflicten blijven bestaan is er een kans dat een
actor zich terugtrekt uit het evenement en zijn eerder toegezegde bijdragen niet zal leveren.
Volgens Richards is dat een groot gevaar.
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General Motors
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Withdrawal of funding, often at short notice, seems to be a
common hazard for events. This might put event programmes
at risk (Richards et al., 2010).
Richards et al. (2010) geven aan dat de onzekerheid van financiering van het evenement een van
de grootste uitdagingen is. Om die reden beveelt hij aan om de lokale inzet en betrokkenheid te
koesteren en dat op passende en effectieve manier te managen. Een passende manier is volgens
hem het aangaan van partnerships met de verschillende groepen van stakeholders. Dit is van
primair belang. Partnerships kunnen aangegaan worden met actoren vanuit de culturele hoek,
de toerismesector, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven etc. om op die manier de
risico’s van terugtrekkende actoren zo beperkt mogelijk te houden.

(Deel) conclusie
30
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Actoren die participeren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling zijn nodig om deze
ontwikkeling ook te laten slagen. De groepen actoren die betrokken zijn bij een eventgerichte
gebiedsontwikkeling zijn zeer divers, om die reden zal het nodig zijn om te analyseren welke
actoren er betrokken zijn en welke actoren bereid zijn om daadwerkelijk te participeren. In
de literatuur is te lezen dat veel actoren bereid zijn om te participeren, zowel qua kennis als
financieel, maar deze actoren brengen tegelijkertijd grote risico’s met zich mee als zij zich op een
later moment terugtrekken uit de eventgerichte gebiedsontwikkeling. Het risico ligt dan bij de
gemeente. Daarnaast is het een opgave voor de organiserende actor om het netwerk van actoren
aan te sturen. Hier zal in paragraaf 2.5 nader op in worden gegaan.

2.5 Netwerksturing bij eventgerichte gebiedsontwikkeling
Bij het tot stand komen van grote evenementen zijn veel actoren betrokken zoals reeds in
voorgaande paragrafen is beschreven. Naast overheden, deelnemers aan het evenement en het
bedrijfsleven zijn nog vele andere actoren betrokken. Elk met hun eigen inbreng en wensen ten
aanzien van het evenement. De organisator van het evenement zal leiding moeten geven aan
de complexe netwerken rondom een evenement met als belangrijke reden om actoren te laten
participeren en te voorkomen dat actoren afzien van deelname. In deze paragraaf zal beschreven
worden hoe aansturing van actoren in een netwerk plaats kan vinden, hoe daar concreet vorm
aangegeven kan worden en welke rol contractvorming en risicomanagement daar in heeft. Met
andere woorden welke strategieën zijn te hanteren ten aanzien van sturing in netwerken.

Aansturing van actoren in een netwerk
De organisatie van een evenement en de gebiedsontwikkeling na die tijd wordt aangestuurd
door een projectteam welke hiërarchisch is vormgegeven. Projectmedewerkers en
eindverantwoordelijken werken de plannen op een projectmatige manier uit. De aansturing
van de actoren vindt op een andere manier plaats. Deze actoren hebben hun eigen
besluitvormingsprocessen, momenten waarop zij deel willen of kunnen nemen en vindt niet
synchroon plaats met de besluitvormingsprocessen van de projectorganisatie. Daarnaast zal
het in de praktijk voorkomen dat actoren onderling allianties sluiten om gezamenlijk invloed
uit te willen oefenen op de bijdrage aan het evenement. Op deze manier ontstaan diverse
netwerken rondom een te organiseren evenement.
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In de literatuur is beschreven dat netwerkmanagement de afgelopen jaren steeds
belangrijker is geworden (Klijn et al.,2010). Er heeft een verschuiving plaatsgevonden
van government naar governance, waarbij steeds meer aandacht is ontstaan voor de
omgeving waarin besluitvormingsprocessen plaatsvinden. Veel besluitvormingsprocessen
vinden plaats in complexe netwerken van actoren. Een netwerk is volgens De Bruijn et
al. (1999) een aantal actoren met verschillende belangen, die voor de realisering van hun
doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn.
Netwerkmanagement is om die reden van groot belang bij het slagen van een
evenement. Uit onderzoek van Klijn et al (2010) is gebleken dat netwerkmanagement
ook degelijk invloed heeft op de uitkomsten van het project, waarbij is opgemerkt dat
de organisatievorm van minder groot belang is. De invloed van de juiste persoon met
de benodigde competenties is in vergelijking met de organisatievorm veel belangrijker.
Een proces van een eventgerichte gebiedsontwikkeling vindt plaats in een complex
netwerk van actoren waar sturing aan gegeven moet worden. Delissen (2010) beschrijft
dat overheden een belangrijke rol kunnen spelen in de aansturing van netwerken. In
zijn studie wordt beschreven dat de overheid op vier manieren invloed kan uitoefenen
op netwerken. De eerste manier is de mogelijkheid voor de overheid om bewust niet
te participeren in een netwerk. De overheid kan in dat geval de door haar gewenste
maatregelen doorvoeren zonder daar de bestaande netwerken voor te gebruiken. De
tweede manier is een samenwerking aangaan met andere publieke en/of private partijen.
De derde manier is het innemen van een rol als procesmanager die processen rondom
netwerken kan faciliteren. De overheid zou in dat geval als onafhankelijke partij op kunnen
treden. Kanttekening daarbij is dat deze manier in veel situaties niet mogelijk is omdat
een overheid vaak ook belangen heeft bij de totstandkoming van bepaalde besluiten. De
laatste manier is de overheid als netwerkbouwer en –stuurder.
In dat geval neemt de overheid het initiatief en kiest ervoor om actief actoren bij elkaar
te brengen om op die manier met de bestaande of nieuw gevormde netwerken tot nieuw
beleid of besluiten te komen (Delissen, 2010). Ook hij beschrijft dat de competenties van
een publieke netwerkmanager van groot belang zijn. De publieke netwerkmanager moet
namelijk kunnen opereren in de netwerken (horizontale sturing) maar ook in de eigen
organisatie (verticale sturing).

Uit de literatuur blijkt dat de overheid verschillende mogelijkheden heeft om te sturen in
een netwerk. Hierbij kan een publieke netwerkmanager de schakel zijn tussen de interne
projectorganisatie die hiërarchisch wordt aangestuurd en het netwerk van actoren buiten
de organisatie. De verschillen tussen deze twee zijn door de Bruijn et al. (1999) samengevat
in onderstaande tabel.
Hiërarchie

Netwerk

Uniformiteit

Pluriformiteit

Eenzijdige afhankelijkheden

Wederzijdse afhankelijkheden

Openheid

Geslotenheid

Stabiliteit in structuur domineert

Dynamiek in structuur domineert
Tabel 2 Overzicht verschillen Hiërarchie en Netwerk (Bruijn et al., 1999)
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat hiërarchische aansturing of aansturing in een netwerk
van elkaar verschilt. In de aansturing van een eventgerichte gebiedsontwikkeling is dit een
belangrijk aandachtspunt. De interne projectorganisatie zal immers hiërarchisch worden
aangestuurd waarbij stabiliteit, openheid, uniformiteit en eenzijdige afhankelijkheden
kenmerkend zijn. De projectorganisatie bevindt zich echter in een netwerkomgeving die
gekenmerkt wordt door pluriformiteit, wederzijdse afhankelijkheden, geslotenheid en
veel dynamiek. Op een aantal momenten in het proces zal dat tot wrijvingen leiden omdat
actoren bijvoorbeeld nog niet bereid zijn om contracten te tekenen, maar dat wel wordt
gevraagd vanuit de projectorganisatie. Het is dan goed om te beseffen dat elke actor zijn
eigen perceptie heeft en andere belangen en machtsmiddelen kent. Daarnaast kan door
de aanwezige dynamiek in het netwerk een actor met een belangrijke positie wijzigen in
een actor met een lagere positie. Naast deze verschillen die kunnen leiden tot problemen
leveren de verschillen ook een voordeel op. Vanwege de pluriformiteit van het netwerk
is de kans groot dat de sturende actor in een eventgerichte gebiedsontwikkeling altijd
aansluiting kan vinden bij een deel van het netwerk. Een interventie van een sturende
actor kan daardoor effect hebben op een deel van het netwerk, wat door wederzijdse
afhankelijkheden tussen actoren verder uit kan breiden. Variëteit is daarom van belang en
zal in stand gehouden moeten worden (De Bruijn et al., 1999).
Het is voor dit onderzoek van belang om te realiseren dat er verschillen zijn tussen
de posities van actoren in het netwerk en de eigen organisatie. De werkwijze van de
organisator van de eventgerichte gebiedsontwikkeling zal hierbij aan moeten sluiten.
Daarnaast is het goed om te beseffen dat deze verschillen zowel barrières en kansen met
zich meebrengen wat op een strategische manier ingezet kan worden. De Bruijn et al.
(1999) hebben in onderstaande tabel de barrières en kansen die gelden voor de kenmerken
van een netwerk samengevat.

Barrières
Pluriformiteit

Kansen

Beperkt bereik interventie	Hoge trefkans bij deel
van de actoren
Beheersbaarheid maatwerk beperkt	Mogelijkheden voor
verdeel een heers
Interventie wordt geherinterpreteerd

Geslotenheid

Herinterpretatie

Interventie ketst af vanwege misfit	Verworven steun van gesloten

		

actoren betekent dat kracht

		

benut kan worden

	Interventie die ‘fit’ op referentiekader,

Herinterpretatie

heeft geen sturende werking
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Interdependentie	Leidt tot hit-and-run en	Afhankelijkheden
kunnen worden benut

	Netwerk als geheel wordt 	Prikkel voor
onoverzichtelijk

coöperatief gedrag

Leidt tot stroperigheid

Veel ruilmogelijkheden
Tabel 3 Barrières en kansen in een netwerk (Bruijn et al., 1999)

Bij het organiseren van een eventgerichte gebiedsontwikkeling is het belangrijk om
deze barrières en kansen te herkennen en te benutten. Zeker bij het sturen in netwerken
spelen deze aspecten een belangrijke rol. De Bruijn et al. (1999) onderscheiden twee
mogelijkheden van sturing in een netwerk. De structuurcontigente sturing en de
procescontigente sturing. De eerste kenmerkt zich met name door in te spelen op de
structuur van het netwerk, waarbij de kansen in bovenstaande tabel zijn beschreven.
De tweede kenmerkt zich door het koppelen en ontkoppelen van actoren aan bepaalde
problemen of oplossingen, afhankelijk van het verloop van het proces. Dit vraagt om een
strategie per groep van actoren. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is relatiemanagement
waarbij De Bruijn et al. (1999) opmerken dat er overvloedig gecommuniceerd moeten
worden met relaties om deze aan te haken en hun betrokkenheid te vergroten.
De overvloedige communicatie die belangrijk is stuit echter ook op problemen. Bij
eventgerichte gebiedsontwikkelingen, die vooraf zijn gegaan door bijvoorbeeld een
wereldexpo, is er enorme belangstelling vanuit actoren om te participeren. Er zijn
voorbeelden van evenementen waar ruim 1.000 actoren zich hebben gemeld om op de een
of andere manier betrokken te willen worden. Het is niet mogelijk om met al deze actoren
een op een te communiceren en daarom is gezocht naar mogelijkheden om groepen van
actoren te onderscheiden.
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daarmee tot chaos
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De Bruijn et al. (1999) maken onderscheid in typen actoren door vier typen relaties te
onderscheiden. De eerste zijn functionele relaties, dit zijn relaties die nodig zijn om het
doel (de eventgerichte gebiedsontwikkeling) te behalen. Het gaat dan bijv. om de relatie
tussen de overheid die verantwoordelijk is voor de eventgerichte gebiedsontwikkeling en
de ontwikkelaars en actoren die daar een bijdrage aan willen leveren. Zonder deze actoren
zal het doel niet behaald worden. De tweede relatie is de extra-functionele relatie. Deze
relatie is niet nodig om de eventgerichte gebiedsontwikkeling te laten slagen, maar kan
wel meerwaarde opleveren. Bijvoorbeeld de vestiging van een school op het terrein van
een wereldexpo die tijdens het evenement een rol kan spelen ten aanzien van onderwijs
en na het evenement als aanjager kan dienen voor de gebiedsontwikkeling. De derde
relatie zijn de strong ties, dit zijn relaties die intensief gebruikt worden. Bijvoorbeeld de
inzet van een adviesbureau bij de ontwikkeling van het evenemententerrein en de keuzes
die daarin worden gemaakt in relatie tot de gebiedsontwikkeling na die tijd. De vierde
relatie zijn de weak ties, dit zijn de relaties die incidenteel worden gebruikt. Bijvoorbeeld
het raadplegen van organisaties voor een specifiek onderdeel van het evenement of de
gebiedsontwikkeling.
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Uit deze typen relaties zijn bondgenoten nodig om een evenement te laten slagen. De
bondgenoten die onderscheiden kunnen worden zijn:
 upporters met productiemacht (gekenmerkt door positieve bijdrage aan realisatie
S
doelen) Bijvoorbeeld participerende gemeenten/provincies bij een eventgerichte
gebiedsontwikkeling.
2.	Opposanten met productiemacht (actoren hebben andere preferenties, maar kunnen
wel helpen bij realisatie van doelen) Bijvoorbeeld het bedrijfsleven wat primair gericht
is op het realiseren van eigen doelen, maar door sponsoring wel een bijdrage kunnen
leveren aan een evenement.
3.	Opposanten met hinder- of blokkademacht (kunnen geen positieve bijdrage leveren
maar kunnen andere actoren wel hinderen of blokkeren) Bijvoorbeeld organisaties
die geen belang hebben bij een te organiseren evenement, daar geen rol in kunnen
vervullen, maar er wel de nadelen van ondervinden door bijvoorbeeld beperkte
bereikbaarheid met negatieve publiciteit als gevolg.
4.	Actoren zonder duidelijke preferenties en zonder een duidelijke machtspositie
(onduidelijk of actoren positief dan wel negatief invloed uit gaan oefenen) Dit
kunnen alle actoren zijn die niet betrokken zijn in het netwerk van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling en kunnen daardoor problemen veroorzaken.
5.	De ‘kleine vossen’ (actoren met een ondergeschikte positie, maar kunnen gezamenlijk
invloed uitoefenen) Bijvoorbeeld kleine ondernemers die op zichzelf geen invloed uit
kunnen oefenen, maar door zich te groeperen in een netwerk dat wel kunnen.
1.

De benadering van de actoren is afhankelijk van de aard waarin zij opereren en onder te
verdelen zijn in bovengenoemde categorieën. Hoe dat onderscheid kan worden gemaakt
komt in paragraaf 2.5.2 aan de orde.

In kaart brengen van actoren
In paragraaf 2.5.1 is beschreven dat netwerkmanagement noodzakelijk is bij het aansturen
van actoren in netwerken die invloed uit kunnen oefenen op een evenement en de
gebiedsontwikkeling na die tijd. Om het netwerkmanagement ook daadwerkelijk vorm
te kunnen geven en te kunnen sturen in netwerken is het van belang om te onderzoeken
welke actoren betrokken zijn bij het evenement. Het uitvoeren van een netwerkanalyse
geeft dat inzicht. In een publicatie van Habiforum (Janssen-Jansen et al., 2009) is concreet
aangegeven op welke manier een netwerkanalyse uitgevoerd kan worden. De bijlage
beschrijft dat drie soorten analyses met elkaar gecombineerd moeten worden. Het gaat
dan om de actorenanalyse, de spelanalyse en de institutionele analyse. Deze analyses
hebben de volgende doelen:
• Actorenanalyse: Doel om relevante actoren en eigenschappen in kaart te brengen
waaronder middelen, afhankelijkheden en percepties
• Spelanalyse: Doel om arena’s te identificeren en besluitvormingsproces te reconstrueren
• Institutionele analyse: Doel om inzicht te hebben hoe netwerken het proces beïnvloeden.

Uit de netwerkanalyse zal blijken dat verschillende actoren en arena’s bestaan. Elke actor
en/of arena zal benaderd moeten worden op een passende manier. Er is om die reden een
strategie nodig die is afgestemd op de doelgroep. De doelgroepen kunnen aan de hand van
de vijf typen bondgenoten in beeld worden gebracht.
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Daarnaast geeft de publicatie weer wat de succesfactoren zijn voor het procesverloop
van een gebiedsontwikkeling en de relatie met de netwerkanalyse. Als eerste geldt
dat belangrijke actoren goed betrokken moeten worden in het proces. Dat brengt met
zich mee dat actoren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling periodiek op de hoogte
gebracht moeten worden van de ontwikkelingen ten aanzien van het evenement en de
plannen voor de gebiedsontwikkeling na die tijd. Ten tweede geldt dat men zorgvuldig
om moet gaan met tegenstanders en critici. Tijdens processen kan het verleidelijk zijn
om alleen de medestanders te spreken, maar goed contact met tegenstanders kan
problemen in de toekomst mogelijk wegnemen. Ten derde moet een goede inschatting
worden gemaakt van de projectomgeving. Het in kaart brengen van de instituties en de
lokale spelregels. Ten vierde moeten actoren voorzien worden van goede en interessante
inhoud om te voorkomen dat actoren het nut niet in zien van een participatieproces. Als
laatste zal ingespeeld moeten worden op strategische bewegingen van betrokkenen. Dit
kan in kaart gebracht worden door de stakeholdersanalyse op een aantal momenten in het
proces te actualiseren. Hiermee wordt voorkomen dat veel tijd en energie in actoren wordt
gestoken die tijdens het proces een minder prominente rol hebben gekregen.
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Risicomanagement en contractvorming
Als de actoren die mogelijk gaan participeren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling
in beeld zijn gebracht en de netwerken op een juiste manier aan worden gestuurd is het
zaak om de risico’s te beperken. Eén van de grootste risico’s waar organisatoren van
een eventgerichte gebiedsontwikkeling mee te maken kunnen krijgen is het afhaken van
actoren waardoor de financierbaarheid van een evenement gevaar gaat lopen. Omdat de
besluitvormingsprocessen in netwerken grillig en ongestructureerd verlopen is het nodig
om adequaat om te gaan met de risico’s en deze in beeld te brengen.
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Risico’s worden door De Bruijn et al. (1999) omschreven als ongewenste gevolgen van een
activiteit verbonden met de kans dat deze zich zullen voordoen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen risico’s die zich objectief laten berekenen en risico’s waarbij de perceptie een
grote rol speelt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een belangrijke organisatie zich terugtrekt
uit een te organiseren evenement zonder dat er grote financiële gevolgen aan vast kleven,
maar bijvoorbeeld wel politieke gevolgen of imagoschade.
Verder is het van belang te weten dat risico’s op meerdere actoren binnen een netwerk
betrekking hebben en dat per actor verschillen zijn tussen het dragen en veroorzaken van
risico’s. De vier verschillende actoren zijn volgens De Bruijn et al. (1999) als volgt in te delen:
• Actoren die het risico veroorzaken (actoren die zich terugtrekken uit de eventgerichte
gebiedsontwikkeling)
• Actoren die het risico dragen (organisator en actoren die participeren in het evenement
en verantwoordelijk zijn voor het slagen van de eventgerichte gebiedsontwikkeling)
• Actoren die de voordelen van het risico incasseren (actoren die er bij gebaat zijn dat
actoren zich terugtrekken)
• Actoren die aansprakelijk zijn (actoren die zich terugtrekken, maar wel
contractuele verplichtingen hebben)
Vanwege de hoeveelheid actoren kan bovenstaande indeling gebruikt worden om
een strategie te bepalen per groep actoren met een eigen risicoprofiel. De organiserende
actor zal echter veel tijd en energie moeten besteden om de risico’s zo beperkt mogelijk te
houden. Volgens De Bruijn et al. (1999) is het zinvol om te onderhandelen met de actoren over
de mogelijke risico’s. Dit proces zorgt er dan voor dat de percepties over de risico’s ook gelijk
zijn en er begrip is voor elkaars standpunten. Een andere strategie om met risico’s om te gaan
is het benutten van de grilligheid van het proces. Door deze grilligheid ontstaan voortdurend
nieuwe problemen, maar ook nieuwe oplossingen die het proces juist daardoor weer kunnen
versnellen. De kracht in het omgaan met risico’s bestaat uit het omgaan met stabiliteit
en dynamiek, waarbij de voor- en nadelen door De Bruijn et al. (1999) zijn samengevat in
onderstaande tabel.

Stabiliteit: Strategie van bevriezen
Pro

Duidelijkheid over definities maakt
consistentie risicoreductie mogelijk

Con

Bestaande definities blokkeren
voortdurend proces risicoreductie

Dynamiek: Strategie van ‘unfreezing’

Nieuwe definities leiden tot nieuwe
mogelijkheden risicoreductie
Voortdurende veranderende definities
maken consistent en geconsolideerde
risicoreductie onmogelijk

Tabel 4 Stabiliteit versus

In situaties waarin stabiliteit is ontstaan en er beperkt mogelijkheden zijn voor
oplossingen om risico’s te verminderen, kan bewust gekozen worden door een organisator
van een evenement om de grilligheid aan te jagen door bijvoorbeeld nieuwe actoren toe te
laten in het onderhandelingsproces of een wijziging van de plannen door te voeren.

Dynamiek (Bruijn et al., 1999)
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Stap 1
doelstellingen
analyseren

Stap 2
inventarisatie van
potentiële risico’s

Stap 3
(actualisatie van de)
Risicoanalyse

Stap 6

Stap 4

Evalueren
beheersmaatregelen

Monitoring van
Risico -indicatoren

Stap 5
kiezen en implementeren
beheersmaatregelen
Figuur 1: Risicomanagementcyclus (Dienst Landelijk Gebied, 2004)

Eén van de mogelijkheden om risico’s
te vermijden dan wel te verminderen
is het sluiten van privaatrechtelijke
contracten met actoren, waarin afspraken
worden gemaakt over de bijdrage
aan het evenement en de financiële
aspecten van de gemaakte afspraken.
Afhankelijk van de fase van een project
wordt veelal gewerkt met het sluiten van
intentieovereenkomsten om vervolgens
via samenwerkingsovereenkomsten
naar een realisatieovereenkomst toe te
werken. Zeker bij het organiseren van een
eventgerichte gebiedsontwikkeling als
een wereldexpo, waarbij tien jaar voor
het evenement de eerste gesprekken al
plaatsvinden met actoren, zal het sluiten
van realisatieovereenkomsten nog niet
realistisch zijn. Gedurende de aanloop naar

Hoofdstuk 2 Theorie

Het is echter raadzaam om voor een eventgerichte gebiedsontwikkeling de risico’s continu
in beeld te brengen, te monitoren en de strategie daar op aan te passen. Om de risico’s
in beeld te brengen zijn verschillende methodes ontwikkeld. De methode die toegepast
kan worden is afhankelijk van het type project en de fase waarin het zich bevindt. Een
uitgebreide bespreking van de methodes is voor dit onderzoek niet aan de orde, maar
het continu in kaart brengen van de risico’s tijdens een proces van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling is wel van belang. De risicomanagementcyclus (Dienst Landelijk
Gebied, 2004) is een model wat gebruikt kan worden om de risico’s gedurende het proces
te monitoren en beheersmaatregelen te nemen, zodat op elk gewenst moment inzicht
verkregen kan worden in de actuele risico’s.

het evenement is het echter wel wenselijk om als overheid meer duidelijkheid te krijgen
over de hardheid van de gedane toezeggingen, omdat ze in grote mate afhankelijk van
bijdragen van sponsoren zijn.
Een theorie die erkent dat contractvorming plaatsvindt in een complexe situatie van
verschillende relaties is de Relationele Contract Theorie (RCT). Deze theorie is ontwikkeld
door Macaulay (1963) en Macneil (1980) zoals door Van der Veen et al. (2011) beschreven.
De theorie beschrijft dat een contract een projectie is van een uitwisseling in de toekomst.
Aangezien contracten ingebed zijn in relaties heeft dat tot gevolg dat als de relaties
wijzigen het contract ook zou moeten wijzigen.

De RCT gaat uit van vier stellingen:
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1. Iedere transactie is ingebed in complexe relaties
2.	Begrip van transactie vereist begrip van alle essentiële elementen van de
omringende relaties
3.	Effectieve analyse van een transactie vereist herkenning en beschouwing van
alle essentiële elementen van de omringende relaties die de transactie kunnen
beïnvloeden.
4. Gecombineerde contextuele analyse van relaties en transacties levert een beter
product dan een non-contextuele analyse.
Om een contract op te stellen wat toekomstbestendig is beschrijven de bedenkers (Van
der Veen et al., 2011) een aantal contractnormen. Het gaat om de volgende normen: Rol
integriteit, sociale rollen erkennen, wederkerigheid en gelijke behandeling, implementatie
van planning (middel voor reductie onzekerheid), effectueren van toestemming die
mogelijkheden en kansen opoffert, flexibiliteit (aanpassen aan condities), contractuele
solidariteit, corresponderende normen, creëren en bedwingen van macht om relaties te
bestendigen, fatsoensnormen en harmonisatie met sociale matrix (contracten consistent
met sociale norm).
Van der Veen et al. (2011) beschrijven dat bij het tot stand komen van contracten niet alleen
de relatie tussen publiek en privaat een rol speelt, maar zeker ook de stakeholders die
belangen hebben bij het project. Deze stakeholders kunnen namelijk invloed uitoefenen
via de politiek of via netwerken van de private partner.

Another element that must play a role is the involvement of
stakeholders other than the private parties and the authority that are
involved in the deal. For example, the interest of the local community
may be broader than the physical impact of the project itself
(Baxamusa, 2008 in: Van der Veen et al., 2011)

Naast het sluiten van overeenkomsten, die meer of minder rekening houden met
processen en veranderende omstandigheden, is het volgens De Bruijn et al. (1999) ook
mogelijk om in plaats van contracten in eerste instantie convenanten af te sluiten.
Convenanten sluiten vaak veel beter aan bij netwerkgestuurde processen, omdat ze veelal
procesafspraken bevatten en minder gedetailleerde juridische formuleringen. Daarnaast
kunnen ze relatief eenvoudig worden aangepast. De verschillen tussen convenanten
en privaat-rechtelijke overeenkomsten is door De Bruijn et al. (1999) in de volgende
tabel samengevat:

Convenant

Privaat-rechtelijke overeenkomst

Iedereen

Rechtspersoon

Geschiktheid voor

Fixeert problemen niet, maakt processen

Fixeert problemen en/of kent het risico dat het

ongestructureerde en

zichtbaar en expliciet

proces in te sterke mate wordt geconditioneerd

Vrijwel altijd belangrijk; cruciaal voor instrument

Kan; niet kenmerkend voor instrument

Wie kan het instrument
hanteren

Procesafspraken

Hoge tolerantie voor variëteit en dynamiek
Pluriformiteit

Hoge tolerantie voor variëteit en dynamiek

Beperkte tolerantie voor variëteit en dynamiek

Geslotenheid

Vitale belangen kunnen worden ingebracht

Vage belangen kunnen worden ingebracht

Interdependenties

Actoren met relevante machtposities kunnen toetreden

Alleen rechtspersonen kunnen toetreden

Tabel 5 Convenanten
versus Privaat-rechtelijke
overeenkomsten

Mogelijk is een combinatie te maken tussen convenanten, privaat-rechtelijke
overeenkomsten en privaat-rechtelijke overeenkomsten die uitgaan van de Relationele
Contract Theorie.
Het moment van het sluiten van een contract of convenant is ook belangrijk. In een te
vroege fase zullen actoren nog geen afspraken op papier willen maken. In een te late fase
kunnen actoren afhaken of de onderhandelingen opnieuw starten. Het oog hebben voor
het ontstaan van een Window of Oppertunity is van belang (Peek, 2007). Dit is een moment
waarop de problemen, de oplossingen en de politieke omgeving aan elkaar verknoopt raken
zodat er een moment ontstaat waarop een contract getekend kan worden.

Hoofdstuk 2 Theorie

dynamische problemen
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Problemen

oplossingen

externe
gebeurtenissen

policy window

Figuur 2: Policy windows (naar Kingdon uit Peek, 2007)
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(Deel)conclusie
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Eventgerichte gebiedsontwikkeling vindt plaats in een complex netwerk van actoren.
Een hiërarchische aansturing van dat netwerk voldoet niet. Netwerkmanagement is
het sleutelwoord in het aansturen van actoren, maar kost ook veel tijd. Om die reden is
het noodzakelijk en toepasbaar om groepen van actoren te onderscheiden op basis van
risicoprofiel en rol in het netwerk. Het uitvoeren van een stakeholdersanalyse en een
risicoinventarisatie zijn daarbij instrumenten die deze analyses mogelijk maken. Als de
actoren bekend zijn is het aan te bevelen om afspraken met ze te maken om te voorkomen
dat men zich later terugtrekt. Convenanten en contracten die uitgaan van het principe
van de Relationele Contract Theorie zullen het beste passen bij het proces van een
eventgerichte gebiedsontwikkeling.

2.6 Conclusie
Uit de literatuur is gebleken dat evenementen op verschillende manieren voor meerwaarde
kunnen zorgen voor een stad. De toename van toeristen en imagoverbetering zijn daar
twee voorbeelden van. Deze meerwaarde is zowel interessant voor de gemeente die een
evenement organiseert als voor de actoren in de stad die direct of indirect bij het evenement
zijn betrokken. Verder is gebleken dat evenementen, vooral de grotere evenementen als
wereld expo’s, een initiator kunnen zijn voor een gebiedsontwikkeling. Veel actoren zijn
bereid om te participeren in een evenement of de gebiedsontwikkeling na die tijd, omdat er
in het voortraject al financieel gewin voor hen is te behalen. Tegelijkertijd hebben we gezien
dat het afhaken van actoren in een later stadium een van de grootste risico’s is waar een
organisator mee heeft te maken. Zeker bij grote evenementen waar honderden actoren een
bijdrage willen leveren vraagt dat om een strategie hoe daar mee om te gaan. De literatuur
over netwerkmanagement, risicobeheersing en contractvorming beschrijft verschillende
mogelijkheden om bewust te sturen in de ontstane netwerken rondom een eventgerichte
gebiedsontwikkeling en de mogelijkheden om risico’s te beperken. De informatie met
betrekking tot deze onderwerpen is in het volgende hoofdstuk verwerkt in een analysekader
op basis waarvan het veldonderzoek is uitgevoerd.
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3

Analysekader

3.1 Inleiding

3.2 Proces en context van evenementen
Dit onderzoek naar eventgerichte gebiedsontwikkeling richt zich op evenementen
die in potentie een gebiedsontwikkeling kunnen initiëren. In hoofdstuk 2 hebben we
gezien dat met name de langdurige evenementen, met veel bezoekers en een lange
voorbereidingstijd geschikt zijn voor een gebiedsontwikkeling na die tijd. In veel
van die gevallen gaat het dan om world expo’s en grote sportevenementen. Zoals
in hoofdstuk 1 beschreven richt dit onderzoek zich specifiek op de Floriade, wat de
naam is in van de wereldtuinbouwtentoonstelling die in meerdere landen wordt
georganiseerd. In Nederland wordt om de tien jaar een Floriade georganiseerd waardoor
de onderzoekbaarheid van deze tentoonstelling in relatie tot gebiedsontwikkeling in
Nederland goed mogelijk is.
Het proces van het organiseren van een eventgerichte gebiedsontwikkeling wordt
gekenmerkt door verschillende fasen. Deze fasen en de rol van actoren binnen die fasen is
uitgewerkt in een denkkader (figuur 3).

Hoofdstuk 3 Analysekader

In het voorgaande hoofdstuk is de beschrijving van de literatuurstudie naar eventgerichte
gebiedsontwikkeling opgenomen. Belangrijke aspecten voor het analysekader zijn
daarbij aan bod gekomen. In dit hoofdstuk wordt de relevante literatuur verwerkt in een
analysekader. Aan de hand van dit kader kan het veldonderzoek worden uitgevoerd. In dit
hoofdstuk zal allereerst een denkkader worden beschreven wat inzichtelijk maakt hoe het
proces van een eventgerichte gebiedsontwikkeling vorm krijgt.
Daarna zal het analysekader verder worden opgebouwd aan de hand van de thema’s:
actoren, risico’s en strategieën. Als laatste zal het veldonderzoek aan de hand van het
analysekader worden beschreven en de uitwerking daarvan in de cases.
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Opstellen bidbook

Periode tussen bidbook en evenement

Evenement

Periode na het evenement

Strategie

Gemeente

Organiserend vermogen

Netwerkmanagement

Potentiele actoren

Participerende actoren

Netwerkmanagement

Bondgenoten

Event

Gebiedsontwikkeling

Niet participerende actoren

Contractvorming

Intentieovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten

Contracten / realisatieovereenkomsten

Contracten gebiedsontwikkeling

Contractbewaking

Marketing en risicomanagement
Tijd

Figuur 3: Denkkader
proces Eventgerichte
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Gebiedsontwikkeling
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Zoals in het denkkader is te zien begint een eventgerichte gebiedsontwikkeling met
het opstellen van een bidbook. Het uitbrengen van een ‘bid’ is nodig om als stad
in aanmerking te komen voor het organiseren van een groot evenement als een
wereldtentoonstelling of een sportevenement. In het bidbook kan een gemeente laten
zien waarom ze het beste geschikt is voor de organisatie van het evenement om op die
manier de beoordelaar te overtuigen. De overheid is in deze fase de actor die het bidbook
in zal dienen. Het is in deze fase van belang om actoren die mogelijk een grote rol in het
evenement krijgen te betrekken bij het opstellen van het bidbook. Volgens Horne en
Manzenreiter (2006) zijn er voldoende actoren die interesse hebben om een bijdrage te
leveren aan een eventgerichte gebiedsontwikkeling. Door actoren te betrekken kunnen
mogelijk extra financiën worden toegezegd aan het evenement en zal het draagvlak
worden vergroot. In het denkkader is het zo weergegeven dat de gemeente haar
organiserend vermogen inzet om potentiële actoren te kunnen benaderen. Van deze
actoren zal een deel ervoor kiezen om te participeren en het andere deel niet. De gemeente
zal proberen om voor het indienen van het bidbook al een aantal intentieovereenkomsten
te sluiten.
Als het bidbook is ingediend en de organisatie van het evenement aan de stad wordt
toegekend ontstaat een lange tijd van voorbereiding. In het geval van een Floriade is de
voorbereidingstijd tien jaar. In deze periode zal de planvorming voor de realisatie van
het evenemententerrein worden afgerond. Ook de plannen voor de gebiedsontwikkeling
na het evenement zullen in deze periode op hoofdlijnen vastgesteld worden om op deze
manier rekening te kunnen houden met de fysieke voorzieningen van het evenement
en de gebiedsontwikkeling na die tijd zoals ook Richards et al. (2010) en Van Enk (2011)
dat beschrijven. Op deze manier kunnen investeringen voor zowel het evenement als

de gebiedsontwikkeling worden gedeeld. Daarnaast is het in deze periode van groot
belang dat actoren participeren in het evenement Chen et al. (2009). In de fase van het
opstellen van het bidbook zijn over het algemeen al enkele belangrijke actoren betrokken
bij het proces. In de fase van het organiseren van het evenement moeten deze actoren
en veel nieuwe actoren verbonden worden aan de eventgerichte gebiedsontwikkeling.
Deze fase is cruciaal aangezien aan het eind van deze fase het evenement georganiseerd
moet worden. Verder is in het denkkader te zien dat een gemeente door middel van
netwerkmanagement de participerende actoren aan zich kan proberen te binden. Ook
niet participerende actoren uit de fase voor het indienen van het bidbook kunnen nu
mogelijk als nog participeren. Verder vraagt elk type bondgenoot volgens de Bruijn et al.
(1999) om een eigen strategie. Met elke actor zal gestreefd worden naar het sluiten van
samenwerkingsovereenkomsten en/of realisatieovereenkomsten.

In de afbeelding van het denkkader is te zien dat er verschillende fasen zijn in het
organiseren van een evenement en de gebiedsontwikkeling na die tijd. Met een
aantal actoren zal vanaf het begin tot het einde van de gebiedsontwikkeling worden
samengewerkt, maar het grootste deel van de actoren zal pas betrokken worden
in de periode tussen het bidbook en het evenement. Juist in deze periode kunnen
actoren gebonden worden op een wijze dat het risico voor de gemeente beperkt blijft
en dat actoren ook na het evenement interesse blijven houden in het gebied en de
gebiedsontwikkeling.
Tijdens het gehele proces zal de gemeente ook aandacht moeten besteden aan marketing
volgens Hubbard en Hall (1998). Dit is in het denkkader meegenomen op de onderste balk.
Evenals het uitvoeren van risicomanagement aanzien het terugtrekken van actoren een
van de grootste risico’s is volgens Richards et al. (2010).
Voor het analysekader wordt uit dit denkkader meegenomen dat de fase waarin het
evenement zich bevindt van invloed is op het gedrag van actoren en de mogelijkheden
voor binding.
Bouwsteen:
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Na het evenement gaat de gebiedsontwikkeling een grote rol spelen als alle activiteiten
ten aanzien van het evenement zijn beëindigd. In deze fase is het van belang om de
actoren, die toezeggingen hebben gedaan om een rol te spelen in de gebiedsontwikkeling,
ook vast te houden en tot realisatie te brengen. Immers, het nalatenschap van een
evenement speelt een belangrijke rol in de overwegingen om een evenement te
organiseren volgens Van Enk (2011).

3.3 Onderverdeling actoren
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Actoren maken in grote getale onderdeel uit van een te organiseren evenement. Deze
actoren zijn nodig om het evenement ook financieel gezien tot een succes te maken.
Evenementen worden echter gekenmerkt door grote belangstelling van diverse actoren.
Dat kunnen honderden belangstellende actoren zijn. Deze actoren zijn vanwege de
omvang niet individueel aan te sturen. Om die reden is in de literatuur gezocht naar
mogelijkheden om actoren binnen netwerken aan te sturen. De Bruijn et al. (1999) geven
de mogelijkheid om actoren onder te verdelen. Die systematiek kan ook toegepast worden
op een netwerk van actoren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling. De verdeling richt
zich op typen bondgenoten. De eerste groep die te onderscheiden is zijn de supporters
met productiemacht. Dit zijn de actoren die het evenement willen laten slagen, zij staan
positief tegenover het evenement en willen en kunnen daar een belangrijke bijdrage aan
leveren. De tweede groep zijn de opposanten met productiemacht. Deze groep bevat
actoren die mee kunnen helpen om de doelstellingen van het evenement te realiseren,
maar daar geven zij geen prioriteit aan. De derde groep zijn de opposanten met hinderof blokkademacht. Deze groep kan geen positieve bijdrage leveren, maar kan de andere
groepen wel hinderen of blokkeren. De vierde groep zijn de actoren zonder duidelijke
preferenties en hebben geen duidelijke machtspositie. Het indelen van deze groep is
daardoor lastiger, het kunnen actoren zijn die zowel positief dan wel negatief invloed uit
kunnen oefenen op het evenement en de gebiedsontwikkeling. De laatste groep zijn de
‘kleine vossen’, deze groep heeft een ondergeschikte positie maar kunnen gezamenlijk wel
invloed uit oefenen.
In hoofdstuk 2 is beschreven dat Richards et al. (2010) de volgende groepen herkennen:
de bezoekers, de deelnemers aan het evenement, de gemeente en andere publieke
organisaties/overheden, sponsoren, vrijwilligers, groepen van diverse instanties (bijv.
bedrijfsleven, onderwijs etc.), restaurants en hotels, ondernemers en de media. Om het
aantal groepen overzichtelijk te houden en af te stemmen op het onderzoek wordt een
verdeling gemaakt op basis van bovengenoemde literatuur, waarbij een extra groep
actoren wordt toegevoegd, namelijk de groep van gebiedsontwikkelaars. Dat leidt er toe
dat de volgende groepen van actoren worden onderscheiden: overheden, bedrijfsleven,
media, deelnemende landen, bezoekers en de gebiedsontwikkelaars. Deze groepen zijn
vervolgens per type bondgenoot onderverdeeld in tabel 6. Deze tabel is gebaseerd op de
theorie van De Bruijn et al. (1999) en op basis van algemene kennis. De toelichting op het
invullen van de tabel is opgenomen in bijlage II.

Supporters

Opposanten met
productiemacht

Opposanten met
hindermacht

Actoren zonder
duidelijke preferenties

Kleine vossen

Europese Unie
Europese Unie
Provincie
Gemeente
Bedrijfsleven
Media
Landen
Bezoekers
Gebiedsontwikkelaars

Legenda bij tabel 6
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, zijn in het netwerk.
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De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, naar verwachting zijn
in het netwerk, maar dit is niet direct de verwachting.

Tabel 6: groepen actoren
onderverdeeld naar typen
bondgenoten

In deze paragraaf is beschreven dat er diverse groepen van actoren zijn die mogelijk
kunnen participeren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling als de Floriade. De diverse
groepen en typen bondgenoten vragen elk om een eigen strategie. Voor het analysekader
wordt meegenomen dat het type bondgenoot bepalend is voor de te voeren strategie.
Bouwsteen:

Bondgenoot
3.4 Risico’s per actor
Nu de actoren zijn onderverdeeld in groepen en typen bondgenoten kan een volgende
variabele worden toegevoegd, namelijk het risicoprofiel per actor. In Hoofdstuk 2 is
beschreven dat De Bruijn et al. (1999) vier groepen van actoren met hun risicoprofiel
onderscheiden. De eerste groep is de groep van actoren die het risico veroorzaken.
In dit onderzoek wordt onder risico verstaan het terugtrekken van actoren uit een
eventgerichte gebiedsontwikkeling. Dat wil zeggen dat actoren bijvoorbeeld geen nadere
overeenkomsten meer willen tekenen dan wel contractbreuk plegen en de gemaakte
afspraken niet meer na willen of kunnen komen. De volgende groep die te onderscheiden
is, is de groep met actoren die het risico dragen. In het geval van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling zal deze groep relatief klein zijn, omdat met name de organisator het
risico draagt en andere supporters met productiemacht. De derde groep zijn de actoren
die voordeel hebben bij het optreden van een bepaald risico en de laatste groep zijn de
actoren die aansprakelijk zijn.
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De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, mogelijk zijn in het
netwerk, maar met een zeer kleine kans

Voor het onderzoek is per type bondgenoot in beeld gebracht welk rol zij hebben ten
opzichte van het ontstane risico. In tabel 7 is dit overzicht opgenomen. Een toelichting
op de tabel is opgenomen in bijlage II.

Risico veroorzaken

Risico dragen

Voordelen risico
incasseren

Aansprakelijk
voor verliezen

Supporters
Opposanten met productiemacht
Opposanten met hindermacht
Actoren zonder duidelijke preferenties
Kleine Vossen

Legenda bij tabel 7
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De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan
de kolom, vervullen in het netwerk.
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De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan
de kolom, niet vervullen in het netwerk.

Tabel 7: bondgenoten
en risicoprofiel

Bovenstaande tabel laat zien dat de rol ten opzichte van het ontstane risico per type
bondgenoot kan verschillen. Uit opgedane ervaringen uit andere gebiedsontwikkelingen en
op basis van de literatuur is bekend dat de mate waarin actoren willen participeren gedurende
de tijd kan wijzigen. Actoren die zich bijvoorbeeld committeerden aan het evenement hebben
in een latere fase toch een kleinere bijdrage geleverd. Volgens Richards et al. (2010) een van
de grootste risico’s in een eventgerichte gebiedsontwikkeling. Om dit inzichtelijk te maken is
een grafiek opgesteld (Figuur 4). Deze grafiek laat zien wat de bereidheid tot participatie is
gedurende het proces per type bondgenoot en hoe dat kan wijzigen. Een daling van de lijn geeft
aan dat het risico op het terugtrekken van actoren groter wordt. In de cases zal onderzocht
worden of deze effecten ook daadwerkelijk zichtbaar zijn.

Bereidheid tot participatie

Supporter

Opposant met
productiemacht
Actoren zonder
duidelijke preferentie

Opposant met
hindermacht
Bidbook		

Evenement
Tijd

Figuur 4 Risico’s per actor in de tijd

Uit bovenstaande figuur is af te lezen dat bij alle actoren het risico aanwezig is dat zij zich
(deels) terugtrekken uit de eventgerichte gebiedsontwikkeling. Wel zijn er verschillen, de
supporters zullen bijvoorbeeld met name voor het indienen van het bidbook beslissen om
wel of niet te participeren. Als zij de keuze hebben gemaakt om te participeren is de kans
zeer klein dat ze zich voor het evenement terugtrekken uit het proces. Na het evenement is
er mogelijk geen toegevoegde waarde meer van een supporter waardoor de bereidheid om
nog te participeren daalt. Opposanten met productiemacht zullen zich alleen binden als
er duidelijk voordeel is te behalen. Naarmate het evenement vordert in de tijd zal de kans
op voordelen steeds kleiner worden, waardoor het risico groter wordt dat zij afhaken. De
opposanten met hindermacht zijn vanaf het begin nauwelijks bereid om te participeren en
die bereidheid neemt steeds verder af. Dat geldt ook voor de kleine vossen.
De groep met actoren zonder duidelijke preferenties is diffuus. Om die reden bevinden zij
zich in het midden. Immers een deel van de groep wil participeren en het andere deel niet.
Concluderend kunnen we stellen dat het risicoprofiel een belangrijk aspect is in de te
voeren strategie en dat het risico dynamisch is. De bouwsteen risico en de bouwsteen
dynamiek worden om die reden meegenomen in het analysekader.
Bouwsteen:

en

Risico

Dynamiek:
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Kleine vossen
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Naast de risico’s die ontstaan tijdens een eventgerichte gebiedsontwikkeling zijn er ook
externe factoren die het ontstaan van deze risico’s beïnvloeden. De economische situatie
op het moment dat actoren wordt gevraagd om zich definitief vast te leggen op de eerder
gedane toezeggingen zal een rol spelen in het slagen daarvan. Ook concurrentie van
andere ontwikkellocaties is een voorbeeld van externe factoren die het proces zullen
beïnvloeden. Het analysekader wordt daarom geplaatst in een vak met externe factoren.

3.5 Analysekader
Met behulp van de bouwstenen is onderstaand analysekader (figuur 5) tot stand gekomen. Het
model geeft weer dat het type bondgenoot, het risicoprofiel van een actor en de fase waarin
het evenement zich bevindt bepalend is voor de te voeren strategie. Daarnaast zijn er externe
factoren die van invloed zijn op de risico’s en de te voeren strategie.
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Bondgenoot

strategie

Risico

Figuur 5 Analysekader

FASE

De afzonderlijke bouwstenen zijn met pijlen aan elkaar gekoppeld. De pijlen geven aan dat
een bouwsteen invloed heeft op een andere bouwsteen. Uit het model is af te lezen dat de
fase waarin het project zich bevindt invloed heeft op het type bondgenoot, op de te voeren
strategie en het risico. Verder geldt dat het type bondgenoot invloed heeft op de te voeren
strategie, maar de strategie heeft ook invloed op het type bondgenoot. Zo kan het bijvoorbeeld
zijn dat de strategie ervoor zorgt dat een actor een andere bondgenoot kan worden. Ook het
risicoprofiel heeft invloed op de te voeren strategie en door een bepaalde strategie te voeren
zal het risicoprofiel wijzigen. Daarnaast geldt dat elk type bondgenoot een bepaald risicoprofiel
heeft en dat het risicoprofiel invloed heeft op het type bondgenoot. De pijlen aan weerszijden
van het model geven aan dat het een dynamisch proces is. De risico’s, het type bondgenoot en
de strategie kunnen binnen de verschillende fasen van het proces wijzigen.
De drie hoekpunten in het model leiden elk en in combinatie tot een strategie. De
veronderstelling is dat per type bondgenoot en afhankelijk van het risico in elke fase
van het project een eigen strategie gevolgd moet worden. Op basis van de literatuur
kan verwacht worden dat contractvorming en relatiemanagement belangrijke
aspecten zijn in de te voeren strategie.

3.6 Veldonderzoek
Aan de hand van het opgestelde analysekader welke in paragraaf 3.5 is opgenomen zal
gestart worden met het veldonderzoek. In dit onderzoek ligt de focus op de Floriade
Den Haag/Zoetermeer, de Floriade Venlo en de nog te organiseren Floriade in Almere.
In Almere zal op basis van de ervaringen in andere Floriades vooruit gekeken worden
naar 2022. De fase voor het indienen van het Bidbook is in Almere wel afgerond en
kan daardoor vergeleken worden met de andere cases. De uiteindelijke op te stellen
aanbevelingen worden besproken met projectteamleden van de Floriade Almere om ze
te kunnen toetsen op haalbaarheid.
Voor het veldonderzoek worden studies verricht naar documenten die beschikbaar zijn
om de algemene projectinformatie te genereren. Van belang daarbij is de wijze van
organisatie en de mogelijkheden voor binding van actoren aan het evenement en de
gebiedsontwikkeling na die tijd.
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3.7 Uitwerking van cases
Na het veldonderzoek zijn in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de cases uitgewerkt. In de hoofdstukken
zal allereerst een algemene beschrijving worden opgenomen van de betreffende Floriade
qua organisatie, gebiedsontwikkeling, locatie, risico’s etc. Dat zijn de aspecten die in de fase
voor het indienen van het bidbook aan de orde komen. Daarna wordt ingegaan op de rol
van actoren en de risico’s die zij veroorzaken gedurende het proces van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling om vervolgens deze gegevens te toetsten aan het analysekader. Per
casus wordt in gegaan op de invloed van de fasen op het gedrag van actoren, de verdeling van
actoren in typen bondgenoten, de indeling van bondgenoten in de rollen ten opzichte van het
risico, de strategieën die in de cases zijn toegepast en de externe factoren.
Voor de toetsing worden tabel 6 en 7 uit dit hoofdstuk door middel van een arcering ingevuld
zodat per casus duidelijk is hoe de actoren over de bondgenoten zijn verdeeld en welke rollen
zij ten aanzien van het risico innemen. Om vervolgens in het analysehoofdstuk deze tabellen te
combineren en daar uiteindelijk conclusies aan te verbinden en het model, indien nodig, aan te
passen aan de bevindingen van dit onderzoek.
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Na de documentenstudie worden interviews met sleutelpersonen gepland. De vragen
zullen met name betrekking hebben op de genoemde bouwstenen in het analysemodel. De
onderwerpen in de vragenlijst zijn opgedeeld in vragen met betrekking tot de bondgenoten
ten aanzien van gedrag gedurende het proces, de risico gedurende het proces, de invloed
van de fasen op de samenwerking met actoren en de te voeren strategie. De vragenlijst is
opgenomen in bijlage III.

Daarnaast zal op basis van de bevindingen een tabel worden opgesteld met een
strategie per bondgenoot in elke fase van een eventgerichte gebiedsontwikkeling
waarbij ook het risico mede bepalend is. Vervolgens worden ook de conclusies en
aanbevelingen gepresenteerd die de gemeente Almere, en toekomstige organiserende
gemeenten van een eventgerichte gebiedsontwikkeling, kunnen gebruiken om de
eventgerichte gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. Deze uitwerking van de
cases is in onderstaand schema vereenvoudigd weergegeven (figuur 6).

interviews

Analysekader
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onderzoek
bidboek

Gegevens

Deskresearch

Figuur 6 Vereenvoudigd schema uitwerking cases

Toets aan
analysekader

analyse

Conclusies &
aanbevelingen
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4

Floriade Den Haag
/ Zoetermeer 1992
4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de Floriade Den Haag/Zoetermeer in het algemeen, de relatie
met de gebiedsontwikkeling na het evenement en de uitkomsten van de interviews
met betrekking tot de elementen uit het analysekader. Opgemerkt wordt dat deze
casus inmiddels 29 jaar oud is. De toegang tot informatie was hierdoor in eerste
instantie beperkt. Er heeft echter in februari 2013 een overleg plaatsgevonden met de
directeur gebiedsontwikkeling van destijds. Hij gaf aan dat het gehele archief van de
projectorganisatie ligt opgeslagen in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. In dit archief
is een ruime hoeveelheid informatie aanwezig van de Floriade Den Haag/Zoetermeer,
waaronder jaarverslagen, verslagen van commissies, verslagen van overleg tussen
gemeente en NTR en financiële overzichten. In de literatuurlijst is opgenomen welke
dossiers zijn ingezien en welke documenten er in de dossiers aanwezig waren. Door middel
van dit deskresearch en in combinatie met het interview is veel bruikbare informatie
verzameld.

4.2 Bidbook Floriade Den Haag/Zoetermeer 1992
Een bidbook zoals die in Venlo en in Almere zijn opgesteld is niet in een dergelijke vorm
opgesteld voor de Floriade van 1992. Het bidbook was niet uitbundig, maar een zakelijke
beantwoording van de vragen die gesteld waren door de Nederlandse Tuinbouwraad. Met
behulp van dit document, de overige verslagen en de financiële overzichten is achterhaald
wat de verwachtingen van de Floriade 1992 waren. Deze verwachtingen komen in deze
paragraaf aan bod.
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Op 2 november 1984 ontstond bij de gemeente Den Haag en de gemeente Zoetermeer het
idee om gezamenlijk op te trekken in het binnenhalen van de Floriade 1992. Op 20 maart
1986 bekrachtigden de gemeenten deze samenwerking door het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst.
De Tuinbouwraad heeft uiteindelijk besloten dat de gemeente Den Haag en de gemeente
Zoetermeer de Floriade van 1992 mochten realiseren.
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Verwachte effecten en thema
De effecten die men in Den Haag/Zoetermeer verwachtte, hadden met name betrekking
op het verbeteren van het imago van Zoetermeer door bezoekers kennis te laten maken
met de omgeving. Een ander belangrijk aspect was om meer groen voor recreatie te
ontwikkelen. Na het evenement zou een deel van het terrein groen moeten blijven en
gebruikt kunnen worden door bewoners uit Zoetermeer en Den Haag. Daarnaast was een
van de belangrijke aspecten om met de Floriade meer werkgelegenheid te organiseren
en als laatste was het doel om een woonwijk te realiseren na het evenement genaamd
Rokkeveen West (Interview Bosman, 2013, Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer
10, 12, 15).

Locatie
56

Hoofdstuk 4 Floriade Den Haag / Zoetermeer 1992

Zoetermeer is gelegen aan weerszijden van de A12 en ligt ten oosten van Den Haag.
Het zuiden van Zoetermeer ligt op korte afstand van Pijnacker en Berkel en Rodenrijs.
De A12 is een grote barrière voor de gemeente Zoetermeer. Voor de Floriade locatie is
een plek gezocht ten zuiden van de A12 en grenst daar ook aan. Destijds waren er geen
ondernemers in het gebied en was het grotendeels weiland. De aanwijzing van deze
locatie had als doel om Rokkeveen West te ontwikkelen na het evenement.

Afbeelding 1 Luchtfoto met ligging van voormalig Floriade-terrein (Google Maps, 2013)

Organisatie
In de organisatie van de Floriade Den Haag/Zoetermeer waren Den Haag en Zoetermeer
elk voor 50% verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Vanuit beide gemeenten
zijn projectmedewerkers aangesteld die een bijdrage leverden aan het evenement en
de gebiedsontwikkeling na die tijd. Samen met de gemeenten was ook het Rijk en de
Provincie Zuid-Holland betrokken bij het evenement en deze laatste nam ook een deel van
het tekort op de begroting voor zijn rekening. Naast een directeur gebiedsontwikkeling
is een directeur commerciële zaken aangesteld. Binnen de organisatie waren vele
commissies aangesteld om delen van de Floriade tot ontwikkeling te brengen (Interview
Bosman, 2013, Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 11 en 43).

Gebiedsontwikkeling

Afbeelding 2 Luchtfoto Rokkeveen West (Google Maps, 2013)
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Van tevoren was bekend dat het Floriade-terrein deels gebruikt zou worden voor recreatie
doeleinden en dat een deel van het gebied ontwikkeld zou worden tot de wijk Rokkeveen
West. Deze wijk is nu volledig gerealiseerd. Op afbeelding 2 is een luchtfoto van deze
wijk te vinden. Deze wijk bevat een mix van gestapelde en grondgebonden woningen
en is grotendeels projectmatig en relatief snel tot ontwikkeling gekomen. Volgens
Bosman (2013) is de grond voor goede prijzen verkocht. De wijk is door de gerealiseerde
voorzieningen op het Floriade-terrein extra aantrekkelijk gemaakt.

Actoren
Ten tijde van het binnen halen van het bid waren de belangrijkste actoren de gemeente
Den Haag, de gemeente Zoetermeer, het Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Qua
verantwoordelijkheden waren Den Haag en Zoetermeer verantwoordelijk voor het
eindresultaat, maar het Rijk zou een staatsbos realiseren en de Provincie Zuid-Holland
een regionaal groenpark. Verder is uit de jaarverslagen (Noord-Hollands Archief, 2013,
Dossiernummer 4, 5) van die tijd te lezen dat er belang werd gehecht aan het betrekken
van het bedrijfsleven in de omgeving, om op deze manier de economie te stimuleren en de
werkgelegenheid te bevorderen. Dit wordt ook door Bosman (2013) bevestigd.

Risico’s
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Het organiseren van de Floriade nam voor de gemeente Den Haag en de gemeente
Zoetermeer financiële risico’s met zich mee. Er is destijds getracht om een reële
businesscase op te stellen om de risico’s beperkt te houden (Noord-Hollands Archief, 2013,
Dossiernummer 70, 72 en 75).
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4.3 Actoren en risico’s in de praktijk
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de voormalig directeur gebiedsontwikkeling
Floriade Den Haag/Zoetermeer omtrent de actoren en de risico’s. Om de informatie
zoveel mogelijk compleet te krijgen is een archiefonderzoek verricht in het NoordHollands Archief in Haarlem. In de verslagen die zijn gemaakt is nog ruim informatie te
vinden ten aanzien van het gedrag van de actoren en de risico’s. De belangstelling van
actoren om in de Floriade Den Haag/Zoetermeer te participeren was groot (Interview
Bosman, 2013, Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 128). In de verslagen is te
lezen dat het met één hoofdsponsor niet is gelukt om tot een contract te komen, met
alle andere hoofdsponsoren zijn wel contracten gesloten (Noord-Hollands Archief, 2013,
Dossiernummer 4, 5 en 70). In deze paragraaf komen de belangrijkste actoren aan bod
inclusief een beschrijving van de risico’s die zij hebben veroorzaakt.

Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland is een betrouwbare partner gebleken. Ten tijde van het
opstellen van het bid hebben zij zich bereid verklaard om voor een deel van de
investeringen garant te staan. Dit is in de aanloop naar het evenement niet meer gewijzigd
(Interview Bosman, 2013, Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 70).

Deelnemende gemeenten
De deelnemende gemeenten waren de actoren die vanaf het begin verantwoordelijk
waren voor het financiële resultaat en de daarbij behorende risico’s. Zowel Den Haag als
Zoetermeer zijn betrouwbare partners gebleken (Interview Bosman, 2013, Noord-Hollands
Archief, 2013, Dossiernummer 70).

Rijksoverheid
De Rijksoverheid zou verschillende subsidies verstrekken aan de Floriade Den Haag/
Zoetermeer. Een deel van deze toezegging is de Rijksoverheid niet nagekomen. Zo is
een subsidie in het kader van het creëren van werkgelegenheid van ca. EUR 0,5 mln
uiteindelijk niet verstrekt. Ook is de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken
teruggetrokken voor het realiseren van een energiepaviljoen (Noord-Hollands Archief,
2013, Dossiernummer 43, 70).

EU
Uit de documentatie en het interview is niet naar voren gekomen dat er Europese
subsidies zijn verleend voor deze Floriade.

MKB

Gebiedsontwikkelaars
Er zijn geen afspraken gemaakt met gebiedsontwikkelaars voor het evenement. Er
is veel aandacht geschonken aan de planuitwerking van de Floriade in relatie tot
de gebiedsontwikkeling na die tijd, maar men heeft er bewust voor gekozen om de
contractering van deze actoren pas op te starten na het evenement. Volgens Bosman,
(2013) zijn de gronden van deze wijk zeer goed verkocht.

Media
De media heeft op grote schaal bijgedragen aan de bekendheid van het evenement.
De commercieel directeur en de commissie promotie heeft zwaar ingezet op het zoveel
mogelijk bekend maken van het evenement de Floriade. Zowel in binnen- en buitenland
zijn honderden persberichten over deze Floriade gepubliceerd (Interview Bosman, 2013,
Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 122, 125).

Landen
De inzendingen van de landen zijn voor zover bekend allemaal gerealiseerd. Landen wilden
graag meedoen aan het evenement en bij een toezegging zijn dan geen grote risico’s meer
te verwachten (Interview Bosman, 2013).

Bezoekers
De bezoekers zijn uitermate relevant voor het evenement, maar hebben geen invloed
op het te realiseren vastgoed tijdens of na het evenement. De Floriade is met ca. 3,3
mln bezoekers zeer goed bezocht. Wel hebben de bezoekers er voor gezorgd dat de
parkeerinkomsten ver achter bleven (Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 52).
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De ondernemers uit de omgeving speelden een belangrijke rol in het evenement. Zowel
ondernemers uit de tuinbouw als het overige bedrijfsleven. Dit heeft geresulteerd in
verschillende getekende sponsorcontracten. Vlak voor het evenement waren er echter een
aantal actoren die hun bijdrage niet konden leveren door bijvoorbeeld een faillissement.
Een groot deel van het sponsorgeld is door het MKB opgebracht. Toen bleek dat men een
hoofdsponsor niet kon contracteren is besloten om het MKB de gelegenheid te geven om
hun relaties uit te nodigen op de Floriade. Dat leverde een extra omzet op van ca. EUR 8,5
mln (Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 43, 70).

4.4 Casus in relatie tot analysekader
In deze paragraaf wordt beschreven wat de relatie is tussen de bevindingen in de
documentatie, de informatie uit de interviews en het opgestelde analysekader.

Fase
Bij een eventgerichte gebiedsontwikkeling worden drie fasen onderscheiden. De fase voor
het opstellen van het bidbook, de fase na het winnen van het bid en voor het evenement
en de fase na het evenement. Deze worden hieronder beschreven waarbij de nadruk wordt
gelegd op de omgang met actoren in deze fase.

Voor het indienen van het bidbook
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Voor het indienen van het bid zijn met name afspraken gemaakt met overheden die een
deel van het risico op zich wilden nemen danwel een deel van de kosten wilden sponsoren.
Er zijn geen afspraken gemaakt met marktpartijen in deze periode.
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Tussen bidbook en evenement
In deze fase zijn veel gesprekken gevoerd met tal van actoren. Waarbij de nadruk
grotendeels lag op actoren die tijdens het evenement een bijdrage wilden leveren. Actoren
konden verschillende sponsorcontracten tekenen. Een aantal jaren voor de oplevering
van de Floriade zijn de meeste contracten getekend. In die tijd waren ook actoren die hun
toezegging terugtrokken. Het waren met name de opposanten met productiemacht die
terug kwamen op eerdere beloftes.

Na het evenement
Na het evenement is gestart met de gebiedsontwikkeling. De huizenprijzen begonnen
in die tijd te stijgen en de verkoop van de wijk was op dat moment relatief eenvoudig.
Een aantal onderdelen van de Floriade zijn blijven staan en maakten de wijk daarmee
aantrekkelijk.

Bondgenoten
In paragraaf 4.3 is een beschrijving opgenomen van de actoren die betrokken waren bij
de Floriade 1992. In hoofdstuk 3 is in tabel 6 opgenomen dat elk type actor in te delen is in
een type bondgenoot conform de netwerktheorieën van De Bruijn et al. (1999). Tabel 8 is
specifiek ingevuld voor de casus Den Haag/Zoetermeer.

Actoren zonder

Supporters

Opposanten met

Opposanten met

duidelijke

productiemacht

hindermacht
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Kleine vossen

Europese Unie

-

-

-

-

-

Rijksoverheid

-

X

-

-

-

Provincie

X

-

-

-

-

Gemeente

X

-

-

-

-

Bedrijfsleven

-

X

-

X

-

Media

-

X

-

-

-

Landen

X

-

-

-

-

Bezoekers

-

-

-

-

X

Gebiedsontwikkelaars

-

-

-

-

-

Legenda bij tabel 8

61

De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, zijn in het netwerk.

De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, mogelijk zijn in het
netwerk, maar met een zeer kleine kans
X

Van toepassing in casus Floriade Den Haag/Zoetermeer

-

Niet van toepassing casus Floriade Den Haag/Zoetermeer

Tabel 8 Groepen actoren
onderverdeeld naar typen
bondgenoten

De Europese Unie en de gebiedsontwikkelaars hebben geen deel genomen aan de
Floriade. Om die reden zijn deze niet ingedeeld als een bondgenoot. De Rijksoverheid
is ingedeeld als een opposant met productiemacht . De Rijksoverheid heeft subsidies
verstrekt aan het evenement, maar heeft de bijdrage wel verminderd omdat subsidies
nodig waren om de werkloosheid in die tijd te bestrijden. De provincie Zuid-Holland
evenals de deelnemende gemeenten zijn ingedeeld als supporter. Zij hebben zich op
velerlei manieren ingezet om de Floriade en de gebiedsontwikkeling te doen slagen.
Het bedrijfsleven is een diverse groep. Van veel ondernemers was in eerste instantie
niet bekend welke rol zij zouden kunnen spelen in het evenement. Daarmee was het
een groep zonder duidelijke preferenties. Naarmate de ontwikkeling van het evenement
vorderde, werd de groep betrokken bij het evenement en veel actoren participeerden
in het evenement. Om die reden is de groep ook ingedeeld als een opposant met
productiemacht. De Floriade in Den Haag/Zoetermeer is door de media zeer goed
ontvangen. Er werd zeer regelmatig gepubliceerd over dit evenement en heeft er aan
bijgedragen dat er veel bezoekers zijn gekomen. Hiermee wordt de media in deze casus
ingedeeld als een opposant met productiemacht. De landen zijn aan te merken als
supporter. Nadat zij uitgenodigd waren door het Rijk zijn er geen problemen ontstaan met
landen die zich hebben teruggetrokken. De bezoekers zijn als kleine vossen aan te merken,
zij hebben in deze casus geen rol gespeeld in de totstandkoming van vastgoed.
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De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, naar verwachting zijn
in het netwerk, maar dit is niet direct de verwachting.

Risico’s
In de voorgaande paragrafen zijn de risico’s in relatie tot de actoren al een aantal
keren aan bod gekomen. In paragraaf 3.4 is een tabel opgenomen met de verschillende
typen bondgenoten en het risicoprofiel. Voor de casus Den Haag/Zoetermeer is deze
als volgt ingevuld:

Risico
veroorzaken
Supporters
Opposanten met productiemacht
Opposanten met hindermacht
Actoren zonder duidelijke preferenties
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Kleine Vossen

X
X

Risico
dragen

Voordelen risico
incasseren

X
-

-

Aansprakelijk voor
verliezen

X
-
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Legenda bij tabel 9
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom, vervullen in het
netwerk.
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom, niet vervullen in het
netwerk.
X

Van toepassing in casus Floriade Den Haag/Zoetermeer

-

Niet van toepassing casus Floriade Den Haag/Zoetermeer

Tabel 9 Bondgenoten
en risicoprofiel

De supporters hebben het risico van het evenement gedragen en waren daar ook
aansprakelijk voor. De opposanten met productiemacht hebben risico’s veroorzaakt door
bijvoorbeeld het terugtrekken van Rijkssubsidies en ondernemers die hun toezeggingen
niet na konden komen.
Binnen de casus Den Haag/Zoetermeer zijn geen opposanten met hindermacht aan te
wijzen en ook de actoren zonder duidelijke preferenties hebben geen risico’s veroorzaakt.
Opvallend binnen deze casus is dat de Kleine Vossen wel een risico hebben veroorzaakt. In
de verslagen is te lezen dat de bezoekers het parkeren bij het evenemententerrein te duur
vonden, met als gevolg dat zij de auto veelal in Zoetermeer parkeerden en lopend naar het
terrein gingen. Hierdoor is de organisatie een aanzienlijk bedrag aan parkeerinkomsten
misgelopen (Interview Bosman, 2013, Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 52).

Strategie
Om actoren aan de Floriade Den Haag/Zoetermeer te binden zijn verschillende strategieën
toegepast. De meest belangrijke strategie was het relatiemanagement met actoren. Hier
werd stevig op ingezet. Sponsoren werden op allerlei wijze gefêteerd om te laten merken
dat ze waardevol waren voor het evenement en de organisatie. Door bijeenkomsten te
organiseren met actoren waren er ook diverse netwerkmogelijkheden voor actoren die
daar hun voordeel mee konden doen.

Een andere strategie was het gezamenlijk optrekken van de directeuren die
verantwoordelijk waren voor de gebiedsontwikkeling en het evenement. De samenwerking
tussen dit duo heeft goed gewerkt en er was begrip voor elkaars standpunten (Interview
Bosman,2013).
Daarnaast waren er diverse commissies opgericht om de onderdelen van de Floriade tot
een succes te maken. Eén van de commissies was verantwoordelijk voor de marketing
en sponsoring van het evenement. Het verloop van het afsluiten van contracten en de
voortgang ten aanzien van de gesprekken met de actoren over de sponsoring stonden elke
keer op de agenda. Op deze manier konden er tijdig risicomaatregelen genomen worden
indien nodig. Eén van deze risicomaatregelen was het aanhouden van een financiële buffer
om eventuele tekorten in de laatste jaren voor het evenement nog op te kunnen vangen
volgens de directeur gebiedsontwikkeling (Interview Bosman, 2013, Noord-Hollands
Archief, 2013, Dossiernummer 43, 70).
63

Het zorg dragen voor veel publiciteit over de Floriade en de mogelijkheden binnen
de Floriade was eveneens een strategie die volgens de directie succesvol is gebleken
(Interview Bosman, 2013). Met KLM als één van de hoofdsponsoren heeft dat tot reclame
op mondiaal niveau geleid.

Externe factoren
De periode in de aanloop naar de Floriade Den Haag/Zoetermeer werd gekenmerkt door
een slecht economisch klimaat. Het consumentenvertrouwen was een jaar voordat de
Floriade werd geopend -20 (zie bijlage VI Consumentenvertrouwen 1984 – 2013). Vanwege
dit klimaat hebben een aantal potentiële sponsoren aangegeven niet meer te willen
participeren in het evenement (Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 5, 70).
Ook zijn de bestedingen tijdens de Floriade door het slechte economisch tij
achtergebleven. Zo vielen de inkomsten uit boekverkoop, exploitatie van hallen en de
exploitatie van parkeerterrein tegen (Noord-Hollands Archief, 2013, Dossiernummer 5).

4.5 Conclusie
De toetsing van de casus Floriade Den Haag/Zoetermeer aan het analysekader heeft
ondanks de lange tijd tussen dit onderzoek en het evenement goed plaats kunnen vinden.
De documenten in het Noord-Hollands Archief hebben voldoende inzicht gegeven en
ondersteunen de uitkomsten van het interview met de gebiedsdirecteur van destijds. Het
gedrag van actoren in de verschillende fasen is door middel van de uitkomsten van het
interview en het deskresearch vastgelegd. Hierdoor was het mogelijk om de tabellen met
de indeling van bondgenoten en risico’s in te vullen en een aantal toegepaste strategieën
te beschrijven.
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Ten aanzien van de contractvorming hebben de organiserende gemeenten er voor gekozen
om drie verschillende typen sponsorcontracten te ontwikkelen. Een hoofdsponsorcontract,
een sponsorcontract en een subsponsorcontract. Hiermee is uiteindelijk een bedrag van
ca. EUR 5 mln aan sponsoropbrengsten gerealiseerd.
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Afbeelding 4 Floriade-terrein Venlo
(www.frankhanswijk.nl, 2013)

Floriade Venlo 2012

5.1 Inleiding

De Regio Venlo heeft ervoor gekozen om met meerdere gemeenten de Floriade
2012 te organiseren. De organiserende gemeenten waren de gemeenten Venlo,
de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Gennep, de gemeente Helden en de
gemeente Venray. Daarnaast was ook de provincie Limburg mede ondertekenaar
van het bidbook (Regio Venlo, 2004).
De aanleiding voor het indienen van een bidbook was een Regiodialoog die in de
periode 2000 – 2002 heeft plaatsgevonden in Noord-Limburg om te komen tot
vernieuwende ideeën en concepten voor een gebiedsgerichte ontwikkeling van de
regio Noord-Limburg. In dit overleg is vastgesteld dat de Floriade 2012 daar een goede
initiator voor is. Daarnaast ligt het gebied midden in tuinbouwgebieden waardoor een
businesspark Greenport Venlo tot ontwikkeling zou kunnen komen.
In dit hoofdstuk is de casus Floriade Regio Venlo 2012 verder uitgewerkt. Onderdelen
als de relatie met de gebiedsontwikkeling en de betekenis van actoren zullen daarbij
uitgebreid aan bod komen.

5.2 Fase tot aan Bidbook
Voor het casus onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. De documenten die het
meeste inzicht geven in de plannen voor het evenement en de gebiedsontwikkeling
na die tijd zijn te vinden in het bidbook (Regio Venlo, 2004) en in raadsdocumenten.
Deze zijn geraadpleegd en de bevindingen daaruit zijn in deze paragraaf beschreven.
De informatie heeft betrekking op de verwachte effecten, het thema, de risico’s en de
omgang met actoren. Ook de gebiedsontwikkeling komt aan bod vanwege de directe
relatie tussen het organiseren van het evenement en de gebiedsontwikkeling. Immers een
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Medio 2002 is de Regio Venlo gestart met een verkenning om de Floriade 2012 naar Venlo
te halen. Deze verkenning heeft er toe geleid dat de Regio Venlo zich op 9 februari 2004
heeft aangemeld bij de Nederlandse Tuinbouwraad om vervolgens later in het jaar het
bidbook (Regio Venlo, 2004) in te dienen.
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verkaveling die passend is voor het evenement kan bijvoorbeeld totaal niet passend zijn voor
een gebiedsontwikkeling na die tijd. Maar goede mogelijkheden voor een ontwikkelaar na het
evenement kunnen hem doen besluiten om ook een bijdrage te leveren aan het evenement.

Verwachte effecten en thema
Volgens het Bidbook (Regio Venlo, 2004), is het streven van de Floriade 2012 om de tuinbouw te
promoten. De Floriade 2012 moet een podium zijn voor de wereld om het innovatievermogen,
de creativiteit en daadkracht van de tuinbouwsector te tonen. Omdat het gebied midden in een
tuinbouw gebied ligt zijn goede koppelingen mogelijk met de tuinbouwsector in de omgeving
van de Floriade 2012. Zo wordt er een koppeling gelegd met het businesspark Trade Port
Noord dat inmiddels is omgedoopt tot Greenport Venlo wat garant zou moeten staan voor een
duurzame toekomst van het Floriade-terrein. Greenport Venlo is bestemd voor bedrijven die
gaan voor innovatie in de tuinbouwsector. Op dit terrein zou de agrobusiness en agrologistiek
een plek moeten krijgen in de nabijheid van de bestaande tuinbouwactiviteiten.
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Daarnaast was het streven om qua thema het accent op Natuurlijk te leggen. Waarbij de
zintuigen van de bezoekers geprikkeld werden door zien, proeven, voelen, ruiken en horen.
Een ander belangrijk streven was om te laten zien hoe een Groene Stad er in de praktijk uit kan
zien. Venlo is in 2002 tot groenste stad van Nederland gekozen en in 2003 tot groenste stad van
Europa. De relatie tussen Stad en Groen was een belangrijk thema op de Floriade 2012.

Locatie
De locatie is gelegen in de oksel van het klaverblad Zaarderheiken, op de kruising van de
autosnelwegen A73 en A67. Het terrein grenst aan ZON Fresh Park en FloraHolland. De locatie
is begrensd door een natuurgebied, een agrarisch gebied waar eveneens een golfbaan is
aangelegd. Aan de noordzijde van het plangebied is de 2e fase van het businesspark gepland.
Afbeelding 5 Ligging Floriade
Venlo (Google Maps, 2013)

De bruto oppervlakte van het terrein is 80 ha waar uiteindelijk 10 ha van
bebouwd zou kunnen worden.

Organisatie
Ter voorbereiding op de kandidatuur voor de Floriade 2012 is een projectorganisatie
ingericht. Boven deze projectorganisatie stond een stuurgroep. In de stuurgroep zaten de
burgermeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en een projectteam met
medewerkers van de gemeenten. Ook nam de provincie Limburg deel aan de stuurgroep.
In 2004 is besloten om de projectstructuur om te zetten naar een Stichting Regio Venlo
Floriade 2012 met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Er is gekozen om de
Stichting in te richten conform het Raad-van-Beheermodel. Dit model kent een Raad van
Beheer (verantwoordelijk voor algemeen beleid, aanstellen directie en verantwoordelijk
voor administratie en financiën) en een directie (rechtstreekse bevoegdheden om
slagvaardig op te kunnen treden) van vier personen met ervaring op het gebied van
marketing & communicatie, financiën en tuinbouw & uitvoering. De algemeen directeur
was belast met de algemene coördinatie en het relatiebeheer. Daar boven is een Raad van
Toezicht aangesteld die toezicht heeft gehouden op de opdracht en de werkzaamheden
van de directie.

Gebiedsontwikkeling
De beschrijving van de gebiedsontwikkeling is in twee delen op te knippen. De fase voor
het indienen van het bidbook en de fase na die tijd. In de fase voor het bidbook was
het de bedoeling om het gebied te ontwikkelen tot businesspark Greenport Venlo. De
leidende gedachte voor de ontwikkeling is ‘werken in het groen’. Het programma van
de gebiedsontwikkeling was met name gericht op de ontwikkeling van kantoorachtige
gebouwen waar actoren die gericht zijn op tuinbouw zich zouden kunnen vestigen.
Volgens marktonderzoek zou er voldoende marktpotentie zijn (Regio Venlo, 2004,
Interview Linssen, 2013).
Voor het ontwerp van de Floriade 2012 en de gebiedsontwikkeling na die tijd is een
ontwerp gemaakt door architectenbureau Jo Coenen & Co. Het uitgangspunt daarbij is
geweest dat productielocaties op een landschappelijk acceptabel niveau ingepast moeten
worden waarmee het werklandschap van de toekomst zou ontstaan.
Het ontwerp is opgebouwd langs vijf elementen:
• Lagen en lijnen (aanwezige wegen, paden, bossen etc.)
• Bos en beek (laten beleven van bos en beek)
• Eilanden (verschillende open ruimtes in de beslotenheid van bos)
• Poort en pier (de toegang tot het terrein door een poort en de bereikbaarheid over een pier)
• Koning en ontdekker (bezoeker moet koninklijk gevoel krijgen en ontdekker zijn)
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Verder is het van belang om te weten dat er voor de organisatie van het evenement
een projectorganisatie is opgericht zoals hierboven beschreven. Vanuit de gemeente
is een gebiedsontwikkelingsorganisatie opgericht die verantwoordelijk was voor de
gebiedsontwikkeling (Interview Linssen, 2013). Deels overlappen de werkzaamheden van
deze organisaties elkaar. Immers de gebiedsontwikkeling moet passen in het evenement
en het evenement moet ruimte laten voor de gebiedsontwikkeling.
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Afbeelding 6 Ontwerp Floriade-terrein Venlo (Regio Venlo, 2004)

In de fase na het bidbook werd de situatie anders. Zowel de uitgifte van gronden voor bedrijven
en kantoren blijft achter bij de destijds opgestelde grondexploitatie. Een belangrijke reden
van het achterblijven van deze gronduitgifte is de economische crisis en het over aanbod in
kantoren in Nederland. Bij het vaststellen van de plannen voor de gebiedsontwikkeling was
er nog geen sprake van een crisis en het leek erop dat het terrein snel verkocht zou kunnen
worden. Nu dat niet is gebeurd stijgen de kosten in de grondexploitatie terwijl de opbrengsten
achterblijven. Met name de rentelasten van de verworven gronden en de beheerskosten voor
het Floriade-terrein drukken zwaar op de grondexploitatie (Interview Linssen, 2013).
Enkele jaren voor dat de Floriade in 2012 open ging waren er veel actoren die interesse hadden
in een ontwikkeling in dit gebied. Grote ontwikkelaars in Nederland hadden zich bij de
Floriade organisatie gemeld voor een ontwikkeling. Het bleek met het invallen van de crisis
echter niet mogelijk om contracten met deze actoren te sluiten. Geen van de actoren durfde
het aan om risico te lopen in de ontwikkeling. Zelfs de ontwikkelaar (MAB) van de Rabobank
(hoofdsponsor) trok zich terug uit de ontwikkeling. Ook een grote hotelketen, die naast de
Innovatoren een hotel zou ontwikkelen en het ontwerp tot op besteksniveau gereed had, trok
zich terug evenals een welnessexploitant die na de Floriade een groot deel van het terrein wilde
ontwikkelen tot een welnessresort (Interview Linssen, 2013).

De Innovatoren en Villa Flora zijn wel gerealiseerd maar uiteindelijk volledig door publiek
geld. Het bleek niet mogelijk te zijn om harde contracten te sluiten met ontwikkelaars
voor een vastgoedontwikkeling op het terrein. Zelfs het inbrengen van extra financiële
middelen in private projecten zorgden er niet voor dat er contracten gesloten konden
worden. Uiteindelijk is het de publieke partijen gelukt om huurcontracten te sluiten
met MKB bedrijven, zodat het risico van deze ontwikkeling zeer beperkt bleef. Ook is
net naast het Floriade-terrein een kantoor van Enexis in aanbouw. Omdat vanwege
aanbestedingsprocedures dit gebouw niet voor de opening van de Floriade gereed kon
zijn, is dit buiten het plangebied gerealiseerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met
de landen die (tijdelijke) gebouwen hebben gerealiseerd op het Floriade-terrein. De
afspraken hadden betrekking op het overnemen van het vastgoed, zodat deze gebouwen
dienst kunnen doen als werkruimte voor startende ondernemers. De gebiedsontwikkelaar
(Interview Linssen, 2013) geeft aan dat de laatste maanden weer langzaam interesse
ontstaat voor de gronden op het terrein.
69

Actoren
Ten aanzien van de omgang en de strategie ten opzichte van actoren geeft het bidbook
weinig informatie. In een paar regels tekst is aangegeven dat de Floriade organisatie de
manager en initiator is van het aangaan van partnerships met sponsoren en dat de relatie
met het midden- en kleinbedrijf belangrijk is.

Risico’s
In het bidbook is te lezen dat er verschillende maatregelen zijn genomen om de financiële
risico’s van het evenement te beperken. De eerste maatregel is de garantiestelling van
EUR 14 mln door de deelnemende gemeenten en de provincie Limburg. Naast de bijdragen
van de gemeenten en de provincie is rekening gehouden met subsidies vanuit het Rijk en
de Europese Unie.
Daarnaast is beschreven dat er een behoudende begroting is opgesteld. Zo zijn de geraamde
opbrengsten voorzichtig ingeschat en zijn de kosten van het evenement reëel geraamd,
waarbij er nog marge in is gebouwd voor het geval de kosten toch hoger zouden worden.
Van de geraamde kosten is een deel benodigd en/of bruikbaar voor de gebiedsontwikkeling
van Greenport Venlo na het evenement. Deze kosten worden ten laste gebracht van de
grondexploitatie Greenport Venlo. Hiermee wordt de exploitatie van de Floriade 2012 ontlast.
In bijlage IV is een financieel overzicht opgenomen waarin de inkomsten en de uitgaven zijn
opgenomen zoals geraamd in het bidbook (Regio Venlo, 2004).
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Ook is het met behulp van Europese subsidies mogelijk gemaakt om een bestaande boerderij
op de locatie te restaureren en infrastructuur aan te leggen in het gebied. De boerderij kon
door de restauratie blijven staan op het terrein en onderdeel uitmaken van de Floriade.

Ook is er voor het indienen van het bidbook al een contract gesloten met Arcadis voor de
ontwikkeling van de kavels op het terrein tegen een vast bedrag. Door dit contract af te
sluiten was het risico op hogere kosten tot een minimum beperkt.
Het bidbook beschrijft verder dat de Floriade organisatie maximale vrijheid moet krijgen
om het evenement tot een succes te maken, waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn
voor het risicomanagement.

5.3 Actoren en risico’s in de praktijk
In deze paragraaf komen de bevindingen uit de gehouden interviews aan bod ten aanzien
van de rol van actoren en welke risico’s zij kunnen veroorzaken.

Provincie Limburg
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De Provincie Limburg is een betrouwbare partner gebleken in de ontwikkeling van de
Floriade. Vanuit de organisatie Floriade wordt positief gesproken over de rol die zij vervuld
hebben in het mogelijk maken van de Floriade en een aantal vastgoedontwikkelingen
op dit terrein. Volgens de gebiedsontwikkelingsorganisatie (Interview Linssen, 2013) is
de provincie Limburg niet teruggekomen op eerder gedane toezeggingen. De provincie
Limburg stond garant voor EUR 7 mln en heeft er aan bijgedragen dat het vastgoed tot
ontwikkeling kon komen op het moment dat private partijen zich terugtrokken.

Deelnemende gemeenten
De deelnemende gemeenten waren de actoren die vanaf het begin het financiële risico bij
zich hadden liggen en ze probeerden met alle gemeenten het risico zo klein mogelijk te
houden. De organiserende gemeenten hadden echter maar een beperkte rol in de Floriade
BV, waardoor risicoreductie op beperkte schaal mogelijk was.

Rijksoverheid
De Rijksoverheid had voor het indienen van het bid een bedrag van EUR 5 mln toegezegd
als bijdrage aan de Floriade. Toen de tijd echter verstreek kreeg men signalen dat de
Rijksoverheid niet meer van plan was deze bijdrage ook daadwerkelijk over te maken
naar de Floriade organisatie (Interview Linssen, 2013). Om te voorkomen dat de bijdrage
van EUR 5 mln werd geschrapt was het noodzakelijk om dat met een amendement te
voorkomen (zie bijlage V). De Rijksoverheid is daarmee een actor die zeker, vanwege de
grote bedragen, een risico kan vormen in de planontwikkeling van de Floriade.

EU
Voor de aanleg van de benodigde infrastructuur waren subsidies toegezegd door de
Europese Unie. Uiteindelijk is door het aanpassen van de subsidiestructuren binnen de
Europese Unie bijna EUR 1 mln minder bij de gemeenten terecht gekomen dan van te voren
was verwacht (Interview Linssen, 2013).

MKB
Na het winnen van het bid was er grote belangstelling vanuit de lokale ondernemers
om te participeren in de Floriade. Lokale ondernemers hebben echter een korte termijn
horizon. Deelname aan het evenement op termijn en het maken van kosten was
mogelijk als er op korte termijn opbrengsten tegenover stonden. Met behulp van de
Vrienden van de Floriade is getracht om de lokale ondernemers een exclusieve rol te
geven in de organisatie van de Floriade. De groep lokale ondernemers is een groep met
uiteenlopende plannen en actoren die vooraf moeilijk in te schatten zijn. Als er financieel
gewin kan ontstaan zullen zij zeker participeren, ziet men geen kansen dan zal men ook
snel afhaken (Interview Fleuren, 2013). Het zijn echter wel de MKB bedrijven geweest
die voor de organisatie van de Floriade hebben aangegeven een ruimte te willen huren in
Villa Flora na sluiting van de Floriade (Interview Linssen, 2013).

Vrienden van de Floriade

De groep de Vrienden van de Floriade was gemaximeerd op 100 leden. Hiermee werd het
een exclusief recht om lid te zijn van deze groep. Als men lid was kreeg men verschillende
voordelen, zo was het toegestaan om het logo van De Vrienden te voeren in reclame uitingen
van het eigen bedrijf, werden er gratis entreekaartjes geleverd aan Vrienden en werden er
speciale bijeenkomsten belegd met de Vrienden. Deze bijeenkomsten waren volgens een
ondernemer zeer exclusief en werden vaak gecombineerd met een bezoek aan het Floriadeterrein zodat de Vrienden betrokken werden in de ontwikkeling. Op de bijeenkomsten
ontstonden er veel contacten tussen ondernemers onderling, wat voor een aantal heeft geleid
tot nieuwe productontwikkelingen binnen het eigen bedrijf (Interview Fleuren, 2013).
Volgens de ondernemers was de oprichting van De Vrienden bedoeld om 100 goede
ambassadeurs voor het evenement aan te stellen. Door de goed verzorgde bijeenkomsten
en de extra’s die de Vrienden kregen ten opzichte van andere actoren is de organisatie daarin
geslaagd. Echter, vlak voor de opening van het evenement kregen De Vrienden te horen dat zij,
in tegenstelling tot de uitnodiging die zij hadden gehad, niet welkom waren tijdens de officiële
opening van de Floriade omdat er niet voldoende plek was. Na veel commotie zijn er extra
plekken gerealiseerd, maar deze gebeurtenis heeft bij een aantal ondernemers gezorgd voor
negatieve gedachten over het evenement.
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Een bijzondere groep, die door de Floriade B.V. is opgericht, is de groep De Vrienden van de
Floriade. Deze groep is vier jaar voor de start van de Floriade in Venlo opgericht met als doel om
ondernemers te vinden die een bijdrage zou willen leveren aan de Floriade. Deelname aan deze
groep gaf geen garantie dat een ondernemer dan ook een bijdrage mocht leveren ten tijde van
het evenement. Een deel van de ondernemers geeft echter wel aan dat door de deelname aan
de Vriendengroep zij wel degelijk een mogelijkheid hebben gehad om een bijdrage te leveren
aan het evenement. Daarnaast zijn er groepen ondernemers die buiten het evenement werden
gehouden. Als voorbeeld werd gegeven dat de catering van het evenement aan een landelijke
cateraar werd gegund, waardoor de lokale horeca geen bijdrage kon leveren aan de Floriade.
Hierdoor raakte een deel van de ondernemers minder geïnteresseerd waardoor negatieve
berichtgeving is ontstaan. Het was immers wel nodig om EUR 7.000,- te betalen om Vriend te
mogen zijn, maar garantie op deelname was er niet (Interview Fleuren, 2013).

Volgens ondernemers uit de Vriendengroep is het belangrijk om lokale ondernemers te
betrekken bij het evenement, omdat zij passie voelen voor hun (markt)omgeving, verder is
het belangrijk om een enthousiaste leider te hebben binnen de Vriendengroep. Die leider
kan ervoor zorgen dat actoren ook ambassadeurs blijven. In Venlo is de samenwerking van
de Vrienden dermate goed geweest dat halverwege 2013 een reünie wordt georganiseerd
(Interview Fleuren, 2013).
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De gebiedsontwikkelingsorganisatie vanuit de gemeente Venlo is teleurgesteld in
de projectontwikkelaars (Interview Linssen, 2013). Met velen waren vergevorderde
gesprekken over een vastgoedontwikkeling op het terrein. Aangezien de ontwikkelaars,
mede vanwege het ontstaan van de crisis, niet hun handtekening onder contracten wilden
zetten, zijn er geen vastgoedontwikkelingen tot stand gekomen met privaat geld. De
ontwikkelaars wilden geen enkel risico lopen in een vastgoedontwikkkeling op dit terrein
in deze omgeving, terwijl er wel diverse intentieovereenkomsten waren getekend. De
gebiedsontwikkelaars zorgden daarmee een aantal jaren voor de opening van de Floriade
voor een aantal grote risico’s.

Media
De media heeft een grote rol in het bepalen van het imago van de Floriade. Na het bekend
worden van het verlies van de Floriade in Venlo zijn er veel negatieve reacties gekomen
op het organiseren van een Floriade, terwijl de regio en de lokale ondernemers op grote
schaal hebben geprofiteerd van de voordelen van de Floriade (Interview Fleuren, 2013).
Nu er negatief over de Floriade wordt gecommuniceerd leeft de gedachte dat dit een
negatieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling van Greenport Venlo.

Landen
De inzendingen van de landen zijn voor zover bekend allemaal gerealiseerd. Met een
aantal landen zijn nog afspraken gemaakt over het behouden van het gerealiseerde
vastgoed (Interview Linssen, 2013). Over het algemeen willen landen graag participeren.
Als de toezegging is gedaan zijn er geen grote risico’s meer te verwachten.

Bezoekers
Bezoekers zijn uitermate relevant voor een succesvol evenement, maar hadden in deze
casus geen invloed op het te realiseren vastgoed tijdens of na het evenement.

5.4 Casus in relatie tot analysekader
In deze paragraaf wordt beschreven wat de relatie is tussen de bevindingen in het
bidbook, de informatie uit de interviews en het opgestelde analysekader.

Fase
Bij een eventgerichte gebiedsontwikkeling worden drie fasen onderscheiden. De fase voor
het opstellen van het bidbook, de fase na het winnen van het bid en voor het evenement
en de fase na het evenement. Deze worden hieronder beschreven, waarbij de nadruk wordt
gelegd op het omgaan met actoren in deze fase.

Voor het indienen van het bidbook

Tussen bidbook en evenement
In deze fase zijn veel gesprekken gevoerd met tal van actoren. Waarbij onderscheid is
te maken met actoren die een inzending wilden leveren en realiseren ten tijde van het
evenement en een groep van actoren die na het evenement zich wilden vestigen op het
terrein. De inzendingen van de deelnemende landen zijn gerealiseerd en ten tijde van het
evenement zijn ook afspraken gemaakt met ondernemers die een bijdrage konden leveren
aan de opbouw van het terrein. De gesprekken met ontwikkelaars hebben uiteindelijk
niets opgeleverd. De gerealiseerde gebouwen op het terrein zijn met publiek geld
gerealiseerd. Wel is het gelukt om ondernemers te benaderen die zich wilden vestigen in
Villa Flora, hierdoor is het mogelijk geworden om dit gebouw te realiseren.

Na het evenement
Nu het evenement is afgelopen heeft Greenport Venlo te maken met de
afterevenementendip. Er ligt een groot terrein te wachten op ontwikkelingen en de
activiteiten op het terrein zijn nu zeer beperkt. Grote delen van de gerealiseerde gebouwen
staan nog leeg. Wel zijn er afspraken gemaakt met landen die hun gerealiseerde
gebouwen hebben laten staan op het terrein. Deze gaan gebruikt worden door startende
ondernemers. Er wordt acquisitie verricht om de gronden de komende jaren te verkopen.
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In de fase voor het indienen van het bidbook is er bewust voor gekozen om geen
marktpartijen of ondernemers te betrekken. Er is met name op bestuurlijk niveau getracht
overeenstemming te bereiken met de deelnemende gemeenten, de provincie Limburg
en andere (inhoudelijke) partners in het gebied. Ten aanzien van de gebiedsontwikkeling
na die tijd zijn geen actoren in deze fase betrokken om na het winnen van het bid nog
volledige vrijheid te hebben van handelen.

Bondgenoten
In paragraaf 5.3 is een beschrijving opgenomen van de actoren die betrokken waren bij
de Floriade 2012. In hoofdstuk 3 is in tabel 6 opgenomen dat elk type actor in te delen is in
een type bondgenoot conform de netwerktheorieën van De Bruijn et al. (1999). Tabel 10 is
specifiek ingevuld voor de casus Floriade Venlo.

Supporters
Europese Unie
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Opposanten met
productiemacht

Opposanten met
hindermacht

Actoren zonder
duidelijke
preferenties

Kleine vossen
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-

X

-

-

-

Rijksoverheid

-

X

-

-

-

Provincie

X

-

-

-

-

Gemeente

X

-

-

-

-

Bedrijfsleven

-

X

X

X

-

Media

-

X

X

-

-

Landen

X

-

-

-

-

Bezoekers

-

-

-

-

X

Gebiedsontwikkelaars

-

X

-

X

-

Legenda bij tabel 10
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, zijn in het netwerk.
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, naar verwachting
zijn in het netwerk, maar dit is niet direct de verwachting.
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, mogelijk zijn in het
netwerk, maar met een zeer kleine kans
X

Van toepassing in casus Floriade Venlo

-

Niet van toepassing casus Floriade Venlo

Tabel 10 Groepen actoren
onderverdeeld naar typen
bondgenoten

De Europese Unie is vanwege het beperken van het subsidiebedrag ingedeeld als een
opposant met productiemacht. De Europese Unie ondersteunde de ontwikkeling wel,
maar verkleinde de bijdrage, waardoor de organiserende gemeenten met een financieel
probleem te maken kregen. De Rijksoverheid is eveneens als een opposant met
productiemacht ingedeeld. De Rijksoverheid heeft subsidie verstrekt aan het evenement,
maar de kans was aanwezig dat deze subsidie zou verdwijnen.
De provincie Limburg evenals de deelnemende gemeenten zijn ingedeeld als supporter.
Zij hebben zich op velerlei manieren ingezet om de Floriade en de gebiedsontwikkeling te
doen slagen.
Het bedrijfsleven is een diverse groep. Van veel ondernemers was in eerste instantie niet
bekend welke rol zij zouden kunnen spelen in het evenement of de gebiedsontwikkeling.
Daarmee was het een groep zonder duidelijke preferenties. Naarmate de ontwikkeling van
het evenement vorderde, werd de groep verdeeld tussen opposanten met productiemacht
(bedrijven die kansen kregen en geld konden verdienen) en opposanten met hindermacht
(bedrijven die buiten de ontwikkeling kwamen te staan).De media was in eerste instantie
positief over de Floriade en heeft in de berichtgeving daarover veel aandacht kunnen
trekken naar de Floriade. Na het evenement verschijnen er hoofdzakelijk negatieve

berichten over de Floriade, waardoor het minder aantrekkelijk wordt voor actoren om zich
in dit gebied te vestigen of vastgoed tot ontwikkeling te brengen. De gebiedsontwikkelaars
zijn aan te duiden als opposanten met productiemacht. Zij hadden namelijk de intentie om
tot een ontwikkeling te komen, maar hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Daarnaast
is het een groep zonder duidelijke preferenties. Gebiedsontwikkelaars zouden mogelijk
alleen geïnteresseerd zijn in een bouwclaim na die tijd en minder interesse hebben in
het evenement. De landen zijn aan te merken als supporter. Zij leverden een belangrijke
bijdrage aan het evenement. Ten slotte zijn de bezoekers zijn als kleine vossen aan te
merken. Hun rol in de realisatie van vastgoed is zeer beperkt geweest.

Risico’s
In de voorgaande paragrafen zijn de risico’s in relatie tot de actoren al een aantal keren
aan bod gekomen. In paragraaf 3.4 is een tabel opgenomen met de verschillende typen
bondgenoten en het risicoprofiel. Tabel 11 is specifiek ingevuld voor de casus Venlo.

Risico dragen

Voordelen risico
incasseren

Aansprakelijk
voor verliezen

Supporters

-

X

-

X

Opposanten met productiemacht

X

-

-

-

Opposanten met hindermacht

X

-

-

-

Actoren zonder duidelijke preferenties

X

-

-

-

Kleine Vossen

-

-

-

-

Legenda bij tabel 11
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom,
vervullen in het netwerk.
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom,
niet vervullen in het netwerk.
X

Van toepassing in casus Floriade Venlo

-

Niet van toepassing casus Floriade Venlo

De supporters in Venlo hebben het risico gedragen en waren uiteindelijk ook aansprakelijk
voor het ontstane verlies. Zij hebben maatregelen moeten nemen om het verlies in de
exploitatie te dekken.
De opposanten met productiemacht hebben grote risico’s veroorzaakt. Doordat zij relatief
kort voor de opening van het evenement zich terug hebben getrokken, zijn er grote risico’s
opgetreden ten aanzien van de grondexploitatie van Greenpark Venlo. De opposanten met
hindermacht hebben risico’s veroorzaakt door de negatieve berichtgeving over de Floriade.
Ook een deel van de actoren zonder duidelijke preferenties hebben risico’s veroorzaakt
door niet tot ontwikkeling te komen in het gebied of geen bijdrage meer te willen leveren
aan het evenement. Dit is echter wel een beperkt risico gebleven. De kleine vossen hebben
geen risico’s met zich meegebracht.
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Risico
veroorzaken
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Strategie
In Venlo is er bewust voor gekozen om in de bidbookfase geen deals te sluiten met
actoren die een deel van de gebiedsontwikkeling zouden realiseren ten tijde van het
evenement of na afloop van het evenement. In de fase na het winnen van het bid is de
acquisitie opgestart met actoren die wel vastgoed konden ontwikkelen op deze locatie.
Doordat de organisatie van het evenement en de organisatie, die verantwoordelijk was
voor de gebiedsontwikkeling na die tijd, geen goede relatie met elkaar hadden is deze
strategie niet succesvol gebleken. Bij de gebiedsontwikkelaar leeft sterk de gedachte dat
de organisatie Floriade BV, maar een belangrijk doel had en dat was het ontwikkelen en
mogelijk maken van het evenement de Floriade. De gebiedsontwikkeling na die tijd was
voor de directeur van de Floriade BV geen belangrijk criterium in het maken van keuzes ten
aanzien van de programmering.
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Organisator
evenement

Organisator
gebiedsontwikkeling

Organisator
evenement

Organisator
gebiedsontwikkeling

Evenement

Gebiedsontwikkeling

Evenement

Gebiedsontwikkeling

Organisatue evenement Floriade Venlo 2012

Gewenste organisatie om evenement en
gebiedsontwikkeling gelijktijdig te ontwikkelen

Figuur 7 Overzicht
relatie organisator
evenement en organisator
gebiedsontwikkeling

Omdat de samenwerking tussen deze twee partijen ontbrak konden in de acquisitiefase
weinig toezeggingen gedaan worden aan actoren die na het evenement zich wilden
vestigen op het Floriade-terrein. Als voorbeeld werd gegeven dat een actor die al voor
het evenement vastgoed wilde realiseren zodat het een bijdrage kon leveren aan het
evenement en na afloop de definitieve invulling zou krijgen niet tot realisatie kwam omdat
het niet zou passen in de maatvoering van de kavels ten tijde van het evenement. Hierop
is de deal destijds gestrand en is een ontwikkeling van deze actor uitgebleven (Interview
Linssen, 2013).
Een andere strategie die wel gedeeltelijk tot succes heeft geleid is de wijze waarop het
MKB is betrokken. Een groot deel van de ondernemers die betrokken waren in de Vrienden
van de Floriade hebben voordelen gehad bij deze vorm van participatie. De participatie
van de ondernemers was vooral gericht op het evenement (Interview Fleuren, 2013).
Uit het bidbook en uit de interviews is niet gebleken dat netwerkmanagement actief is
toegepast op actoren die mogelijk wilden participeren in de gebiedsontwikkeling. Wel
is er acquisitie verricht om actoren geïnteresseerd te krijgen voor een bijdrage aan de
gebiedsontwikkeling.

Externe factoren
Voor een belangrijk deel is de economische crisis de veroorzaker van het gegeven dat
de uitgifte van het Floriade-terrein achter blijft bij eerdere prognoses. Ook het binden
van actoren in de fase voor het evenement verliep om die reden moeizaam. Daarnaast
gaven enkele actoren aan dat vanwege de crisis men zich meer ging concentreren op
investeringen in de Randstad waardoor investeringen in Venlo geen doorgang meer kon
vinden. Op dit moment ligt het terrein er verlaten bij. Het gerealiseerde vastgoed door
publieke partijen staat deels leeg en is niet uitnodigend. Door de ligging in de bossen is
het terrein ook slecht zichtbaar waardoor de aantrekkelijkheid om er nu te investeren
(nog) niet heel groot is. In bijlage VI is een overzicht opgenomen van het verloop van het
consumentenvertrouwen. Hieruit is af te lezen dat de Floriade Venlo in een relatief slechte
periode is gestart met de daadwerkelijke contractvorming en ook na het evenement nog
de gevolgen van de crisis ondervindt.

5.5 Conclusie
De toetsing van de casus Floriade Venlo aan het analysekader heeft goed plaats kunnen
vinden. Het gedrag van actoren in de verschillende fasen is door middel van de uitkomsten
van de interviews vastgelegd. Hierdoor was het mogelijk om de tabellen met de indeling
van bondgenoten en risico’s in te vullen en de toegepaste strategieën te beschrijven. Er
is geconstateerd dat de werkelijkheid anders was dan het bidbook vooraf beschreef. Dat
heeft belangrijke lessen opgeleverd. Deze input wordt gebruikt in Hoofdstuk 7 Analyse en
de daarop volgende conclusies en aanbevelingen.
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Ten aanzien van de contractvorming is gekozen voor een strategie van het sluiten van
een intentieovereenkomst bij de mogelijke start van een vastgoedontwikkeling. Tijdens
het proces was het de bedoeling om deze intentieovereenkomsten uit te werken tot een
samenwerkingsovereenkomst om vervolgens een realisatieovereenkomst te sluiten. Deze
strategie heeft er niet toe geleid dat er vastgoed is gerealiseerd. Uit het gesprek met de
gebiedsorganisatie is gebleken dat gedurende enkele jaren voor de start van de Floriade
de eerste verkennende gesprekken plaats hebben gevonden met actoren die een bijdrage
wilden leveren aan het evenement door bijvoorbeeld een vastgoedontwikkeling te starten.
Na lang onderhandelen leek er overeenstemming te bestaan over de voorwaarden waarop
de ontwikkeling kon gaan starten. Verder dan intentieovereenkomsten is de organisatie
echter nooit gekomen. Daarnaast merkten zij op dat naarmate de tijd verstreek en de
datum van de opening van het evenement naderde actoren ineens aanvullende eisen
gingen stellen. Een voorbeeld daarvan is de hotelontwikkeling die naast de Innovatoren
gerealiseerd zou worden. De overeenstemming over de locatie en het ontwerp was
bereikt, het ontwerp was al grotendeels tot besteksniveau uitgewerkt, toen vlak voor de
definitieve afronding de hotelontwikkelaar aangaf het hotel alleen te kunnen realiseren
indien een casino in het hotel werd toegestaan. De gebiedsontwikkelingsorganisatie kon
daar niet in meegaan, mede ook vanwege het gegeven dat er in Venlo afspraken liggen
met Holland Casino over het toestaan van nieuwe casino’s binnen de gemeentegrenzen.
Hierdoor zijn de onderhandelingen vastgelopen en is het hotel niet tot ontwikkeling
gekomen (Interview Linssen, 2013).

6

Floriade
Almere 2022

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de Floriade Almere in het algemeen, de
relatie met de gebiedsontwikkeling na het evenement en de uitkomsten van de interviews
met betrekking tot de elementen uit het analysekader. De fase voor het indienen van het
bidbook kan beschreven worden omdat deze in 2012 is opgesteld (Gemeente Almere,
2012). De fase tussen bidbook en evenement vindt plaats van 2012 tot 2022. Op basis van
de vorige cases wordt beschreven in hoeverre Almere geleerd heeft van vorige Floriades en
ervaringen kan gebruiken om de risico’s te beperken.

6.2 Bidbook Floriade Almere 2022
In deze paragraaf volgt een beschrijving van de plannen voor de Floriade 2022 in Almere.
Als eerste behandelt deze paragraaf de effecten en het inhoudelijke thema van de
Floriade, daarna komt de locatie aan bod om vervolgens de organisatiestructuur van de
Floriade 2022 te beschrijven. Hiermee ontstaat een beeld van de plannen die de gemeente
Almere heeft voor dit evenement en de gebiedsontwikkeling na die tijd.
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Op 21 juni 2012 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Almere de
gemeenteraad geïnformeerd over de plannen om een bid uit te brengen op de organisatie
van de Floriade in 2022 (zie bijlage I). Vervolgens is op 26 juni 2012 door de gemeenteraad
besloten om het bid ook daadwerkelijk uit te gaan brengen. Vervolgens heeft de
Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) op 24 september 2012 bekend gemaakt dat Almere de 7e
editie van de Floriade mag organiseren.
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Verwachte effecten en thema
Het Voorstel aan de Gemeenteraad (zie bijlage I) beschrijft de kansen voor de stad en
de regio waar de gemeente Almere mee te maken krijgt nu zij de Floriade in 2022 mogen
organiseren. De Floriade 2022 heeft het thema Growing Green Cities gekregen. Volgens
het raadsvoorstel zal dit bijdragen aan het groen/blauwe karakter van de stad. Uit het
raadsvoorstel wordt verder duidelijk dat de Floriade niet gezien moet worden als een
eenmalig evenement, maar dat ook de gebiedsontwikkeling een belangrijk aspect is en
ook blijvend resultaat op moet leveren. Het voorstel beschrijft verder dat de Floriade 2022
een positief effect zal hebben op de beeldvorming van de stad, de naamsbekendheid van
Almere en daarmee een impuls kan geven aan het vestigingsklimaat voor wonen, werken
en regionale voorzieningen. Volgens een rapport van de Kamer van Koophandel, de
Rabobank en de Vereniging Bedrijfskring Almere (Marring, N., et al., 2011) mag gerekend
worden op een investeringseffect van circa EUR 230 mln in de stad en de regio. De directe
bestedingen van bezoekers wordt geraamd op circa EUR 250 mln tot EUR 380 mln.
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De argumenten in het raadsvoorstel om de Floriade te gaan organiseren zijn positief
geformuleerd. Het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 ondersteunt dat grotendeels.
In voorgaande Floriades zijn ook andere ervaringen opgedaan. Het floriade-terrein in
Venlo ligt er op dit moment verlaten bij en zorgt daar (nog) niet voor een bijzondere
gebiedsontwikkeling. Ook het lijden van verlies op de exploitaties komt vaak als negatieve
berichtgeving in de media. De gemeente Almere probeert ook een businesscase te
presenteren die sluitend is en beschrijft zelf dat er voorzichtig is geraamd. De geraamde
opbrengsten zijn een bodem die de komende jaren met actieve participatie van partners
verder kan groeien (Gemeente Almere, 2012).
Het thema van de Floriade 2022 is Growing Green Cities. Aan de hand van dit thema
wil de gemeente Almere door de bevolkingsgroei op de wereld en de trek naar de stad
innovatieve tuinbouw combineren met een duurzame ontwikkeling van steden. Door deze
thema’s te combineren wil men een wereldtentoonstelling maken, waarbij samenwerking
tussen actoren centraal staat, omdat samenwerking kan leiden tot innovatie en groei op
het gebied van Growing Green Cities (Interview Meijer, 2013).

Afbeelding 8 Floriade-terrein
Almere 2022
(Gemeente Almere, 2012)

Afbeelding 7 Logo
Floriade Almere 2022
( Gemeente Almere,2012)

Locatie
De locatie waar de Floriade 2022 wordt georganiseerd ligt midden in de stad Almere. Het
terrein grenst aan de ene zijde aan de oevers van het Weerwater en aan de andere zijde
aan de rijksweg A6. In afbeelding 9 is aangegeven waar de locatie van het terrein zich
bevindt in Almere. Afbeelding 10 is een luchtfoto van het toekomstige Floriade-terrein.
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Afbeelding 9 Ligging
Floriade-terrein
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(Gemeente Almere, 2012)

Het terrein is nu in gebruik als recreatieterrein. Naast de bossen zijn er enkele
ondernemers in het gebied actief waaronder een watersportondernemer, een camping,
een restaurant, een haven en enkele andere watersportgerelateerde bedrijven.

Afbeelding 10 Ligging
Floriade-terrein
(Google Maps, 2013)

Na het evenement vormt het evenemententerrein een nieuwe stadswijk genaamd Almere
Floriade. Deze wijk moet het karakter krijgen van wonen in het park waar cultuur, natuur
en recreatie de boventoon voeren. Het ontwerp voor Almere Floriade is getekend door
Winy Maas van het bureau MVRDV met als doel een wijk te ontwerpen die het prototype is
van een Green City.

Organisatie
Voor het indienen van het bidbook is een Stuurgroep Floriade opgericht waar de
wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere voorzitter van is. Nu
Almere de Floriade ook daadwerkelijk mag organiseren is op basis van het contract
met de NTR een Stichting Floriade 2022 in oprichting geformeerd onder leiding van de
gemeente Almere. Partners zijn de provincie Flevoland, de NTR en het bedrijfsleven
met vertegenwoordigers van de Metropoolregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en het
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf. Onder deze stichting wordt een projectbureau
ingesteld om de verdere organisatie en de eerste werkzaamheden in gang te zetten.
Deze stichting is ook verantwoordelijk voor het opzetten van de BV Floriade en het
toezicht daarop. De BV is een onafhankelijk organisatie die vrij in de markt kan opereren.
Deze BV krijgt de grond voor de wereldtentoonstelling in gebruik en zal die na de
Floriade terugleveren aan de gemeente. De bevoegdheden van de aandeelhouders,
de Raad van Commissarissen en de directie van de BV zullen de komende jaren verder
worden uitgewerkt.

Afbeelding 11
Lappendeken van tuinen
(Gemeente Almere, 2012)

Bij het opstellen van het bidbook is al bepaald dat het Floriade-terrein na het evenement
ontwikkeld wordt tot een stadswijk die door de ruimtelijke structuur en invulling een icoon
op zich is. Bij het conceptuele ontwerp van de Floriade 2022 is het uitgangspunt geweest
om het terrein te verdelen als een lappendeken van tuinen welke over de bestaande locatie
wordt gelegd. Dit concept is te zien op afbeelding 11. Het totale Floriade gebied is 45 ha
exclusief parkeren.

Vervolgens zijn de bestaande functies (deels) in het gebied, die in paragraaf 6.2 aan de
orde zijn gekomen, ingepast in deze lappendeken en is de benodigde infrastructuur op het
terrein ingepast. Uiteindelijk is daardoor een plan tot stand gekomen wat een structuur
van kavels geeft die gebruikt kan worden voor exposities tijdens de Floriade, maar ook als
vastgoedontwikkeling voor, tijdens of na de Floriade. De ontstane verkaveling is wel flexibel.
Kavels kunnen aan elkaar verbonden worden en op maat worden gemaakt. Het is daardoor
geen blauwdrukplanning. De flexibiliteit in deze verkaveling is een belangrijke aanpassing
ten opzichte van eerdere Floriades. De ervaringen in Venlo met een vast verkaveling zijn niet
positief. Er is een voorbeeld van een vastgoedontwikkeling die niet gerealiseerd kon worden
vanwege de vaste afmetingen van de kavel (Interview Linssen, 2013).

Hoofdstuk 6 Floriade Almere 2022

Gebiedsontwikkeling
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Naast de verkaveling staat ook het programma van de gebiedsontwikkeling niet vast. Wel
zijn er zones aangewezen waar in totaal 600 woningen, 41.000 m2 commerciële functies,
1,7 ha leisure, 2 ha onderwijs en enkele andere functies, gerealiseerd kunnen worden. Door
het programma grof te bepalen en het niet volledig per locatie vast te stellen kan er betere
aansluiting gevonden bij de marktvraag op dat moment. Deze wijze van programmering komt
voornamelijk voort uit de lessen die de economische crisis heeft gebracht.
Naast de gebiedsontwikkeling op de locatie zelf beschrijft het rapport van de Economische
verkenning van de Floriade (Marring, N., et al., 2011) ook dat de Floriade buiten het terrein van
invloed is op gebiedsontwikkelingen. De Floriade kan als katalysator dienen voor ingrepen
in omliggende gebieden. Om die reden wil de gemeente Almere al ruim voor het evenement
starten met de gebiedsontwikkeling, maar dat staat nog op gespannen voet met de regels van
het BIE (Bureau International des Expositions) omtrent wereldexpo’s (Interview Meijer, 2013)
waarin is opgenomen dat het evenemententerrein een afgesloten terrein moet zijn.
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Actoren
Zoals eerder in literatuuronderzoek is gebleken kunnen grootschalige evenementen
als een Floriade niet slagen zonder de participatie van actoren in een evenement en de
gebiedsontwikkeling na die tijd. In Almere is ervoor gekozen om al in de bidbookfase
een aantal belangrijke actoren te betrekken in het tot stand komen van het bidbook. Het
betrekken van actoren werd zo belangrijk geacht, dat elke wethouder zijn eigen contacten
in de stad heeft benaderd om deze actoren geïnteresseerd te krijgen voor de Floriade 2022.
Enkele grote actoren hebben in deze fase al toezeggingen gedaan of intentie verklaringen
getekend omtrent hun bijdrage in de Floriade 2022. Deze actoren zijn onder andere
Amvest, Ymere en Staatsbosbeheer.
Het bidbook (Gemeente Almere, 2012) van Almere beschrijft ook hoe zij om willen gaan
met actoren en sponsoren. Zo geeft het bidbook aan dat de komende jaren actief wordt
gezocht naar sponsoren. Net zoals in Venlo zullen er verschillende niveaus van sponsoring
ontstaan. De bekende vormen van sponsoring zijn financiële en materiële bijdragen aan
het evenement, daarnaast worden vaak Vriendengroepen opgericht waar ondernemers uit
de stad deel van uit kunnen maken. Daarnaast wil Almere ook steden en landen benaderen
die willen participeren vanwege het thema Growing Green Cities.
In het bidbook wordt verder de belofte gedaan dat het proces van het zoeken naar
sponsoren zo wordt ingericht dat elke onderneming kan participeren mits er voldoende
affiniteit met het onderwerp is.

Belangrijke actoren die in het bidbook worden genoemd zijn:
• De Rijksoverheid, in verband met de verbreding van de A6 en de schaalsprong
die Almere moet maken
• Stakeholders, waaronder Amvest en Ymere die risicodragend willen participeren
in de gebiedsontwikkeling
• Green City Partners, waaronder Staatsbosbeheer die bereid is om renderende
investeringen te doen
• Het Bedrijfsleven, waaronder de groep De Vrienden van de Floriade
• De Wetenschap, waaronder Wageningen University & Research Centre, TU Twente,
Christelijke Agrarische Hogeschool, Nyenrode, Food Valley etc. voor het bijdragen
van kennis en innovatiemogelijkheden.
Begin 2013 zijn ruim 900 bedrijven bij de gemeente bekend die hebben aangegeven op een
bepaalde manier te willen participeren in het evenement en/of de gebiedsontwikkeling
na die tijd. Met de meeste actoren zijn intake gesprekken gevoerd en vastgelegd in een
gespreksverslag. Er zijn nog geen ‘harde’ afspraken gemaakt.

Risico’s
In voorgaande edities van Floriades hebben een aantal gemeenten miljoenen euro’s
verlies geleden. Ook in Almere is het risico aanwezig op het ontstaan van een verlies na
afloop van het evenement.

De gemeente Almere heeft in de fase van het opstellen van het bidbook wel een aantal
maatregelen genomen om het risico op een verlies te voorkomen. De maatregelen zijn:
1.	Het breder trekken van het thema van de Floriade door de verstedelijkingsproblematiek er
aan toe te voegen
2. Het opstellen van een reële businesscase
3. Het verbinden van actoren in de fase van het opstellen van het bidbook
4. Het realiseren van de Floriade en daarmee de gebiedsontwikkeling op een goede locatie

Hoofdstuk 6 Floriade Almere 2022

De manier waarop Almere om gaat met het betrekken van actoren is ten opzichte
van voorgaande Floriades anders. Zowel in Den Haag/Zoetermeer als Venlo zijn in de
bidbookfase bewust geen afspraken gemaakt met gebiedsontwikkelaars om na die tijd
nog vrijheid van handelen te hebben. Almere heeft er juist voor gekozen om actoren te
betrekken om op die manier risico’s te kunnen reduceren. Daarnaast besteedt het bidbook
ten opzichte van het bidbook Venlo veel meer aandacht aan de rol van participerende
actoren. De potentie om succesvol actoren te binden zal daardoor groter zijn dan in andere
Floriades. Het daadwerkelijke succes is wel afhankelijk van het relatiemanagement in de
periode naar aanloop van het evenement.
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Ad 1. De Floriade is van oorsprong een tuinbouwtentoonstelling. De gemeente Almere
heeft ervoor gekozen om naast het thema tuinbouw ook het thema van de verdergaande
verstedelijking toe te voegen aan de Floriade. Zowel de tuinbouw als de steden hebben te
maken met duurzaamheidsvraagstukken. Dit is in een thema samengevoegd tot Growing
Green Cities. Met de toevoeging van de problematiek rondom verdergaande verstedelijk is de
verwachting dat meer actoren, steden en/of landen willen participeren in de Floriade 2022.
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Ad 2. De opbrengsten die geraamd zijn worden volgens het bidbook voorzichtig ingeschat.
Ook is er gerekend met relatief lage bezoekersaantallen en sponsoropbrengsten en er is
een post onvoorzien opgenomen. In het bidbook durft de gemeente Almere te garanderen
dat de Floriade 2022 ook in financiële termen succesvol in Almere kan plaatsvinden. Met
de ‘voorzichtige’ ramingen is een basisontwerp voor de Floriade opgesteld. Daarnaast is
een plus variant ontworpen die alleen gerealiseerd kan worden als er de komende jaren
voldoende participanten zijn. Dit is een wezenlijk verschil met andere Floriades. Het
aanpassen van het plan op basis van de binnenkomende sponsorgelden kan er voor zorgen
dat de risico’s beter te beheersen zijn. Verder worden investeringen voor de Floriade zoveel
mogelijk ten laste gebracht van de grondexploitatie om daarmee de businesscase van de
Floriade te ontzien zoals ook in voorgaande Floriades het geval was.
Men gaat er verder vanuit dat de realisatie van vastgoed kostenneutraal kan
plaatsvinden. Wel is er een voorziening opgenomen van EUR 2 mln om tot een iconische
vastgoedontwikkeling te komen voor het geval private partijen dat niet zelfstandig
kunnen realiseren. Daarnaast wordt getracht om de inzendingen vanuit de tuinbouw en
inzendingen uit andere landen te koppelen aan de ontwikkeling van commercieel vastgoed
met een eindbestemming die past in de stadswijk Almere Floriade. Ook dit is een nieuwe
maatregel ten opzichte van eerdere Floriades. Het is onzeker of deze werkwijze ook tot
succes leidt. Het zou mogelijk kunnen zijn dat landen toch hun eigen gebouw/paviljoen
willen realiseren wat de realisatie van duurzaam vastgoed voor de Floriade kan frustreren.
Uit de begrotingsoverzichten is af te lezen dat naar verwachting de Floriade 2022 met een
positief saldo kan sluiten (zie bijlage VII).
Ad 3. Door het verbinden van actoren wordt er naar gestreefd om de risico’s zo beperkt
mogelijk te houden. De overheidspartijen, de gemeente Almere en de Provincie Flevoland
stellen elk maximaal EUR 10 mln ter beschikking. Naast deze EUR 20 mln zal ingezet worden
op aanvullende participatie van Rijksoverheid, de Metropoolregio Amsterdam en Europa.
Met de mogelijke extra middelen kan het plus ontwerp dan mogelijk worden gerealiseerd.
Daarnaast worden ondernemers en burgers uitgenodigd om te participeren. Ondernemers
in natura of door middel van sponsoring en burgers zouden bijvoorbeeld door crowdfunding
bij kunnen dragen aan elementen van de Floriade. De stakeholders Amvest, Ymere en
de Christelijke Agrarische Hogeschool kunnen mogelijk risicodragend participeren in de
gebiedsontwikkeling na het evenement. Ook zal zwaar worden ingezet op deelname van
multinationals. Ten opzichte van de Floriade Den Haag/Zoetermeer en de Floriade Venlo is de
inzet van crowdfunding vernieuwend en biedt mogelijkheden om de burgers/bezoekers ook op
deze manier te betrekken bij het evenement.

6.3 Actoren en risico’s in de praktijk
In deze paragraaf komen de bevindingen uit de gehouden interviews aan bod ten aanzien
van de rol van actoren en welke risico’s zij kunnen veroorzaken.

Provincie Flevoland
De provincie Flevoland is zeer betrokken bij het evenement. Ten tijde van het opstellen
van het bidbook hebben zij reeds een subsidie verleend van EUR 300.000,- voor de kosten
van het opstellen van het bidbook. Begin 2013 heeft Provinciale Staten van Flevoland ook
ingestemd met het reserveren van EUR 10 mln voor projecten binnen de Floriade die als
aanjager kunnen dienen voor de economie (Omroep Flevoland, 2013a). Zoals uit vorige
casestudies blijkt is de provincie een betrouwbare partner en zal dat naar verwachting ook
in deze casus zijn.

Gemeente Almere
De gemeente Almere is de organisator van de Floriade 2022. In het bidbook is opgenomen
dat er een voorzichtige raming is gemaakt van de kosten en dat de opbrengsten laag zijn
ingeschat. Eveneens is een deel van het beschikbare budget opgenomen op een post
onvoorzien/risicodekking. Door het verbreden van het thema naar Growing Green City
is de verwachting dat de Floriade meer bezoekers zal trekken dan voorgaande edities.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met actoren als Amvest, Ymere en de Christelijke
Agrarische Hogeschool voor het ontwikkelen van vastgoed. Verder is ervoor gekozen
om in het bidbook veel aandacht te besteden aan de gebiedsontwikkeling na die tijd en
is er flexibiliteit gebracht in de verkaveling, waardoor initiatieven makkelijker inpasbaar
zouden moeten zijn. Een belangrijke keuze die is gemaakt is het gegeven dat er gekozen is
voor een basisvariant voor de Floriade en een plusvariant. Deze plusvariant wordt alleen
gerealiseerd als er voldoende sponsoren zijn.
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Ad 4. De kosten voor de gebiedsontwikkeling na de Floriade worden geraamd op EUR 33
mln. De verwachting is, dat vanwege de goede ligging van het terrein (dichtbij het centrum
en grenzend aan de A6), de ontwikkelpotentie zeer hoog is en daarmee de afzetrisico’s
beperkt. Deze gebiedsontwikkeling komt echter niet ten laste van de begroting of de
businesscase van de Floriade. De ligging van de locatie is uniek ten opzichte van eerder
Floriades. In voorgaande edities lagen de locaties veelal buiten de stad, terwijl Almere
ervoor gekozen heeft een locatie aan te wijzen midden in de stad.

Rijksoverheid
De gemeente Almere zal de komende jaren op zoek gaan naar actoren die een bijdrage
kunnen leveren aan het evenement. De Rijksoverheid is daarbij een belangrijke actor. In
mei 2013 heeft Cees Veerman (ex-minister van Landbouw) de opdracht vanuit Almere
gekregen om te onderzoeken hoe het evenement zowel financieel als cultureel een succes
kan worden. Uit een interview met Omroep Flevoland, 2013c, blijkt dat hij nadrukkelijk
onderzoek wil verrichten naar de bijdrage van de Rijksoverheid in de Floriade Almere 2022.
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De Rijksoverheid is echter ook op een indirecte manier betrokken bij het evenement.
Binnen de Rijksoverheid en de gemeenten die het betreft, waaronder de gemeente Almere,
wordt namelijk gewerkt aan het verbreden van de A6 en de A1. Het is voor de Floriade van
belang dat de werkzaamheden voor het evenement zijn uitgevoerd aangezien het terrein
grenst aan de A6. Enkele maanden na het bekend worden dat de gemeente Almere de
Floriade mag organiseren kwam het bericht van de Rijksoverheid dat in het kader van
bezuinigingen de verbreding van de A6 met enkele jaren uitgesteld zou worden (Omroep
Flevoland, 2013b). Deze ontwikkeling kan de bereikbaarheid van de Floriade in 2022 in
gevaar brengen.
De Rijksoverheid is in vorige cases niet altijd een betrouwbare partner gebleken. In deze
casus heeft de Rijksoverheid in de fase van het bidbook nog geen financiële toezeggingen
gedaan. Om die reden is het financiële risico beperkt. Als in de toekomst nog subsidie
wordt toegezegd is het aan te bevelen die niet voor het volledige bedrag in te boeken
onder de opbrengsten in de businesscase.

EU
Er is nog geen Europese subsidie toegezegd aan de Floriade Almere. Wel wordt er op
dit moment gewerkt aan een verkenning naar de subsidiemogelijkheden binnen het
onderzoeks- en investeringsprogramma Interreg/Life+ (Interview Berg, van de, 2013).
Dit investeringsprogramma kent subsidies toe aan projecten die als voorbeeld dienen
voor Europees natuurbeleid (Agentschap voor Natuur en Bos, 2013). Ook de EU is
geen betrouwbare partner gebleken ten tijde van de Floriade Venlo. Ook hier geldt dat
voorzichtigheid geboden is bij financiële toezeggingen.

MKB
Actoren die zich op dit moment bij de gemeente Almere melden worden geregistreerd op een
lijst van geïnteresseerden. In de meeste gevallen vindt een overleg plaats om helder te krijgen
wat de aanbieding is. In gespreksverslagen of proposities wordt de aanbieding vastgelegd.
Verder is men aan het nadenken hoe het MKB een bijdrage kan leveren aan het evenement
(Interview Berg, van de, 2013). Op basis van de ervaringen in Venlo is het aan te bevelen niet
te lang te wachten met het betrekken van ondernemers. Het relatiemanagement in Venlo was
met het MKB zo sterk dat er in 2013 door de ondernemers zelf een reünie is georganiseerd.

Vrienden van de Floriade
Ook in Almere is een groep de Vrienden van de Floriade in oprichting. In april 2013 is een
bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging Bedrijfskring Almere. De opkomst onder de
ondernemers was groot. Veel actoren waren benieuwd naar de mogelijkheden om een bijdrage
te leveren. De gemeente Almere ondersteunt dit initiatief. De komende maanden zal de
groep verder nadenken over de organisatorische aspecten en de rol die zij gaan en/of kunnen
vervullen binnen de Floriade Almere (Vrienden van de Floriade Almere 2022, 2013).

Gebiedsontwikkelaars

Media
De gebiedsontwikkeling die voor of na de Floriade plaats zal vinden is nauwelijks een
onderwerp voor de media op dit moment. Wel verschijnen er berichten in de media
over de ondernemers die nu gevestigd zijn op het terrein en de onzekerheid die dat
met zich meebrengt.

Landen
De gesprekken met de landen ten aanzien van de inzendingen moet nog plaats gaan
vinden. Wel zijn er oriënterende gesprekken over de mogelijkheden en bestaat de wens
dat de landen ten tijde van het evenement vastgoed gebruiken wat reeds gerealiseerd
is en pas na het evenement zijn definitieve invulling krijgt (Interview Meijer, 2013). De
landen worden pas enkele jaren voor het evenement door de Rijksoverheid uitgenodigd.
Vanuit de vastgoedontwikkeling zou dat bij voorkeur eerder plaats moeten vinden,
omdat het in Almere juist de bedoeling is om landen te vestigen in vastgoed wat ook na
het evenement kan blijven bestaan.

Bezoekers
De rol van de bezoekers zal in principe van beperkte betekenis zijn ten aanzien van de
gebiedsontwikkeling. In het bidbook wordt wel beschreven dat enkele onderdelen van
de Floriade pas gerealiseerd worden als er voldoende middelen ter beschikking komen.
Crowdfunding zou daar een rol in kunnen betekenen. Zodat een deel van de bezoekers/
bewoners gemeente Almere toch een bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsontwikkeling.
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In de fase van het opstellen van het bidbook hebben Amvest en Ymere aangegeven na het
evenement een rol te willen spelen in de gebiedsontwikkeling en dat deels ook op risico te
gaan doen. Hiermee heeft de gemeente Almere al een basis gelegd voor de ontwikkeling
van het gebied. Ook de Christelijke Agrarische Hogeschool heeft aangegeven te willen
studeren op de mogelijkheden om een vestiging te openen op het Floriade-terrein. Op het
moment van schrijven lijkt de kans zeer reëel dat deze Hogeschool ook tot ontwikkeling
gaat komen. Feit blijft echter dat het nog negen jaar duurt voordat de Floriade haar
deuren opent. De komende jaren zullen de contracten met deze actoren gesloten moeten
worden. De les uit voorgaande Floriades is dat de contractvorming niet te lang moet
duren. Als de contracten enkele jaren voor de start nog niet getekend zijn is de kans groot
dat onderhandelingen weer opnieuw starten waarbij de onderhandelingspositie van de
gemeente gering zal zijn.

6.4 Casus in relatie tot analysekader
In deze paragraaf wordt beschreven wat de relatie is tussen de bevindingen in het
bidbook, de informatie uit de interviews en het opgestelde analysekader.

Fase
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Bij een eventgerichte gebiedsontwikkeling worden drie fasen onderscheiden. De fase voor
het opstellen van het bidbook, de fase na het winnen van het bid en voor het evenement
en de fase na het evenement. Deze worden hieronder beschreven, waarbij de nadruk wordt
gelegd op het omgaan met actoren in deze fase. In de casus Almere kan de fase voor het
indienen van het bidbook worden onderzocht. De fase tussen bidbook en evenement is ten
tijde van dit onderzoek net gestart.

Voor het indienen van het bidbook
In de fase van het indienen van het bidbook is bewust gekozen om actoren als Amvest,
Ymere en de Christelijke Agrarische Hogeschool te betrekken bij het opstellen van het
bidbook. Daarnaast zijn belangrijke actoren als de provincie en actoren, die nu een rol
spelen in het gebied, betrokken bij de plannen. Ook de Vereniging Bedrijfskring Almere,
de Kamer van Koophandel en de Rabobank hebben een rol vervuld in de Economische
Verkenning Floriade Almere.

Tussen bidbook en evenement
De Floriade Almere 2022 bevindt zich in 2013 in deze fase. Actoren die een bijdrage
willen leveren worden geregistreerd. Er vinden nog geen vergaande gesprekken plaats
met actoren, omdat de projectorganisatie Floriade eerst duidelijkheid wil krijgen ten
aanzien van de mogelijkheden voor de actoren in het evenement en de wijze waarop
contractvorming zou moeten plaatsvinden. De projectorganisatie vindt het, nu negen jaar
voor het evenement, nog te vroeg om al concrete afspraken te gaan maken.

Na het evenement
Deze fase zal in 2022/2023 aan de orde zijn. Onderzoek naar deze fase kan daardoor niet
plaatsvinden.

Bondgenoten
In paragraaf 6.3 is een beschrijving opgenomen van de actoren die betrokken zijn bij de
Floriade 2022. In hoofdstuk 3 is in tabel 6 opgenomen dat elk type actor in te delen is in
een type bondgenoot conform de netwerktheorieën van De Bruijn et al. (1999). Tabel 12 is
specifiek voor de casus Almere ingevuld.

Supporters

Opposanten met
productiemacht

Opposanten
met hindermacht

Actoren
zonder
duidelijke
preferenties

Kleine vossen

Europese Unie

O

X

-

-

-

Rijksoverheid

O

X

-

-

-

Provincie

X

O

-

-

-

Gemeente

X

-

-

-

-

Bedrijfsleven

O

X

X

X

O

Media

-

X

X

-

-

Landen

X

-

-

-

-

Bezoekers

-

O

-

-

X

Gebiedsontwikkelaars

X

X

O

X

-

Legenda bij tabel 12
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, zijn in het netwerk.

De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, mogelijk zijn in het
netwerk, maar met een zeer kleine kans
X

Van toepassing in casus Floriade Almere

-

Niet van toepassing casus Floriade Almere

O

Mogelijk van toepassing op casus Floriade Almere

Tabel 12 Groepen actoren
onderverdeeld naar typen
bondgenoten

Voor de Europese Unie geldt op dit moment dat er nog geen concreet zicht is op
subsidiemogelijkheden. In het verleden zijn echter wel subsidies verstrekt aan de Floriade
in Venlo en om die reden wordt de Europese Unie ingedeeld onder het type bondgenoot
‘Opposant met productiemacht’. Dit geldt eveneens voor de Rijksoverheid, zij zullen het
evenement hoogst waarschijnlijk ondersteunen, maar of dat in de vorm van subsidies
zal zijn is op dit moment niet duidelijk. Omdat deze actoren bij eerdere Floriades deels
terug kwamen op hun toezeggingen wordt er vanuit gegaan dat het geen volwaardige
supporters zijn. In deze casus is het echter wel mogelijk en om die reden is aangegeven dat
deze actoren mogelijk ook supporter kunnen zijn. De provincie Flevoland is een supporter
van de Floriade in Almere. Zij hebben subsidies toegekend in de fase van het opstellen
van het bidbook en hebben gelden gereserveerd voor de komende jaren om de Floriade
Almere tot een succes te maken. Mogelijk dat zij op termijn, al is het niet de verwachting,
beperkingen stellen aan de subsidie. Om die reden is aangegeven dat zij mogelijk ook
opposanten met productiemacht kunnen zijn. De gemeente Almere is initiator van het
evenement en verantwoordelijk voor de uitvoering en is om die reden een supporter.
Het bedrijfsleven kan de rollen van opposant met productiemacht en opposant met
hindermacht vervullen. Daarnaast geldt voor een grote groep dat het actoren zijn zonder
duidelijke preferenties. Tijdens het proces zal deze groep steeds kleiner worden omdat de
bekendheid met actoren steeds groter zal worden. Het kan door nader onderzoek blijken
dat er toch supporters en ‘kleine vossen’ in deze groep aanwezig zijn.
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De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, naar verwachting zijn
in het netwerk, maar dit is niet direct de verwachting.
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De rol van de media is in zoverre nog onduidelijk dat zij op dit moment een opposant met
productiemacht zijn. Zij kunnen immers zorgen voor een positief imago van het evenement
en andere actoren op die manier kennis laten maken met het evenement. Mocht
negatieve berichtgeving gaan overheersen dan zijn zij een opposant met hindermacht.
De gebiedsontwikkelaars zijn een diverse groep met actoren waarvan niet bekend is of
zij deze eventgerichte gebiedsontwikkeling ondersteunen. Daarnaast is er een groep die
zeker productiemacht heeft om vastgoed te ontwikkelen. Naarmate de economische
vooruitzichten beter worden zal deze groep ook groter worden. Bijzonder in Almere is
dat een aantal gebiedsontwikkelaars ook als supporter aan zijn te merken vanwege hun
toezeggingen dat zij een deel van het risico op zich zullen nemen. De landen zijn aan te
merken als supporter. Zij zullen een belangrijke bijdrage aan het evenement leveren, zoals
ook in andere cases is gebleken. De bezoekers zijn als kleine vossen aan te merken. Hun
rol in de realisatie van vastgoed is zeer beperkt. Misschien ontstaan er mogelijkheden voor
crowdfunding waardoor zij toch aan te merken zijn als opposanten met productiemacht.
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Risico’s
In de voorgaande paragrafen zijn de risico’s in relatie tot de actoren al een aantal keren
aan bod gekomen. In paragraaf 3.4 is een tabel opgenomen met de verschillende typen
bondgenoten en het risicoprofiel. Tabel 13 is specifiek voor de casus Almere ingevuld.

Risico
veroorzaken
Supporters
Opposanten met productiemacht
Opposanten met hindermacht
Actoren zonder duidelijke preferenties
Kleine Vossen

X
X
X
X
X

Risico dragen

X
X
-

Voordelen risico
incasseren

Aansprakelijk
voor verliezen

X
X
-

X
-

Legenda bij tabel 13
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom,
vervullen in het netwerk.
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom,
niet vervullen in het netwerk.
X

Van toepassing in casus Floriade Almere

-

Niet van toepassing casus Floriade Almere

Tabel 13 Bondgenoten
en risicoprofiel

De risico’s die bondgenoten kunnen veroorzaken zijn in bovenstaande tabel weergegeven.
Deze wijkt niet af van tabel 7 in hoofdstuk 3. De verwachting is namelijk dat de risico’s op
deze manier op gaan treden en op basis van het literatuuronderzoek en de ervaringen in de
andere cases aannemelijk is te maken. Bijzonder aan deze casus is dat enkele marktpartijen
onderdeel uitmaken van de supporters. De kans dat de supporters risico’s gaan veroorzaken
is om die reden in de casus Almere groter dan in de andere onderzochte cases.

Strategie
Uit het bidbook en de interviews is gebleken dat de gebiedsontwikkeling een belangrijk
onderdeel is van de komst van de Floriade naar Almere. Men is voornemens om de
gebiedsontwikkeling niet pas na de Floriade te laten starten, maar mogelijk zelfs al voor
die tijd. Het bidbook van de Floriade gaat ook uitgebreid in op de mogelijkheden voor de
gebiedsontwikkeling. Door te kiezen voor een woningbouwprogramma op de locatie kan
na het evenement, afhankelijk van de economische situatie, het programma aangepast
worden waardoor de risico’s op een langzame afzet mogelijk vermeden worden. Ook het
betrekken van actoren als Amvest, Ymere en de Christelijke Agrarische Hogeschool in
de fase van het bidbook is een strategische keuze geweest om het risico te verkleinen.
Daarnaast is gekozen voor een flexibele verkaveling waarmee initiatieven eenvoudiger
gefaciliteerd kunnen worden.

Strategieën ten aanzien van contractvorming en netwerkmanagement zijn op dit moment
nog niet voldoende uitgewerkt. De gemeente Almere heeft ex-minister Cees Veerman de
opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van een financieel en
cultureel succesvol evenement. De onderdelen contractvorming en netwerkmanagement
zullen in deze opdracht nader onderzocht worden. Ten aanzien van de contractvorming
lijkt men op ambtelijk niveau te kiezen voor de traditionele vorm van het sluiten van
contracten (van intentieovereenkomsten via samenwerkingsovereenkomsten naar
realisatieovereenkomsten) (Interview Bijlevelt, 2013, Interview Wentzel, 2013). De vraag
is of dat zeker in deze economische situatie wel de beste methode is. Contracten op basis
van de Relationele Contract Theorie of convenanten zijn mogelijk een betere oplossing.
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De gemeente Almere heeft er ook voor gekozen om al in de fase van het opstellen
van het bidbook afspraken te maken met actoren die willen participeren in de
gebiedsontwikkeling. De wethouders van Almere hebben ten tijde van het opstellen van
het bidbook hun eigen netwerk geraadpleegd om actoren enthousiast te krijgen voor
de Floriade 2022 (Interview Meijer, 2013). Dit heeft er toe geleid dat actoren als Amvest,
Ymere en de Christelijke Agrarische Hogeschool toezeggingen hebben gedaan voor
een bijdrage aan de Floriade en de gebiedsontwikkeling na die tijd. Inmiddels hebben
ruim 900 actoren zich gemeld in Almere met een voorstel hoe zij bij kunnen dragen aan
het evenement (Interview Berg, van de, 2013). Dit varieert tussen een aanbieding om
als sponsor op te treden en de aanbieding om kennis te leveren. Een deel van deze 900
actoren zijn ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in de gebiedsontwikkeling na die tijd.
Deze lijst van actoren en de aanbieding is vertrouwelijk en kan om die reden niet nader
worden onderzocht. Een strategie die nu tijdelijk wordt gehanteerd is dat men open staat
voor alle initiatieven die zich melden en een bijdrage willen leveren aan het evenement en/
of de gebiedsontwikkeling. Door middel van gespreksverslagen worden de toezeggingen
vastgelegd. Actoren worden daarna in een register geregistreerd, zodat de gemeente in
een latere fase terug kan komen op de gedane toezeggingen en deze mogelijk ook in kan
passen in het evenement.

Externe factoren
De tijd waarin de gemeente Almere te horen heeft gekregen de Floriade in 2022 te mogen
organiseren wordt gekenmerkt door een slechte economische situatie (zie bijlage VI).
Met name in de gebiedsontwikkeling is deze situatie merkbaar. Ten tijde van de Floriade
in 2022 kan deze situatie geheel anders zijn. Dit vraagt om een strategie hoe hier mee om
te gaan. Het sluiten van contracten in deze economische situatie zal moeilijker zijn dan in
een periode van hoogconjunctuur. Uit de andere cases is echter gebleken dat niet te laat
gestart moet worden met de contractvorming. Dit zal de komende jaren als belangrijk
aandachtspunt meegenomen moeten worden.

6.5 Conclusie
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Omdat de gemeente Almere zich op dit moment bevindt in de fase tussen het bidbook
en het evenement was de fase voor het bidbook goed te vergelijken met de andere
casestudies. Opvallend daarbij was de andere aanpak van de gemeente Almere om in de
fase voor het indienen van het bidbook marktpartijen erbij te betrekken in tegenstelling
tot eerdere cases. Ook de flexibiliteit van het gebiedsontwikkelingsplan wijkt in positieve
zin af van de ervaringen uit Venlo. Ten aanzien van het relatiemanagement en strategieën
om actoren te binden in de fase tussen het bidbook en het evenement moet Almere zich
nog bewijzen en kan lering trekken uit de andere cases. Door middel van deze casestudie
is de rol van de actoren in beeld gebracht waarbij voor een aantal actoren een verwachting
is uitgesproken. Deze input wordt meegenomen in hoofdstuk 7 waar de gegevens van de
onderzochte cases geanalyseerd worden.
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7

Analyse

7.1 Inleiding

In paragraaf 7.2 vindt de analyse plaats van de onderdelen uit het analysekader wat opgesteld
is in hoofdstuk 3. In paragraaf 7.3 is een tabel opgenomen die op basis van de analyse beschrijft
welke strategie toegepast kan worden op een type bondgenoot in de verschillende fasen van
een eventgerichte gebiedsontwikkeling. Tot slot is in paragraaf 7.4 een conclusie opgenomen
ten aanzien van de analyse.

7.2 Analyse van onderdelen uit het analysekader
In deze paragraaf is een onderverdeling gemaakt om de onderdelen van het
analysekader te kunnen toetsen aan de praktijk. Allereerst wordt de analyse van de
rol van de fasen beschreven, daarna de analyse van de bondgenoten, de risico’s, de
strategieën en de externe factoren.

Fasen
In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de fase van de eventgerichte gebiedsontwikkeling van
invloed is op het gedrag van actoren in het netwerk. Ook uit de casestudies is gebleken dat de
invloed van de fasen zichtbaar is in het proces. In deze paragraaf komen de verschillende fasen
aan bod met de belangrijkste bevindingen voor dit onderdeel van het analysekader.
Zowel in de casus Floriade Den Haag/Zoetermeer als de Floriade Venlo is gekozen om in de
fase voor het indienen van het bid niet actief marktpartijen te benaderen en deze te laten
participeren. Veelal werd gekozen voor het betrekken van andere overheden om op die manier
de risico’s te spreiden. In de casus Floriade Almere is bewust gekozen om marktpartijen voor
de gebiedsontwikkeling te betrekken in het bidbook. Dat levert na verwachting een voordeel op
als de gebiedsontwikkelaars ook daadwerkelijk risicodragend gaan participeren.

Hoofdstuk 7 Analyse

Op basis van het literatuuronderzoek is in hoofdstuk 3 een analysekader opgesteld. Met dit
kader zijn de cases onderzocht en uitgewerkt in de hoofdstukken 4, 5 en 6. In dit hoofdstuk
wordt de praktijk (de casestudies) gekoppeld aan de theorie en worden de bevindingen van
deze confrontatie beschreven.
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De fase tussen het indienen van het bidbook en het evenement is de meest belangrijke fase ten
aanzien van sponsoring en contractvorming. In het begin van deze fase zullen er vele actoren
bereid zijn om te participeren, maar naar mate het evenement dichter bij komt zullen ook
een aantal actoren hun toezegging niet nakomen. Dat betreft met name de opposanten met
productiemacht.
Over de periode na het evenement kan op basis van de casestudies alleen een vergelijking
worden gemaakt tussen de Floriade Den Haag/Zoetermeer en de Floriade Venlo, omdat deze
Floriades reeds zijn georganiseerd. Het gaat echter te snel om conclusies aan deze twee cases
te verbinden. De Floriade Den Haag/Zoetermeer is na die tijd ontwikkeld tot een woonwijk
terwijl de Floriade Venlo net is beëindigd en tot op heden te kampen heeft met de gevolgen
van de economische crisis en daardoor ook te maken heeft met een afterevenementendip. De
les die hieruit geleerd kan worden is dat het aan te bevelen is om flexibiliteit te houden in het
programma en de functies die het terrein na afloop moet krijgen.
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Tabel 14 Groepen actoren
onderverdeeld naar typen
bondgenoten voor alle cases

Voor alle cases is onderzocht welk type bondgenoten een rol speelden in het netwerk en hoe
de verdeling van actoren over deze bondgenoten was. Deze gegevens zijn verwerkt in tabel
6 uit hoofdstuk 3. Op die manier ontstaat overzicht ten aanzien van de rol van actoren in het
netwerk voor alle cases. Daarnaast kan getoetst worden of de aannames voor het opstellen
van tabel 6 overeenkomen met het veldonderzoek. In tabel 14 zijn de cases samengevoegd.

Supporters
Europese Unie

Opposanten met
productiemacht

Opposanten met
hindermacht

Actoren
zonder duidelijke
preferenties

Kleine vossen

-/-/O

-/X/X

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Rijksoverheid

-/-/O

X/X/X

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Provincie

X/X/X

-/-/O

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Gemeente

X/X/X

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Bedrijfsleven

-/-/O

X/X/X

-/X/X

X/X/X

-/-/O

Media

-/-/-

X/X/X

-/X/X

-/-/-

-/-/-

Landen

X/X/X

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Bezoekers

-/-/-

-/-/O

-/-/-

-/-/-

X/X/X

Gebiedsontwikkelaars

-/-/O

-/X/X

-/-/O

-/X/X

-/-/-

Legenda bij tabel 14
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, zijn in het netwerk.
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, naar verwachting zijn
in het netwerk, maar dit is niet direct de verwachting.
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, mogelijk zijn in het
netwerk, maar met een zeer kleine kans
X

Van toepassing in betreffende casus

-

Niet van toepassing in betreffende casus

O

Mogelijk van toepassing in betreffende casus

-/X/O

1e positie Floriade Den Haag/Zoetermeer, 2e positie Floriade Venlo, 3e positie Floriade Almere

Hieronder volgt een beschrijving per type bondgenoot.

Supporters
In alle cases zijn de organiserende gemeenten samen met de provincies en de landen die een
inzending op de Floriade willen realiseren als supporters te kenmerken. Deze actoren zijn zeer
betrouwbaar in het nakomen van de gedane toezeggingen. In Almere zijn de ontwikkelaars,
de EU, de Rijksoverheid en het bedrijfsleven als extra actor in het overzicht van supporters
opgenomen, omdat het nog niet duidelijk is wat de rol van deze actoren in Almere zal zijn. De
bezoekers en de media zijn in geen van de cases aan te merken als supporter.
In tegenstelling tot wat in hoofdstuk 3 is aangenomen lijkt het erop dat de EU en de
Rijksoverheid niet als supporter optreden bij een eventgerichte gebiedsontwikkeling als de
Floriade. Ook is gebleken dat de media geen supporter is in dergelijke processen. Als later blijkt
dat de gebiedsontwikkelaars, die in Almere het bid mede hebben ondertekend, hun afspraken na
komen kan deze groep actoren ook als supporter worden aangemerkt.

Naast de supporters zijn er supporters met productiemacht aan te wijzen. Het Rijk, het
bedrijfsleven, de Europese Unie, de media en de gebiedsontwikkelaars zijn in deze categorie
in te delen. Uit de cases Floriade Den Haag/Zoetermeer en Floriade Venlo is gebleken dat deze
actoren wel degelijk bij kunnen dragen aan het evenement, maar dat in veel gevallen de eerder
gedane toezeggingen worden gewijzigd, waardoor de verwachte inkomsten naar beneden
moeten worden bijgesteld. Opvallend is dat provincies en gemeenten op basis van het onderzoek
niet als opposanten met productiemacht ingedeeld kunnen worden, dit in tegenstelling tot de
aannames in hoofdstuk 3.

Opposanten met hindermacht
De groep Opposanten met hindermacht is over het algemeen niet in grote getale aanwezig.
Als er negatieve sentimenten ontstaan ten aanzien van de Floriade ligt het grootste gevaar
bij de media die deze rol kan vervullen en het negatieve sentiment kan versterken. Ook het
bedrijfsleven kan hier een rol vervullen, maar zal over het algemeen beperkt blijven. Het is op
basis van het onderzoek nog te vroeg om de gebiedsontwikkelaars uit te sluiten van dit type
bondgenoot.

Actoren zonder duidelijke preferenties
Binnen de onderzochte cases zijn met name het bedrijfsleven en de gebiedsontwikkelaars aan te
wijzen als actoren zonder duidelijke preferentie. Hier dient opgemerkt te worden dat met name in
de beginfase de preferenties van deze groepen niet duidelijk is. Door goed netwerkmanagement
zullen actoren in deze groep uiteindelijk als een ander type bondgenoot ingedeeld kunnen
worden.

Kleine vossen
De groep van de Kleine Vossen is in alle cases te herleiden naar de bezoekers van het evenement.
In Almere kan het bedrijfsleven echter nog niet worden uitgesloten.
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Opposanten met productiemacht
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Op basis van de uitkomsten van de analyse is aanpassing van het model nodig.
In tabel 15 is het aangepaste model opgenomen.

Supporters
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Opposanten met
productiemacht

Opposanten
met hindermacht

Actoren
zonder duidelijke
preferenties

Kleine vossen

Europese Unie

V-

V

V+

V+

V+

Rijksoverheid

V-

V

V+

V+

V+

Provincie

V

V-

V+

V+

V+

Gemeente

V

V-

V+

V+

V+

Bedrijfsleven

V

V

V

V

V

Media

V-

V

V

V+

V+

Landen

V

V+

V+

V+

V+

Bezoekers

V-

V

V+

V+

V

Gebiedsontwikkelaars

V

V

V-

V

V+
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Legenda bij tabel 15
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, zijn in het netwerk.
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, naar verwachting niet
zijn , maar is niet volledig uit te sluiten
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom, niet zijn in het
netwerk
V

Vastgesteld overeenkomstig tabel 6

V+

Kleur gewijzigd van oranje naar rood vanwege definitieve bevestiging van verwachting in tabel 6

V-

Kleur is gewijzigd ten opzichte van aanname in tabel 6

Tabel 15 Indeling van actoren
in typen bondgenoten

De wijzigingen in het definitieve model ten opzichte van het model zoals beschreven in
hoofdstuk 3 hebben betrekking op de volgende onderdelen:

in een eventgerichte
gebiedsontwikkeling

• D
 e Europese Unie kan op basis van het onderzoek niet meer als supporter worden aangemerkt
in een eventgerichte gebiedsontwikkeling terwijl dat in theorie nog wel mogelijk zou zijn.
Aanpassing van Groen naar Geel.
• De Rijksoverheid kan op basis van het onderzoek niet meer als supporter worden aangemerkt
in een eventgerichte gebiedsontwikkeling terwijl dat in theorie nog wel mogelijk zou zijn.
Aanpassing van Groen naar Geel.
• Provincies zijn in een eventgerichte gebiedsontwikkeling supporters die volledig achter hun
toezegging staan en daarom niet als opposant met productiemacht aan te merken zijn, maar
is nog niet volledig uit te sluiten. Aanpassing van Groen naar Geel.
• Gemeenten zijn in een eventgerichte gebiedsontwikkeling sterke supporters die volledig
achter hun toezegging staan en daarom niet als opposant met productiemacht aan te merken
zijn. Aanpassing van Groen naar Rood.
• De media is niet als supporter aan te merken. Aanpassing van Geel naar Rood.
• Bezoekers kunnen vanwege de beperkte bijdrage die ze kunnen leveren geen supporter
worden van het evenement. Aanpassing van Oranje naar Rood.
• Gebiedsontwikkelaars zijn op basis van het onderzoek niet aan te merken als opposanten met
hindermacht, maar is nog niet volledig uit te sluiten. Aanpassing van Groen naar Geel.

Risico’s
Voor alle cases is onderzocht welke rol de bondgenoten hadden ten aanzien van de risico’s.
Er is in beeld gebracht of zij risico’s veroorzaakten, de risico’s droegen, de voordelen van
risico’s incasseerden of aansprakelijk waren voor verliezen. In tabel 16 zijn de bevindingen
van de cases samengevat in een tabel.

Risico
veroorzaken

Risico dragen

Supporters

-/-/X

X/X/X

Voordelen risico
incasseren

Aansprakelijk
voor verliezen

-/-/-

X/X/X

Opposanten met productiemacht

X/X/X

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Opposanten met hindermacht

-/X/X

-/-/-

-/-/X

-/-/-

Actoren zonder duidelijke preferenties

-/X/X

-/-/X

-/-/X

-/-/-

Kleine Vossen

X/-/X

-/-/-

-/-/-

-/-/-

De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom,
vervullen in het netwerk.
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s, bovenaan de kolom,
niet vervullen in het netwerk.
X

Van toepassing in betreffende casus

-

Niet van toepassing in betreffende casus

-/X/-

1e positie Floriade Den Haag/Zoetermeer, 2e positie Floriade Venlo, 3e positie Floriade Almere

Tabel 16 Rol ten opzichte van
het risico per type bondgenoot

Hieronder volgt een beschrijving van de rol ten opzichte van het risico per type
bondgenoot.

en alle cases

In het veldonderzoek is geconstateerd dat elke bondgenoot het risico van het niet
nakomen van afspraken kan veroorzaken. Uit de eerste twee cases leek het zo te zijn dat
supporters geen risico’s zouden veroorzaken. Nu in Almere ook gebiedsontwikkelaars
als supporters worden aangemerkt is het alsnog mogelijk dat zij risico’s veroorzaken.
De supporters dragen echter in alle cases het risico van tekorten door het vertrek van
actoren uit het proces en zijn daarmee ook aansprakelijk voor eventuele verliezen. In de
tabel is verder aangegeven dat opposanten met hindermacht ook de voordelen van het
risico kunnen incasseren, dit is echter niet aangetoond in andere cases. De verklaring
daarvoor kan zijn dat een actor liever geen aandacht schenkt aan het feit dat hij voordeel
heeft bij het ontstaan van risico’s in een eventgerichte gebiedsontwikkeling. Daardoor
zal niet direct zichtbaar zijn dat deze actoren ook een rol kunnen spelen in het netwerk en
wordt om die reden niet uitgesloten in de casus Floriade Almere. Voor de casus Floriade
Almere geldt dat actoren zonder duidelijke preferentie ook het risico kunnen dragen
of de voordelen van het risico kunnen incasseren. Dit kan echter pas gebeuren op het
moment dat deze actor in een andere rol in het netwerk gaat vervullen en bijvoorbeeld
een supporter of een opposant met hindermacht wordt. Op basis van het onderzoek
kan geconcludeerd worden dat het model zoals opgenomen in tabel 7 van hoofdstuk 3
vastgesteld kan worden.
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Legenda bij tabel 16
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Strategie
Ook de strategieën per casus zijn geanalyseerd. Om de verschillen per casus zichtbaar te
maken zijn deze opgenomen in tabel 17.

Strategie
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Casus Floriade Den Haag /
Zoetermeer 1992

Casus Floriade Venlo 2002

Casus Floriade Almere 2022

Relatiemanagement /
netwerkmanagement

Zwaar ingezet op
relatiemanagement,
netwerk bijeenkomsten

Acquisitie inspanningen voor
gebiedsontwikkeling en goed
relatiemanagement Vrienden
van de Floriade

Elk initiatief serieus nemen,
verdere strategie wordt nog
uitgewerkt

Organisatie in
relatie tot
gebiedsontwikkeling

Projectdirecteuren
Commercie en
gebiedsontwikkeling trokken
samen op. Commissies
verantwoordelijk voor
onderdelen

Gebiedsontwikkeling
tamelijk los van
evenementenorganisatie

Nog niet bekend, maar wens
om gebiedsontwikkeling net zo
zwaar mee te laten wegen

Contracten

Verschillende vormen van
sponsorcontracten

Verschillende vormen van
sponsorcontracten,
intentieovereenkomsten
met ontwikkelaars

Verschillende vormen van
sponsorcontracten

Betrokkenheid actoren in
bidbookfase

Geen ontwikkelaars in
bidbookfase

Geen ontwikkelaars in
bidbookfase

Ontwikkelaars betrokken
in bidbookfase

Overig

Buffer voor tegenvallers tot
op het eind veilig stellen

Vaste verkaveling, met
kavelprijsgarantie

Flexibele verkaveling

Veel communicatie
over Floriade en de
mogelijkheden

Tabel 17 Overzicht
strategieën per casus

Strategie wordt nog verder
uitgewerkt

Om de risico’s die zich bij eventgerichte gebiedsontwikkelingen voor kunnen doen, te
beperken hanteren organisatoren bepaalde strategieën. De belangrijkste daarvan is
relatiemanagement. Om grote hoeveelheden actoren te verleiden om te investeren in
een eventgerichte gebiedsontwikkeling zijn vele gesprekken nodig. Het continu op de
hoogte zijn wat actoren beweegt, tegen welke risico’s ze aanlopen en wat hun wensen
zijn zal door middel van overvloedig overleg plaats moeten vinden zoals De Bruijn et.
al. (1999) dat beschrijven. Bij de Floriade Den Haag/Zoetermeer trokken de directeuren
voor het evenement en de gebiedsontwikkeling samen op. Een succesfactor volgens de
betrokkenen. In Venlo was er juist weinig ruimte om gezamenlijk op te trekken in het
relatiemanagement wat daar voor problemen heeft gezorgd. Er kan echter wel lering
getrokken worden uit de manier waarop Venlo de Vrienden van de Floriade betrok bij het
evenement. De ondernemers waren daar over het algemeen zeer tevreden over en voelden
zich belangrijke partners in de ontwikkeling van de Floriade Venlo.
Eén van de andere strategieën om het evenement en/of de gebiedsontwikkeling tot een
succes te maken is de wijze waarop de organisatie wordt vorm gegeven. De Floriade
Den Haag/Zoetermeer en de Floriade Venlo zijn daarbij zeer verschillend van elkaar. In
de casus Floriade Den Haag/Zoetermeer werkten de directieleden in goede harmonie

met elkaar aan het evenement en de gebiedsontwikkeling. Bij de Floriade Venlo was het
nauwelijks mogelijk om afspraken te maken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling in
de fase in aanloop naar het evenement. Hier ligt een uitdaging voor de gemeente Almere
temeer omdat het vermoeden bestaat dat het evenement de gebiedsontwikkeling zou
kunnen overheersen.

Wat verder opvallend is dat er in voorgaande Floriades bewust gekozen is om geen
ontwikkelaars te betrekken in de fase van het opstellen van het bidbook. De reden
hiervoor is dat gemeenten dan vrijheid hebben om na het winnen van het bid, contracten
aan te kunnen gaan met ontwikkelaars die op dat moment de beste aanbieding hebben.
In Almere is er juist voor gekozen om wel enkele ontwikkelaars te betrekken om op die
manier een deel van het risico ook bij private partijen te leggen.
Andere bruikbare strategieën die worden gehanteerd zijn het toepassen van een flexibele
verkaveling, zodat initiatieven zoveel mogelijk gefaciliteerd kunnen worden en het blijven
communiceren over de voordelen en de mogelijkheden die een Floriade op kan leveren.

Externe factoren
De cases Floriade Den Haag/Zoetermeer en Floriade Venlo hebben zich allen afgespeeld op
momenten waarop de Nederlandse economie zich in een recessie bevond. Bij de Floriade Den
Haag/Zoetermeer begon de situatie te verslechteren vlak voor het evenement, waardoor de
gevolgen mogelijk beperkt zijn gebleven. In Venlo verslechterde de economie zich echter vier
jaar voor het evenement. Dat was juist de tijd waarin de contracten met de actoren gesloten
zouden worden. Deze economische situatie heeft in Venlo deels gezorgd voor het afhaken
van actoren. Op dit moment bevindt de economie zich nog steeds in een recessie waardoor
de gebiedsontwikkeling maar moeizaam start. In de aanloop naar de Floriade Almere is dat
op dit moment nog geen reden tot zorg. De fase van de eventgerichte gebiedsontwikkeling in
Almere is nog niet zover dat er spoedig contracten gesloten moeten worden. Er moet echter
voor gewaakt worden dat de contractvorming te lang wordt uitgesteld als de economie zich
nog niet goed hersteld. Het risico dat niet meer tijdig gestart kan worden met de realisatie
van vastgoed wordt dan groot en de onderhandelingspositie verslechterd. Dit is één van de
redenen waarom het vastgoed in Venlo niet is gerealiseerd door private partijen.
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Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat veelal gewerkt wordt met
contractvormingsmethoden zoals bekend in de gebiedsontwikkeling. Actoren sluiten
een intentieovereenkomst, vervolgens een samenwerkingsovereenkomst en ten slotte
een realisatieovereenkomst. In Venlo zijn alleen intentieovereenkomsten gesloten en in
de casus Floriade Den Haag/Zoetermeer met name sponsorcontracten voor een bijdrage
aan het evenement. Variatie in de omvang van de sponsorcontracten werkt goed. Actoren
kunnen dan een contract sluiten wat past bij hun ambities. Om die reden is de gemeente
Almere voornemens om op een dergelijke manier sponsorcontracten af te sluiten. Uit
het onderzoek is niet gebleken dat er gewerkt is met convenanten, mogelijk dat de harde
opleverdatum van een Floriade daar debet aan is. Overheden willen op een bepaald
moment graag zekerheid om tijdig alternatieven te kunnen verkennen in het geval actoren
niet tot realisatie komen.
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Ten aanzien van de financiële resultaten kan gemeld worden dat zowel de Floriade Den
Haag/Zoetermeer en de Floriade Venlo met een negatief resultaat zijn afgesloten, terwijl
de businesscases neutraal waren op het moment van het indienen van het bidbook. Ook
de businesscase Almere is sluitend, maar opvallend is dat deze een basis en een plus
variant kent. De plus variant kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende sponsoren
zijn. Mogelijk dat de casus Almere om die reden minder afhankelijk is van de economische
situatie om tot een positief eindsaldo te komen. Opgemerkt moet worden dat een negatief
resultaat niet wil zeggen dat de regio er slechter van is geworden. In alle cases is het met
name het bedrijfsleven wat extra omzet kan genereren door een dergelijk evenement.
Andere voordelen zoals imagoverbetering etc. kunnen niet meegenomen worden in het
financiële resultaat maar effecten daarvan zullen wel optreden.

7.3 Strategie, per bondgenoot, fase en risico
Nu het gedrag van actoren in het netwerk is vastgesteld, de invloed van de fasen bekend
is en het risicoprofiel van bondgenoten is bepaald kan een strategie opgesteld worden
per variabele. Deze strategieën zijn in tabel 18 beschreven. Deze tabel is een hulpmiddel
voor het omgaan met de verschillende bondgenoten in de fasen van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling. In de kolom strategie zijn een aantal belangrijke handreikingen
opgenomen die door het toepassen ervan de kans op het binden van actoren aan een
eventgerichte gebiedsontwikkeling doen toe nemen.

Bondgenoot

Fase voor indienen
bid

Supporters

-

Actoren wijzen op de voordelen van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling, verleiden om mee te doen, actoren ook de
voordelen van participatie gunnen, duidelijke afspraken, mede
ondertekenen bidbook, contractflexibiliteit

Opposanten met
productiemacht

±

Actoren wijzen op de voordelen van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling, enthousiasmeren ivm toekomstige ambassadeurs,
bidbook niet laten ondertekenen ivm afbreukrisico

Opposanten met
hindermacht

++

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen,
speelveld in kaart brengen met behulp van stakeholderanalyse

Actoren zonder
duidelijke preferentie

+

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen,
speelveld in kaart brengen met behulp van stakeholderanalyse

Kleine Vossen

-

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen

Supporters

--

Planuitwerking starten met deze groep actoren, vaststellen bijdrage aan
het evenement, overvloedig overleg voeren

Opposanten met
productiemacht

+

Actoren betrekken bij planuitwerking, exclusiviteit bieden bij
contractering, overvloedig overleg voeren, actoren ook de voordelen van
participatie gunnen

Opposanten met
hindermacht

+

Overvloedig overleg voeren, zorgen wegnemen, ruimte bieden voor
zienswijzen

Actoren zonder
duidelijke preferentie

±

Overvloedig overleg voeren, zorgen wegnemen, ruimte bieden voor
zienswijzen, zorgvuldige stakeholderanalyse

Kleine Vossen

-

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen,
betrekken door middel van het vervullen van (vrijwillige) functies,
mogelijkheden bieden voor crowdfunding

Supporters

±

Actoren informeren en indien relevant betrekken bij de verdere
planuitwerking, successen vieren

Opposanten met
productiemacht

++

Veelvuldig overleg met actoren om enthousiasme te wekken en
vertrouwen uit te stralen voor de gebiedsontwikkeling na die tijd,
actoren betrekken bij verdere uitwerking van plannen

Opposanten met
hindermacht

-

Actoren blijven informeren over de gebiedsontwikkeling na het
evenement

Actoren zonder
duidelijke preferentie

-

Actoren blijven informeren over de gebiedsontwikkeling na het
evenement

Kleine Vossen

-

Actoren blijven informeren over de gebiedsontwikkeling na het
evenement

Fase tussen
bidbook en
evenement

Fase na het evenement

Risico

Strategie

Tabel 18 Strategie per actor, risico en fase

7.4 Conclusie
De analyse van de gegevens die door middel van het veldonderzoek zijn verkregen en zijn getoetst aan het
analysekader hebben geleid tot het vaststellen van een tabel waarin is weergegeven hoe de actoren ingedeeld
kunnen worden in type bondgenoten in een netwerk. Daarnaast is vastgesteld welke rol de bondgenoten spelen
ten aanzien van het risico als andere actoren hun eerder gedane toezegging niet na kunnen komen. Met deze
input kon tabel 18 worden samengesteld waarin een strategie per type bondgenoot in de verschillende fasen van
een eventgerichte gebiedsontwikkeling is opgenomen met als doel om actoren te binden en de risico’s voor een
gemeente, als organisator van de eventgerichte gebiedsontwikkeling, te reduceren.
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Fase

8

Conclusies,
aanbevelingen
en reflectie
8.1 Inleiding

Hoofdvraag:
Hoe kan een gemeente participerende actoren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling
als de Floriade aan zich verbinden, zodat een duurzame relatie ontstaat en de risico’s voor
een gemeente beperkt blijven?

Deelvragen:
• W
 at is het belang van evenementen voor een stad?
• Welke invloed kunnen evenementen hebben op een gebiedsontwikkeling in een stad?
• Welke participerende actoren zijn te onderscheiden bij een eventgerichte
gebiedsontwikkeling en wat is hun rol?
• Welke strategieën worden gehanteerd om actoren te verbinden aan een eventgerichte
gebiedsontwikkeling?
Na de beantwoording volgen in paragraaf 8.3 de aanbevelingen voor gemeenten hoe
zij actoren kunnen verbinden aan een eventgerichte gebiedsontwikkeling en hoe de
risico’s het beste beheerst kunnen worden. Het hoofdstuk sluit af met een reflectie op het
uitgevoerde onderzoek en plaatst de conclusies en aanbevelingen in een breder kader.

8.2 Conclusies
In deze paragraaf worden de conclusies van het onderzoek beschreven. Allereerst
worden de deelvragen beantwoord om vervolgens in te gaan op de beantwoording
van de hoofdvraag.

Hoofdstuk 8 Conclusies, aanbevelingen en reflectie

Na het literatuuronderzoek en het opstellen van het analysekader zijn de cases
onderzocht. In het vorige hoofdstuk zijn de gegevens geanalyseerd en in dit hoofdstuk
volgen de conclusies en de aanbevelingen. De conclusies geven antwoord op de
hoofdvraag en de deelvragen die in hoofdstuk 1 zijn beschreven. Deze zijn hier voor de
volledigheid nog een keer opgenomen:
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Belang van evenementen
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat evenementen grote invloed kunnen hebben op het
aantrekken van toerisme naar een stad of een regio. Ook kan het imago van een stad versterkt
worden door het aanbieden van verschillende evenementen, waarbij grote evenementen als
een Floriade ook grote aantrekkingskracht uitoefenen en zelfs mondiaal toeristen naar de stad
kan trekken. Hierdoor kan het imago van een stad verbeteren en tegelijkertijd bij een divers
aanbod van evenementen de aantrekkelijkheid van een stad vergroten voor de huidige en
toekomstige bewoners, bedrijven en investeerders. Een ander voordeel van het organiseren
van grote evenementen, waar veel actoren bij betrokken zijn, is het tot stand komen van
diverse netwerkstructuren binnen de stad. Actoren hebben daardoor mogelijkheden om in
contact te komen met andere actoren en op die manier kan innovatie worden gestimuleerd.
Verder geldt dat grotere en langdurige evenementen ook van invloed kunnen zijn op
gebiedsontwikkeling, zowel op de locatie waar het evenement plaatsvindt als op locaties
elders in de stad.
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Invloed van evenementen op gebiedsontwikkeling
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De organisatie van een evenement kan een goed startpunt zijn voor een gebiedsontwikkeling.
Zeker bij de grotere evenementen op terreinen die daar van oorsprong niet voor zijn
aangewezen. Voor het mogelijk maken van het evenement is het namelijk noodzakelijk om
diverse investeringen te verrichten ten aanzien van de benodigde boven- en ondergronds
infrastructuur en de aanleg van de openbare ruimte. Een deel van deze investeringen zal
gerealiseerd worden door de sponsorbijdragen van de actoren. Na het evenement kan een
deel van de gerealiseerde voorzieningen direct gebruikt worden voor de gebiedsontwikkeling
na die tijd. Een snelle start van de gebiedsontwikkeling als er voldoende actoren zijn om te
investeren is dan mogelijk. Uit de literatuur en uit het cases onderzoek is gebleken dat deze
manier van eventgerichte gebiedsontwikkeling kan slagen maar is afhankelijk van de actoren
die daadwerkelijk gaan participeren.

Rol participerende actoren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling
De belangrijkste actoren die te onderscheiden zijn bij een eventgerichte gebiedsontwikkeling
zijn de overheid (gemeente, provincie en Rijk), het bedrijfsleven, de media, de deelnemende
landen, de bezoekers en de gebiedsontwikkelaars.
Zonder participerende actoren zal een eventgerichte gebiedsontwikkeling niet slagen. Actoren
zijn nodig om een financiële bijdrage of een bijdrage in natura te leveren aan het evenement.
Als het gaat om vastgoedontwikkelingen na het evenement zijn ontwikkelaars/beleggers
nodig om het vastgoed te ontwikkelen en te verkopen. Een organisator van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling kan niet zonder actoren, maar tegelijkertijd brengen deze actoren grote
risico’s met zich mee, doordat zij bijvoorbeeld hun aanbieding in trekken of afspraken niet na
komen. Om de rollen van de diverse actoren te kunnen duiden zijn analyses van de actoren en
hun netwerken noodzakelijk.

Strategieën om actoren te binden

Tabel 19 Indeling van actoren
in typen bondgenoten
in een eventgerichte
gebiedsontwikkeling

Supporters

Opposanten met
productiemacht

Opposanten met
hindermacht

Actoren
zonder duidelijke
preferenties

Europese Unie
Rijksoverheid
Provincie
Gemeente
Bedrijfsleven
Media
Landen
Bezoekers
Gebiedsontwikkelaars

Legenda bij tabel 19
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom,
zijn in het netwerk.
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom,
naar verwachting niet zijn , maar is niet volledig uit te sluiten
De actor, genoemd aan het begin van de regel, kan het type bondgenoot, bovenaan de kolom,
niet zijn in het netwerk

Kleine vossen
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Bij eventgerichte gebiedsontwikkelingen zijn vaak honderden actoren bekend die een bijdrage
willen leveren aan het evenement of de gebiedsontwikkeling. Het is onder andere vanwege
de hoeveelheid actoren niet mogelijk om deze een op een aan te sturen. Ook vormen de
actoren netwerken om op die manier meer invloed uit te kunnen oefenen of gezamenlijk
op te trekken in een eventgerichte gebiedsontwikkeling. Een strategie om hier mee om te
gaan is netwerkmanagement. Uit de literatuur over netwerkmanagement is gebleken dat
het zeer belangrijk is om de actoren in het netwerk te kennen. Hiervoor is het nodig om een
stakeholderanalyse uit te voeren, zodat het gedrag van actoren verklaard kan worden en
daar ook proactief op ingespeeld kan worden. Zowel voor- en tegenstanders zullen in kaart
gebracht moeten worden. Volgens de literatuur moet er overvloedig overleg plaatsvinden met
de actoren in het netwerk om een goede verhouding te hebben tussen de organisator van een
evenement en het netwerk van actoren. Het is echter niet mogelijk om honderden actoren
veelvuldig te spreken. In dit onderzoek zijn de over het algemeen bekende actoren in een
eventgerichte gebiedsontwikkeling onderverdeeld in typen bondgenoten, zoals die binnen een
netwerk te herkennen zijn. Het model is door middel van het onderzoek grotendeels bevestigd,
maar er zijn ook afwijkingen geconstateerd. Dit alles heeft er toe geleid dat het model is
aangepast en hier in zijn definitieve vorm is opgenomen in tabel 19. In deze tabel is opgenomen
welk type bondgenoot een actor kan vervullen in het netwerk

Risico
veroorzaken

Risico dragen

Voordelen risico
incasseren

Aansprakelijk
voor verliezen

Supporters
Opposanten met productiemacht
Opposanten met hindermacht
Actoren zonder duidelijke preferenties
Kleine Vossen

Legenda bij tabel 20
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s,
bovenaan de kolom, vervullen in het netwerk.
De bondgenoot, genoemd aan het begin van de regel, kan de rol ten aanzien van de risico’s,
bovenaan de kolom, niet vervullen in het netwerk.
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Tabel 20 Rol ten opzichte van
het risico per type bondgenoot
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in een eventgerichte

Daarnaast is per type bondgenoot in een conceptueel model de rol ten opzichte van het risico
in beeld gebracht. Op basis van het onderzoek kan dit model definitief vastgesteld worden en is
opgenomen in tabel 20.

gebiedsontwikkeling

Naast het verdelen van actoren in typen bondgenoten en de rollen die zij hebben
ten opzichte van risico’s zijn er ook methoden om actoren te verbinden aan een
eventgerichte gebiedsontwikkeling door middel van contractvorming. Veelal wordt
gewerkt met verschillende niveaus van sponsoring of met intentieovereenkomsten,
samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten. De literatuur beschrijft echter
ook andere contractvorming zoals convenanten, die goed toepasbaar zijn binnen netwerken en
contracten die zijn opgesteld volgens de uitgangspunten van de Relationele Contract Theorie.
Met name de laatste variant biedt mogelijkheden, omdat deze uitgaat van veranderende
omstandigheden in de tijd. Contracten die hier aan voldoen bieden flexibiliteit, waardoor het
risico voor de wederpartij te beheersen is in onverwachte omstandigheden en het contract
nageleefd kan worden. Ook blijkt uit de literatuur dat het raadzaam is om te onderhandelen
over de risico’s die op kunnen treden. Op die manier worden potentiële problemen direct
besproken en kunnen maatregelen al in een vroeg stadium worden bepaald.
Uiteraard geldt dat timing belangrijk is bij de contractvorming. In een te vroeg stadium
zijn weinig actoren bereid om verplichtingen aan te gaan en in te laat stadium is de
onderhandelingspositie van de gemeente zwak. In de tussenliggende fase moet gebruik
worden gemaakt van het ontstaan van policy windows. Dat zijn de momenten waarop
contracten gesloten kunnen worden.
Ook zijn er voorbeelden van het actief betrekken van actoren in de fase voor het indienen
van het bidbook en deze actoren het bid mede laten ondertekenen om op die manier
commitment te creëren.

Hoe kan een gemeente participerende actoren in een
eventgerichte gebiedsontwikkeling als de Floriade aan zich
verbinden, zodat een duurzame relatie ontstaat en de risico’s
voor een gemeente beperkt blijven?

We hebben gezien dat evenementen grote effecten kunnen hebben op de stad en haar
bewoners, bedrijven en investeerders. In hoofdstuk 2 zijn de positieve effecten van
evenementen op de stad beschreven. Hier is ook vermeld dat evenementen een start
kunnen zijn van een gebiedsontwikkeling, wat in dit onderzoek een eventgerichte
gebiedsontwikkeling is genoemd.
Deze effecten zijn interessant in de zoektocht naar actoren die willen participeren in
een eventgerichte gebiedsontwikkeling. Immers, een groot deel van de voordelen zijn
niet alleen voor de gemeente, maar zeker ook voor de ondernemers en bewoners in een
stad. Hierdoor kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd. Het is dan noodzakelijk om
het netwerk adequaat aan te sturen. Er moet overvloedig overleg plaatsvinden om te
voorkomen dat er op een later tijdstip verrassingen optreden.

Daarnaast is contractvorming belangrijk. Het systeem, waarin gewerkt werd
van intentieovereenkomsten naar samenwerkingsovereenkomsten naar
realisatieovereenkomsten, werkt niet meer of kan alleen nog werken als het zeer
tijdig tot getekende contracten komt. Slaagt deze vorm van contractvorming niet, dan
zullen naar verwachting de onderhandelingen opnieuw starten. Het hebben van een
goede risicobuffer is dan hard nodig. Het sluiten van contracten in een vroeg stadium is
daarom een betere optie. Maar om actoren zover te krijgen dat zij deze daadwerkelijk
ondertekenen zullen er vrijheden in gebouwd moeten worden. Een contract wat voldoet
aan de Relationele Contract Theorie is daarbij behulpzaam. Deze contractvorming houdt
rekening met veranderende relaties gedurende de tijd en het verschuiven van risico’s en
mogelijkheden.
Daarnaast hebben we in het onderzoek gezien dat de fase waarin de eventgerichte
gebiedsontwikkeling zich bevindt van invloed is op het gedrag van bondgenoten en het
risicoprofiel van de bondgenoten. Er is een conceptueel model opgesteld ten aanzien
van de risico’s en er is een verdeling gemaakt van actoren in typen bondgenoten. Deze
modellen zijn op basis van de onderzochte cases vastgesteld. Ook zijn de cases onderzocht
op welke strategieën er zijn toegepast om actoren te binden.
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Actoren moeten ook betrokken worden bij de plannen. In de casus Floriade Venlo is dat
een succes geweest. Actoren voelden zich betrokken en waren ambassadeurs voor de
Floriade en bereid om het evenement te sponsoren. Belangrijk daarbij is dat ondernemers
ook wat gegund moet worden. Dat bindt actoren aan het evenement. Er is dan immers ook
wat voor hen te verdienen.

In onderstaande tabel is weergegeven welke strategieën in welke situatie, bij welk type
bondgenoot en risicoprofiel toegepast kunnen worden en geeft daarmee handvaten om
actoren te binden aan een eventgerichte gebiedsontwikkeling.

Fase

Bondgenoot

Fase voor indienen
bid

Supporters

-

Actoren wijzen op de voordelen van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling, verleiden om mee te doen, actoren ook de
voordelen van participatie gunnen, duidelijke afspraken, mede
ondertekenen bidbook, contractflexibiliteit

Opposanten met
productiemacht

-

Actoren wijzen op de voordelen van een eventgerichte
gebiedsontwikkeling, enthousiasmeren ivm toekomstige
ambassadeurs, bidbook niet laten ondertekenen ivm afbreukrisico

Opposanten met
hindermacht

++

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen,
speelveld in kaart brengen met behulp van stakeholderanalyse

Actoren zonder duidelijke preferentie

+

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen,
speelveld in kaart brengen met behulp van stakeholderanalyse

Kleine Vossen

-

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen

Supporters

--

Planuitwerking starten met deze groep actoren, vaststellen bijdrage
aan het evenement, overvloedig overleg voeren

Opposanten met
productiemacht

++

Actoren betrekken bij planuitwerking, exclusiviteit bieden bij
contractering, overvloedig overleg voeren, actoren ook de voordelen
van participatie gunnen

Opposanten met
hindermacht

+

Overvloedig overleg voeren, zorgen wegnemen, ruimte bieden voor
zienswijzen

Actoren zonder
duidelijke preferentie

+

Overvloedig overleg voeren, zorgen wegnemen, ruimte bieden voor
zienswijzen, zorgvuldige stakeholderanalyse

Kleine Vossen

-

Actoren informeren over de plannen, ruimte bieden voor zienswijzen,
betrekken door middel van het vervullen van (vrijwillige) functies,
mogelijkheden bieden voor crowdfunding

Supporters

±

Actoren informeren en indien relevant betrekken bij de verdere
planuitwerking, successen vieren

Opposanten met
productiemacht

++

Veelvuldig overleg met actoren om enthousiasme te wekken en
vertrouwen uit te stralen voor de gebiedsontwikkeling na die tijd,
actoren betrekken bij verdere uitwerking van plannen

Opposanten met
hindermacht

-

Actoren blijven informeren over de gebiedsontwikkeling
na het evenement

Actoren zonder duidelijke preferentie

-

Actoren blijven informeren over de gebiedsontwikkeling
na het evenement

Kleine Vossen

-

Actoren blijven informeren over de gebiedsontwikkeling
na het evenement
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Fase tussen
bidbook en
evenement

Fase na het
evenement

Tabel 21 Strategie per actor, risico en fase

Risico

Strategie

8.3 Aanbevelingen
Om een eventgerichte gebiedsontwikkeling succesvol te maken zijn tijdens het literatuuren veldonderzoek bevindingen gedaan, die tot aanbevelingen leiden voor gemeenten die
in de toekomst starten met een eventgerichte gebiedsontwikkeling.
1. V
 erbinden van duurzame actoren voor indienen bidbook: In de fase van het
opstellen van het bidbook is het aan te bevelen om actoren met een lange termijn
horizon te verbinden aan het evenement. Actoren die voor snelle winsten gaan zijn
hiervoor minder geschikt. Door actoren in deze fase te betrekken en het bidbook mede
te laten ondertekenen, verbinden zij zich voor een lange periode aan de eventgerichte
gebiedsontwikkeling.

3. L
 eg actoren in de ‘watten’: Beloon sponsoren en andere actoren met extra informatie,
organiseer open dagen tijdens de aanleg van het terrein voor deze groep en geef ze
extra privileges om het ambassadeurs te laten zijn voor het evenement.
4. N
 etwerk/onderhandel/deal: Start snel na het winnen van het bid met het analyseren
van de netwerken en onderhandel met actoren over de voorwaarde van deelname en
breng flexibiliteit in de contracten. Te laat starten met contractering levert problemen
op ten aanzien van de onderhandelingspositie van de gemeente en planningsrisico’s in
verband met de opleverdatum van het evenement. Twijfel niet op het moment dat een
policy window ontstaat, maar teken de contracten. Herhaal de stakeholdersanalyse op
een aantal momenten tijdens het proces.
5. S
 tuur het netwerk: Stel een netwerkmanager aan die zicht heeft op het totale
speelveld en mogelijkheden heeft om overvloedig overleg te voeren met actoren.
Investeer daarbij niet alleen in goede relaties, maar zeker ook in relaties die moeizaam
verlopen. De netwerkmanager kan de actoren indelen in type bondgenoten en het
risicoprofiel bepalen, om vervolgens per actor de strategie te bepalen. Daarnaast kan
de netwerkmanager netwerkbijeenkomsten organiseren en actoren uitdagen bij het
meedenken over de plannen en sturen in de netwerken.
6.	Start zo snel mogelijk met de bouw: Start met de realisatie van vastgoed voor het
evenement, mogelijk kan het vastgoed een bijdrage leveren aan het evenement en het
voorkomt dat na het evenement een afterevenementendip op gaat treden. Denk na over
mogelijke incentives als actoren eerder starten met de bouw, denk aan de branding van
het terrein na die tijd en maak daar een plan voor. Voorkom dat het terrein op slot gaat.
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2.	Enthousiasmeer actoren: Betrek de ondernemers en mogelijk andere eindgebruikers
van vastgoed na het evenement al in een vroeg stadium. Door betrokkenheid en
enthousiasme te creëren voor vestiging op het evenemententerrein zal het draagvlak
voor de realisatie van vastgoed worden vergroot. Benadruk de voordelen die het
evenement met zich mee kan brengen, zoals het aantrekken van toerisme en de
innovatiemogelijkheden voor het bedrijfsleven om zo actoren in beweging te krijgen.

7. W
 ees flexibel en lever maatwerk: Flexibiliteit en maatwerk zijn nodig om actoren de
mogelijkheden te geven die zij wensen. Een verkavelingsplan wat tot op de meter vast
staat heeft die flexibiliteit niet. Laat een blauwdrukplanning los en biedt ruimte voor
organische ontwikkelingen binnen het hoofdraamwerk van het evenement. Flexibiliteit
is ook nodig in de contractvorming, geef ruimte voor wijzigende omstandigheden,
zodat een toekomstbestendig contract getekend kan worden. Zorg in ieder geval voor
voldoende financiële ruimte bij onverwachte tegenslagen vlak voor het evenement.
8.	Ontwikkel event- en gebiedsgericht: Voorkom dat het evenement of de
gebiedsontwikkeling de overhand krijgt. Het gaat om een eventgerichte
gebiedsontwikkeling waarbij beide onderdelen samen op gaan. Dit verdient aandacht
bij de inrichting van de organisatie.
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9.	Communiceer: Communiceer regelmatig over de vorderingen van het evenement,
de mogelijkheden voor participatie en de voordelen, waarbij communicatie in het
buitenland niet vergeten moet worden in verband met het aantrekken van buitenlandse
bezoekers en investeerders.
10.	Combineer: Bekijk de mogelijkheden om actoren te verbinden niet op de schaal
van de eventgerichte gebiedsontwikkeling, maar kijk breder in de stad. Zo zijn er
mogelijk ontwikkelingen elders in de stad waar actoren graag in willen participeren.
Op dat moment ontstaan policy windows om afspraken te maken over de bijdrage
aan de Floriade.

8.4 Reflectie
Tijdens het schrijven van deze scriptie en het uitvoeren van de casestudies, heb ik mij
telkens verbaasd over de grote belangstelling die er is vanuit gebiedsontwikkelaars,
overheden, bedrijfsleven en bewoners, om te participeren in een eventgerichte
gebiedsontwikkeling door een financiële bijdrage te leveren of een bijdrage in natura. Al
in een vroeg stadium van een eventgerichte gebiedsontwikkeling melden zich diverse
actoren zonder dat de initiatiefnemer daar direct naar op zoek is. Opvallend is met name
ook de betrokkenheid van actoren die bij een ‘normale’ gebiedsontwikkeling niet direct de
meest voor de hand liggende actoren zijn.
Het organiseren van een eventgerichte gebiedsontwikkeling creëert een gevoel van erbij
willen horen en de harde opleverdatum van het evenement zorgt voor druk bij potentiële
actoren.
Dit is een interessant fenomeen waar menig gebiedsontwikkelaar in deze economisch
moeilijke tijden jaloers op zou zijn. Het zou daarom een onderzoek waard zijn op welke
wijze deze positieve elementen van een eventgerichte gebiedsontwikkeling toegepast
kunnen worden op een ‘normale’ gebiedsontwikkeling. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden
om dit zo te organiseren dat het niet persé nodig is om eerst een evenement te organiseren
voorafgaand aan een gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen actoren die ‘normaal’ gesproken
niet participeren in een gebiedsontwikkeling toch zover worden gebracht dat het voor hen
interessant is om dat wel te gaan doen?
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In Almere is daar op kleine schaal ervaring mee opgedaan door het starten van een
Bouwfabriek. In deze Bouwfabriek is een concept verkavelingsplan gepresenteerd door
Willem Jan Neutelings, waarin in principe ieder initiatief een plek zou moeten krijgen.
Na de presentatie is de Bouwfabriek (een gehuurde locatie in het plangebied) een
aantal weken toegankelijk geweest voor ontwikkelaars om in gesprek te komen met
projectleiders over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het gebied. Vervolgens was
er na de vaststelling van het plan een korte periode om opties te nemen op kavels in dit
gebied. Door de media aandacht en de nieuwe vorm van het op de markt brengen van
kavels is destijds een ‘hype’ gecreëerd rondom deze gebiedsontwikkeling. Dit bracht met
zich mee dat in de eerste verkoopdagen voor tientallen miljoenen euro’s in optie werd
genomen. Nu enkele jaren later is dit grote effect verdwenen, maar er wordt inmiddels wel
door meerdere actoren gebouwd.
Maar er zijn ook andere voorbeelden denkbaar. In Duitsland wordt al tientallen jaren
ervaring opgedaan met de Internationale Bauausstellung. Met behulp van dit instrument
/ event kan een gebiedsontwikkeling of een gebiedstransitie in gang worden gezet. Het
instrument zorgt ervoor dat er urgentie ontstaat om een gebied te transformeren. Door de
aandacht wat het naar zich toe trekt zijn er vergelijkingen te maken met een eventgerichte
gebiedsontwikkeling.
Kortom: Het is dus niet nodig om tien jaar te wachten op een volgende Floriade om
te starten met een nieuwe eventgerichte gebiedsontwikkeling. Er zijn waarschijnlijk
meerdere mogelijkheden en instrumenten om hetzelfde effect te bereiken. Een interessant
thema voor nader onderzoek.
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Bijlage II Verantwoording
tabel 6 Actoren en Bondgenoten
en tabel 7 Bondgenoten en risico’s

Toelichting tabel 6 Actoren en bondgenoten
Supporters

Opposanten met
productiemacht

Opposanten met
hindermacht

Actoren zonder
duidelijke preferenties

Kleine
vossen

Europese Unie

Rijksoverheid
Provincie

Gemeente
Bedrijfsleven
Media
Landen
Bezoekers
Gebiedsontwikkelaars

Tabel 6: groepen actoren onderverdeeld naar typen bondgenoten
In tabel 6 zijn de bekende actoren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling ingedeeld in typen
bondgenoten. Hieronder volgt een toelichting op de kleur van de vakken in de tabel.

EU, Rijksoverheid, Provincie, Gemeente
De verwachting is dat overheden de organiserende gemeente zullen ondersteunen en niet zullen
tegenwerken. Mogelijk dat zij er geen direct belang bij hebben en om die reden geen supporter,
maar een opposant met productiemacht zijn. Verder is de veronderstelling dat overheden zeker
geen kleine vossen zijn en het geen groep is waarvan men niet op de hoogte kan zijn van de
preferenties.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is een zeer grote en diverse groep. De preferenties van deze groep zijn daardoor
zeker in het begin niet duidelijk. Binnen deze groep zullen bedrijven zijn die negatief tegenover
het evenement staan en hinder opleveren, een ander deel zal juist het project ondersteunen en
een opposant met productiemacht zijn. Afhankelijk van de omvang van de bedrijven binnen deze
groep kunnen zij een supporter zijn (groot bedrijf met grote sponsorbudgetten) of kleine vossen
(kleine bedrijven) die gezamenlijk macht uit kunnen oefenen.

Media
Over het algemeen zal de media het project ondersteunen en bijdragen aan de bekendheid
van het evenement en de gebiedontwikkeling. Als er problemen ontstaan en de media
negatieve berichtgeving gaat verspreiden kan het een actor met hindermacht zijn. Er
zijn voorbeelden waarbij uitzendrechten worden verkocht aan media. In dit geval kan de
media ook een supporter zijn.

Landen
De landen die deelnemen aan een evenement als de Floriade worden daarvoor uitgenodigd
door de Rijksoverheid. Als de landen hebben aangegeven te participeren zijn zij als
supporter aan te merken. Vanwege politieke banden zullen deelnemende landen naar
verwachting alleen participeren als supporter en geen problemen opleveren in het
nakomen van de afspraken.

Bezoekers
Bezoekers zijn vanwege de grote omvang en de beperkte invloed van een individu aan
te merken als kleine vossen. Als zij bijv. door middel van crowdfunding onderdelen van
een eventgerichte gebiedsontwikkeling mogelijk maken kunnen zij ook opposanten met
productiemacht zijn.

Gebiedsontwikkelaars
Vanwege de diversiteit van ontwikkelaars zijn zij aan te merken als actoren zonder
duidelijke preferenties. Er zijn binnen deze groep ontwikkelaars die de eventgerichte
gebiedsontwikkeling zullen steunen en ontwikkelaars die er nadelen van ondervinden en
mogelijk hinder veroorzaken. Grote ontwikkelaars die verantwoordelijkheid nemen in een
eventgerichte gebiedsontwikkeling kunnen ook supporter zijn.

Toelichting tabel 7 Bondgenoten en risico’s
Risico
veroorzaken

Risico dragen

Voordelen risico
incasseren

Aansprakelijk voor verliezen

Supporters
Opposanten met productiemacht
Opposanten met hindermacht
Actoren zonder duidelijke preferenties
Kleine Vossen
Tabel 7: bondgenoten
en risicoprofiel

In tabel 7 is op de bovenste regel aangegeven of actoren risico’s kunnen veroorzaken, ze
kunnen dragen, voordeel hebben bij het optreden van het risico en aansprakelijk kunnen zijn
voor verliezen. Hieronder volgt daar een toelichting op:
Risico veroorzaken: De kans dat dit type bondgenoot zich terugtrekt uit de eventgerichte
gebiedsontwikkeling
Risico dragen: De kans dat dit type bondgenoot het risico draagt van het niet nakomen van
toezeggingen gedaan door andere bondgenoten.
Voordelen risico incasseren: De kans dat dit type bondgenoot voordelen kan incasseren van het
niet nakomen van toezeggingen gedaan door andere bondgenoten.
Aansprakelijk voor verliezen: De kans dat dit type bondgenoot aansprakelijk is voor het niet
nakomen van toezeggingen gedaan door andere bondgenoten.
In tabel 7 zijn in de eerste kolom de typen bondgenoten opgenomen. Hieronder volgt een
toelichting waarom de vakken in de tabel groen of rood zijn ingekleurd.
Supporters: Supporters ondersteunen het evenement, zij zullen daarom nooit voordelen van
het risico incasseren, maar kunnen wel aansprakelijk zijn voor ontstane verliezen, zullen het
risico als supporter moeten dragen en kunnen tegelijkertijd ook zelf risico’s veroorzaken.
Opposanten met productiemacht: Deze groep actoren is over het algemeen alleen gebaat bij
de eventgerichte gebiedsontwikkeling als hun bijdrage tot extra winst zal leiden. Als dat niet
het geval is zal de actor zich terugtrekken en het risico veroorzaken. Zij zullen daarom nooit het
risico dragen of aansprakelijk zijn voor verliezen.
Opposanten met hindermacht: Deze actoren zullen vanwege hun hindermacht risico’s
veroorzaken en mogelijk zelfs belang hebben bij het feit dat meerdere actoren zich
terugtrekken uit de eventgerichte gebiedsontwikkeling.
Actoren zonder duidelijke preferenties: Deze groep is zeer divers. Daarom is aangegeven dat
zij risico’s kunnen veroorzaken, risico’s kunnen dragen en de voordelen van risico’s incasseren.
Aansprakelijk voor verliezen zijn alleen de supporters.
Kleine Vossen: Deze actoren kunnen risico’s veroorzaken. Vanwege de aard van deze groep,
veel individuen, zullen zij geen risico’s dragen of aansprakelijk zijn voor verliezen.

Bijlage III Vragenlijst interviews

Bondgenoot
• Welke actoren hebben geparticipeerd in het evenement en de
gebiedsontwikkeling na die tijd?
• Hoe omschrijft u de relatie met die actoren?
• Wat was de reden van deelname?
• Welke actoren zijn tijdens de organisatie van het evenement terug gekomen
op hun eerdere toezeggingen?
• Wat was de reden daar van?
• Heeft u hinder ondervonden van actoren die niet wilden participeren?
• Hoe zijn relatief ‘kleine’ actoren betrokken bij het proces?

Risico’s
•
•
•
•

Welke risico’s zijn zichtbaar geweest tijdens het gehele proces?
Hoe zijn de risico’s in kaart gebracht?
Welke actoren waren aansprakelijk?
Welke actoren veroorzaakten met name het risico?

Fase
• Heeft u verschil gemerkt in de samenwerking met de actoren in de
verschillende fasen van het project?
• Welke verschillen waren dat?
• Hoe groot is de invloed van een fase in het proces op de samenwerking met actoren?

Strategie
• Welke strategieën zijn toegepast om actoren te binden?
• Welke rol heeft relatiemanagement gehad tijdens het proces?
• Met welke actoren is veelvuldig samengewerkt? Wat was het beleid daarin?
• Welke rol heeft contractvorming gehad in het proces? Waren de regels voor
een ieder gelijk?
• Op welke manieren is getracht het risico op niet nakomen van
toezeggingen te reduceren?
• In hoeverre was communicatie van invloed op de omgang met actoren?

Bijlage IV Financieel
overzicht van inkomsten en
uitgaven Floriade Venlo 2012

Inkomsten
Netto opbrengst kaartverkopen
Bijdragen overheden
Sponsoring
Exploitaties derden
Totaal inkomsten

EUR (x 1.000)
26.000
22.500
6.500
5.000
60.0000

Uitgaven
Netto uitgaven Floriade-terrein
Exploitatiekosten
Totaal uitgaven

EUR (x 1.000)
25.000
35.000
60.0000

Saldo inkomsten en uitgaven
Bron: Regio Venlo, 2004
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Bijlage V Vaststelling begroting
ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit voor het jaar 2007

30800 XIV 36 Amendement van de leden koopmans en wilders
Vergaderjaar 2006-2007
Nr. 36 Ontvangen 6 december 2006
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
I In artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag
verlaagd met € 1 000 (x € 1 000).
II In artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag
verhoogd met € 1 000 (x € 1 000).

Toelichting
De Nederlandse tuinbouw presenteert zich eens in de tien jaar op een innovatieve wijze op de
wereldtentoonstelling genaamd Floriade. De volgende editie zal worden gehouden in regio Venlo in 2012.
Aangezien de Floriade bijdraagt aan de promotie van Nederland en de tuinbouw in de rest van de wereld vinden
wij het van belang dat er vanuit het Rijk bijgedragen wordt aan de ondersteuning van de voorbereiding van
de Floriade. Dit amendement beoogt een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de
voorbereiding van de Floriade. Het is de bedoeling dat eenzelfde bedrag zal worden toegekend voor 2008, 2009,
2010 en 2011. In totaal komt dit neer op een uitgavenintensivering van 5 miljoen euro. Dekking wordt gevonden op
post 26.14 Ondersteunen van LNV beleid met kennis.
Koopmans
Wilders
http://www.rijksbegroting.nl/2007/kamerstukken,2006/12/7/kst103590.html

Bijlage VI
Consumentenvertrouwen
1986 - 2013

Onderwerpen

Consumentenvertrouwen

1993 1e kwartaal

-22

1993 2e kwartaal

-25

1993 3e kwartaal

-19

Consumentenvertrouwen:
indicator

1993 4e kwartaal

-23

1994 1e kwartaal

-16

1994 2e kwartaal

-9

Gem. saldo pos.
en neg. antw.

1994 3e kwartaal

1

Oorspronkelijke
reeks

Perioden

1994 4e kwartaal

-4

1986 2e kwartaal

11

1995 1e kwartaal

3

1986 3e kwartaal

7

1995 2e kwartaal

3

1986 4e kwartaal

4

1995 3e kwartaal

8

1987 1e kwartaal

8

1995 4e kwartaal

3

1987 2e kwartaal

-1

1996 1e kwartaal

-2

1987 3e kwartaal

-3

1996 2e kwartaal

-4

1987 4e kwartaal

-7

1996 3e kwartaal

5

1988 1e kwartaal

-2

1996 4e kwartaal

4

1988 2e kwartaal

0

1997 1e kwartaal

12

1988 3e kwartaal

4

1997 2e kwartaal

15

1988 4e kwartaal

6

1997 3e kwartaal

19

1989 1e kwartaal

14

1997 4e kwartaal

14

1989 2e kwartaal

12

1998 1e kwartaal

20

1989 3e kwartaal

15

1998 2e kwartaal

23

1989 4e kwartaal

13

1998 3e kwartaal

22

1990 1e kwartaal

14

1998 4e kwartaal

4

1990 2e kwartaal

9

1999 1e kwartaal

7

1990 3e kwartaal

5

1999 2e kwartaal

10

1990 4e kwartaal

-10

1999 3e kwartaal

18

1991 1e kwartaal

-10

1999 4e kwartaal

21

1991 2e kwartaal

-10

2000 1e kwartaal

26

1991 3e kwartaal

-14

2000 2e kwartaal

26

1991 4e kwartaal

-20

2000 3e kwartaal

25

1992 1e kwartaal

-15

2000 4e kwartaal

20

1992 2e kwartaal

-13

2001 1e kwartaal

10

1992 3e kwartaal

-7

2001 2e kwartaal

-1

1992 4e kwartaal

-19

2001 3e kwartaal

-4

2001 4e kwartaal

-9

2010 2e kwartaal

-16

2002 1e kwartaal

-5

2010 3e kwartaal

-11

2002 2e kwartaal

-17

2010 4e kwartaal

-13

2002 3e kwartaal

-27

2011 1e kwartaal

-5

2002 4e kwartaal

-32

2011 2e kwartaal

-10

2003 1e kwartaal

-36

2011 3e kwartaal

-20

2003 2e kwartaal

-36

2011 4e kwartaal

-38

2003 3e kwartaal

-35

2012 1e kwartaal

-36

2003 4e kwartaal

-33

2012 2e kwartaal

-36

2004 1e kwartaal

-26

2012 3e kwartaal

-30

2004 2e kwartaal

-26

2012 4e kwartaal

-40

2004 3e kwartaal

-20

2013 1e kwartaal

-39

2004 4e kwartaal

-29

2005 1e kwartaal

-22

2005 2e kwartaal

-21

Statistiek, Den Haag/Heerlen

2005 3e kwartaal

-25

21-6-2013

2005 4e kwartaal

-21

2006 1e kwartaal

-11

2006 2e kwartaal

-1

2006 3e kwartaal

5

2006 4e kwartaal

5

2007 1e kwartaal

13

2007 2e kwartaal

14

2007 3e kwartaal

10

2007 4e kwartaal

-5

2008 1e kwartaal

-7

2008 2e kwartaal

-16

2008 3e kwartaal

-26

2008 4e kwartaal

-31

2009 1e kwartaal

-30

2009 2e kwartaal

-24

2009 3e kwartaal

-18

2009 4e kwartaal

-18

2010 1e kwartaal

-11
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Bijlage VII Begroting
wereldtuinbouwtentoonstelling
Almere 2022
Uitgaven
Projectorganisatie

17.554

Terrein

33.200

Overlap grondexploitaties

-11.364

Communicatie, markteting en
sponsoring

6.764

Kaartverkoop
(incl. toegangssysteem)

1.828

Performance en hospitality

3.675

Relatiebeheer partners
Onvoorzien

Inkomsten

366
6.034

Bruto inkomsten
kaartverkoop

42.000

Af: commissies kaartverkoop

-8.400

Exploitatie derden

4.800

Sponsoring

8.046

Voorziening overheden

Saldo Floriade 2022

Bidbook Floriade Almere 2022, 2012

12.000

58.039

Bedragen x 1.000, prijspeil 2012

58.446

Vormgeving en druk:
Brainstorm.nl
Foto’s zonder bronvermelding:
www.ingimage.nl
Afbeeldingen omslag:
Gemeente Almere, 2012

