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Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 27 juni 2017 besloten om:
Aan Stichting Erfgoedpark Batavialand :
a. voor de periode 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019 een eenmalige
subsidie van € 2.750.000 te verlenen voor een succesvolle start en door
ontwikkeling van Batavialand;
b. voor de periode 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 een subsidie van
€ 729.392 te verlenen voor de uitvoering van museale en onderzoekstaken
en bijbehorend collectiebeheer.
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Mededeling:

Op 7 december 2017 (besluit met kenmerk 1950814) heeft in Provinciale Staten
besluitvorming plaatsgevonden over de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief en Batavialand. Daarbij hebben Provinciale
Staten er mee ingestemd om:
a. een structurele subsidierelatie met Batavialand aan te gaan voor het uitvoeren
van museale en collectiebeheertaken;
b. hiervoor op de begroting 2017 een bedrag van € 1.458.783 te oormerken;
c. voor Batavialand een bedrag van € 2.750.000 beschikbaar te stellen
ten behoeve van een door Gedeputeerde Staten aan Batavialand toe te kennen
eenmalige subsidie voor de doorontwikkeling van Batavialand.
Batavialand heeft zowel voor de eenmalige subsidie als voor de structurele
subsidie een aanvraag om subsidie ingediend. In de subsidiebeschikkingen hebben
Gedeputeerde Staten de volgende monitoringsinstrumenten opgenomen:
Batavialand dient te voldoen aan verzoeken om informatie van de door
Gedeputeerde Staten aan te wijzen toezichthouder die tot taak heeft de
rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de subsidie te controleren;
Batavialand voert periodiek ambtelijk overleg met een beleidsmedewerker
van de provincie;
minimaal twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen een
bestuurder van Batavialand en een gedeputeerde van de provincie.
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