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memo beeldvorming doorontwikkeling Batavialand 

Datum beeldvorming 
 

19 mei 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Voorbereiding op besluitvorming. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Feitelijk informeren over aanpak doorontwikkeling 
en transitie Batavialand naar Nationaal 
Scheepsarcheologisch Depot. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via deze 
memo) 

Er zal een toelichting worden gegeven op de 
oplossingsrichting die door de provincie en het 
ministerie van OCW gezamenlijk is vormgegeven, 
dit in de vorm van een ambtelijke presentatie. De 
gedeputeerde is aanwezig voor het beantwoorden 
van vragen. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

60 minuten. 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

Volgend op het Statenbesluit “Totstandkoming 
gemeenschappelijke regeling Het Flevolands 
Archief en Batavialand”, d.d. 7 december 2016, 
link, beslispunt 3: is een toezichthouder 
aangewezen belast met het toezicht op de naleving 
van de subsidieverplichtingen. 
 
In de najaarsnota 2020 (# 2646320) is voor de 
versterking van de bedrijfsvoering van Batavialand 
vanaf 2021 binnen de stelpost Nieuw Beleid een 
jaarlijks bedrag van € 300.000,- geoormerkt en 
daarnaast een incidenteel bedrag van € 2.000.000,-  
geoormerkt binnen de Brede Bestemmingsreserve.  
 
Conform toezegging I15 heeft een (vertrouwelijke) 
beeldvormende ronde plaatsgevonden over de 
bevindingen van de toezichthouder. Op 14 april 
2021 heeft een (vertrouwelijke) beeldvormende 
ronde plaatsgevonden over het rapport van 
Berenschot m.b.t. toekomstscenario’s.  
 

 
 
 
25 februari 2021 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2016/07-december/19:30/Totstandkoming-GR-Het-Flevolands-Archief-en-Batavialand/DOCUVITP-1950814-v18-Statenvoorstel-Totstandkoming-gemeenschappelijke-regeling-Het-Flevolands-Archief-en-Batavialand.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2016/07-december/19:30/Totstandkoming-GR-Het-Flevolands-Archief-en-Batavialand/DOCUVITP-1950814-v18-Statenvoorstel-Totstandkoming-gemeenschappelijke-regeling-Het-Flevolands-Archief-en-Batavialand.pdf
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Mededeling Informatie ter voorbereiding van de 
beeldvormende ronde over Batavialand op 7 april 
2021 (2752957). De betreffende rapporten zijn 
onder het opleggen van geheimhouding aan de PS 
leden op afspraak beschikbaar gesteld in de kluis 
van de griffie. 
 
GS bereidt een voorstel voor om aan Provinciale 
Staten voor te stellen om in haar vergadering van 
28 april 2021 de geheimhouding op het rapport van 
de toezichthouder en het rapport van Berenschot 
op te heffen.  

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

De strategisch adviseur cultuur.  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja. 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

In het najaar zal er door de kwartiermaker een plan 
van aanpak worden gepresenteerd inclusief een 
voorstel voor de inzet van de incidentele middelen 
van 2 miljoen. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Mededeling Informatie ter voorbereiding van de beeldvormende 
ronde over Batavialand op 7 april 2021 

2752957 ja 

Statenvoorstel Batavialand – ontwikkeling NSD 2746600 ja 

  


