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Geachte heer Agema, 

Hierbij onze reactie op uw brief van 29 april 2013 waarin u verzoekt onze mening te geven over de 
concept begroting en het concept jaarplan van Nieuw Land voor 2014. Graag maakt de provincie 
gebruik van de mogelijkheid om als partner in de Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land haar 
gevoelen te doen blijken over de ontwerpbegroting en het jaarplan 2014. 

Vooropgesteld staat dat de nieuwe opzet van de documenten die uit gaat van de vijf 
productgroepen van de Nieuw Land een hele goede ontwikkeling is. Deze indeling is overzichtelijker 
en logischer dan voorgaande jaren. Wel is er nog ruimte voor verbetering. De begroting geeft 
namelijk niet een totaal beeld van de baten en lasten van Nieuw Land. Voor de subsidieaanvraag 
verwacht de provincie een overzicht waarin alle verwachtte projectsubsidies en bijbehorende 
uitgaven zijn opgenomen. Dat houdt onder meer in een specificatie van alle activiteiten die door de 
provincie worden gesubsidieerd. Maar ook alle bijdragen die u van derden verwacht. 

In uw brief schrijft u dat een extra korting van de provincie van ongeveer € 50.000,-- niet in de 
begroting is opgenomen. Wij nemen aan dat u hierbij refereert aan de kosten voor de provinciale 
archieven. Zoals wij al eerder hebben gemeld wordt dit bedrag wel aan u ter beschikking gesteld, 
niet middels een subsidie, maar via een Dienstverleningsovereenkomst. 

Daarnaast geeft u aan dat de korting die de gemeenten en het waterschap krijgen sinds 2010 door 
geen indexering toe te passen ook is opgenomen in 2014. Wij wijzen erop dat het een besluit is 
geweest van het bestuur om deze partijen niet aan te slaan. De provincie is hierop een uitzondering 
geweest en heeft de subsidie wel geïndexeerd. 

Er is nog wat onduidelijkheid met betrekking tot het factureren van BTW, de afspraken die zijn 
gemaakt met de fiscus en of die nog wel up to date zijn. Daarom willen wij vragen een overzicht te 
sturen met deze afspraken die zijn gemaakt met de fiscus. 
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Het belangrijkste punt waarop wij willen reageren is de ontwikkeling van Batavialand. Naar onze 
mening blijft deze in de concept begroting en in het concept jaarplan onderbelicht. In het jaarplan 
wordt gesproken van een structurele samenwerking om een erfgoedpark tot stand te brengen. Er 
staat dat Nieuw Land zich zal inzetten om de realisatie van Batavialand voor te bereiden, maar niet 
duidelijk is hoe dit zal gebeuren en hoe dit zich verhoudt tot de overige activiteiten beschreven in 
het jaarplan. Wij vragen u om een toelichting hierop bij het jaarplan 2014 op te nemen. 

Voorbehoud goedkeuring zienswijze in Provinciale Staten 
De bovenstaande zienswijze zal worden vastgesteld in Provinciale Staten. Gezien de door u gestelde 
deadline van 1 juni reeds is gepasseerd, is besloten om de zienswijze alvast aan u kenbaar te 
maken, vooruitlopend op besluitvorming in Provinciale Staten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
, de secretaris, de voorzitter. 

Q.EC. Overmars L. Verbeek 


