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Geachte heer Sytsma, 

Hierbij ontvangt u onze reactie op uw e-mail van donderdag 1 mei 2014 waarin u verzoekt onze 
mening te geven over de conceptbegroting met toelichting 2015. Graag maakt de provincie gebruik 
van de mogelijkheid om, als partner in de Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land, haar gevoelens te 
doen blijken over de conceptbegroting met toelichting 2015 van Nieuw Land. 

Wij reageren op de conceptbegroting 2015 zoals die op 1 mei 2014 aan ons is toegezonden. Dit 
betreft de geconsolideerde begroting van 2014 omdat er geen of onvoldoende zicht is op de nieuwe 
organisatie. Als partner in de Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land kunnen wij nog niet reageren op 
een conceptbegroting van een nieuwe organisatie waarover nog geen besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Wij gaan daarom uit van de huidige Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land. 

De provincie is van mening dat de conceptbegroting en de toellchting vrij summier zijn. In de 
Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land staat in artikel 17.2 dat In de toelichting de aard en de 
omvang van de voorgenomen activiteiten wordt beschreven. Daarnaast staat in artikel 17.3 dat de 
begroting inzicht moet geven in de baten en lasten van de afzonderlijke activiteiten van dat jaar en 
voorzien is van een postgewijze toellchting. Dit zien wij niet terug in de toelichting en 
conceptbegroting. 

Het bedrag dat u opneemt aan de batenkant voor Provincie Flevoland komt niet overeen met het 
bedrag dat wij beschikbaar hebben voor Nieuw Land in 2015. In de provinciale productenraming 
2014 staat € 1.448.677 begroot voor Nieuw Land in 2015. Wij vragen u uw bedrijfsvoering hierop aan 
te passen . 

Op de begroting wordt aan de batenkant een post Tegoedkoming korting Rijk opgenomen. Dat is een 
onjuiste benaming. Dit betreft namelijk de dienstverleningsovereenkomst voor de provinciale 
archieven. 

Tijdens het gesprek over de jaarrekening 2013 op 29 april 2014 is door NLE bevestigd dat bij de 
salarislasten ook de salariskosten van de medewerker voor de IFMAF en het Steunpunt Archeologie 
en Monumenten is opgenomen. Echter, bij de batenkant in de conceptbegroting 2015 staan deze 
bedragen op € 0. Dit kan een onevenwichtig beeld geven. Onze vraag is of de salariskosten van de 
medewerker voor de IFA^F en het Steunpunt Archeologie en Monumenten ook in de 
conceptbegroting 2015 bij de salarislasten zijn meegenomen. 

Inlichtinsen bij 

A.D. Rousseau 
Doorldesnummer 

0320 265 541 
Bezoeicadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Bladnummer 

2 
Ons kenmerk: 

1617538 

In de toellchting staat dat de baten van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten naar aanleiding 
van het PWC rapport uit het archief zijn gehaald en zijn ondergebracht bij Erfgoed Digitaal. Dit 
vinden wij een onlogische keuze. Het heeft onze voorkeur om het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten als een aparte taak van Nieuw Land te behandelen en met aparte baten- en lasten 
op te nemen. In de beschikkingen die u ontvangt van de provincie is het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten ook altijd apart opgenomen alsook in de financiële bijlage van de Regeling 
Erfgoedcentrum Nieuw Land. 

Wij vragen u de conceptbegroting met toelichting aan te passen op de bovenstaande punten. 

Voorbehoud goedkeuring zienswijze in Provinciale Staten 
De bovenstaande zienswijze moet nog worden vastgesteld in Provinciale Staten. Gezien de uiterste 
reactie datum van 1 juni 2014 is besloten om de zienswijze alvast aan u kenbaar te maken, 
vooruitlopend op en onder voorbehoud van besluitvorming in Provinciale Staten. 
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