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1.

Beslispunten

15 april 2014

1. De 16e begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarmee programmaonderdeel 4.3 Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur wordt verhoogd
met € 237.082 door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Monumentenzorg;
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2.

Inleiding

MF Ramaker

De provincie heeft op 23 november 2013 met de gemeente Noordoostpolder
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een bestuursovereenkomst
“wederopbouwgebied Nagele, Noordoostpolder” getekend, waarin de drie
partijen zich ten doel stellen de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden van wederopbouwgebied Nagele duurzaam te verankeren.

Afdeling/Bureau

ES
Portefeuillehouder

Lodders, J.
-----------------------------

In deze overeenkomst stellen RCE en de gemeente elk € 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het projectplan “Uitvoeringslab Nagele 20132015”. De provincie heeft hiervoor € 437.780 toegezegd waarvan onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten € 237.082 vanuit het programma Restauratie Rijksmonumenten. Deze middelen zijn bedoeld voor
grootschalige en complexe restauraties van gebouwde Rijksmonumenten. Het
resterende deel is beschikt vanuit Investering Stedelijke Vernieuwingsgelden
deel 2.

Routing
Commissie Bestuur en Samenleving:

14 mei 2014
-----------------------------------

Na restauratie zal de voormalige, katholieke lagere school aan Ring 1 in gebruik worden genomen voor kinderopvang en als huisartsenpost.
3.

Beoogd effect

Het beschermen en behouden van de monumentale status van het schoolgebouw in de nieuwe gebruiksfunctie.
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4.

Argumenten

1.1 Provinciale Staten bevoegd tot onttrekking
Provinciale Staten zijn bevoegd tot het doen van onttrekkingen uit reserves
in dit geval de bestemmingsreserve monumentenzorg, die door Provinciale
Staten als reserve voor restauratie en onderhoud van monumenten is ingesteld.









5.

Kanttekeningen

Niet van toepassing
6.

Vervolgproces

Na positief besluit door Provinciale Staten verlenen Gedeputeerde Staten de
subsidiebeschikking aan de gemeente Noordoostpolder.
7.

Advies uit de Commissie
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8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 april 2014, nummer 1602181.
BESLUITEN:
€ 237.082 te onttrekken uit de bestemmingsreserve monumentenzorg voor de restauratie van het
rijksmonument Ring 1 in Nagele in 2014
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 28 mei 2014.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

De 16e begrotingswijziging 2014.

10. Ter lezing gelegde stukken

Niet van toepassing
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
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secretaris,

voorzitter,
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