
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: D 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp:  Doorontwikkeling Batavialand 

Agendapunt: 9b 

Onderwerp Statenvoorstel:  Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing Nationaal 
Scheepsarcheologisch Depot 

Nummer Statenvoorstel:  2746600 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 9 juni 2021 

 
 

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum) 

x De tekst van beslispunt(en), zijnde  
 
2. GS opdracht te geven tot het aanstellen van een 
kwartiermaker voor het opstellen van een plan van 
aanpak voor de ontwikkeling van Batavialand naar 
een duurzame toekomst, samen met (tenminste) het 
Rijk en de gemeente Lelystad. 
 
 
 
 
 
3. Dit Plan van aanpak voor het einde van het jaar 
aan provinciale Staten voor te leggen ter 
besluitvorming over de besteding van zowel de 
structurele budget van € 300.000 als het oormerk van 
€ 2.000.000 incidenteel in de brede 
bestemmingsreserve. 
 
 
 
 
 
 
4. Randvoorwaarden mee te geven voor het bij punt 
2 genoemde plan van aanpak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
x te vervangen door  

 
2. GS opdracht te geven tot het aanstellen van 
een kwartiermaker voor het opstellen van zowel 
een lange termijn strategisch positioneringspan, 
een onderzoek naar de haalbaarheid van een 
stapsgewijze doorontwikkeling van Batavialand, 
als een uitvoerend plan van aanpak voor de 
ontwikkeling van Batavialand naar een 
duurzame toekomst, samen met (tenminste) 
het Rijk, Batavialand en de gemeente Lelystad. 
 
3. Dit strategisch positioneringsplan, 
haalbaarheidsonderzoek en het uitvoerend plan 
van aanpak, voor het einde van het jaar aan 
Provinciale Staten voor te leggen ter 
besluitvorming over de besteding van zowel de 
structurele budget van € 300.000 als het 
oormerk van € 2.000.000 incidenteel in de 
brede bestemmingsreserve met als oormerk 
ontwikkeling Batavialand gekoppeld aan het 
strategische positioneringsplan.   
 
4. Randvoorwaarden mee te geven voor de bij 
punt 2 genoemde plannen en onderzoek. Hierbij 
dient minimaal aan de orde te komen: 
a. hoe er invulling gegeven wordt aan toezicht 
op met name de financiële bedrijfsvoering  
b. hoe de samenwerking met stakeholders 
geregeld wordt die zich concreet en (langjarig) 
willen verbinden aan Batavialand, zoals de 
Gemeente Lelystad en ook andere business 
partners. 
c. hoe er een balans gevonden wordt tussen het 
functioneren als Nationaal 
Scheepsarcheologisch Depot, de museale 
functie waaronder het weergeven van het 
Verhaal van Flevoland, en het functioneren als 
attractief bezoekerspark.  
 
 

  



 
 

  

5. A. Het geoormerkte budget van € 300.000,- uit de 
Stelpost Nieuw Beleid oormerk Batavialand met 
ingang van 2021 structureel beschikbaar te stellen 
voor het opstellen en uitvoeren van het plan 
ontwikkeling Batavialand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. B. Bij de behandeling van het plan van aanpak 
zoals bedoeld in punt 2 te beslissen over de 
besteding van deze middelen in 2022 e.v. te weten: 
in- zetten voor de exploitatiesubsidie van 
Batavialand dan wel voor de door- ontwikkeling 
daarvan of terugvloeien in de Stelpost Nieuw Beleid. 

5. A. Het geoormerkte budget van € 300.000,- 
uit de Stelpost Nieuw Beleid oormerk 
Batavialand met ingang van 2021 éénmalig 
beschikbaar te stellen voor het opstellen van de 
plannen zoals genoemd onder 2, waarbij een 
toereikend deel van dit budget aangewend 
dient te worden om Batavialand financieel in 
staat te stellen om volwaardig aan dit plan bij 
te dragen.  
 
5. B. Pas na het beoordelen van de in 2. 
genoemde haalbaarheidsonderzoek en plannen, 
door PS, en na instemming van PS, kan worden 
besloten of vanaf 2022 het geoormerkte budget 
van € 300.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid 
oormerk Batavialand structureel beschikbaar 
gesteld wordt aan Batavialand voor het 
uitvoeren van de plannen zoals genoemd onder 
2. Hierbij wordt in ieder geval als voorwaarde 
gesteld dat vrijgave jaarlijks door PS dient 
plaats te vinden, op basis van een jaarlijks aan 
PS voor te leggen voortgangsrapportage. 
 

Beslispunt(en)  
 

  
x te laten vervallen  
 
1. Op basis van de (geheime) rapporten van de 

provinciale toezichthouder en Berenschot, 
de context van de coronacrisis en de kans 
die de toewijzing van de status van 
Nationaal Scheepsarcheologisch Depot 
biedt, te kiezen voor doorontwikkeling van 
Batavialand. 

  

x  Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen  
Toelichting: 
7. Er wordt een stuurgroep ingericht met een bestuurlijke afvaardiging van in ieder geval de provincie, het 
ministerie van OCW, de RCE, Batavialand en de gemeente Lelystad. 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: G. J. Ransijn (JA21), J.J. de Haan (VVD), H. Ismaili Alaoui (GroenLinks), Z.J.B. 
Heng (ChristenUnie), S. Kers (PvdD), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS), J.N. Simonse (SGP), C.J.Kok (PVV) 

 
Handtekening initiatiefnemer: 

 



 
 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

JA21   

VVD   

PVV   

GroenLinks   

CDA   

PvdA   

ChristenUnie   

SP   

50PLUS   

D66   

PvdD   

SGP   

GO   

Forum voor Decmocratie   

DENK   

   

Het amendement is: Aangenomen Verworpen 

 

Het amendement wordt ondersteund door: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 juni 2021. 

Statengriffier,  Voorzitter, 

mr. A. Kost  L. Verbeek 

   


