MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 5
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Betrokken 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

Constaterende dat:
In de afgelopen jaren de ontwikkelingen van Batavialand onvoldoende voor het voetlicht zijn
gebracht bij Provinciale Staten
De provincie Flevoland een grote subsidierelatie heeft met Batavialand en daarmee sprake is van een
groot belang in een succesvolle ontwikkeling
Batavialand gehuisvest is in vastgoed in eigendom van de provincie Flevoland
De informatievoorziening naar de Staten binnen deze context de afgelopen jaren summier is geweest
Batavialand bij uitstek het verhaal van Flevoland uit moet dragen
Overwegende dat:
Batavialand een waardevolle functie bekleedt in het culturele landschap van Flevoland en potentie
biedt om deze functie verder uit te bouwen
Het van belang is dat Provinciale Staten vanwege de grote (financiële) belangen haar controlerende
taak adequaat moet kunnen uitvoeren
De provinciale Staten daarom op regelmatige basis geinformeerd moeten worden over de voortgang,
kansen & risico, zoals dit gebeurlijk is bij partijen met grote subsidierelaties

□

Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) /
-

□

Spreken uit (dictum)

Om op frequente basis de Staten te informeren over de (financiële) stand van zaken bij Batavialand
Dat tenminste jaarlijks een gesprek plaatsvindt met de directie Batavialand en de toezichthouder
Aan de hand van jaarplannen ook evaluaties worden uitgevoerd omtrent de uitvoering van de subsidie
op behaalde resultaten & doelen, de organisatie, risico’s en andere relevante zaken en deze ter
bespreking worden voorgelegd aan Provinciale Staten

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C. Schotman (CDA) J.N. Simonse (SGP)

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie is:

Aangenomen

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

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

