AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: C
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Batavia op het land
Agendapunt: 11c
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Programmabegroting 2022
Nummer Statenvoorstel: 2790537

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 10 november 2021
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum) vaststellen Programmabegroting

x De tekst van beslispunt(en), zijnde
1. De Programmabegroting 2022 vast te
stellen;

x te vervangen door
1. De Programmabegroting 2022 vast te
stellen en in aanvulling daarop een
bedrag van € 200.000, te oormerken
binnen de Brede Bestemmingsreserve
ten behoeve van het op het land
plaatsen van de Batavia en de
geoormerkte € 200.000 in de begroting
beschikbaar te stellen op voorwaarde
van positieve besluitvorming over de
eerste fase van het plan van aanpak van
de kwartiermaker en cofinanciering door
gemeente Lelystad van eveneens
€200.000,-.

Toelichting:
Afgesproken is dat voor het einde van het jaar besluitvorming plaatsvindt over de doorontwikkeling van
Batavialand. Echter wordt ook een belangrijke rol toegedicht aan de gemeente Lelystad. Daarom wordt
verwacht dat besluitvorming in PS kan plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022.
In het plan van aanpak (businesscase doorontwikkeling Batavialand) geeft de kwartiermaker aan dat ‘het op
het land brengen van het schip het behoud ten goede zal komen’ (p.16), ‘de kwartiermaker onderschrijft het
belang van de Batavia als unieke toegevoegde waarde voor het museum’(p.30) en ‘in de nieuwe ruimtelijke
opzet komt de Batavia op het binnenplein van het museumcomplex te staan’ (p.32).
In de fasering maakt het verplaatsen van de Batavia op de nieuwe locatie deel uit van de eerste fase (20222025). Aangezien de kosten voor de verplaatsing geen onderdeel zijn van de opdracht en er nog een bedrag
van zo’n € 400.000,- ontbreekt, is het zinvol hiervoor nu budget te reserveren. Dit budget wordt alleen
vrijgegeven als aan genoemde voorwaarden (positieve besluitvorming plan van aanpak, cofinanciering
gemeente Lelystad) is voldaan. Anders valt het bedrag weer vrij.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: W. de Jager (PvdA), J. van Slooten (CDA)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

