
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: F 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp:  Cultuur ondersteuning waar het echt nodig is 

Agendapunt: 10c 

Onderwerp Statenvoorstel: Impuls beheer en onderhoud landschapskunstwerken 

Nummer Statenvoorstel: 2813462 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 13 oktober 2021 
 

Constaterende dat:  
-Onderhoud landschapskunstwerken geen taak is van de provincie maar van de eigenaar van de kunstwerken;  
-De cultuursector i.v.m. corona in zwaar weer zit en mening cultuurorganisatie in de problemen is gekomen; 
-In 2020 € 750.000 vrijgemaakt is voor corona  ondersteuning voor de cultuur sector; 
-In 2021 € 844.000 vrijgemaakt is voor corona ondersteuning voor de cultuur sector; 
-Ondanks dat corona problemen nog in 2022 zullen na-ijlen er in de voorgestelde begroting 2022 geen 
middelen gereserveerd zijn voor corona ondersteuning; 
-De cultuur sector tot lang in 2021 onevenredig veel last heeft van corona beperkende maatregelen;   
 

Overwegende dat: 
-Verantwoordelijkheid voor onderhoud (zorgplicht) bij de eigenaar van Landschapskunstwerken ligt welk hier 
in hun begroting rekening mee hebben kunnen houden; 
-Zowel het thema jaar, Ode aan landschap en de Floriade 2022, bij de eigenaren al jaren bekend zijn en hier 
dus op hadden kunnen anticiperen; 
-de doelmatigheid van financiën mogelijk wordt ondermijnd wanneer er middelen worden besteed buiten de 
verantwoordelijkheid van de provincie;   
-De provincie een aparte budget heeft voor Floriade 2022 gerelateerde uitgave, gelimiteerd tot een bedrag 
van 10.000.000;  
-Ondersteuning van cultuur ondernemers kan voorkomen dat er werkeloosheid ontstaat in de reeds hard 
getroffen cultuur sector; 
-Zowel stelpost nieuw beleid als fonds voor artistieke en culturele ontwikkeling beide bedoeld zijn voor 
structurele beleid en niet voor eenmalige uitgave; 
-De concept-programmabegroting 2022 geen corona ondersteuningsbudget kent; 
 
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum) 

x De tekst van beslispunt(en) 1 & 4, zijnde  
 
1.In te stemmen met eenmalig grondig herstel en het 
verbeteren van de publieke toegankelijkheid en 
beleefbaarheid van de collectie 
landschapskunstwerken Flevoland als belangrijke 
provinciale iconen met oog op het themajaar Ode 
aan het Landschap van NBTC en de Floriade in 2022 
en hierbinnen prioriteit te geven aan de kunstwerken 
1. Aardzee; 2. De Groene Kathedraal; 3. 
Observatorium; 4. Sea Level; 
 
4.Met het oog op beslispunt 2 de 15e wijziging van de 
begroting 2021 vast te stellen. 

  
x te vervangen door  
 
1.De cultuursector een extra impuls te 
geven voor coronaherstel. 
 
4.In overeenstemming met de eerdere 
beslispunten de 15e 
wijziging van de begroting 2021 vast te 
stellen. 

 

  



 
 

  

 
x Beslispunt(en) 
 
3. Conform de afspraak in het coalitieakkoord 
met de eigenaren, gemeenten en 
terreinbeheerders de verplichtingen over de 
instandhouding van  de collectie op de lange 
termijn te borgen inclusief cofinanciering; 

  
 
x te laten vervallen  
   

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen  
Toelichting: 
De voorgestelde begrotingswijziging dient te worden aangepast waarmee de middelen niet voor 
landschapskunstwerken worden beschikbaar gesteld maar voor corona herstel van de cultuursector  
 
en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: M.G.J.H. van Rooij (50PLUS), E.P.E. Raap (JA21) 

 
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 Democratie   

DENK   

   

Het amendement is: Aangenomen Verworpen 

 

Het amendement wordt ondersteund door: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 oktober 2021 

Statengriffier,  Voorzitter, 

mr. A. Kost  L. Verbeek 

   


