MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 4
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Batavia op het Land
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Zomernota
Nummer Statenvoorstel: 2778436

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021
Constaterende dat:
➢ Het netto voordelig saldo van de Zomernota 2021 € 0,8 mln. bedraagt;
➢ Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de Brede Bestemmingsreserve;
➢ De brede bestemmingsreserve een belangrijke rol vervult als dekkingsbron voor incidentele uitgaven;
Overwegende dat:
➢ Als gevolg van de Coronacrisis het museum Batavialand geruime tijd gesloten is geweest;
➢ De stichting haar pand huurt van de provincie voor een bedrag van € 520.000,- per jaar;
➢ Derhalve wordt voorgesteld om een bedrag van maximaal € 520.000,- te reserveren voor een
huurverlaging van Batavialand in 2021;
➢ De doorontwikkeling van Batavialand met toewijzing van Nationaal Scheepsarcheologisch Depot
onlangs uitgebreid aan de orde is geweest in Provinciale Staten;
➢ Door PS is aangegeven dat het plan van aanpak voor de doorontwikkeling naar een duurzame
toekomst voor het einde van het jaar opgeleverd dient te worden;
➢ Door PS is aangegeven dat een voorkeur bestaat voor incrementele verandering d.w.z. geen
revolutionaire omwenteling, maar een realistische toevoeging aan of wijziging van wat er al is;
➢ Het op het land brengen van de Batavia prima past binnen deze toekomstbestendige aanpak;
➢ Er financiële ruimte is op basis van het voordelig saldo van de Zomernota en/of in de vrije ruimte van
de Brede Bestemmingsruimte;

□

□

Spreken uit (dictum)
Verzoeken het college (dictum) / x Dragen het college op (dictum) /
Het op het land brengen van de Batavia nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van het plan van aanpak inzake
doorontwikkeling en hiertoe een (financieel) voorstel voor te leggen bij de behandeling van het plan van
aanpak.
en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 30 juni 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

