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Opmerkingen

Waarom deze memo met een leeswijzer
Het Statenvoorstel ‘Totstandkoming gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief (HFA) en
Batavialand’ van portefeuillehouder kunst en cultuur, gedeputeerde Rijsberman met nummer
1950814 is een omvangrijk statenvoorstel met een groot aantal beslispunten, kanttekeningen en
bijlagen. Daarom vindt het College het wenselijk om een leeswijzer toe te voegen. Het
Statenvoorstel is geagendeerd tezamen met het Statenvoorstel ‘Overname vastgoed Nieuwland
Erfgoedcentrum (NLE)’ van de portefeuillehouder facilitaire zaken, Commissaris van de Koning
Verbeek (met nummer 1972548). De financiële aspecten van beide voorstellen zitten bij
portefeuillehouder financiën, gedeputeerde Stuivenberg. Beide Statenvoorstellen hangen zeer nauw
met elkaar samen.
Wat volgt nog
Op 16 november 2016 ontvangen Provinciale Staten met betrekking tot Het Flevolands Archief nog
de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van HFA en twee niet-openbare bijlagen bij het
Statenvoorstel ‘Totstandkoming gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief en
Batavialand’, te weten het niet-openbare deel van bijlage 15 (Bijlage 1.10a Financieel
ontvlechtingsplan NLE 14-10-2016, versie 1.9) en een memo bij het Statenvoorstel met nietopenbare informatie.
LEESWIJZER
Achtergrond:
- Er is sinds januari 2004 een gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land (GR NLE).
- Deelnemers zijn naast de provincie, rijk, gemeenten, waterschap en twee stichtingen.
- Doel GR NLE is drieledig: archieftaken, archeologisch depot en de exploitatie van museum
Nieuw Land Erfgoedcentrum (museale en collectiebeheertaken).
- Omdat de exploitatie van een museum niet meer past in het takenpakket van de betrokken
overheden, wordt al enkele jaren gewerkt aan het maken van een GR voor alleen de
archieftaken (dit wordt de GR HFA) en aan het onderbrengen van het archeologisch depot en
van de museale en collectiebeheertaken bij Stichting Erfgoedpark Batavialand.
- Randvoorwaarden om dit door te laten gaan zijn o.a. het afgeven van een garantstelling voor
personeel dat overgaat van NLE naar HFA , het beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie
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aan Batavialand om een goede start en doorontwikkeling mogelijk te maken en het overnemen
van het vastgoed van NLE.
1. Gevraagde besluiten die nodig zijn om van GR NLE te komen tot GR HFA:
GS → als deelnemer het beheer van het archeologisch depot uit de GR te halen en bij
Batavialand onder te brengen.
→ als deelnemer provinciale archieftaken in de GR te brengen.
→ wijzigingsbesluit GR.
PS → moet aan GS toestemming verlenen om deze besluiten te kunnen nemen.
De aan PS gevraagde besluiten hierover vindt u in het Statenvoorstel onder A.
2. Gevraagde besluiten die nodig zijn om het beheer van het archeologisch depot, de museale en
collectiebeheertaken en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland (SAMF) onder
te brengen bij Batavialand:
PS → geld beschikbaar stellen voor:
a. structureel subsidiëren Batavialand voor museum/collectietaken.
b. beheren archeologisch depot door Batavialand en extra investering ten behoeve van het
beheer van het archeologisch depot.
c. ophogen beschikbaar budget Steunpunt Archeologie en Jonge Monumenten Flevoland
GS → onderbrengen beheer depot bij Batavialand via een dienstverleningsovereenkomst
→ onderbrengen SAMF bij Batavialand
De aan PS gevraagde besluiten hierover vindt u in het Statenvoorstel onder B.
3. Gevraagde besluiten over het verdelen van kosten en baten van NLE:
Suppletie van verwachte tekorten van NLE
PS → geld beschikbaar stellen voor suppletie van verwachte tekorten
Garantstelling
PS → geld beschikbaar stellen voor afgeven garantstelling aan personeel.
De aan PS gevraagde besluiten hierover vindt u in het Statenvoorstel onder C.
4. Gevraagd besluit over het ondersteunen van een succesvolle start en doorontwikkeling van
Batavialand:
Eenmalige subsidie
PS → geld beschikbaar stellen voor eenmalige subsidie aan Batavialand om goede start mogelijk te
maken.
Dit gevraagde besluit vindt u in het Statenvoorstel onder D.
Overname vastgoed
PS → instemmen met overname vastgoed en hiervoor budget beschikbaar stellen
→ instemmen met afwaardering vastgoed
Dit aan PS gevraagde besluit vindt u in het separate Statenvoorstel ‘Overname vastgoed
Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE)’ met nummer 1972548.
Vraag: doen zich bij besluitvorming risico’s voor?
Antwoord: Ja, zie hiervoor de kanttekeningen.
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BIJLAGEN BIJ HET STATENVOORSTEL
De volgende bijlagen zijn opgenomen bij het Statenvoorstel ‘Totstandkoming gemeenschappelijke
regeling Het Flevolands Archief en Batavialand’. De bijlagen 8 tot en met 14 zijn ter informatie. Per
bijlage staat in de kolom ‘Naam bijlage’ de naam van het document in edocs en tussen haakjes de
naam, zoals op het document zelf staat vermeld.

Naam bijlage:

1. Concept gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief
(omgevormde gemeenschappelijke regeling NLE)
(Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het
Flevolands Archief)
2. Statenvoorstel Voortgangsbesluiten Batavialand 25-05-2016
(Bestuursopdracht voorbereiding ondersteuning Batavialand)
3. Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land:
huidige organisatorische situatie tot 01-01-2017
4. Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land:
voorziene organisatorische situatie vanaf 01-01-2017
5. Rapportage Depot (Rapport Provinciaal depot bodemvondsten.
Duurzaam model voor de toekomst)
6. Erfgoedinspectie aanbiedingsbrief inspectierapport depot
bodemvondsten Flevoland (Inspectie Provinciaal Depot
Bodemvondsten van de provincie Flevoland – Nieuw Land te
Lelystad)
7. Rapportage SAMF (Rapport Steunpunt Archeologie en (jonge)
Monumenten Flevoland. Herijking met het oog op de toekomst)
8. Begroting 2017 HFA versie 12 oktober 2016 (Het Flevolands
Archief Begroting 2017 & toelichting op de begroting 2017)
9. Beleidsplan 2017 HFA versie 4 oktober 2016 (Het Flevolands
Archief Beleidsplan 2017)
10. Begroting Erfgoedcentrum Nieuw Land met kolommen HFA-BL
versie d.d. 12 oktober 2016 (Begroting Gemeenschappelijke
Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land 2017)
11. Toelichting begroting ENL met kolommen HFA-BL
(Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land.
Begroting 2017)
12. Huisvestingsplan dd 10 oktober 2016 (Huisvestingsplan)
13. 2016-09-30 SOCIAAL PLAN versie 9 30 september 2016 (Sociaal
Plan Erfgoedcentrum Nieuw Land)
14. Getekende besluitenlijst 66e vergadering bestuur Nieuw Land 2809-2016 (Besluitenlijst 66e vergadering van het Bestuur
Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d. 28-09-2016)
15. Bijlage 1.10a Financieel ontvlechtingsplan NLE 14-10-2016, versie
1.9 (openbare deel) (Financieel Ontvlechtingsplan
Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land)
16. Businesscase Batavialand 10-10-2016 (Businesscase Batavialand)
17. Second opinion Businesscase Batavialand – Berenschot – 14-102016 (Second opinion businesscase Batavialand 2017-2020)
18. Erfgoedpark - Convenant Batavialand (Convenant Batavialand)
19. Template PS16/17 (Dienstjaar: 2016. Begrotingswijzigingen
exploitatie: PS 16/17)
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