
St
at

en
vo

or
st

el
 

1  

 
 
 
 
 
 

  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2177847* 
 
Onderwerp 
Onttrekking reserve realisatie monument 100 jaar Zuiderzeewet in de vorm van 
een landschapskunstwerk  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Een bedrag van € 423.000 aan de reserve grootschalige kunstwerken te  

      onttrekken voor de realisatie van het monument 100 jaar Zuiderzeewet in  
      de vorm van een landschapskunstwerk. 
      2. De 3e begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
      Dit voorstel past binnen het programmaonderdeel 4 Cultuur, Samenleving 
      en Sport. 
 

3. Eerdere behandeling  
      Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 12 april 2017, nummer  
      2038056 ingestemd met het voorstel voor de viering van 100 jaar Zuiderzee 
      wet. In dit voorstel is vermeld dat deze viering onder andere zal worden  
      gemarkeerd met een monument/landschapskunstwerk.  In de 
      statenmededeling van 18 oktober 2017, nummer 2117934 is het monu- 
      ment/landschapskunstwerk als een van de hoogtepunten van de viering van  
      100 jaar Zuiderzeewet genoemd.In de door Provinciale Staten vastgestelde  
      perspectiefnota 2017-2021 is opgenomen dat naar verwachting een bedrag  
      van € 300.000 aan additionele middelen nodig is om dit monument te  
      realiseren.  
      In de door Provinciale Staten op 8 november 2017 vastgestelde programma 
      begroting 2018 is dit additionele bedrag ook opgenomen. 
       

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Dit voorstel raakt de budgettaire rol van Provinciale Staten. Het onttrekken 
van middelen uit de reserve en het vaststellen van de benodigde  
begrotingswijziging is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 
 

5. Verdere behandeling PS 
 

 
6. Korte toelichting op voorstel 
      Voor het realiseren van het monument 100 jaar Zuiderzeewet  is een budget  
      nodig van € 723.000. Hiervoor kan voor een bedrag van € 423.000 een beroep  
      worden gedaan  op de reserve Grootschalie Kunstwerken. 
      De additionele middelen van € 300.000 zijn al eerder door Provinciale 
      Staten op de begroting beschikbaar gesteld.   
 

7. Beoogd effect 
      Op de begroting beschikbaar komen van de benodigde financiële middelen 
      om in 2018 het monument 100 jaar Zuiderzeewet als landschapskunstwerk 
      te realiseren. 
 

8. Argumenten 
1.1.  Het behoort tot de budgettaire rol van Provinciale Staten om het 

 bedrag van € 423.000 uit de reserve te onttrekken en op de begroting 
 te zetten. 
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Het behoort tot de bevoegdheid van Provinciale Staten om middelen 
uit deze reserve te onttrekken en via een begrotingswijziging op de  
begroting te zetten. 
 
1.2. Realisatie achtste landschapskunstwerk in 2018. 

 Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 12 april 2017, nummer  
2038056 ingestemd met het voorstel voor de viering van 100 jaar  
Zuiderzee wet. In dit voorstel is vermeld dat deze viering onder andere  
zal worden gemarkeerd met een monument/landschapskunstwerk.  In de 

      statenmededeling van 18 oktober 2017, nummer 2117934 is het monument/ 
      landschapskunstwerk als een van de hoogtepunten van de viering van  
      100 jaar Zuiderzeewet genoemd. 

De gemeente Dronten heeft inmiddels de locatie waarop het monument 
gerealiseerd kan worden aangewezen . De locatie bevindt zich op nieuw  
land dat is voortgekomen uit de Zuiderzeewet, maar wel dicht ligt bij  
het oude land en is een geschikte locatie voor het realiseren van het monument. 
In de toekomst wordt dit gebied ontwikkeld als Nieuwe Natuur.  
Uiteindelijk zal Staatsbosbeheer eigenaar worden van de grond in het gebied.  
Staatsbosbeheer wil medewerking verlenen aan de realisatie van het monument  
in het gebied. 
Ook is de gekozen kunstenaar bekend. Gedeputeerde Staten hebben in hun 
vergadering van 16 januari 2018 in principe gekozen voor het schetsontwerp 
van Bob Gramsma. 
Gelet op de tijd die nodig is om het kunstwerk in 2018 te realiseren is het 
gewenst dat Provinciale Staten in februari 2018 besluiten om het benodigde  
bedrag uit de reserve te onttrekken en op de begroting beschikbaar te stellen.  
Na het beschikbaar komen van het budget wordt pas tot opdrachtverlening  
overgaan nadat de provincie de zekerheid heeft gekregen over de beschikking 
van de grond waarop het monument moet worden gerealiseerd.  
Dit proces loopt via de realisatieovereenkomst Oostkant Dronten die binnen  
het programma Nieuwe Natuur in het eerste kwartaal van 2018 wordt afgesloten. 
 
1.3. Provinciale Staten hebben ook de additionele middelen beschikbaar gesteld. 

 Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2021 hebben Provinciale Staten  
ingestemd met het beschikbaar stellen van additionele middelen ad. € 300.000  
voor het kunstwerk. Deze middelen zijn aanvullend op de middelen binnen de  
reserve Grootschalige Kunstprojecten.  
 
1.4. Voorgestelde besteding past binnen doelstelling reserve. 
Het monument dat in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet wordt gerealiseerd is  
een grootschalig landschapskunstwerk. 
 

9. Kanttekeningen 
       

10. Bijlagen 
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