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B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Beeldvorming Doorontwikkeling Batavialand 
(deels besloten) 

Datum beeldvorming 
 

12 oktober 2022 
 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Voorbereiding op besluitvorming. 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Na de beeldvorming zijn Statenleden op de hoogte 
van de ontwikkelingen sinds de laatste presentatie. 
Statenleden zijn enerzijds in staat om de 
besluitvorming van 14 december 2022 in de bredere 
context te plaatsen. Anderzijds hebben zij een 
gedetailleerd beeld bij de onderbouwing van de 
haalbaarheid van de doorontwikkeling in de 
huidige tijd en markt. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Besloten beeldvorming (circa 45 minuten): 
Tijdens de eerste 45 minuten van de beeldvorming 
worden de Statenleden in beslotenheid door de 
gedeputeerde bijgepraat over de doorontwikkeling 
van Batavialand. In dit deel komen de financiële en 
strategische overwegingen aan bod en wordt er 
onder andere gesproken over de mogelijke 
grondoverdracht van de gemeente Lelystad aan de 
provincie en de verkoop van een deel van die 
grond aan een nader te selecteren marktpartij. 
Reden voor de beslotenheid is dat het openbaar 
delen van deze informatie de 
onderhandelingspositie van de provincie kan 
schaden in relatie met de betrokken partijen (op 
basis van artikel 5.1 lid 2 b van de WOO).  
Na een korte presentatie van gedeputeerde 
hebben de Statenleden de mogelijkheid om vragen 
te stellen over de financiële en strategische 
overwegingen. 
 
Openbare beeldvorming (circa 45 minuten): 
Daarna zal in openbaarheid door de gedeputeerde 
en de directeur/bestuurder van Batavialand een 
toelichting worden gegeven op de ontwikkel-
richting en ambitie van Batavialand. Hier komt ook 
de onderbouwing en de gekozen methodiek in het 
businessplan (Brink augustus 2022) aan bod. 

 
 
 
7 september 2022 
 
SGR 
 
Doorontwikkeling Batavialand 
   
 

 
3001413 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

90 minuten / 120 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

- Beeldvorming 7 en 14 april 2021 
- Besluitvorming 9 juni 2021 
- Beeldvorming 1 september 2021 

 
Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- Plan van Aanpak, 17 september 2022 
- Businesscase, 25 augustus 2022 
- Intentieovereenkomst doorontwikkeling 

Batavialand, 10 mei 2022 
 

Het statenvoorstel zal beschikbaar zijn voor de 
volgende procedurecommissie van 7 november ten 
behoeve van de oordeelsvormende commissie van 
EMS van 23 of 30 november 2022. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

 
De gedeputeerde van Kunst en Cultuur 
 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja. 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

- Beeldvorming EMS              12 oktober 
- Oordeelsvorming EMS         23/30 november 
- Besluitvorming PS               14 december 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Intentieovereenkomst doorontwikkeling Erfgoedpark Batavialand, 10 mei 2022 # 3001911 Ja 
Plan van aanpak doorontwikkeling Batavialand, 17 februari 2022 # 3001907 Ja 
Businesscase doorontwikkeling Batavialand tot NSD, 26 augustus 2022 # 3001910 Ja 
Statenvoorstel Volgt voor 

procedurecommissie 

van 7 november 2022 

Ja 

  


