
1. In het Statenvoorstel staat bij beslispunt 4 de eerste bullet dat er 7,94 miljoen euro taakstellend 
investeringskrediet wordt gevraagd (waarbij een deel van OCW komt als randvoorwaarde). De 
volgende bullet bij punt 4 spreekt van 2,3 miljoen euro egalisatiekrediet. Dus wordt er dan in totaal 
7,94 + 2,3 miljoen gevraagd aan investering? Of zoals in de tabel op pagina 3 van het statenvoorstel 
staat: wordt er alleen om 2,3 miljoen gevraagd, wat een deel is van die 7,94 miljoen als totale 
investering?  
De totale investering bedraagt € 7,94 mln, dus niet € 7,94 + € 2,3 mln. In beslispunt 4 bullet 1 wordt 
een investeringskrediet gevraagd voor de totale investering in het depot- en entreegebouw. Op dit 
investeringskrediet wordt de bijdrage van OCW voor het depotgebouw van € 5,64 mln rechtstreeks 
in mindering gebracht, omdat dit een bijdrage van derden betreft. € 2,3 vanuit de provinciale 
middelen (beslispunt 3) wordt gestort in de nieuwe egalisatiereserve (dus niet egalisatiekrediet 
zoals in de vraag staat).  
 
2. Waarom staat deze 2,3 miljoen zowel bij beslispunt 3 als 4?  
Beslispunt 3 maakt duidelijk dat de totale bijdrage vanuit de provincie € 2,3 miljoen betreft en ziet 
toe op het vrijgeven van deze benodigde provinciale middelen. 
Beslispunt 4 geeft de verwerkingswijze weer; voor het doen van een investering is een 
investeringskrediet nodig. Het provinciale deel hiervan dient te worden geactiveerd en 
afgeschreven. Hiertoe wordt de egalisatiereserve afschrijvingskosten Batavialand gebruikt.  
 
3. Ik kon nergens terugvinden in de begroting of najaarsnota waar deze 2,3 miljoen is gereserveerd. 
Anders gezegd: zijn alle in de beslispunten gevraagde bedragen al geallokeerd (in de begroting, 
najaarsnota of ..)? 
Bij de najaarsnota 2020 is het oormerk van € 2 mln aangebracht in de BBR. Dit bedrag wordt 
daadwerkelijk vrijgegeven na besluitvorming in PS; dit is het besluit dat nu voorligt. 
Voor € 0,3 mln is niet eerder een besluit genomen of een oormerk aangebracht. Deze ophoging 
wordt thans voorgelegd ter besluitvorming en is noodzakelijk vanwege de gestegen marktprijzen. 
OCW heeft haar budget ook verhoogd. Dit bedrag van € 0,3 mln kan aan de reeds geoormerkte  
€ 2 mln worden toegevoegd, doordat de structureel begrote € 0,3 mln (zie beslispunt 5) in 2022 niet 
is benut. 
 
4. Wat is het totale bedrag dat wordt gevraagd in het Statenvooorstel? 2,3 + 2+ 0,3 + 1 + 02 miljoen 
Euro? 
Beslispunt 3  € 2,3 mln beschikbaar stellen als investeringsbudget.  
Dekking:  Oormerk Batavialand aangebracht in BBR bij NJN 2020 (€ 2 mln). 

 Oormerk binnen stelpost nieuw beleid Batavialand aangebracht bij NJN 2020  
(€ 0,3 mln). Dit betreft het niet benutte deel over 2022, zie antwoord op vraag 3.  

 
Beslispunt 5  € 0,3 mln structureel ophogen van de begrotingspost Batavialand. 
Dekking: Oormerk stelpost nieuw beleid, aangebracht bij de NJN 2020. 
 
Beslispunt 7 € 1 mln vormen risicoreserve door ophogen oormerk Batavialand in BBR. Oormerk 

kan pas ingezet worden na besluitvorming PS. 
Dekking: Ongeoormerkt deel BBR, nieuw bij dit voorstel.  
 
Beslispunt 8 € 0,2 voor Batavia op Land door ophogen oormerk Batavialand in BBR. GS wordt  

gemandateerd dit oormerk in te zetten wanneer Batavialand een sluitende 
begroting voor dit project indient.   

Dekking: Ongeoormerkt deel BBR, nieuw bij dit voorstel.  


