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 1  Uw aanvraag 2022 2857544 

Beschikking subsidieverlening Batavialand jaarplan 2022   

 
Geacht bestuur, 
 
Op 30 september 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag van € 1.620.523 voor de uitvoering van uw 
activiteitenplan 2022. Omdat uw begroting bij de aanvraag niet sluitend was hebben wij de 
beoordelingstermijn verlengd. Op 18 januari 2022 is hierover nog mondeling contact geweest met 
de heer  van uw organisatie. Op 7 maart is er per e-mail overeenstemming bereikt over de 
prestatieafspraken. 
 
In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. 
Daarnaast vermelden wij welke prestaties en verplichtingen wij van u verwachten en hoe u deze 
subsidie moet verantwoorden. 
 
1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en 
beoordeeld op grond van: 
• de beleidsnota 'Erfgoed van de toekomst. Erfgoedprogramma Flevoland' en  
• de beleidsnota 'Flevoland: ruimte voor cultuur. Nota Cultuurbeleid 2021-2024' 
 
Uit uw aanvraag blijkt dat u een maatschappelijk belang nastreeft, dat past binnen het 
bovengenoemde provinciaal beleid. Wij zijn van mening dat uw aanvraag realistisch is en uw 
prestaties haalbaar zijn. 
 
Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u een subsidie te verlenen voor uw activiteitenplan 
2022 van maximaal € 1.620.106 inclusief loon- en prijscompensatie. Het verschil tussen het 
aangevraagde en het verleende bedrag betreft een afronding. 
 
Staatssteun 
Naast toetsing van uw ingediende subsidieaanvraag aan de bovenstaande kaders hebben wij 
beoordeeld in hoeverre er bij uw ingediende subsidieaanvraag en de door u daarbij aangeleverde 
informatie sprake is van staatssteun als bedoeld in artikel 107 lid 1 VWEU (PbEU C83/47 van 30-03-
2010, hierna het Verdrag). 
 
Op basis van onze beoordeling zijn wij tot de conclusie gekomen dat er bij het toekennen van deze 
subsidie sprake is van staatssteun. Vervolgens hebben wij getoetst of uw aanvraag voldoet aan een 
van de, door de Europese Commissie, vastgestelde vrijstellingsverordeningen, als bedoeld in artikel 
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109 van het Verdrag. Uw aanvraag is hierbij getoetst aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 (PbEU, L187/1), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGVV). 
 
Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt dient te 
worden als staatssteun, maar dat deze op grond van de hierboven genoemde verordening 
verenigbaar met de interne markt verklaard kan worden op basis van een van de, in deze 
verordening genoemde, vrijstellingen. 
 
Bij het verstrekken van deze subsidie passen wij artikel 53 van de AGVV toe. Steun voor cultuur en 
instandhouding van het erfgoed is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3 
van het Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3 van het Verdrag 
vrijgesteld, mits de in dit artikel en de in hoofdstuk 1 van de AGVV vastgestelde voorwaarden zijn 
vervuld. 
 
Op grond van dit artikel van de AGVV zijn de volgende voorwaarden op deze subsidieverlening van 
toepassing: 

• enkel de kosten van de culturele instelling of erfgoedlocatie in verband met vaste of 
tijdelijke activiteiten, waaronder tentoonstellingen, uitvoeringen en evenementen en 
vergelijkbare culturele activiteiten die plaatsvinden in het kader van hun normale 
activiteiten zijn subsidiabel (artikel 53, 5e lid sub a). 

• Daarnaast zijn de kosten om de locaties en activiteiten van culturele instellingen of 
erfgoedlocaties beter toegankelijk te maken voor het publiek, met inbegrip van kosten 
voor digitalisering en het gebruik van nieuwe technologieën, alsmede kosten om de 
toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap subsidiabel (artikel 53, 5e 
lid sub c). 

• De subsidie (exploitatiesteun) mag niet hoger zijn dan wat nodig is om de 
exploitatietekorten plus een redelijke winst over de betrokken periode te dekken. Dit 
wordt geborgd vooraf op basis van redelijke prognoses, of via een 
terugvorderingsmechanisme (artikel 53, 7e lid). Op grond van dit artikel zullen wij achteraf 
toetsen of aan deze bepaling is voldaan en zo nodig het teveel toegekende subsidiebedrag 
terug te vorderen. 

 
Wij zijn op grond van artikel 11 van de AGVV verplicht om deze steun ter kennisgeving aan te 
melden bij de Europese Commissie. Ook moeten wij jaarlijks een opgave doen van de in dat jaar 
aan u betaalde bedragen. Tevens zijn wij op grond van artikel 9 van de AGVV verplicht om deze 
subsidiebeschikking te publiceren op onze website. 
 
Deggendorfclausule 
Het is overheden verboden om subsidie (steun) te verlenen aan u als de Europese Commissie heeft 
besloten dat eerder aan u verleende steun ongeoorloofd is. Dit betekent dat deze subsidie niet 
uitbetaald mag worden totdat de ongeoorloofde steun is terugbetaald. Dit is conform artikel 1, lid 
4, sub (b) van de AGVV aangevuld met de wijziging van dit artikel in Verordening EU Nr. 2017/1084.  
 
Terugvordering in geval van staatssteun 
Indien uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat u op basis van deze beschikking 
subsidie ontvangt die onverenigbaar blijkt te zijn met de staatssteunwetgeving, dan wel u bij de 
uitvoering van de activiteiten, waarvoor u op basis van deze beschikking subsidie heeft ontvangen, 
u zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 1 en artikel 53 van de 
AGVV kan de Europese Commissie het besluit nemen dat de verleende subsidie moet worden 
teruggevorderd. Op grond van de Wet terugvordering staatssteun is de provincie Flevoland dan 
genoodzaakt om het steunbedrag vermeerderd met rente terug te vorderen. Het risico op 
ongeoorloofde staatssteun ligt volledig bij u als begunstigde. 
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2. Prestatieafspraken 
De subsidie die u ontvangt, is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast. De 
subsidie gebruikt u om de volgende prestaties te realiseren: 
 

• Starten met het opstellen van een lange termijn visie waarin in elk geval de volgende 
deelgebieden worden meegenomen: marketing, educatie en presentatie.  
Daarin wordt in elk geval meegenomen:  
- de groei van de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis,  
- de toeristisch-recreatieve gebiedspromotie en ontwikkeling van het kustgebied van 
Lelystad,  
- de positionering van Batavialand in de museale wereld en de wereld van de themaparken, 
- de publieke aandacht voor de collecties die Batavialand beheert en die recht doet aan de 
waarde en betekenis van de collecties,  
- de toegankelijkheid van de door Batavialand beheerde collecties voor geïnteresseerden – 
specifiek ook de archeologische werkgemeenschap,  
- het draagvlak voor behoud en versterking van het Flevolandse culturele erfgoed,  
- de attractieve presentatie van de collecties die Batavialand beheert en die recht doet aan 
de waarde en betekenis van de collecties,  
- de (museale) kwaliteit van de activiteiten/tentoonstellingen,  
- de toegankelijkheid van de door Batavialand beheerde collecties; 

• Bij het werven en opleiden van nieuwe museumdocenten (naar behoefte), wordt de 
geschiedenis van Flevoland in de scholing behandeld; 

• Zorg dragen voor beheer en behoud van de bibliotheek en de provinciale erfgoedcollecties 
conform de museale normen, inclusief het vertellen van Het Verhaal van Flevoland; 

• Het digitaal toegankelijk maken van de collecties van Batavialand via de website 
www.collectienederland.nl; 

• Het realiseren van minimaal twee publieksvriendelijke publicaties over de geschiedenis 
van Flevoland op online of gedrukte media, buiten de eigen websites en gebaseerd op 
onderzoek van de eigen collectie(s); 

• Het beheer en behoud van de particuliere collecties van Flevoland conform de museale 
normen, waaronder het archief van de Zuiderzeevereniging, de boekerijen van de 
voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de Dienst der Zuiderzeewerken; 

• Het openstellen van het erfgoedpark voor publiek met een streefgetal van: 70.000 
bezoekers. 

 
3. Verplichtingen aan de subsidieverlening 
In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen: 
• U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet 

het ons direct schriftelijk melden als u: 
- de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland; 
- de verwachte verplichtingen niet kunt nakomen;  
- de verwachte prestaties niet kunt halen.  
In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan 
gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie. 

• In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties moet u 
vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie 
Flevoland. 

• U voert een inzichtelijke administratie. 
• Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig 

mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.  

http://www.collectienederland.nl/
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• Wijzigingen meldt u op onze website: https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf. 
• U leeft aantoonbaar de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit 

en Inclusie na. 
 
4. Uitbetaling van de subsidie 
De subsidie wordt volgens onderstaand schema op uw bankrekeningnummer NL08 RABO 0180 7512 
63 overgemaakt onder vermelding van het kenmerk van deze beschikking: 

Na goedkeuring 
aanvraag 

 
 

€ 405.026 
        

15 april 2022  € 405.026              

15 juli 2022  € 405.027              

15 oktober 2022  € 405.027              

Totaal  € 1.620.106 
 
Wanneer wij de subsidie definitief vaststellen, verrekenen wij dit voorschot met het definitieve 
subsidiebedrag. 
 
5. Verantwoording van de subsidie 
Na afloop van de periode dient u een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie in. De aanvraag 
tot vaststelling moet uiterlijk op 1 mei 2023 in ons bezit zijn. Wanneer u niet tijdig een aanvraag tot 
vaststelling bij ons indient, kunnen wij besluiten de subsidie lager of zelfs op € 0,00 vast te stellen1.  
 
Bij uw aanvraag tot vaststelling moet u een jaarrekening en een jaarverslag indienen, waaruit blijkt 
dat de gesubsidieerde activiteiten en prestaties zijn gerealiseerd. In uw jaarrekening heeft u een 
financieel overzicht opgenomen conform de opzet van de begroting. In de toelichting geeft u aan 
waardoor eventuele inhoudelijke en/of financiële afwijkingen zijn veroorzaakt. 
 
Het jaarverslag bevat ook een onderbouwing, waaruit blijkt op welke wijze de gesubsidieerde 
activiteiten en prestaties, zoveel als mogelijk aantoonbaar, hebben bijgedragen aan de provinciale 
doelen: 
-  de groei van de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis; 
-  het draagvlak voor behoud en versterking van het Flevolandse culturele erfgoed; 
-  de toeristisch-recreatieve gebiedspromotie en ontwikkeling van het kustgebied van 

Lelystad. 
 
Uw jaarverslag beschrijft onder andere de volgende onderwerpen: 
-  de positionering van Batavialand in de museale wereld en de wereld van themaparken;  
-  de publieke aandacht voor en attractieve presentatie van de collecties die Batavialand 

beheert en die recht doet aan de waarde en betekenis van de collecties; 
-  de kwaliteit van de activiteiten/tentoonstellingen; 
-  de toegankelijkheid van de door Batavialand beheerde collecties voor geïnteresseerden, 

specifiek ook de archeologische werkgemeenschap. 
 
Daarnaast bevat uw aanvraag een controleverklaring2 door een onafhankelijk accountant, waaruit 
blijkt dat u zich heeft gehouden aan de verbonden verplichtingen zoals beschreven in de Algemene 
Subsidieverordening Flevoland 2012 en de afzonderlijke beschikking(en). 
 

 
1 Artikel 4:46, 2e lid, artikel 4:48, 1e lid en artikel 4:49, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht 
2 ASF art. 24, lid 2c 

https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf
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Op grond van artikel 53 van de AGV zal achteraf een toets worden gemaakt of het werkelijke 
exploitatieresultaat valt binnen de staatsteunregels. Indien dit niet het geval is zal de provincie het 
meerdere terugvorderen conform de Europese regelgeving. 
 
De aanvraag tot subsidievaststelling dient u in op onze website: 
https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-tot-
vaststelling. 
 
6. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en Algemene wet bestuursrecht 
Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om: 
• de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;  
• de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Daarnaast hebben wij op grond van artikel 4:58, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht 
afdeling 4.2.8 “Per boekjaar verstrekte subsidies” op deze subsidieverlening van toepassing 
verklaard. Hiertoe zijn wij overgegaan omdat het hierdoor voor ons mogelijk is om een 
toezichthouder aan te wijzen die belast is met het toezicht op de naleving van de aan u opgelegde 
subsidieverplichtingen. 
Het van toepassing verklaren van deze afdeling houdt voor u in dat u: 
a. ons dient te melden wanneer er gedurende het boekjaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of 
dreigen te ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en 
inkomsten; 
b. een inzichtelijke administratie dient bij te houden. 
Dit hebben wij als verplichtingen voor u bij punt 3 opgenomen. 
 
De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 kunt u raadplegen op de internetsite van onze 
provincie: https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen. 
 
7. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken? 
Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2851359. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met , telefoonnummer , e-mailadres . 
 
Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijgaand informatieblad lezen wat de 
mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit 
dossiernummer duidelijk te vermelden. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
  

https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-tot-vaststelling
https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-tot-vaststelling
https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen


     

 

Bijlage 1 Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een 
verzoek  kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
  
 

https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365

