
  

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mail 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

  

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 

Onderwerp    

  

 

 

 

    

    

Inlichtingen bij Doorkiesnummer  Bezoekadres 

   Visarenddreef 1 

Lelystad 

 

    

 

 

 

 

 

 

Stichting Erfgoedpark Batavialand 

 

Postbus 119  

8200 AC  LELYSTAD 

 

*2164926* 

20 december 2017  Uw subsidieaanvraag 2018 2164926 

Beschikking subsidieverlening - jaarplan 2018   

 

Geachte  

 

Op 29 september 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag van € 1.495.253 voor de uitvoering van uw 

jaarplan Erfgoedpark Batavialand in periode 2018. 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. Bij de 

beoordeling van uw aanvraag zijn wij uitgegaan van de begroting 2018 conform de businesscase 

2017-2020. Het bezoekersaantal uit uw aanvraag 2018 wijkt echter af van het bezoekersaantal uit 

de businesscase. Per e-mail heeft u aangegeven dat dit geen tot weinig effect zal hebben op de 

begroting 2018, omdat de gemiddelde verkoopprijs van een kaartje hoger ligt dan de berekende 

prijs in de businesscase. Derhalve blijft de begroting van 2018 uit de businesscase gehandhaafd. 

 

1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en 

beoordeeld op grond van de programmabegroting 4.1.1, onderdeel Cultureel Erfgoed en de nota 

Cultuurbeleid 2017-2020. 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. U vraagt echter een hoger subsidiebedrag aan dan op onze 

begroting beschikbaar is. Op basis van uw aanvraag en het beschikbare budget hebben wij besloten 

u een subsidie te verlenen van maximaal € 1.487.959. Dit betekent dat uw subsidieaanvraag voor 

een bedrag van € 7.294 wordt geweigerd. Wij hebben op basis van de door u aangeleverde 

informatie bij de ingediende aanvraag getoetst of er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding 

hiervan zijn wij van mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun, maar 

dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder één van de vrijstellingen van de Algemene 

groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wij passen artikel 53 toe. Steun voor cultuur en 

instandhouding van het cultureel 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 in hoofdstuk 1 vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. 

De in aanmerking komende kosten zijn de kosten in verband met vaste of tijdelijke activiteiten, 

waaronder tentoonstellingen, uitvoeringen en evenementen en vergelijkbare activiteiten die 

plaatsvinden in het kader van de reguliere activiteiten van Batavialand. Het door ons te verlenen 

steunbedrag is niet hoger dan wat nodig is om de exploitatiekosten plus een redelijke winst over de 

betrokken periode te dekken. 
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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: 

• Collectiebeheer: 

   • Beheer van de collecties conform geldende museale normen. 

   • Toegekende museumregistratie handhaven. 

   • Realisatie van de standplaatscontrole voor een derde van de collecties. 

   • Realisatie van de standplaatscontrole van de bibliotheek voor tenminste 50% met ontwikkeling  

      naar 75% aan het eind van 2018 van de aanwezige items. 

• Collectieonderzoek: 

   • Realisatie van het Cultuur Historisch Jaarboek. 

   • Realisatie van twee Archiefpublicaties. 

   • Publicatie van tenminste twee artikelen. 

• Presentaties: 

   • Openstelling van Batavialand van dinsdag tot en met zondag, bijzondere feestdagen  

      uitgezonderd. 

    • Openstelling Maritiem Depot, inclusief de mogelijkheid voor rondleidingen. 

    • Openstelling leeszaal op tenminste 3 dagdelen per week. 

    • Minimaal 108.000 bezoekers tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. 

    • Minimaal 2 tentoonstellingen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 aanvullend op de  

       presentatie van de vaste collecties van de Bataviawerf en het museum. 

    • Bijdrage aan educatieve activiteiten, waaronder Museum Jeugd Universiteit, NAT en de   

       Culturele Haven. 

 

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. 

• Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig  

   mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.  

• U voert een inzichtelijke administratie. 

• U dient te voldoen aan de verzoeken van de door ons op grond van artikel 4:59, eerste lid van de  

   Algemene wet bestuursrecht aangewezen provinciale toezichthouder, die toeziet op de naleving  

   van de aan de subsidie verbonden verplichtingen en op de doelmatigheid (staan de kosten in  

   verhouding tot de opbrengsten) en de doeltreffendheid (dragen de inspanningen en uitgaven  

   daadwerkelijk bij aan de realisatie van het beoogde doel) van de besteding van de  

   subsidiemiddelen. De toezichthouder heeft op basis van artikel 4:59, tweede lid van de Algemene  

   wet bestuursrecht (Awb) de volgende bevoegdheden om zijn toezichthoudende werkzaamheden te  

   kunnen uitoefenen: 

  • het vorderen van inlichtingen,  

   • het inzien van zakelijke gegevens en bescheiden en hiervan kopieën maken; 

   • het betreden van de locaties van de subsidieontvanger. 

   • U zorgt op een afzienbare termijn voor de oprichting, samenstelling en het actief functioneren  

      van een Raad van Toezicht, inclusief de voorwaarde dat in de Raad van Toezicht de volgende  

      competenties zijn vertegenwoordigd: 

    • commerciële en marketing-technische kennis en kunde om bezoekersaantallen en andere  
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       belangrijke bedrijfsresultaten aanzienlijk te verbeteren naar aantallen die vergelijkbaar zijn  

       met soortgelijke instellingen; 

    • strategisch vermogen om de doelen van Batavialand mee te beoordelen; 

    • kennis van HRM bij moderne organisaties. 

• U leeft aantoonbaar de Code Cultural Governance na. 

• U verplicht zich tot de volgende overleggen met de provincie Flevoland, die worden ingezet als  

   extra monitoringsinstrument om gedurende het jaar het voldoen aan de subsidieverplichtingen te  

   monitoren: 

   • minimaal zes maal per jaar ambtelijk overleg tussen Batavialand en de beleidsmedewerker van  

      de provincie Flevoland; 

   • minimaal tweemaal per jaar bestuurlijk overleg tussen het bestuur van Batavialand en een  

      gedeputeerde van de provincie Flevoland. 

• U gaat ermee akkoord dat de provincie Flevoland de mogelijkheid krijgt om zo nodig een  

   (externe) audit te laten uitvoeren, waaraan u alle medewerking verleent. 

• In 2018 viert de provincie Flevoland met u en alle andere Flevolanders dat 100 jaar geleden de  

   Zuiderzeewet tot stand kwam. Een mijlpaal voor het ontstaan van onze provincie. Wij waarderen  

   het als u met uw activiteiten in 2018 hierbij kunt aansluiten. Dit kunt u doen door projecten en  

   evenementen die aansluiten bij dit thema en die voor publiek toegankelijk zijn te melden bij  

   info@100jaarzuiderzeewet.com 
• Momenteel werkt de provincie samen met Berenschot, en in overleg met het veld, aan de  
   totstandkoming van een cultuurmonitor voor Flevoland. Uitgangspunt daarbij is de administratieve  
   lastendruk beperkt te houden en gebruik te maken van jaarverslagen en –rekeningen zoals die elk  
   jaar worden aangeleverd. We attenderen u erop dat u in de komende periode mogelijk wordt  
   gevraagd aanvullende informatie aan te leveren. Daarover ontvangt u te zijner tijd bericht van  
   ons. 
 
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: 

 

15 januari 2018  € 371.989,75 

15 april 2018  € 371.989,75 

15 juli 2018  € 371.989,75 

15 oktober 2018 € 371.989,75 

Totaalbedrag  € 1.487.959,00 

 

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 2019 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; 

                                                 
1 Artikel 4:46, 2e lid, artikel 4:48, 1e lid en artikel 4:49, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht 



 

 

 

Bladnummer 

4 

Ons kenmerk: 

2164926 

 
• 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, de afzonderlijke beschikking(en) en eventuele nadere 

(subsidie)regels. Op grond van artikel 53 van de AGVV zal achteraf een toets worden gemaakt of de 

werkelijke exploitatieresultaat valt binnen de staatsteunregels. Indien dit niet het geval is zal de 

provincie het meerdere terugvorderen conform de Europese regelgeving. 
 

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 en 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 website van onze 

provincie: http://www.flevoland.nl/Loket/Subsidies/Wet-en-regelgeving-bij-subsidies 

 

7. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken? 

Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2133933. Voor vragen kunt u contact opnemen 

met Dimitri Arpad, telefoonnummer 0320-265748, e-mailadres dimitri.arpad@flevoland.nl. 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, 

namens deze, 

het hoofd van de afdeling Ruimte en Economie 

 

mevrouw A.W.H.M. van Oorschot 

  

                                                 
2 ASF art. 24, lid 2c 



     

 

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. 
 
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. 
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