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Emmeloord, 16 juli 2013. 
 
Onderwerp 

Museum Nagele: een incidentele uitgave ten behoeve van het cultuurbeleid. 
 
Advies raadscommissie 
[Advies]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Een budget van € 66.500 beschikbaar stellen voor de vervanging van de verlichting  
    Museum Nagele. 
2. De 17e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen. 
 
Doelstelling 

De verlichting van Museum Nagele dient te worden vervangen, opdat de expositie 
zichtbaar blijft en het verhaal van Nagele ontsloten blijft. Hiervoor is budget nodig uit de 
reserve BKC. 
 
Inleiding 

Er doet zich, zoals verwacht, de wens tot een investeringen voor die uit de reserve BKC 
gedekt dient te worden: voor de noodzakelijke vervanging van een deel van de 
verlichting van Museum Nagele.  
Uw raad heeft op 20 september 2012 besloten de bedoelde reserve Beeldende Kunst en 
Cultuurbeleid (BKC) in te stellen. Ook heeft u besloten de bovengrens van deze reserve 
te verlagen naar € 500.000. Vervolgens hebben wij voor u de gevolgen van deze 
afroming in kaart gebracht, met daarbij een overzicht van nog uitstaande verplichtingen 
en wensen die u moet dekken uit deze reserve BKC. Wij hebben u daarbij al 
aangekondigd dat er voor de nieuwe verlichting van Museum Nagele € 70.000 nodig zou 
zijn.  
 
Beleidsreferentie 

⇒ Cultuurnota ‘Vijftig meter boven NOP’. 

⇒ Vastgelegde doelstelling door raad voor Reserve BKC d.d. 13 december 2011. 

⇒ Raadsbesluit instellen Reserve Beeldende Kunst en Cultuurbeleid (Reserve BKC), 

20 september 2012. 

⇒ Raadsvoorstel Consequenties raadsbesluit Beeldende Kunst d.d. 13 december 

2012. 

 
Argumenten 

1.1. Vervangen deel van de verlichting Museum Nagele is noodzaak en de Stichting 

Museum Nagele heeft hier geen middelen voor.  
In 1960 is het gebouw als Rooms-katholieke kerk gebouwd aan De Ring 23 te Nagele. De 
elektra installatie en verlichtingsarmaturen in de grote (kerk)zaal zijn tijdens deze 
bouwperiode aangelegd en sinds die tijd niet meer veranderd. Inmiddels is Museum 
Nagele eigenaar van het pand. Het Museum wordt geconfronteerd met uitval van de  
elektrische installatie, waardoor de expositie steeds slechter zichtbaar wordt. Het 
Museum draait zonder subsidie en heeft onvoldoende vermogen om grotere 
investeringen aan het gebouw te doen. Het Museum heeft vaste sponsoren.  
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Het bestuur heeft voldoende inspanning verricht om voor deze investering sponsoring 
binnen te krijgen. Er is echter geen sponsor die, of fonds dat er belang bij heeft alleen te 
investeren in verlichting. Uit het Jaarverslag 2012 van de Stichting Museum Nagele, 
pagina 28, blijkt dat de financiële positie van het Museum zodanig is dat het Museum 
deze investering niet zelfstandig kan doen: de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten en 
het eigen vermogen (€ 15.000) is niet toereikend en nodig voor klein onderhoud.  
De Stichting heeft ons op 12 juli 2012 om een geschatte bijdrage van € 75.000 
gevraagd. Vervolgens hebben we de volgende zaken uitgezet: het cluster MO heeft, in 
overleg met het bestuur van Museum Nagele, advies ingewonnen bij cluster IB, waarbij 
IB is gevraagd in kaart te brengen welke investeringen noodzakelijk en niet uitstelbaar 
zijn en welke zaken wenselijk zijn.  
 
De verlichting in het museum Nagele vertoont grote uitval door achterstallig onderhoud 
aan de elektra installatie. Bovendien voldoet de elektra installatie niet aan de huidige 
bouwvoorschriften (NEN 1010 en NEN 3140).  
In bijgaand advies van cluster IB kunt u lezen dat vervanging van de basisverlichting in 
de grote zaal strikt noodzakelijk is en dat het zeer wenselijk is ook accentverlichting in de 
grote zaal aan te brengen. Vervanging van de verlichting in de kleine zaal acht IB nu niet 
nodig. 
Zij hebben, in afstemming met het museumbestuur, gerichte offertes aangevraagd en 
adviseren ons een investeringssubsidie van € 65.500 inclusief BTW beschikbaar te stellen 
ten behoeve van de verlichting in de grote zaal in het Museum Nagele. 
Ook adviseren zij ons, conform de gemaakte afspraken met cluster MO en het 
museumbestuur, het Ingenieursbureau toestemming te geven de opdracht te laten 
verzorgen namens het Museum Nagele. 
Daarmee wordt de investering € 10.000 goedkoper dan door het Museum geraamd. 
 
1.2. Een goede, zichtbare, presentatie van de geschiedenis van Nagele is wenselijk 

Het dorp Nagele krijgt nationaal en internationaal veel belangstelling. Het dorp wordt 
gerevitaliseerd en vanuit de rijksoverheid zijn er VER-gelden toegekend omdat Nagele 
wordt gezien als een belangrijk wederopbouwgebied in het kader van de Rijks Visie 
Erfgoed en Ruimte (VER). Het hebben van een centrale plaats waar de 
ontstaansgeschiedenis van Nagele op een toegankelijke manier wordt getoond is daarbij 
belangrijk. Die plaats is Museum Nagele. Een investering in de verlichting, waardoor het 
verhaal letterlijk zichtbaar blijft, achten wij ook vanuit dit breder perspectief van belang 
en zeer wenselijk. 
 
1.3. Incidenteel ondersteunen Museum Nagele past in gemeentelijk cultuurbeleid 

In de cultuurnota ‘Vijftig meter boven N.O.P.’ staat over Museum Nagele het volgende: 
“We beschouwen de vrijwilligersorganisatie Museum Nagele als een kwetsbare 
organisatievorm, die in het kader van de continuïteit aandacht behoeft.” 
“De noodzaak van structureel subsidiëren van het museum Nagele zal uit een nader 
voorstel moeten blijken”. 
Gedoeld wordt op een voorstel tot samengaan met Museum Schokland in een 
Cultuurbedrijf. Hiervoor is niet gekozen. Inmiddels zijn de financiële kaders dusdanig dat 
het museum niet met structurele middelen kan worden ondersteund. Dat is ook niet de 
wens van het museumbestuur. Er is gesproken over alternatieve accommodaties, maar 
de opties die open staan zijn op korte termijn niet haalbaar. Investeren op de korte 
termijn is wenselijk, omdat er anders geen continuïteit kan worden gewaarborgd in het 
vertellen van het verhaal van Nagele, één van de beleidsdoelstellingen uit de cultuurnota. 
 

1.4. Uw raad gaat over de besteding van de reserve BKC 

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken, verzoeken wij uw raad het gevraagde 
budget t.b.v. de verlichting Museum Nagele beschikbaar te stellen uit de reserve BKC.  
Uw raad gaat over de besteding ervan. 
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Kanttekeningen 

1.1. Vervanging verlichting Museum Nagele pas na raadsbesluit mogelijk 

Aangezien de vervanging van de verlichting, zoals in het advies van IB is voorgesteld, 
pas mogelijk is nadat uw raad het budget beschikbaar heeft gesteld, zal pas tot 
uitvoering worden overgegaan na besluitvorming door de raad. Het bestuur van het 
Museum Nagele is hiervan op de hoogte. 
 
1.2. Indien geen budget beschikbaar wordt gesteld zal het Museum niet meer 

afdoende kunnen functioneren 
Als uw raad besluit het benodigde budget niet beschikbaar te stellen, zal de verlichting, 
voor zover niet al voor een groot deel uitgevallen, nog verder uitvallen. Daarmee wordt 
de vaste zowel als de wisselexpositie niet meer toonbaar voor publiek en kan het 
museum niet meer functioneren als plaats waar het verhaal van Nagele wordt verteld en 
zal het stichtingbestuur mogelijk moeten besluiten het Museum te sluiten. 
 
Planning/uitvoering 

Wij hebben een subsidiebeschikking verleend aan Stichting Museum Nagele voor een 
investeringssubsidie onder de ontbindende voorwaarde dat door uw raad voldoende 
gelden ter beschikking worden gesteld. Dit kan onder toepassing van de artikelen 4:29 
en 4.34 Awb en Art. 2, lid 2 en lid 3, sub e van de ASV. 
Na besluitvorming zoals voorgesteld zal Museum Nagele, conform verplichting uit de 
verleningsbeschikking, cluster IB inschakelen om namens hen opdracht te geven de 
verlichting van het Museum te laten vervangen conform bijgaand advies en offerte. 
 
Bijlagen 

1. Brief Museum Nagele d.d. 5 juli 2012 m.b.t. elektrische installatie/verlichting. 
2. Advies van cluster IB inzake Vervanging verlichting grote zaal Museum Nagele. 
3. Offerte ARPA Light d.d. 18 april 2013. 
4. Jaarverslag 2012 Stichting Museum Nagele. 
5. Uitgaande beschikking aan Stichting Museum Nagele. 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : W.R. Ruifrok 
Steller : dhr. R.G.I. Hafkamp; 32 70; r.hafkamp@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2013, no. 10986-1; 
 

B E S L U I T: 
 
1. een budget van € 66.500 beschikbaar stellen voor de vervanging van de verlichting  
    Museum Nagele; 
2. de 17e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
Van 9 september 2013. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


