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MEMO
Aan

:

raad

A. Informeren en exposeren: galerie, lezing, promotiebijeenkomst,
productpresentatie, film- en fotolocatie, muziekconcert etc.
B. Winkelen (begane grond): eventueel
C. Werken en vergaderen: kantoorruimte, vergaderruimte (permanent en tijdelijk).
D. Horeca en evenementen: exclusief dineren, trouwerij, vergaderen, wijnproeverij,
high tea, slapen, etc. (via cateringservice)
E. Sport en spel: kinderfeestje, durfsport, ballenbak, escape room.
F. Uitkijken: uitkijken en genieten van het uitzicht.
Aankondiging
Om de interesse in permanent en tijdelijke verhuur van de Poldertoren te polsen is er in
december in de vorm van een marktconsultatie een advertentie gemaakt en geplaatst in
de krant, op de website gastvrij Emmeloord en sociale media. In deze advertentie hebben
wij een motivatie van 1 A4 gevraagd in hoeverre een bedrijf van toegevoegde waarde wil
zijn bij 1 van bovenstaande huurdersprofielen en wil werken in de toren.

https://gastvrijemmeloord.nl/bestemming-poldertoren/

Hoe is er gereageerd?
We hebben in totaal 10 bedrijven een vraag/reactie ontvangen op deze uitvraag. We
hebben in totaal 5 inzendingen ontvangen waarbij 3 partijen voor een
permanente/tijdelijke invulling opteren die ook binnen variant Mix kansrijk is.
Op basis van de inzendingen kan invulling gegeven worden aan de volgende profielen:
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Dit voorgaande houdt in dat verdiepingen begane grond tot en met 6 ingevuld kan
worden met profielen A en C. Verdieping 8 wordt ingericht met hotelkamers.
Verdiepingen 9-11 worden ingevuld voor profielen D en E. Profiel F, de periodieke
openstelling van het uitkijkplatform kan ook.

Welke stappen zijn/worden er gezet?
Beheer
De geïnteresseerde partijen willen samen invulling geven aan het dagelijkse beheer van
de Poldertoren (openstelling voor publiek, schoonmaak algemene ruimten, bezoek,
dagelijks onderhoud / beheer etc.). Extern is dit ook gevraagd aan het cultuurbedrijf. Die
heeft geen interesse.
Huurintenties
De partijen willen huurintenties met de gemeente aangaan als de ruimten van de
Poldertoren ook voor het gebruik geschikt zijn.
Huur-/servicekosten
De verwachte huur is in lijn met de exploitatieberekening. De kosten voor service als gas,
water en licht vragen aandacht (tussenmeters plaatsen, slimme investeringen doen etc.).
Schoonmaak kan verdisconteerd worden in de huurprijs.
Bouwkundige aanpassing en ontwerp
t.b.v. instandhouding
Voor de instandhouding van de Poldertoren zijn/worden de nodige werkzaamheden
voorbereid om uit te gaan voeren. Hiervoor is al budget voor beschikbaar gesteld.
-

Bouwkundig: De bestekstukken worden momenteel opgesteld en worden daarna
aanbesteed. De verwachte uitvoering is na de zomervakantie.
- Installatie: Installatie(advies)werkzaamheden worden uitgewerkt. De uitvoering
kan gelijktijdig met huurderswerkzaamheden;
- Carillon en windvaan: Klokkengieterij Eijsbouts kan snel starten met renovatie van
het carillon en de windvaan. Zelfs al eind juni 2020. Het carillon is tot medio
september 2020 buiten gebruik. Dit wordt kenbaar gemaakt aan de media;
- Extra kozijnen: Er is door een potentiële huurder een wens ontvangen om extra
kozijnen aan te brengen, om extra daglicht te creëren. Hiervoor moet de
poldertoren in de steigers;
- Extra maatregelen tegen vocht: Momenteel wordt nader onderzocht of de
Poldertoren volledig geïmpregneerd, samen met gevel- en kozijnherstel, kan
worden. In combinatie met aanbrengen van nieuwe kozijnen kan dit voordeliger
zijn dan losse kraanverhuur.
Het impregneren en de extra kozijnen gaan extra kosten met zich mee brengen. Voor
deze kosten is een subsidie aangevraagd bij de provincie.
t.b.v. ingebruikname
Om de ruimten voor het beoogde gebruik geschikt te maken zijn externe aanpassingen,
het toevoegen van kozijnen, nodig om de ruimten te laten voldoende aan het beoogde
gebruik en daglichttoetreding. Dit is een huurvoorwaarde.
Voor deze aanpassingen zijn tekeningen gemaakt die aan welstand/
monumentenadviescommissie voorgelegd zijn en akkoord bevonden.
De kosten voor ingebruikname inclusief toevoeging van kozijnen worden gecalculeerd. Dit
houdt in dat de kosten ingebruikname hoger uitvallen dan in september 2019 is
aangegeven. De inschatting was ca. EUR 300.000, - voor ingebruikname. Door
toevoeging van de kozijnen wordt dat hoger. Als de bedragen bekend zijn, wordt dit
gecommuniceerd.
Het is wel de verwachting dat door lagere kosten op andere posten een betere vastgoed
exploitatie ontstaat dan eerder is gecommuniceerd.
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Wat is het vervolg?
Nu duidelijk is dat er partijen zijn die de Poldertoren willen huren en als inzichtelijk is wat
gebruiksklaar maken kost, wordt de raad om goedkeuring gevraagd voor het beschikbaar
stellen van een budget voor interne aanpassing in ingebruikname/ verhuur en exploitatie
van de Poldertoren. Dit gebeurt na de zomervakantie.
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