
MEMO 

Aan : raad

Van : college 

Datum : 21 december 2022

Onderwerp : Aanlichten Poldertoren n.a.v. vragen over Orange the World

Inleiding en achtergrond
Tijdens het vragenuur van de commissievergadering Woonomgeving op 28 november 2022 heeft 
mevrouw Uitdewilligen van het CDA vragen gesteld over de on- en mogelijkheden van het 
aan/verlichten van de poldertoren n.a.v. de campagne van Orange the World. Omdat er 
onduidelijkheid is over het aanlichten van de Poldertoren, is deze memo opgesteld.

Status van de huidige verlichting
Het aanlichten van de Poldertoren gebeurt nu via de grondspots die aanwezig zijn op het 
Poldertorenplein en op de bovenste verdiepingen (platform en dak). 

Het is nu niet mogelijk om de Poldertoren in meerdere kleuren aan te lichten als bijvoorbeeld in de 
kleur oranje. De verlichting is deels kapot en heeft deze functionaliteit niet. Voor 
vervanging/aanpassing naar deze functie is geen budget binnen het onderhoudsbudget van de 
Poldertoren, omdat de investering geen directe relatie heeft met het gebouw. Bij de renovatieopgave 
van de Poldertoren is het aanlichten daarom ook niet meegenomen. 
De verlichting wordt normaliter bekostigd via het budget gebouwen. Binnen dit budget is onvoldoende 
ruimte om het herstel te bekostigen. Vanwege de nadrukkelijke relatie met openbare verlichting kan 
een apart budget voor aanlichten gebouwen binnen de openbare verlichting gerealiseerd worden.

Opties voor het aanlichten
Voor het aanlichten van de Poldertoren zijn 3 opties: 

A. De huidige verlichting wordt hersteld en blijft sober en doelmatig, maar wel duurzaam;
B. De verlichting wordt hersteld en zal duurzaam en efficiënt de gehele toren verlichten;
C. De duurzaam en efficiënte verlichting wordt uitgebreid met kleuren.

A. Bij een sober en doelmatige verlichting wordt de bestaande verlichting vervangen. Dit is geen 
led-verlichting. Hierbij wordt niet de gehele toren uitgelicht voor een stralend middelpunt. 
De verlichting op het platform en dak wordt alleen vervangen als deze kapot is. 

B. De verlichting wordt in zijn geheel duurzaam en efficient vervangen, door middel van led. Op 
deze wijze is de gehele toren goed goed aan te lichten. Om dit te kunnen realiseren is er een 
incidenteel aanvullend krediet nodig. Daarnaast moet er een structureel budget voor 
onderhoud en beheer beschikbaar gesteld worden.

C. Een functionele uitbreiding van de verlichting met kleuren is bij het geheel vervangen de 
verlichting een mooi toevoeging voor meerdere uitingen/ activiteiten. Deze uitbreiding kan 
aanvullende meegenomen worden als hiervoor gekozen wordt. Daarnaast moet er een 
structureel budget voor onderhoud en beheer beschikbaar gesteld worden.
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Overzicht kosten
De kosten van de voornoemde opties zijn: 

Optie A – Sober en doelmatig B – Duurzaam en 
efficiënt

C – Duurzaam en 
efficiënt met kleur

Huidig onderhoud € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,-
Aanvullend Krediet € 100.000,- € 105.000,-
Structureel € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,-

Totaal € 20.000,- € 120.000,- € 125.000,-

Structureel is een budget voor onderhoud en beheer nodig van circa € 15.000, -  t.b.v. het jaarlijkse 
budget aanlichten gebouwen en objecten.

Vervolg
Het college legt de mogelijkheden voor het aanlichten van de Poldertoren als keuzenota voor de raad. 
Op deze wijze kan raad beslissen welke keuze zij wenst te maken voor het aanlichten van de 
Poldertoren en eventueel het moment van uitvoering afzonderlijk of gelijk met de renovatie van de 
Poldertoren.

Achtergrondinformatie
Het moment van herstel/ aanpassing van de verlichting en de renovatie van de Poldertoren kunnen 
afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd. Hierbij wordt voorafgaand aan de werkzaamheden wel 
gekeken of een kostenbesparing door het combineren van werkzaamheden mogelijk is.
Over de voortgang van de renovatie van de Poldertoren wordt u afzonderlijk geïnformeerd. De laatste 
update hierover is van oktober 2022.

Welke objecten/ gebouwen worden er aangelicht?
In de vergadering van 28 november is een toezegging gedaan met kenmerk TOE.22.0093, 
Decemberrapportage, kostenbesparing gebouwen lichten uit.

Naast het aanlichten van de Poldertoren, worden momenteel o.a. de volgende objecten of gebouwen 
van de gemeente verlicht.

 Bruggen over de gracht in Emmeloord
 Kerk op Schokland
 En diverse kunstobjecten, waaronder Oorlogsmonument Emmeloord en Kubische Fossielen, 

Obelisk

Het uitlichten van gebouwen en objecten binnen de gemeente is beperkt. Mochten deze uitgezet 
worden dan zal de communicatie naar bewoners belangrijk zijn. Nu de Poldertoren niet verlicht wordt 
zijn hier veel vragen bij communicatie van binnen gekomen.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Mocht u naar aanleiding van deze memo vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact zoeken 
met: 

Steller(s) dhr. B. Arts en dhr. N. van der Ende
e-mailadres b.arts@noordoostpolder.nl , n.vanderende@noordoostpolder.nl 

2

mailto:n.vanderende@noordoostpolder.nl
mailto:b.arts@noordoostpolder.nl

	MEMO

