
AMENDEMENT 2019-09-14a

Dit amendement heeft betrekking op voorstelnr. 19.0001153 
Onderwerp: Toekomstvarianten Poldertoren

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-09-2019,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad wordt gevraagd om variant 2 (mix) verder uit te werken in subvarianten a 

en b;
2. er geen voor de gemeente niet mis te verstane risico's kleven aan het uitvoeren 

van de varianten "Ingebruikname',

van mening dat
1. vanuit eerder uitgevoerde renovaties in en aan de toren is gebleken dat de 

exploitatie van dergelijke gebouwen moeilijk en risicovol is;
2. er in de situatie vanaf 2015 tot nu wezenlijk niet veel is veranderd in huurvraag 

en/of mogelijkheden tot verkoop;
3. dat het resultaat van het ophalen van ideeën vanuit de inwoners wel blijkt dat de 

Poldertoren behouden moet blijven, maar dat er niet voldoende draagvlak is om 
een dergelijke investering, gepaard gaande met aangetoonde technische en 
financiële risico's, aan te gaan.

besluit
Het voorstel Toekomstvarianten Poldertoren als volgt gewijzigd vast te stellen;
1. Kennis nemen van bijgevoegde rapporten;
2. Hot college opdragen om variant 2 (Mix) verder uit te werken in subvarianten o en b;
2. Het college opdragen

a. de huidige situatie van instandhouding voor een periode van max. 5 jaar 
voort te zetten, voor het uitwerken van Variant 1 (instandhouding van de 
Poldertoren), waarbij bezoek aan de toren en het gebruik van het carillon 
gewaarborgd blijven en het uitgangspunt is dat de Poldertoren een 
bezoekersattractie is.

b. gedurende deze periode de mogelijkheden voor verkoop onder 
voorwaarden en/of een andere, minder risicovolle wijze van exploitatie te 
onderzoeken, resultaten en nadere inventarisatie van risico voortkomende 
uit uitvoering onderhoudswerkzaamheden in kaart te brengen en toe te 
voegen aan reeds bestaande onderzoeken;

c. tussentijdse kansen of mogelijkheden die zich in deze periode vanuit de 
markt voordoen voor te leggen aan de raad.

3. Voor het begrotingsjaar 2020 een eenmalig budget van € 383.000,- beschikbaar 
stellen ten behoeve van het instandhouden;
4. Een voorziening groot onderhoud Poldertoren en een voorziening groot onderhoud 
Carillon c.a. instellen;
5. Besluitpunten 3 en 4 opnemen in de primitieve programmabegroting 2020 en verder.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam:
VVD Noordoostpolder Bouke Wielenga
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