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documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 

20024644   

*20024644*   

onderwerp T.g.v. 75 jaar Verenigde Naties Abdijplein blauw uitlichten 

voorgesteld besluit In de week van 19 - 25 oktober het Abdijplein blauw uitlichten t.g.v. 75 jaar 
Verenigde Naties. 
Kosten in rekening brengen t.l.v. budget 76222, protocol  

Aanleiding Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties is opgericht. In dat 
verband is een verzoek binnen gekomen om van 19-25 oktober een 
prominente locatie blauw uit te lichten 
 

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J.M.M. Polman  

paraaf afdelingshoofd 
 

paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 
 
 

 

datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer)  Nee 

besluit GS     

paraaf secretaris voor uitvoering    

 
  



Beslisnota GS  
 
 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 

 
Een tijd geleden is er een verzoek binnengekomen van de Activiteiten coördinator Nederlandse Vereniging 
voor de Verenigde Naties om in de week van 19 t/m 25 oktober (24 oktober is de oprichtingsdatum van de 
Verenigde Naties) een prominente locatie blauw uit te lichten, in dit geval zou dat ook het Abdijplein kunnen 
zijn. 
 
De VN is dit jaar hoofdlaureaat van de Four Freedoms Awards. De uitreikingsceremonie heeft vanwege de 
coronacrisis nog niet plaatsgevonden, maar er wordt gezocht naar een mogelijkheid om deze award op of 
rond 24 oktober alsnog uit te reiken.  
Het Nationaal Comité 4/5 mei is met NPO bezig op de avond van 23 oktober een TV-uitzending rond 75 jaar 
VN te organiseren. Mocht de IFFA aan de VN voor of op die dag zijn uitgereikt dat wordt dit meegenomen in 
de programmering. 
Tegelijkertijd is de Roosevelt Foundation, samen met de andere partijen van de eerdere intentieverklaring 
(Provincie Zeeland, UCR, RIAS, Bevrijdingsmuseum en V-fonds) bezig een onderwijsprogramma te 
ontwikkelen inzake de Vier Vrijheden. Bedoeling is om de module waarin het belang van de VN is 
opgenomen rond 24 oktober te presenteren. Daarbij wordt gedacht aan een presentatie ana en met 
studenten. Als u besluit het provinciehuis dan blauw uit te lichten zou het provinciehuis daar een passende 
locatie voor kunnen zijn. 
 
Het verzoek om het provinciehuis blauw uit te lichten is overigens eerder besproken in de vergadering van 
Kabinetschefs en verschillende provincies zullen dit verzoek inwilligen. Dat zijn met name provincies die 
technisch makkelijk kunnen schakelen in de verlichting van het provinciehuis (led-verlichting). Zeeland kan 
dat nu nog niet maar de Facilitaire Dienst is voornemens om dit in de toekomst bij een nieuwe aanbesteding 
van de verlichting op het Abdijplein mee te nemen. 
 
In Zeeland hebben we vorig jaar een overeenkomst met het bedrijf Tjoonk gesloten om het Abdijplein 5 jaar 
achter elkaar oranje uit te lichten op 25 november in het kader van de Internationale Dag tegen Geweld 
tegen Vrouwen. Tjoonk is bereid één van deze vijf keer te gebruiken voor het blauw uitlichten van het 
Abdijplein dit jaar. 
De extra kosten voor het uitlichten van het Abdijplein in blauw (omdat het deze keer een hele week betreft) 
zijn € 700,--., hetgeen betekent dat de totaalkosten € 1.700,-- zijn.  

 
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
 
 
 
Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

 
 
 
Consequenties besluit 
 
 
Financiële consequenties 
De kosten voor het uitlichten van het Abdijplein voor 1 week zijn € 1.700,---, deze kunnen ten last e 
worden gebracht van budget. 76332 (protocol  ) 
 
 
 
Juridische consequenties 
 
 
 



Personele consequenties en inhuur 
Externe inhuur is nodig wegens andere oorzaken voor een bedrag van € 1.700,00. 
 
 
Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
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