
Woordvoering Oranjerie VVD-fractie Raadsvergadering 8 juni 2020. 
 
Embargo tot na het uitspreken van de woordvoering – bij tekstafwijkingen geldt het gesproken 
woord. 
 
Voorzitter, vandaag besluiten we over een benodigde financiële ondersteuning voor ons Theater de 
Oranjerie, om nu, 25 jaar na de privatisering de belangrijke en waardevolle positie in de culturele 
kerninfrastructuur van midden Limburg die de Oranjerie inmiddels verworven heeft te behouden - 
ook voor de komende 25 jaren! Want laten we niet uit het oog verliezen dat ruim 60.000 
theatergasten jaarlijks rond 150 voorstellingen bezoeken. Zo’n 110 professionele voorstellingen (ca 
40.000 bezoekers) en rond de 40 amateurvoorstellingen (ca 20.000 bezoekers). 36% van deze 
bezoekers komen uit Roermond, 36% uit de regio Midden Limburg en nog eens 18% uit de rest van 
Limburg.  50% van de bezoekers heeft een Mbo-opleiding of lager, je kunt dus stellen dat de Oranjerie 
een breed bereik heeft onder de bevolking. 
Haar plaats in de culturele kerninfrastructuur verdient de Oranjerie daarnaast ook door haar 
samenwerking met o.a. de ECI, het Cuypershuis en de deelname in de bende van 5, de samenwerking 
tussen de theaters in Venlo, Roermond, Weert, Venray en Helden. Met het faciliteren van de 40 
amateurvoorstellingen per jaar, waaronder in het verleden bijvoorbeeld Schinderhannes, 
Heksenwaan, Cuypers de Musical fungeert de Oranjerie ook als maaktheater.  
 
Al in 2018 werd bekend dat de theaterzaal voor een noodzakelijke modernisering stond en werden de 
eerste plannen daarvoor uitgewerkt en gepresenteerd – ook toen al, werd aangegeven dat naast eigen 
investeringen een beroep zou moeten worden gedaan op gemeenschapsgelden van gemeentelijke en 
provinciale overheid. De eerste gesprekken met het gemeente- en het toenmalig provinciebestuur 
vonden plaats. Daarna is er een periode van relatieve stilte, althans gezien vanuit de gemeenteraad, 
tot begin 2020. Onduidelijk is wanneer precies voor de diverse betrokkenen duidelijk werd dat het 
bestaande budget bij de provincie uitgeput was en er na de vorming van het nieuwe provinciebestuur 
geen directe subsidiemogelijkheden meer bestonden waaronder de Oranjerie zou kunnen vallen.  
Voorzitter, wij vragen dan ook aan de portefeuillehouder wanneer deze situatie voor hem bekend 
werd. 
 
Voorzitter, we behandelen nu het voorliggende voorstel. Eerst in de commissievergadering op 19 mei, 
waar bleek dat alle fracties de Oranjerie een warm hart toedragen, maar waar ook kritische geluiden 
te horen waren, zeker als het gaat om de provinciale bijdrage. Zo zeker lijkt die bijdrage niet te zijn, 
wat ook nog eens pijnlijk duidelijk wordt als op 23 mei een artikel in DDL verschijnt onder de titel: 
Provincie “Plan bijdrage Oranjerie moet beter”. De gemeente moet volgens de provincie komen met 
een breder plan voor de binnenstad, Het huidige plan voldoet niet. De reactie van de wethouder is 
dezelfde als bij de commissiebehandeling. “Er ligt een totaalplan bij de provincie waar mogelijk nog 
wat vragen over zijn.” 
 
Voorzitter, welk, plan dan wel, zult u zich afvragen.  
Welnu, uit beantwoording op de door de VVD-fractie gestelde vragen, blijkt het om het 
“Investeringsplan Greujts op Remunj” te gaan. Een investeringsplan dat voordat het als bijlage bij dit 
agendapunt verscheen nog niet eens bekend was bij de raad. 
Dit grootse plan, bestaande uit 4 pagina’s tekst, ogenschijnlijk snel samengeraapt, is eigenlijk een 
samenvatting van 3 speerpunten:  
 

- Doorstroming op de woningmarkt en leefbaarheid in stad en regio;  
- Campusontwikkeling met het MBO en  
- Ontmoeten in het theater  

 



De onderlinge samenhang tussen deze drie speerpunten ontbreekt. In het begeleidend schrijven 
wordt nog vermeld dat er een totale investeringsbijdrage van de provincie gevraagd wordt van € 6 
mln. Een investeringsbegroting ontbreekt echter zodat niet duidelijk is hoe deze 6 mln over de drie 
speerpunten wordt verdeeld. 
 
In een brief van Gedeputeerde Staten aan het college van Roermond van 21 januari dit jaar is 
aangegeven dat voor een bijdrage aan de Oranjerie uit het KLC, het noodzakelijk is dat naast de al 
concreet uitgewerkte casus Oranjerie ook het thema wonen op een concreet niveau wordt gebracht. 
 
Dit kader Kwaliteit Limburgse Centra richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomgeving in 
centra in Limburg. Het kader voorziet in een integrale aanpak, vertrekkend vanuit het beleidsveld 
Wonen. 
 
Voorzitter, voldoet dan dit plan? De VVD-fractie kan zich goed voorstellen dat er in de ogen van de 
provincie, na het uitdrukkelijke verzoek in haar brief van 21 januari, nog vele vragen met betrekking 
tot de concretisering bestaan. 
 
Uit de beantwoording op door de VVD-fractie gestelde vragen is ook gebleken dat na de 
commissievergadering op 27 mei nog een werkbezoek vanuit de provincie heeft plaatsgevonden, over 
de resultaten van dit werkbezoek is de raad echter nog niet geïnformeerd,  
 
Voorzitter, 

- kan de portefeuillehouder cultuur in zijn antwoord ingaan op de resultaten van dit 
werkbezoek?  

- kan daarnaast de portefeuillehouder volkshuisvesting aangeven hoe zij uitvoering gaat geven 
aan de noodzakelijke verdieping van het plan vanuit het beleidsveld wonen en welke 
vervolgafspraken met de provincie hierover zijn gemaakt? 

 
Voorzitter, Vorige week namen we raadsbreed een motie aan die vraagt aan het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg alles in het werk te stellen een bijdrage van de 
Provincie Limburg aan de revitalisering van theater de Oranjerie te realiseren. De voltallige raad van 
Roermond die in unanimiteit een verzoek doet aan het provinciebestuur! Bijzonder! Ja voorzitter, u 
hoort het goed – De raad van Roermond wendt zich tot het provinciebestuur, een ongewone actie, 
misschien mede ingegeven door het oordeel bij het eigen college en meer specifiek de wethouder 
cultuur, te weinig gehoor te vinden. De motie is daarmee in de ogen van de VVD-fractie niet alleen te 
zien als een steun in de rug voor waar het de contacten tussen college en provincie betreft, maar 
belangrijker nog, ook als een gele kaart in de richting van de portefeuillehouder. Een gele kaart voor 
de behandeling van dit dossier vanaf 2018 tot 2020. En u weet wat een gele kaart betekent, bij een 
tweede wordt het automatisch rood en wordt u van het veld gestuurd! Onze inleiding van zojuist 
schetst de aanleiding daarvoor.  
 
Voorzitter, Voor de Oranjerie een bijdrage bij de provincie krijgen, is geen kwestie van domweg geluk. 
Guus Hiddink zij ooit “Geluk krijg je niet. Het komt vooral door keihard te werken – dan kun je het 
afdwingen – en kun je met wat geluk links en rechts je wedstrijden winnen. 
 
Vertaalt naar hier en nu – Ook wij moeten dat geluk afdwingen, door keihard te werken.  
In een eerdere motie heeft de VVD daar al een oproep toe gedaan. Laat je zien, ga netwerken, bouw 
je netwerk op, dan krijg je de basis om te lobbyen, dan kun je je plannen en ideeën in de week leggen, 
erover sonderen en heb je de olie die nodig is om je vuurtje aan te kunnen wakkeren. 
 



Roermond heeft een collegiaal bestuur, alle wethouders en de burgemeester zijn daarmee, naast elke 
portefeuillehouder voor zijn eigen bestuursveld, ook gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het besturen van onze stad. Daar hoort waar het de Oranjerie betreft ook het creëren 
van draagvlak bij. In Roermond zelf, bij Roermondse ondernemers, in de regio via SML of direct bij de 
bestuurders van de buurgemeentes, bij de provincie en misschien zelfs wel over de grens. Kortom een 
breed scala van mogelijkheden waar met keihard (net)werken kansen gecreëerd worden waarmee 
het geluk afgedwongen kan worden.  
 
De VVD-fractie daagt u uit, Collegebreed en natuurlijk met extra nadruk de collegeleden die vanuit 
hun portefeuilles aan cultuur en economie verbonden zijn, om met voorbeelden te komen hoe u 
hieraan in het belang van de Oranjerie sinds 2018 uitvoering gaf – welke lijntjes u al heeft liggen om 
met steun van deze motie opnieuw voortvarend aan de slag te gaan. Want deze motie is niet meer 
dan een raadsbreed signaal. Een laatste strohalm die u door de raad krijgt aangereikt. U moet nu echt 
aan de bak! 
 
De VVD-fractie daagt ook de collega’s in de raad uit om net zoals wij dat doen en hebben gedaan hun 
netwerken in te schakelen en richting provincie een gewillig oor en een warm hart voor de 
Roermondse zaak te bewerkstelligen. Speciaal de collega’s van GL, CDA, D66 en SP, hebben jullie al 
lijntjes gelegd naar jullie statenfracties? En richting CDA, spreekt u al regelmatig met uw deputé’s 
hierover? En naar de collega’s van Groen Links, stap in het belang van onze stad over jullie 
partijconflict heen en neem alsnog contact op met deputé Brugman?  
 
Kortom, ook wij allen kunnen, nee wij moeten, voortvarend aan de slag gaan. 
In het belang vooral van ons theater de Oranjerie, maar ook in het belang van Roermond, de regio 
Midden Limburg en de provincie Limburg. 
 


