
Woordvoering Oranjerie 8/6/2020 
 
Tweede termijn 
 
Reactie op eerste termijn wethouder! 
 
Voorzitter, een halfuurtje extra vandaag, is voor de VVD geen probleem. Het gaat immers over de 
volgende 25 jaar voor de Oranjerie. 
 
Ik mis overigens nog de reactie van de portefeuillehouder volkshuisvesting en economie op mijn vraag uit 
de eerste termijn. 
 
De motie is een steun in de rug, maar ook de waarschuwing is op zijn plaats.  
Want !  
De raad is door de portefeuillehouder onvoldoende geïnformeerd over de status van de provinciale 
bijdrage en de moeilijkheden die daaromheen waren ontstaan. Een snel en te vaag plannetje, met de 
haren erbij gesleept bleek ook niet direct de gewenste oplossing te bieden, ook daarover werd de raad 
eerder door de krant dan door de portefeuillehouder geïnformeerd. Daarom dus die gele kaart. En ik hoor 
de portefeuillehouder nog steeds zeggen dat de casus Oranjerie voor de provincie helder is. Ja! Dat kan 
best wel zijn, maar we zoeken kennelijk nog steeds naar het haakje op de subsidiekapstok waar de 
Oranjerie bij past. 
 
Uit onze contacten blijkt dat inmiddels een vruchtbare samenwerking lijkt te ontstaan tussen Gemeente, 
Provincie en Oranjerie. 
Vanuit de provincie lijkt er een denkrichting te zijn:  “als er een plan ligt dan kan het” (passend binnen 
provinciaal beleid).  
Het is vooral de gemeente die nu richting moet geven aan dat plan! 
Wat nu dus moet gebeuren is met daadkracht aan dat plan verder werken, doe dat ook in enge 
samenspraak met de provincie en kijk vooral ook vanuit welke andere regelingen middelen kunnen 
worden gevonden. En vergeet niet de collega-gemeentes in de Regio. Ook zij profiteren van de voordelen 
van de Oranjerie en andere culturele instellingen in Roermond. Profiteren ja, want zij doen het nu nog 
gratis. 
 
Roermond doet inmiddels mee aan de nieuwe Cultuurregio Noord-Limburg, waarin ook ondersteund 
wordt door de provincie Limburg door gemeentelijk ingezette middelen te verdubbelen. En er zijn meer 
subsidieprogramma’s op cultuurgebied, maar ook subsidies op deelgebieden zoals bijvoorbeeld 
duurzaamheid of energietransitie kunnen wellicht uitkomst bieden binnen het totale investeringsplan. 
 
En Cultuur is belangrijk, ook daarover lijken we het aardig eens te zijn. Een Roermond zonder Oranjerie is 
ondenkbaar. Een Oranjerie die enerzijds hoogwaardige cultuur biedt, maar ook een Oranjerie die voeding 
biedt aan al die amateurgezelschappen, elk met hun eigen publiek. En aangezien het een deel van de 
infrastructuur is, moet je naast de inspanningen van de markteconomie ook een stukje van die 
basisinfrastructuur mogelijk maken door subsidies van de overheid.  
De VVD-fractie is het met de woordvoering van D66 eens. Portefeuillehouder, ga op de fiets naar 
Maastricht. Dat geeft u tijd om in alle rust na te denken hoe u de gedeputeerden kunt overtuigen van de 
noodzakelijkheid in het belang van Roermond, de regio Midden Limburg en de provincie bij te dragen aan 
de toekomst van de Oranjerie, die onmisbare factor in de kerninfrastruktuur voor de cultuur, die 
onmisbare factor voor het vestigingsklimaat. En neemt u dan op uw tour de limbourg, een netwerktour,  
de cultuurvertegenwoordigers en bestuurders mee om u te ondersteunen bij het provinciebestuur.  
 
Vanuit de VVD-fractie kunt u volop op onze steun rekenen, bij uw lobby-activiteiten bij de provincie en nu 
door onze steun voor het raadsbesluit, in het belang van de Oranjerie zullen wij volmondig vóór stemmen. 
De subsidieovereenkomst die u vervolgens met de Oranjerie gaat sluiten zien wij graag tegemoet. 


