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Onderwerp: schriftelijke vragen inzake financiering revitalisatie Oranjerie 
 
 
Geacht College, 
 
 
Op 15 december 2021 schreef Dagblad de Limburger een artikel over de brandbrief die door de 
directie van Theater de Oranjerie aan het Limburgse provincie- en Roermondse gemeentebestuur was 
gestuurd over extra kosten voor de ophanden zijnde renovatie door gestegen bouw- en 
materiaalkosten tijdens de coronapandemie. In de brief wordt een klemmend beroep gedaan richting 
de Provincie Limburg om tevens duidelijkheid te verschaffen over de eerder toegezegde bijdrage van 
€ 2,1 mln. waarvoor de beschikking nog steeds niet was ontvangen. 
 
Op 16 december 2021 is door de gemeente Roermond, in afstemming met de provincie, de 
subsidieaanvraag voor de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra bij de provincie Limburg 
ingediend. De renovatie van Theater de Oranjerie maakt hiervan deel uit. 
 
Op 17 december 2021 werd in de vergadering van het Limburgs Parlement de motie “Versterking 
culturele infrastructuur Noord- en Midden-Limburg” aangenomen. In deze motie wordt het College 
van GS onder meer opgeroepen de gedane toezegging van het vorige College van GS voor de 
provinciale bijdrage aan de renovatie van Theater de Oranjerie gestand te doen en tevens om in 
overleg en cofinanciering met de gemeente Roermond en de directie van de Oranjerie te komen tot 
een structurele oplossing voor de revitalisatie van de publieke functie van het theater. 
 
Onlangs hebben wij van de directie van Theater de Oranjerie begrepen dat, ondanks uitnodigingen, er 
nog geen contact is geweest met het Provincie Bestuur. De benodigde beschikking voor de provinciale 
bijdrage is ook nog niet ontvangen. Dit frustreert de voortgang van het renovatieproject, dat volgens 
planning binnenkort van start gaat. Een definitieve start is echter pas mogelijk als ook de 
subsidiebeschikking van de Provincie Limburg beschikbaar is (voorwaarde voor de totale financiering 
van het project).  
 
Naar aanleiding hiervan heeft de VVD-fractie de navolgende vragen: 

1. In hoeverre is het Provincie Bestuur het met de Limburgse VVD eens dat de provinciale 
bijdrage voor de renovatie van Theater de Oranjerie een eerder gedane toezegging betreft 
en dat een betrouwbare overheid een belangrijk uitgangspunt is waar partijen in de 
samenleving op moeten kunnen vertrouwen? 

2. In hoeverre zijn er sinds 16 december gesprekken gevoerd tussen het college van B&W 
van Roermond en het college van GS van de Provincie Limburg met betrekking tot dit 
vraagstuk en wat hebben deze gesprekken opgeleverd? 
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3. In hoeverre is in deze gesprekken gesproken over de urgentie voor de afgifte van 
een (deel)beschikking aan Theater de Oranjerie voor de provinciale financiële 
bijdrage i.v.m. de geplande start van de renovatie? 

4. Waarom is deze (deel)subsidiebeschikking van de Provincie Limburg nog steeds niet 
beschikbaar?  

5. Waarom is er, ondanks de in december 2021 aangenomen motie, nog steeds geen gesprek 
geweest tussen de directie van Theater de Oranjerie en het Provincie Bestuur? Niet alleen 
over de renovatie, maar ook over het belang van de publieke functie van Theater de 
Oranjerie voor Roermond en omstreken? 

6. Wat gaat het Provincie Bestuur doen om uitvoering te geven aan de breed door het 
Limburgs Parlement aangenomen motie van 17 december 2021?  

 
In afwachting van uw reactie binnen de daarvoor gestelde termijn, verblijft, met vriendelijke groet, 
 
Karin Straus 
Statenlid VVD  

 


