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Onderwerp 
Mededeling portefeuillehouder inzake culturele investeringen Venray  
 
 
Geachte commissie, 
 
In de Statenvergadering van 6 november 2015 heb ik uw Staten toegezegd, in het kader van de 
behandeling van de Programmabegroting 2016, u te informeren zodra Gedeputeerde Staten een 
nader besluit hebben genomen inzake de op de begroting gereserveerde € 1,6 miljoen voor culturele 
investeringen Venray (toezegging nummer 2221). 
 
Achtergrond 
Deze reservering vloeit voort uit eerdere bestuurlijke afspraken uit de vorige coalitieperiode, 
samenhangend met de besteding van de middelen uit het Regiofonds Noord-Limburg. De gemeente 
Venray heeft uit dit fonds destijds geen bijdrage ontvangen voor de schouwburg, omdat de gemeentelijke 
besluitvorming nog niet voldoende had plaatsgevonden. Van provinciezijde is toen toegezegd dat de 
Provincie zich zou inspannen bij de coalitieonderhandelingen om een bedrag van € 1,6 miljoen te 
oormerken als de plannen voldoende concreet zouden zijn en medefinanciering geregeld.  
 
GS-besluit 
Op 15 maart 2016 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de € 1,6 miljoen in te zetten voor een 
subsidie aan de Stichting Schouwburg Venray voor het project Verbouwing Schouwburg. Het kader voor 
dit besluit is het door uw Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Cultuur “Limburg Culturele 
Werkplaats” juli 2015 t/m 2017. Hierin is als inspanning opgenomen (p.14): het ‘Mede-financieren van de 
verbetering van de fysieke culturele infrastructuur. Dit in geval van theatergebouwen met een 
bovenregionale of Euregionale spilfunctie. Hierdoor wordt de kwaliteit van het cultureel aanbod van 
instellingen in de provinciale culturele basisinfrastructuur vergroot.’ De honorering van het 
subsidieverzoek van de Stichting Schouwburg Venray past binnen deze inspanning. 
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Ook in de Accentennotitie “Cultuur: Bloeiend Limburg” is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een 
evenwichtigere spreiding van de culturele infrastructuur in Limburg (p.4). 
 
Spilfunctie 
De Schouwburg Venray vervult een dergelijke spilfunctie samen met de Maaspoort te Venlo binnen de 
cultuur-as Venlo-Venray, elk vanuit hun eigen profiel. Ook werkt de Schouwburg nauw samen met andere 
gemeenten in Noord-Limburg (Venlo, Roermond, Weert) en gemeenten buiten de provincie Limburg 
zoals Deurne en Cuijk. Door deze nauwe samenwerking wordt er een groter publiek bereikt, waardoor er 
een lage drempel wordt gecreëerd voor de theaterbezoeker. 
 
De inhoudelijke en gebouwelijke visie van de Schouwburg sluit ook aan op andere speerpunten van het 
Uitvoeringsprogramma. De Schouwburg toont immers cultureel ondernemerschap door het binden van 
horeca en van het bedrijfsleven en door meer commerciële keuzes te maken bij de samenstelling van het 
programma. Hierdoor wordt er meer publiek getrokken, zijn er hogere inkomsten en is de continuïteit 
beter geborgd. Men zet in op partnerschap tussen de theaters in Noord-Limburg, waardoor nauwe 
(marketing)samenwerking ontstaat die zorgt voor een groter bereik van de doelgroep. 
 
De Schouwburg zet in op talentontwikkeling en bewerkstelligt het aantrekken van nieuw regionaal en jong 
talent door het organiseren van talentendagen en door samenwerking met kunsten- en jongerencentrum 
en met scholen. Verder richt de Schouwburg richt zich op het binnenhalen van nieuwe doelgroepen zoals  
het verenigingsleven in de regio, door het meer beschikbaar stellen van ruimte tegen lagere huurtarieven 
van de zalen en van materiaal. De verbouwing van de schouwburg draagt dus fysiek en functioneel bij 
aan het mogelijk maken van de inhoudelijke visie. Met de gemeente Venray zijn wij in overleg over de 
verdere ontwikkeling van hun ambities op cultureel gebied. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
G.P.J. Koopmans 
 


