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Onderwerp 
Mededeling portefeuillehouder inzake culturele kansen 
 
 
Geachte commissie, 
 
In het door Provinciale Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Cultuur 2015-2017, ‘Limburg Culturele 
Werkplaats’ zijn op pagina 14 de volgende inspanningen opgenomen: 
− ‘Grijpen en inzetten op ondersteuning van Euregionale culturele, zowel fysieke als niet fysieke, 

buitenkansen 
− Meefinancieren 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. Of in 
geval het gaat om het geschikt maken van gebouwen voor (pop)concerten met een (inter)nationale 
uitstraling die een zeer groot aantal bezoekers trekken.’ 

 
Hieronder volgt een lijst met kansen die wij op dit moment zien. Een aantal projecten bevindt zich nog in 
de planfase. Wij zullen uw Staten nader informeren via de reguliere P&C-cyclus over de manier waarop 
wij als Provincie met deze kansen omgaan, zodra formele ondersteuningsverzoeken en nader 
onderbouwde plannen daartoe aanleiding geven. 
 
1. St. Openluchttheater Valkenburg.  
Voor de overkapping van het openluchttheater en de uitbreiding en renovatie van de theatergrot hebben 
Gedeputeerde Staten op 6 april 2016 ingestemd met een provinciale co financiering van € 80.000,00. 
De gemeente Valkenburg, de Stichting Openluchttheater en de Provincie Limburg dragen ieder eenderde 
deel bij in de totale investering. De overkapping maakt een verruiming van het seizoen mogelijk met meer 
voorstellingen, vergroting van de publiekscapaciteit en uitbreiding van het aanbod met landelijke 
exposure, zodat grotere producties geprogrammeerd kunnen worden. 
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2. Theater aan het Vrijthof, Maastricht.  
De gemeente Maastricht heeft plannen voor de modernisering van het Theater aan het Vrijthof. 
De gemeente draagt minimaal de helft bij en zoekt nog naar externe financiers. Er is nog geen formeel 
verzoek van de gemeente Maastricht ontvangen. Naar verwachting zal een beroep worden gedaan op 
een provinciale bijdrage. 
 
De modernisering behelst onder andere een upgrade van de akoestiek en toneeltechniek van niveau 
gemiddeld naar uitstekend (fase 1). In fase 2 is een aanpassing voorzien van de DSM-zaal ter 
optimalisatie van de repetitievoorziening voor Philharmonie Zuid Nederland (PZN) alsmede een upgrade 
en modernisering van de publieks- en artiestenruimtes. Hiermee wordt de kwaliteit van het cultureel 
aanbod (waaronder die van de Limburgse BIS instellingen) verbeterd. PZN kan zich nog beter profileren 
in Maastricht en de verankering van het orkest in Limburg en Maastricht wordt voor de lange termijn 
(Cultuurplan 2017-2020) versterkt. 
 
3. Rijksmonument De Lichtenberg, Weert. 
Het monument bestaat uit vier onderdelen: het openluchttheater, de Mariakapel, tennisbanen met 
ommuring en paviljoen en (voormalig) zwembad. Vanaf 1 april 2015 is het openluchttheater na jaren niet 
meer gebruikt te zijn weer incidenteel (vooralsnog maximaal twee jaar) in gebruik. In die tijd worden de 
mogelijkheden voor structureel hergebruik onderzocht. 
 
Beoogd wordt met Openluchttheater De Lichtenberg een bruisende culturele ontmoetingsplaats voor 
Weert en omstreken te realiseren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vergroting van het culturele 
aanbod in Midden-Limburg én behoud en levendig houden van dit waardevolle monumentale erfgoed. 
 
Dit project bevindt zich nog in de planfase bij de gemeente Weert als onderdeel van de ontwikkeling van 
strategische visie voor het kerngebied Lichtenberg. Er is nog geen financiële onderbouwing voorhanden 
en nog geen concrete aanvraag voor Provinciale ondersteuning. 
 
4. Bovenregionale culturele voorzieningen/culturele  ambities Venray 
Voor de verbouwing en renovatie van de Schouwburg Venray heeft de Provincie bij beschikking van  
13 april 2016 een incidentele projectsubsidie verleend van € 1,6 miljoen, op basis van de Provinciale 
Programmabegroting 2016. Dit op basis van eerdere afspraken inzake de verdeling van de 
regiofondsmiddelen. 
 
Er is verder door de gemeente Venray een subsidieverzoek ingediend van € 1,4 miljoen voor de verdere 
culturele ambities van Venray zoals neergelegd in het gemeentelijk cultureel beleid. De Provincie heeft 
daarop om aanvullende informatie (inhoudelijke en financiële concretisering) gevraagd, met het verzoek 
deze uiterlijk 15 september 2016 aan te leveren. De regionale en Euregionale spilfunctie van de 
cultuur-as Venlo/Venray wordt hiermee versterkt. Met de verbouwing wordt ook de uitvoering van de 
inhoudelijke visie van de schouwburg mogelijk. Hiermee kan gevolg worden gegeven aan het vormen van 
een partnerschap met andere podia in de regio, een beter, en meer, publiek worden aangetrokken en 
ontstaat er een kweekvijver voor (jong) talent door intensievere samenwerking met het onderwijs, 
amateurverenigingen en kunst- en jongerencentra. 
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5. Sociaal Cultureel centrum ’t Gasthoes, Horst. 
Er ligt een globaal plan voor een totale renovatie van ’t Gasthoes met een voorziene aanbouw van  
700 m2 voor lokale verenigingen, bibliotheek, streekomroep en een extra cultuurfunctie in de vorm van 
‘Herberg de Troost’, een muziekcollectief rond Jack Poels en Tren van Enckevoort  (Rowwen Hèze). 
Hiermee wordt beoogd een kweekvijver voor (jong) muziektalent te realiseren. Herberg de Troost zou 
mogelijk als muziekactiviteit een rol kunnen spelen bij het Masterplan Muziekonderwijs DOOR! De totale 
investeringskosten worden geraamd op € 9,8 miljoen. Er ligt nog geen concrete en onderbouwde vraag 
van gemeente Horst aan de Maas aan de Provincie. 
 
6. Cultureel Podium Maria Roepaen, Gennep. 
Gemeente Gennep zet in op functieveranderingen (zowel in het gebouw als in de programmering) van 
het Kloostercomplex Landgoed Roepaen (Rijksmonument) gelegen in Ottersum. Het gaat om faciliteiten 
voor het huisvesten van (Euregionale) artists-in residence (zowel ateliers voor beeldende kunst als voor 
muziekbands) in de vorm van studio’s en een verblijfsaccommodatie voor groepen. Hiermee wordt 
ingezet op een euregionale spilfunctie voor toerende artiesten en gevarieerde, kleinschalige festivals in 
Noord-Limburg met een duurzaam, gezond en pluriform exploitatiemodel. 
 
Verwacht wordt dat de gemeente Gennep uiterlijk op 1 juli 2016 het Streekplan Wonen heeft 
geaccordeerd, waarmee de fysieke aanpassingen mogelijk worden. Hiervoor zal op basis van het 
ontwikkelplan met bijbehorend investeringsschema en exploitatiemodel een verzoek voor een bijdrage uit 
Provinciale middelen worden gedaan. 
 
7. Gebiedsontwikkeling Keulse Poort, Venlo. 
Momenteel worden opties onderzocht voor de herhuisvesting van Museum Van Bommel Van Dam 
in het monumentale Postkantoor. Dit als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Keulse Poort in Venlo. 
Op de achtergrond speelt het behoud en de publieke toegankelijkheid in de openbare ruimte van de 
Tajiri-collectie voor Venlo. Verder kan met deze stedelijke ontwikkeling en de relatie met de 
(studenten)campus Greenport Venlo een impuls worden gegeven aan Venlo als studentenstad. 
Door het samenbrengen van functies in het kerngebied Keulse Poort met het Limburgs Museum, 
Museum van Bommel van Dam en de Tajiri-collectie ontstaat een museumkwartier waarmee Venlo 
zich als aantrekkelijke woonstad ook voor een jonger studentenpubliek beter kan profileren. 
  
8. MECC Maastricht 
Voor een gezonde doorontwikkeling van het MECC is een aantal verbeteringen noodzakelijk. Het gaat 
om de realisatie van de TEFAF-eisen (opwaarderen entree, parkeerplaatsen, verbinden Expo Foyer 
Zuidhal), het uitbreiden en renoveren van het congresdeel, de realisatie van een Brightlands Meeting 
Point, nieuwbouw Forumplein en het verbeteren van de look&feel van de hallen en passages. Deze 
aanpassingen versterken de internationale aantrekkingskracht van het MECC, zodat dubbel gebruik en 
grotere evenementen tot 5000 bezoekers mogelijk worden. 
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Per brief van 6 april 2016 hebben Gedeputeerde Staten aan het college van Burgemeester en 
Wethouders Maastricht de intentie uitgesproken om € 5 miljoen bij te dragen aan het investeringsplan 
(totaal € 27,2 miljoen). Dit onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten van het 
gemeentelijk uitvoeringsprogramma Stedelijke ontwikkeling Maastricht en het definitief investeringsplan 
van het MECC. De dekking vindt voor 50% plaats uit de middelen Stedelijke Ontwikkeling en voor 50% uit 
de middelen Economische Structuurversterking. 
 
9. Toon Hermans, Sittard-Geleen 
Op 17 december 2016 is de cabaretier Toon Hermans 100 jaar geleden geboren. De gemeente Sittard-
Geleen heeft het voornemen om ter gelegenheid hiervan verschillende activiteiten te organiseren zoals 
een concert en stadswandelingen. Het voornaamste is de levenstentoonstelling van de cabaretier in het 
voormalige V&D-gebouw. Dit moet niet als museum gaan fungeren, maar als een belevingsruimte (wat 
vergeleken kan worden met Graceland – Elvis Presley). Deze belevingsruimte laat via 17 ‘landschappen’ 
het leven van Toon Hermans passeren. De bedoeling van de gemeente is dat dit een blijvende activiteit is 
en zelfs een toeristische trekpleister moet worden voor de stad Sittard. Daar liggen ook raakvlakken met 
binnenstedelijke ontwikkeling (Masterplan ‘Zitterd Revisited’). Verder bekijkt de gemeente de 
mogelijkheden voor een Toon Hermans Museum in Sittard. 
 
10. Brikke Oave en Lindeplein, Brunssum 
Het Lindeplein in Brunssum heeft recent een metamorfose ondergaan. Het nieuwe cultureel centrum de 
Brikke Oave maakt hier onderdeel van uit. Dit cultureel centrum heeft diverse functies, waarvan 
concertzaal en huiskamer voor de burgers van Brunssum de belangrijkste zijn. Ook het Lindeplein biedt 
kansen om diverse (culturele) activiteiten te ontplooien. 
 
Kaders 
Voorgaande lijst is niet limitatief. Het al of niet financieren of subsidiëren van de projecten vindt plaats 
binnen het door uw Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Cultuur én indien gewenst en passend in 
afstemming met andere Provinciale kaders/programma’s zoals Stedelijke Ontwikkeling, Monumenten, 
Economische Structuurversterking en het Uitvoeringsprogramma Sport. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
G.P.J. Koopmans 
Gedeputeerde Cultuur 
 
 


