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Onderwerp

Subsidie subinfrastructuur Odapark

Uw kenmerk

Geachte heer Koopmans,
In onze brief van 2 juni 2020 jl. hebben wij u al laten weten dat het feit dat het Odapark en Jera on
Air op grond van het conceptadvies van de cultuurtank geen cultuurplanstatus krijgen ons rauw op
het dak is gevallen. In de gemeenteraadsvergadering van 7 juli jl. heeft ook de gemeenteraad van
Venray zich unaniem uitgesproken om Odapark en Jera on Air op te nemen binnen de
cultuurplanstatus en van het conceptadvies van de cultuurtank af te wijken. De motie die daaraan
ten grondslag ligt vindt u in de bijlage.
Uitdrukkelijk op uw verzoek hebben Jera on Air en het Odapark inmiddels een aanvraag ingediend
voor een subsidie in het kader van de subinfrastructuur regeling, omdat naar uw inschatting de
cultuurplanstatus in de huidige context niet haalbaar zou zijn. Een aanvraag voor een subsidie in
de subinfrastructuur regeling biedt echter slechts gedeeltelijk een oplossing. Deze regeling heeft
een andere grondslag dan de cultuurplanregeling. Het gaat om een kortere termijn (2 jaar) en het
is gericht op activiteiten in plaats van op exploitatie.
Het Odapark dreigt nu met deze aanvraag de cultuurplanstatus te verliezen. De unieke locatie van
het Odapark draagt niet alleen bij aan de bijzondere en onderscheidende kwaliteit van de
tentoonstellingen en overige activiteiten die het Odapark organiseert, het zorgt ook onvermijdelijk
voor hoger dan gemiddelde exploitatielasten. Met een aanvraag binnen de subinfrastructuur
regeling is de maximale subsidie die het Odapark kan verwerven ruim €50.000 lager dan wat
Odapark ontvangt als Cultuurplaninstelling. De verwachte substantiële verlaging van het
subsidieniveau kan het Odapark dan ook onmogelijk opvangen. Het voortbestaan van het Odapark
komt daarmee in het geding.
Het terugvallen naar de subinfrastructuur regeling voor Jera on Air betekent een streep door de
groei- en professionaliseringsambities. Zij zijn een ijzersterke organisatie die door vrijwilligers
gedragen wordt. Met de extra middelen in de aanvraag willen zij een stap zetten naar de toekomst
toe om meer en beter bij te kunnen dragen aan talentontwikkeling in de Limburgse muzieksector.
Zij zullen die groei met minder subsidie niet door kunnen maken. Daarnaast brengt een termijn
van 2 jaar onzekerheid met zich mee voor een festivalorganisatie.
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Voor de gemeente Venray staat buiten kijf dat deze organisaties behoren tot een provinciaal
cultuurplan. Mochten zij uiteindelijk toch in de subinfrastructuur regeling vallen, dringen wij sterk
bij u aan op het toekennen van de financiële aanvragen binnen de subinfrastructuur regeling.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Onderwerp: Cultuurtank Limburg

Status: Aangenomen.
De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 7 juli 2020
Constaterende dat:
 De Cultuurtank Limburg een advies heeft uitgebracht over de verdeling van de
cultuursubsidies voor de periode 2021-2024 dat stelt dat 21 instellingen een
structurele subsidie moeten krijgen.
 Van deze 21 instellingen er 20 uit Zuid-Limburg komen en slechts eentje, het Limburg
Festival, uit Midden-Limburg.
 Noord-Limburg hiermee volledig buiten de boot valt.
 De Cultuurtank Limburg in een voorlopig advies duidelijk maakte dat het Odapark en
het Ysselsteynse evenement ‘Jera on Air’, het grootste buitenfestival voor punk-,
hardcore- en metalcoreliefhebbers in Nederland, de status van Cultuurplan Instelling
kunnen vergeten.
 Deze status belangrijk is om aanspraak te kunnen maken op geld uit het provinciale
Cultuurplan.
 Gedeputeerde Staten een heroverweging van het advies overweegt.
 Het College van Burgemeester en wethouders op 2 juni 2020 een brief gestuurd heeft
naar Gedeputeerde Staten van Limburg, waarin steun wordt uitgesproken richting
Gedeputeerde Staten om af te wijken van het advies van de cultuurtank.
 Op 11 augustus Gedeputeerde Staten van Limburg een besluit neemt, waarna op 4
september het definitieve voorstel door Provinciale Staten wordt behandeld.
Van mening zijnde dat:
 Een evenredige verdeling van de provinciale subsidies binnen Limburg gerealiseerd
moet worden.
 Het Odapark en Jera on Air van grote betekenis zijn voor de Venrayse cultuur.
 Het afgeven van een krachtig signaal vanuit de Venrayse politiek richting
Gedeputeerde Staten noodzakelijk is.
Gehoord de beraadslagingen, gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde;
Verzoekt het college:
 Een brief te versturen aan Gedeputeerde Staten, waarin u de wens uitspreekt
namens de gemeenteraad van Venray om af te wijken van het advies van de
Cultuurtank.
 Zich sterk te maken voor opname van het Odapark en Jera-on-Air binnen het
provinciaal cultuurplan en zodoende in aanmerking te komen voor de subsidiegelden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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