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Geacht college,
Omdat de Provincie had aangekondigd geen subsidie meer te verstrekken aan het CC, heeft u ons te
kennen gegeven dat u niet langer bereid bent de kosten van de huisvesting en beheer etc van de
Limburgencia te financieren. Een van de speerpunten van de Liberale Partij Maastricht is “behoud
en bescherming van cultureel historisch erfgoed.” Uiteraard is onze fractie het niet eens met deze
vorm van cultuurafbraak. Immers het is de meest volledige Limburgse collectie van boeken en
kranten teruggaand tot ca 1650, waar zeer unieke boeken van deel uitmaken, zoals de atlas van
Blaeu, een unieke uitgave van Copernicus, een bijbel uit 1515 etc. De collectie geeft een goed inzicht
van het rijke culturele, politieke, economische en godsdienstige (etc) leven van Limburg gedurende
een aantal eeuwen. Verbannen uit het CC, zou een doodzonde zijn. De collectie zou versnipperd
raken en belangrijke boeken zouden verloren kunnen gaan.
In De Limburger stond vermeld dat gedeputeerde Koopmans de subsidie terugdraait als er voldoende
wordt gedigitaliseerd. We nemen aan dat u in overleg bent getreden met de Provincie over de
toekomst van CC en de Limburgencia en dus antwoord kunt geven op de volgende vragen:
1. Is het correct dat de gedeputeerde de subsidie (€ 211.000) blijft verstrekken aan CC /
Limburgencia?
2. Digitaliseren van de collectie is een enorme klus, waarmee het personeel al jaren bezig is,
alleen het is een enorme klus die veel tijd vergt. Digitaliseren is een middel. a.Welke visie ligt
ten grondslag aan de digitalisering van de hele collectie? b.Indien gedigitaliseerd wordt, is het
gebruik/ontsluiting nog niet geregeld. Hoe dient dat laatste te gebeuren?
3. Bent u bereid, nu de provincie de subsidie blijft verstrekken, de Limburgencia in het CC te
behouden?
Namens de Liberale Partij Maastricht ,
Kitty Nuyts

