
 

 

Maastricht, 19 december 2016 

Geacht college,  

In april van dit jaar heeft u uw plannen aangekondigd voor verregaande veranderingen bij de 

Bibliotheek, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Al deze instituties zijn belangrijke 

cultuurdragers in Maastricht, van cultuur van wereldformaat tot specifiek Limburgs en Maastrichts. 

Sommige collecties zijn gedurende tientallen en zelfs honderden jaren met veel aandacht en liefde bij 

elkaar gebracht en worden zorgvuldig beheerd door vrijwilligers en specialisten. De vele koren, 

harmonieën, fanfares en bands vinden hun voeding in de muziekschool. Kortom, een erfgoed om 

trots op te zijn, te koesteren en over te dragen aan toekomstige generaties, een erfgoed dat het 

verdient om met meer dan alleen een boekhoudkundige blik te worden benaderd.  

Bij uw aankondiging heeft u toegezegd de gemeenteraad te betrekken bij het verdere proces en op 

verschillende momenten van informatie te voorzien. Wij moeten helaas constateren dat de 

gemeenteraad en de samenleving van Maastricht tot nu toe op geen enkele wijze noch actief noch 

formeel door het college geïnformeerd zijn over de invulling van de plannen.  

Voor ons zijn de consequenties op inhoudelijk en financieel vlak onduidelijk, terwijl we hier over voor 

Maastricht belangrijke instituten spreken. Voor onze fractie is het onacceptabel dat de 

consequenties van de verregaande veranderingen bij de drie instellingen al meer dan 7 maanden 

voor de gemeenteraad niet duidelijk zijn. De gemeenteraad kan hierdoor geen inhoudelijke en 

financiële kaders stellen waaraan de bibliotheek, de cultuureducatie en het natuurhistorisch museum 

in de toekomst moeten voldoen. Het lijkt erop dat er fundamentele keuzes worden gemaakt en de 

gemeenteraad staat aan de zijlijn. Ook uit de samenleving komen steeds dwingender vragen die niet 

beantwoord worden. Wij sturen daarom deze dringende brandbrief: betrek op korte termijn 

gemeenteraad en samenleving bij de plannen voor deze dragers van onze cultuur. Wij hebben daar 

recht op. 

In het tweede deel van onze brandbrief willen we alvast onze eerste opmerkingen plaatsen. U bent 

van plan de fysieke boekencollectie met maar liefst 50% terug te brengen, maar de inhoudelijke 

onderbouwing hiervoor ontbreekt. Er wordt wel gerefereerd aan de digitalisering van boeken, maar 

uit de cijfers van de bibliotheek blijkt dat de uitleen van digitale boeken (23.802 in 2015) nog steeds 

ver achterblijft op de uitleen van fysieke boeken (497.438 in 2015). Daarnaast is er alleen van 2011 

op 2012 een extreme groei in de uitleen van digitale boeken zichtbaar. De commissie-Cohen betoogt 

dat het fysieke en digitale aanbod elkaar juist horen te versterken. De halvering van de collectie heeft 

tot gevolg een vermindering van het aanbod en een reductie van de toegankelijkheid van informatie. 

En klopt het echt dat de uitgebreide collectie Limburgse literatuur wordt aangetast? 

In de plannen voor de bibliotheek missen wij ook de samenwerking met de universiteit Maastricht 

om de wetenschappelijke collectie van de bibliotheek te versterken. Daarnaast biedt een 

samenwerking met de universiteit de mogelijkheid om te vernieuwen door middel van een 

‘menselijke bibliotheek’ waarbij hoogleraren, docenten en studenten hun kennis kunnen delen met 

andere burgers.  

Het is uit de plannen wel duidelijk dat de deur opengezet is voor de verhuizing van het 

natuurhistorisch museum naar Centre Ceramique. Waarom? Het gaat goed met het museum. Het 

museum wist meer bezoekers te trekken dan voorgaande jaren. Toch wilt u het museum en de 

bibliotheek samenvoegen. Een vreemde keuze, omdat het veel logischer is om een verbinding te 



 

leggen tussen het museum en de ENCI-groeve. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de 

belangrijkste reden een bezuiniging is op de huisvestingskosten.  

De focus van het cultuuronderwijs door Kumulus richt zich in uw plannen op jongeren tot 21 jaar. 

Voor ons is deze focus begrijpelijk, omdat het belangrijk is dat jongeren zich cultureel kunnen blijven 

ontwikkelen. Daarbij hoort ook een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod. Veel cursisten zijn intussen 

al vertrokken vanwege financiële of kwalitatieve redenen. Als het standaard aanbod ingeperkt wordt 

dan moet dit volgens ons ook gepaard gaan met lagere tarieven, zodat de betaalbaarheid van het 

cultuuronderwijs gewaarborgd kan worden. In de plannen zien wij hiervan niets terug. De focus op 

jongeren tot 21 jaar vinden wij overigens wel een sterke verarming van de breedte van het aanbod. 

De verregaande plannen voor de bibliotheek, Kumulus en het natuurhistorisch museum moeten 

budgetneutraal uitgevoerd worden. Dat klinkt erg mooi, maar uit niets blijkt wat de financiële 

consequenties zijn van de hier toch noodzakelijke investeringen. Wij willen hierover duidelijkheid. 

Kortom, een brandbrief. U zult het toch met ons eens zijn dat directe actie, waarbij de gemeenteraad 

en samenleving in overleg gaan over onze cultuurdragers, dringend en snel nodig is. Wij willen dat er 

op korte termijn een informatie/stadsronde georganiseerd wordt waarbij u met de raad en de 

burgers in alle openheid in gesprek gaat over wensen en kansen van hun kant, en in alle openheid 

informeert over de plannen die nu in ontwikkeling zijn.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Namens de PvdA-gemeenteraadsfractie,  

 

Antoine van Lune  


