
Datum : 14 september 2007  
Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk : 2007BEM67 
t.b.v statencommissie Bestuur, Europa Ons kenmerk : 2007INT200268 
en Middelen Contactpersoon : I.E.C.M. Broos 
 E-mail               :    irmgard.broos@provincie-

utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2718 
 

Onderwerp:    Verslag Provinciale Archiefinspecties Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en 
 Flevoland 2005-2006 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij het betreffende stuk aan. 
 
Op 28 augustus 2007 heeft ons College het conceptverslag van de provinciale 
archiefinspecties van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland over 2005 en 2006 
vastgesteld met daarin het verslag van de provinciaal archiefinspecteur van Utrecht. Het 
betreft hier een eerste gezamenlijk verslag van de archiefinspecties van de vier provincies. 
 
Namens ons College voert de provinciale archiefinspecteur toezicht uit op de archiefzorg bij 
de gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en de regiopolitie. Daarnaast is 
de archiefinspecteur belast met het toezicht op het beheer van de archieven van deze 
provinciale organisatie.  
Conform artikel 11 van de Archiefverordening provincie Utrecht 1997 doet de provinciale 
archiefinspecteur eenmaal per drie jaar verslag aan ons over de bij de archiefbeheerders en 
zorgdragers uitgevoerde inspecties en over het stimuleringsbeleid dat de archiefinspecteur 
uitvoert ten behoeve van vergroting deskundigheid archiefbeheer.  
Vorig jaar is het verslag van de provinciaal archiefinspecteur van Utrecht over de jaren 2002 
tot en met 2004 uitgebracht. 
In verband met de gezamenlijkheid en de afstemming met de andere drie inspecties betreft het 
nu een verslag over de twee daarop volgende jaren.  
 
Conform artikel 8 en 18 van de Archiefverordening provincie Utrecht 1997 stellen wij U 
middels bijgaand verslag in kennis van de inspectieresultaten. 
Met name willen wij u wijzen op de nog steeds zorgelijke situatie voor wat betreft de 
achterstanden die de gemeenten hebben in het uitvoeren van de wettelijke 
overbrengingstermijn van 20 jaar van hun archieven naar de archiefbewaarplaats. Met deze 
achterstanden is de openbaarheid en de toegankelijkheid van de archieven voor de burger in 
het geding. In vergelijking met de rest van Nederland loopt Utrecht hierbij achteraan. 
 
Wij hebben op medio september jl. gelijktijdig met de andere drie provincies het verslag 
verzonden naar alle gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, politiekorps 
en andere belanghebbenden. Bijgevoegd treft u het model van de aanbiedingsbrief aan. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


