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Voor u ligt het eerste gezamenlijke verslag van 
de provinciale archiefinspecties van Noord- en 
Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. 
Hiermee geven wij onze steeds intensiever 
samenwerking nu ook een gezicht naar buiten. 
Het verslag geeft ons en u de gelegenheid de 
ervaringen en resultaten in de vier provincies 
met elkaar te vergelijken.

Positieve ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
waren de toegenomen belangstelling van het 
publiek voor nationale, regionale en lokale 
geschiedenis. Daarmee in verband werd de 
tendens tot schaalvergroting in het archief-
wezen en het grotere publieksbereik van de 
archiefdiensten sterker. Aan deze ontwikkeling 
droegen en dragen de provincies flinke stenen
bij. Nog niet in alle randstedelijke regio’s kreeg 
dit zijn beslag, toch is er goede voortgang 
geboekt. Meer daarover leest u in het tweede 
hoofdstuk. 

Aandachtspunt is, dat met het ontstaan van dit 
nieuwe streven het archiefwezen zijn kerntaken 
niet mag en moet vergeten. Om archieven aan 
het publiek te kunnen aanbieden moeten ze 
behouden blijven, bewerkt en toegankelijk 
gemaakt. Er moet toezicht op de archieven zijn 
vanaf hun geboorte in de administraties. In dit verband is de tendens tot steeds verder digitaliseren 
van de overheidsadministraties een grote uitdaging. Vanaf het begin is het nodig maatregelen te 
nemen die voorkomen dat archieven verdwijnen in cyberspace. Ook moeten elektronische archief-
depots worden ingericht voor het langdurig bewaren van digitale bestanden. 

De archiefinspecteurs van de drie bestuurslagen organiseren gezamenlijke bijscholingsprogramma’s 
en werken steeds nauwer samen, om aan deze uitdaging te kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd 
blijven de papieren archieven, de klassieke archieftaken en het toezicht daarop bestaan. 
Meer hierover leest u in het derde hoofdstuk.

1 Inleiding

Kleine aanwinsten betreffende het eiland Urk, 1751-1839. 
(Inventarisnummer 1)
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Het landelijke Convenant archieven 2002 gaf nieuwe impulsen aan het bestaande 
beleid van de randstadprovincies om historische archieven voor een groter publiek 
toegankelijk te maken. Het fysieke netwerk van archiefdiensten in de randstad werd 
uitgebreid en versterkt. De digitale toegankelijkheid van de historische bronnen nam 
toe, maar die éne historische Virtuele Collectie Nederland kwam nog lang niet in zicht… 

Naast het wettelijke toezicht op de archiefzorg bij de gemeenten en waterschappen zien de rand-
stadprovincies het vanouds ook als hun taak te stimuleren, dat zoveel mogelijk mensen bekend 
raken met de informatie die in historische archieven is opgeslagen. In 2002 werd een landelijk 
convenant gesloten tussen de vier bestuurslagen waarin de partijen beloofden gezamenlijk de 
publiekstoegankelijkheid van historische archieven te verbeteren. Dit had ook zijn uitwerking 
op de randstad. 

Landelijke ontwikkelingen 

Convenant archieven 
Het Convenant archieven 2002 tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werd in 2005 
afgerond en geëvalueerd. In de convenantperiode werden enkele belangrijke stappen gezet. Voor 
het eerst in Nederland werd degelijk marktonderzoek gedaan naar archiefgebruik. Daaruit bleek dat 
ongeveer 48% van de bevolking latent geïnteresseerd is in historische informatie uit de archieven, 
mits die laagdrempelig wordt aangeboden. Het bezoekersaantal van de archieven zou dan kunnen 
verdubbelen. 
Het ministerie van OCW stelde in totaal € 975.000,- ter beschikking voor onderzoek en pilots, waar-
mee werd verkend hoe die laagdrempeligheid gerealiseerd kan worden. In het richtinggevende 
onderzoeksrapport Naar een publieksgericht archiefbestel (2003) werd aangegeven, wat het archief-
wezen zou kunnen doen en in welk tempo, om meer publiek te bereiken. Digitalisering speelt 
daarin een centrale rol. Er werden serviceconcepten voor diverse publieksgroepen voor archieven 
ontwikkeld, men onderzocht de samenwerking met bibliotheken en er werden pilotprojecten uit-
gevoerd in Overijssel, Eindhoven, Rotterdam en de Achterhoek. Het boekje Het verleden heeft een 
mooie toekomst, dat eind 2005 tijdens een afsluitend symposium aan staatssecretaris Van der Laan 
werd aangeboden, bevat de ervaringen van de begeleidingsgroep van het convenant. Een belangrijk 
obstakel bij breder publieksbereik bleek nog steeds de grote versnippering en kleinschaligheid van 
het Nederlandse archiefwezen te zijn. De Noord-Hollandse inspecteur vertegenwoordigde binnen de 
begeleidingsgroep op verzoek van het IPO de provincies. 

Taskforce Digitale Toegankelijkheid Archieven
Als uitvloeisel van het Convenant archieven werd in september 2004 de Taskforce Digitale 
Toegankelijkheid Archieven opgericht voor de periode 2004-2008. Missie van de Taskforce is het 
realiseren van één virtuele Collectie Nederland, via het bundelen van alle afzonderlijke initiatieven 
voor digitale toegankelijkheid in een kwaliteitssysteem. In de afgelopen jaren heeft de Taskforce diverse 
adviezen en instrumenten ontwikkeld. Echter, door de versnippering van het archiefwezen en gebrek 
aan landelijke coördinatie lopen de ontwikkelingen in de praktijk zeer ongelijk. Enkele provincies, 
waaronder Utrecht en Zuid-Holland, hebben zich opgeworpen als actieve coördinatoren van de digitale 
toegankelijkheid. Grotere gemeente- en regionale archieven en het Nationaal Archief hebben aantrek-
kelijke websites met uitgebreide zoekfuncties en werken onderling samen. Andere, vaak kleinere, 
archiefdiensten hebben nog nauwelijks een website. Die éne, eenduidige virtuele Collectie Nederland is 
dus nog ver te zoeken. Een grote, landelijke instelling als het Nationaal Archief zou als trekker moeten 
fungeren om dit voor elkaar te krijgen, zoals het Britse voorbeeld uitwijst, www.a2a.org.uk.

2 Toezicht op de historische 
 archieven, archiefbeleid 
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Rechtsvorm archiefdiensten   
In het kader van het Convenant archieven werd ook een verkennend onderzoek uitgevoerd naar 
mogelijke verzelfstandiging van archiefdiensten. Dit wordt actueel nu archieven deel gaan uitmaken 
van grotere geprivatiseerde culturele instellingen, zoals het geval is bij CODA in Apeldoorn en het 
Regionaal Archief Tilburg, beide in stichtingsvorm. De voorlopige conclusies waren, dat er teveel 
juridische complicaties zijn om dit werkelijk vorm te geven. Het onderzoek wordt in 2007 voortgezet. 
Het is belangrijk dat de minister van OCW hierover een duidelijk standpunt inneemt.  

Kwaliteitszorg    
De koepelorganisatie DIVA ontwikkelde kwaliteitsnormen voor fysieke publiekstoegankelijkheid 
van historische archieven, zette benchmarking en kwaliteitstoetsen op. Per 1 januari 2007 is DIVA 
opgegaan in de Stichting Erfgoed Nederland. 

Ontwikkelingen binnen de randstad   

Bezoekersaantallen studiezaal 2005 2006

Nieuw Land Erfgoedcentrum 788 635

Stadsarchief Almere 100 200

Noord-Hollands Archief 12.132 11.037

RHC Alkmaar 5.932 5.022

Stadsarchief Amsterdam 20.426 17.958

HHR Amstel, Gooi en Vecht 142 196

Waterlands Archief 2.348 2.345

Westfries Archief 3.715 2.386

GA Zaanstad 3.854 3.768

SA Gooi en Vechtstreek 4.270 4.146

GA Weesp 640 694

Eemland 5.000 4.863

Het Utrechts Archief 11.588 9.832

Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug 1.117 1.230

Lopikerwaard 221 202

Nieuwegein 196 248

Rijnstreek 1.619 1.673

Vecht en Venen 2.139 2.166

Veenendaal 1.301 985

Zeist 486 647

GA Rotterdam 13.000 12.800

Haags Gemeentearchief 11.000 6.581

Stadsarchief Dordrecht/DiEP 6.255 6.094

Regionaal Archief Leiden 9.771 9.703

RHC Delft 3.661 2.768
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Publieksbereik  
Tijdens de Convenantsonderzoeken bleek weer hoezeer schaalvergroting in het archiefwezen een 
voorwaarde is voor een groter publieksbereik. Actieve provinciale stimulering van schaalvergroting 
van archieven bestond in de randstedelijke provincies al ver vóór het Convenant archieven 2002. 
Eind jaren negentig werd daaraan toegevoegd, geïnspireerd door het rijksstreven naar fusies van 
rijks- en gemeentearchieven, het streven naar Regionaal Historische Centra (RHC’s) in alle regio’s. 
Onder RHC-vorming wordt verstaan: het opschalen, fuseren en centraliseren van archiefdiensten, 
ook samenwerken of fuseren met andere culturele instellingen, zodat zij hun taken optimaal kunnen 
uitvoeren en aantrekkelijk worden voor een breed publiek. 
Concreet is het beleid van de vier randstadprovincies gericht op:
• aansluiting van zoveel mogelijk gemeenten en waterschappen bij regionale archiefdiensten,   
 opheffen van ‘witte vlekken’ op de archiefkaart;
• doorontwikkeling van streekarchivariaten met rondreizende archivaris tot centraal georganiseerde   
 streekarchiefdiensten dan wel regionaal historische centra (RHC’s);
• bevordering van samenwerking van archieven met scholen, bibliotheken, musea en andere 
 culturele instellingen;
• optimale digitale toegankelijkheid van de historische archieven. 
De provincies stimuleren dit door middel van subsidies aan individuele gemeenten bij aansluiting, 
eenmalige financiële bijdragen aan bouwprojecten, subsidies bij educatieve projecten, digitalisering 
van archieven en bijbehorende inventarissen en coördinatie door de archiefinspecties. Zie ook de 
paragraaf ‘Subsidies en eenmalige bijdragen’.

Witte vlekken   
De afgelopen jaren heeft het provinciale beleid tot belangrijke resultaten geleid. In de vier provincies 
daalde tussen 1996 en 2006 het aantal ‘witte vlekken’ aanzienlijk. Witte vlekken zijn gemeenten 
zonder professioneel beheer van het historisch archief. Zij hebben geen eigen archiefdienst met 
een wettelijk benoemde archivaris en zijn niet aangesloten bij een regionale archiefdienst met een 
benoemde archivaris. In Zuid-Holland daalde dit aantal van 55 naar 16, in Noord-Holland van 15 naar 
3, in Utrecht van 15 naar 6. Flevoland kent eind 2006 1 witte vlek.

Witte vlekken gemeenten in de randstadprovincies per 31 december 2006

Provincie Aantal Percentage van totaal

Zuid-Holland 16 20

Noord-Holland 3 5

Utrecht 6 20

Flevoland 1 17

Gemiddeld 6,5 15,5

Alle negen waterschappen in de randstadprovincies zijn aangesloten bij een archiefdienst of 
beschikken over een eigen archivaris. De randstadprovincies blijven streven naar 100% aangesloten 
gemeenten en waterschappen. Het gemiddelde in de randstad, 15,5% witte vlekken, steekt gunstig 
af tegen het landelijke gemiddelde ‘witte vlekken gemeenten en waterschappen’ van 35%. 
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Regionale historische centra    
De vorming van regionaal historische centra, schaalvergroting, centralisatie en andere kwaliteits-
verbeteringen in het bestaande netwerk van archieven zette de afgelopen jaren eveneens door.

In Noord-Holland werden in de Cultuurnota 2001-2004 zeven regio’s genoemd, waarin regionaal 
historische centra te realiseren waren. Inmiddels zijn in zes regio’s nieuwbouwprojecten gerealiseerd 
of zullen deze de komende jaren met provinciale financiële steun gestalte krijgen. Het betreft hier 
de regio’s Kennemerland, Waterland, Westfriesland, Amsterdam, RHC Alkmaar en Zaanstad. Aan 
de nieuwbouwprojecten werden in de regel eenmalige provinciale bijdragen verleend van circa 
€ 250.000,-. Nieuwbouw is op zichzelf echter niet voldoende om aan de RHC-gedachte tegemoet 
te komen. In de plannen van de zes archiefdiensten moet dit nog verder worden uitgewerkt. In de 
zevende regio, Gooi en Vechtstreek, is de infrastructuur nog te versnipperd: drie kleine archief-
diensten in plaats van één grote. Er zijn grote verschillen te zien in de omvang van de diensten: 
van 0.44 fte (Gemeentearchief Weesp) tot 109 fte (Stadsarchief Amsterdam). 

In Zuid-Holland werden in het provinciale Plan inzake de vorming van Regionale Historische 
Centra 2004 vijf regio’s benoemd. In het kader van dit Plan en in het Cultuurplan Zuid-Holland 
2005-2008 is in 2005 € 335.000,- en in de jaren 2006-2008 jaarlijks € 400.000,- gereserveerd om deze 
ontwikkelingen te stimuleren. In de praktijk bestonden eind 2006 totaal 16 gemeentelijke en 
regionale archiefdiensten van (zeer) wisselende grootte en kwaliteit, van 3 fte (Streekarchief 
Goeree-Overflakkee) tot 95 fte (Gemeentearchief Rotterdam). In Oegstgeest en Wassenaar is één 
zogenaamde ‘archiefambtenaar ter secretarie’ werkzaam, een gediplomeerde archivaris, die echter 
niet officieel is benoemd. 
De RHC-vorming gaat gestaag door, met name in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. In de 
Rijnmond werkt het gemeentearchief Rotterdam in het kader van het project Regionaal-Historische 
Samenwerking nauw samen met bibliotheken, oudheidkamers, historische verenigingen en het 
onderwijs in de omliggende gemeenten. In de regio Zuid-Holland Zuid exploiteert het stadsarchief 
Dordrecht/DiEP een depot voor archieven, musea, archeologie en werkt het samen met bureau 
monumentenzorg & archeologie. Met de openbare bibliotheek Hardinxveld-Giessendam heeft DiEP 
een Regionaal Archiefinformatiepunt opgezet, waarin ook streekmuseum De Koperen Knop en de 
historische vereniging van Hardinxveld-Giessendam en het Stadsarchief Gorinchem deelnemen.

Stadsdepot Dordrecht
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In de andere regio’s verlopen de ontwikkelingen wat geleidelijker. In Zuid-Holland Oost werken de 
drie Groene-Hartarchieven nauw samen (gezamenlijke website, archiefinspectie). Daarnaast bestaan 
Goudanet, een samenwerking van het archief met de Goudse Musea en de Openbare Bibliotheek en 
BAM, eveneens een samenwerkingsproject met de bibliotheek en musea. Er zijn plannen om in de 
nabije toekomst Historische OntmoetingsPunten te realiseren in de bibliotheken van Schoonhoven 
en Waddinxveen. 

In Zuid-Holland Noord zal de Stichting Holland-Rijnland, ondergebracht bij het Regionaal Archief 
Leiden, de komende jaren haar historische activiteiten onder meer via een website ontplooien.
In de regio Haaglanden is de gemeente Delft actief met de samenwerking tussen archief, archeologie, 
bibliotheek en museum. Eind 2006 hebben de gemeentearchivarissen van Delft, Westland, Schiedam 
en Vlaardingen afgesproken de mogelijkheden na te gaan gezamenlijk een depot te bouwen samen 
met andere gemeentelijke erfgoedinstellingen. Hierbij zijn ook het Erfgoedhuis en de provinciale 
archiefinspectie betrokken.

In Utrecht zijn in 2002 vijf regio’s benoemd waarin het tot RHC-vorming zou moeten komen. 
De provincie stelde in totaal € 2,5 miljoen ter beschikking om per regio de nieuwbouw van een 
RHC te stimuleren met circa 10% van de bouwkosten tot maximaal € 500.000,- per regio. In drie 
regio’s (Vecht en Venen, Utrecht en Eemland) kwam het tot concrete bouw- en inrichtingsplannen.
In Zuid-oost Utrecht werden belangrijke stappen gezet voor de doorontwikkeling van het 
Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied/Utrechtse Heuvelrug tot een RHC. 

In Zuidwest Utrecht echter bleef de situatie zorgelijk. De gemeenten Lopik, Oudewater, IJsselstein, 
Vianen en Nieuwegein hebben de archiefzorg minimaal georganiseerd. Er is zeer weinig formatie 
aanwezig voor de historische archiefzorg, een benoemde archivaris ontbreekt. In de afgelopen jaren 
leidde de discussie over RHC-vorming, die vanaf 2003 werd gevoerd, nog niet tot concrete plannen. 
De provincie dringt nu aan op aansluiting bij het Streekarchief Rijnstreek (Zuid-Holland/Utrecht) of 
een andere bestaande archiefdienst. 

Net als in Noord- en Zuid-Holland zijn er in de provincie Utrecht grote verschillen in schaalgrootte 
van de archiefdiensten met benoemde archivaris: van 1 fte (Zeist begin 2005) tot 45,78 fte (Het Utrechts
Archief).

In Flevoland zijn vier van de zes gemeenten en het waterschap aangesloten bij het Nieuw Land 
Erfgoedcentrum, een gemeenschappelijke regeling die sinds 2005 bestaat en waarin ook museale, 
archeologische en onderzoeksactiviteiten zijn opgenomen. Almere heeft een eigen kleine archief-
dienst. De gemeente Noordoostpolder is een witte-vlekgemeente en beschikt niet over een benoemde 
archivaris. De archiefdiensten zijn minimaal bezet. Almere heeft 1,9 fte en het Nieuw Land Erfgoed-
centrum moest het in deze verslagperiode doen met 1,3 fte.

Digitale toegankelijkheid
De landelijke trend is dat de fysieke bezoeken aan studiezalen van archiefdiensten dalen en de 
online-bezoeken enorm toenemen naarmate er meer digitale toegangen en archieven beschikbaar 
komen. Om ook jongeren en een groot publiek te interesseren, is verdere digitalisering noodzakelijk. 



13

Bezoekersaantallen website 2005 2006

Nieuw Land Erfgoedcentrum 20.036 37.241

Stadsarchief Almere 10.000 0

Noord-Hollands Archief 110.000 158.000

Haarlemse Digitale Stamboom 40.000 0

Noord-Hollandse Genlias 550.000 580.000

RHC Alkmaar 48.194 59.756

Stadsarchief Amsterdam 444.877 512.572

Waterlands Archief 12.878 13.882

GA Zaanstad 10.650 10.500

GA Zaanstad - Beeldbank 22.600 38.400

SA Gooi en Vechtstreek 8.746 9.524

Utrechts Archiefnet 0 200.000

Eemland 100.000 100.260

Het Utrechts Archief 396.512 1552.333

Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug 0 38.500

Nieuwegein 0 1.797

Rijnstreek 250.000 0

Veenendaal 0 36.212

GA Rotterdam 234.305 302.000

Haags Gemeentearchief 200.000 225.000

Stadsarchief Dordrecht/DiEP 222.062 220.871

Regionaal Archief Leiden 95.000 102.000

De afgelopen jaren zijn diverse websites opgezet als laagdrempelige toegang tot historische 
informatie. Het betreft hier zowel landelijke, provinciale als lokale websites van afzonderlijke 
archiefdiensten. Enkele landelijke sites zijn: www.archieven.nl, www. genlias.nl, 
www.dewoonomgeving.nl, www.archiefnet.nl.
De meeste grote archiefdiensten hebben veel geraadpleegde bronnen als archiefbestanden voor 
genealogisch onderzoek, kranten, kaartmateriaal, fotocollecties verder gedigitaliseerd en via hun 
websites beschikbaar gesteld. Maar ook kleinere diensten als het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en het gemeentearchief Veenendaal hebben bronnen gepubliceerd via hun website.

In de provincie Noord-Holland kreeg de ambitie uit de Cultuurnota 2005-2008 om een provinciale 
steunfunctie te creëren voor het ontwikkelen van digitaliseringsprojecten door de Noord-Hollandse 
archieven, in de verslagperiode nog geen handen en voeten. De meeste Noord-Hollandse archief-
diensten ontwikkelden hun websites en kregen een sterk groeiend aantal virtuele bezoekers. 
De websites zijn echter onderling sterk verschillend en niet op elkaar afgestemd, zodat het publiek 
geen optimale toegang heeft. Ook de Kring van Noord-Hollandse archivarissen ontwikkelde geen 
visie op een eenduidige toegang. Nu digitaal bezoek het fysieke bezoek aan archieven getalsmatig 
begint te overtreffen, wordt het tijd dit te verbeteren. Een goed voorbeeld van hoe het wel kan is de 
Noord-Hollandse beeldbank (www.beeldbank-nh.nl), vanaf 1998 mede gerealiseerd met provinciale 
bijdragen. Niet alle Noord-Hollandse diensten hebben daar helaas (al) hun beeldmateriaal op geplaatst. 
Samen met de geschiedenisbank-nh.nl die eveneens door de provincie is gefinancierd heeft deze site 
de potentie om uit te groeien tot dé historische website van Noord-Holland.
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Samen met de Zuid-Hollandse archiefdiensten en het Nationaal 
Archief werd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland in 2006 
gewerkt aan het opzetten van een website, die de virtuele toe-
gankelijkheid en de naamsbekendheid van de archiefdiensten 
moet vergroten. Deze provinciale website zal in 2007 operationeel
zijn. Het Erfgoedhuis beheert ook de digitale Geschiedenisbank 
Zuid-Holland ten behoeve van de historische verenigingen en/of 
oudheidkamers. Zij kunnen zelfstandig hun deel van de website
beheren en daar hun algemene verenigingsinformatie en gegevens 
over hun activiteiten en publicaties plaatsen. Inmiddels nemen 
tientallen organisaties deel aan www.geschiedenisbank-zh.nl. 
Een beeldbank is nog in ontwikkeling.

In de provincie Utrecht werd veel aandacht besteed aan de 
digitale toegankelijkheid van de historische informatie. 
De Kring van Utrechtse Archivarissen besloot in april 2005 
de gezamenlijke website www.utrechtsarchiefnet.nl verder 
uit te breiden met de beschikbaarstelling van inventarissen 
via deze site. Het merendeel van de Utrechtse archiefdiensten 
participeerde in deze tweede fase. 

Geholpen door de voorsprong die de grotere archiefdiensten 
hierin hebben en door de provinciale aanpak met bijbehorende 
financiële steun, hebben ook de kleinere archiefdiensten deze 
digitaliseringsstap kunnen maken. Vanaf april 2006 zijn er 
circa 1200 Utrechtse inventarissen met in totaal zo’n 500.000 
archiefbeschrijvingen te raadplegen via internet. 

De bedoeling is dat dit aantal de komende jaren zal blijven 
toenemen. In april 2005 werd de provinciale webportal 
www.erfgoed-utrecht.nl gelanceerd. Deze website werd met 
provinciale subsidie door het Erfgoedhuis Utrecht opgezet en 
biedt op een overzichtelijke wijze informatie over Utrechts 
erfgoed en maakt collecties van vijftien erfgoedinstellingen 
(vooral niet zijnde archiefdiensten) voor een groter publiek
toegankelijk. Vanwege de samenhang met het utrechtsarchief-
net maakt de archiefinspecteur deel uit van de klankbordgroep 
Erfgoed Utrecht Online.

Sinds 2001 is de door de provincie Flevoland gesubsidieerde 
website www.flevolandbovenwater.nl beschikbaar als toegang 
tot het Flevolandse culturele erfgoed voor het publiek. 
Aan deze website werken naast alle gemeenten en het water-
schap, ook het Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Lelystad 
(RACM) en de Stichting samenwerkende bibliotheken Flevoland 
mee. Via deze website is een digitale catalogus beschikbaar als 
toegang tot archieven, archeologische en cultuurhistorische 
objecten. 

Opening van Utrechtsarchiefnet door gedeputeerde 
Van Bergen, april 2005 (foto: Jacques Lemmink)
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Subsidies en eenmalige bijdragen
In de periode 2005-2006 werden binnen de randstadprovincies diverse subsidies verstrekt ter 
stimulering van de archiefsamenwerking, de vorming van regionale historische centra, de 
verbetering van de digitale toegangen en overige culturele en educatieve dienstverlening. 
Een overzicht van de verstrekte subsidies is als bijlage 4 aan dit verslag toegevoegd.
In Noord-Holland werd in 2005 en 2006 mede dankzij de provinciale bijdrage van € 250.000,- uit 
het UNA-fonds de publieksvriendelijke nieuwbouw van het Westfries Archief gerealiseerd. In voor-
gaande jaren werden ook aan nieuwbouwprojecten in andere regio’s dergelijke bijdragen verstrekt. 
In Zuid-Holland hebben mede dankzij de subsidies, genoemd in bijlage 4 gemeenten in de regio’s 
Rijnmond, Zuid-Holland Noord en Zuid hun historische archieven overgebracht naar de archief-
diensten van Rotterdam, Leiden, Delft en Dordrecht. Daardoor kregen deze diensten een steeds 
grotere regiofunctie.
In de provincie Utrecht werden naast de RHC-subsidies, uit het Stimuleringskrediet Archieven aan 
vele gemeenten subsidies verstrekt ter ondersteuning van projecten op het gebied van restauratie, 
microverfilming en digitalisering van overheids- en particuliere archieven. Het grootste deel van 
het subsidiebudget diende in deze jaren ter ondersteuning van de uitbreiding van de gezamenlijke 
website www.utrechtsarchiefnet.nl, waarmee een groot aantal Utrechtse inventarissen via internet 
gepubliceerd werd. 
De provincie Flevoland heeft een provinciale bijdrage van € 200.000,- verstrekt aan het Nieuw Land 
Erfgoedcentrum voor de digitalisering van erfgoed.

Veiligheidszorg archiefcollecties
Door de klimaatverandering nemen de gevallen van wateroverlast in archiefbewaarplaatsen toe. 
Ook de diefstal van unieke archiefstukken in de afgelopen jaren, hebben weer aangetoond dat meer 
aandacht moet komen voor de veiligheid van deze erfgoedcollecties.
Wij dringen bij alle archiefdiensten en afzonderlijke gemeenten en waterschappen aan op het maken 
van calamiteitenplannen voor de archieven, maar het zijn over het algemeen de grotere archief-
diensten die dit werkelijk doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen 
van het Nationaal Archief en het Instituut Collectie Nederland en van de in 2002 door het LOPAI 
uitgegeven leidraad voor het maken van een intern calamiteitenplan voor archieven. Helaas 
ontbreken bij veel archiefdiensten direct beschikbare maatregelen in geval van een calamiteit 
en is er nog geen sprake van een goed werkend netwerk bij brand of overstroming.
De staatssecretaris van OCenW benadrukte in haar beleidsbrief van maart 2005 het belang van een 
betere beveiliging van de erfgoedcollecties en riep tegelijkertijd een tijdelijke stimuleringsregeling 
(via de Mondriaanstichting) in het leven waarmee erfgoedinstellingen en dus ook de archiefdiensten 
worden ondersteund bij het opstellen van beveiligingsplannen en het opzetten van een veiligheids-
netwerk. 

In Zuid-Holland werd deze netwerkaanpak door het Instituut Collectie Nederland, in samenwerking 
met het Erfgoedhuis Zuid-Holland als eerste uitgevoerd bij verschillende erfgoedinstellingen van de 
gemeenten Den Haag, Leiden en Delft. In navolging hiervan is in 2005 ook in de provincie Utrecht, 
onder regie van het Erfgoedhuis, een start gemaakt met het project Netwerkaanpak Veiligheidszorg 
Provincie Utrecht, financieel ondersteund door de provincie en door de Mondriaanstichting. In dit 
kader werken Utrechtse musea en archiefdiensten vanaf 2007 per regio samen aan calamiteiten-
plannen en het opbouwen van een veiligheidsnetwerk. 
Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan met de archiefcalamiteit in Wijk bij Duurstede in 2002 
organiseerden de streekarchivaris Ria van der Eerden, fotorestaurator Clara von Waldthausen en de 
Utrechtse provinciaal archiefinspecteur in maart 2005 een tweedaags congres over archiefcalamiteiten. 
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Met de toetsing van de gemeentelijke rampenplannen is in de provincie Utrecht ook bekeken 
in hoeverre de gemeenten aandacht hebben voor het veiligstellen van cultureel erfgoed. Dit is 
immers in 2004 wettelijk verplicht gesteld. Uit deze toetsing bleek dat de gemeenten nog erg 
weinig aandacht voor dit onderwerp hebben. 

Waterschapsarchieven
De archieven van waterschappen vormen een belangrijke historische bron van het openbaar bestuur 
in Nederland. Eeuwenlang hebben dorps-, polder-, veenderij-, droogmakerij- en kerkbesturen een 
nauwe relatie met elkaar gehad. Door de vele fusies van de afgelopen jaren is het aantal waterschappen 
in de randstad teruggebracht tot negen. Bij waterschapsfusies dringen de provinciale archiefinspecties 
er op aan dat de oude archieven van de polders en waterschappen bij de archiefdiensten worden of 
blijven ondergebracht in de regio waar die archieven zijn ontstaan, juist vanwege de sterke verweven-
heid met de overige archieven. 
In vijf van de negen gevallen zijn de waterschapsarchieven ondergebracht bij de lokale of regionale
archiefdienst, de andere vier waterschappen beschikken over een zelfstandige archiefdienst. Zo zijn
de historische archieven van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ondergebracht bij het
streekarchief Rijnstreek en die van het waterschap Zuiderzeeland bij het Nieuw Land Erfgoed-
centrum. Het oud archief van het waterschap de Hollandse Delta is ondergebracht bij het gemeente-
archief Rotterdam. Ook de archieven van het gefuseerde Hollands Noorderkwartier zijn in de 
verschillende regionale archiefdiensten ondergebracht. Het bestuur van het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht besloot tegen het advies van de provinciale archiefinspecties van Noord-
Holland en Utrecht, in 2005 alle historische waterschapsarchieven in het nieuwe hoofdkantoor aan 
de Spaklerweg te Amsterdam te plaatsen. Daarmee blijft een kleine en dus kwetsbare archiefdienst 
voortbestaan. Per 1 januari 2006 is een nieuwe samenwerking van het Hoogheemraadschap en 
de Amsterdamse Dienst Waterleiding ontstaan in de Stichting Waternet. Naar aanleiding daarvan 
hebben wij geadviseerd om voor de nieuwe organisatie nauwe samenwerking te zoeken met het 
Gemeentearchief Amsterdam en dit in de nieuwe Archiefverordening op te nemen.

Congres archiefcalamiteiten Wijk bij Duurstede, maart 2005 (foto: Hans Dirksen Fotografie, Wijk bij Duurstede)
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Ontwikkelingen per provincie
Zie ook bijlage 1, de archiefkaart van de randstad. 

Provincie Noord-Holland

Noord-Hollands Archief
www.noord-hollandsarchief.nl

Per 1 februari 2005 kwam de fusie tussen het voormalig Rijksarchief in Noord-Holland en de 
Archiefdienst voor Kennemerland tot stand: het openbaar lichaam Noord-Hollands Archief. Sindsdien 
worden de historische archieven van de provincie tot 1989, van rijksinstellingen in de provincie 
plus die van alle twaalf aangesloten gemeenten en twee hoogheemraadschappen met betrekking tot 
dit gebied door één dienst beheerd. Ook de beide schitterende beeldcollecties: die van de provincie 
(Provinciale Atlas) en die van de gemeenten (Kennemer Atlas) kunnen nu in aansluiting op elkaar 
geraadpleegd worden.
Op grond van de gemeenschappelijke regeling bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van het 
rijk en de gemeenten Velsen en Haarlem. De overige tien bij de AVK aangesloten gemeenten en de 
twee hoogheemraadschappen kozen voor voortzetting van de dienstverleningsovereenkomsten, 
die zij eerder met de gemeente Haarlem sloten. Beide gebouwen blijven in gebruik. In het voorjaar 
van 2007 wordt het publiekscentrum in de Janskerk in Haarlem geopend met een capaciteit van 
95 bezoekersplaatsen. Dan ook gaat het publiek profiteren van de fusie, omdat de archieven van 
alle deelnemers dan op één plaats toegankelijk zullen zijn. De minder geraadpleegde archieven, 
waar ook die van de provincie toe blijken te behoren, blijven aan de Kleine Houtweg via de studie-
zaal met 22 plaatsen toegankelijk. Een beleidsplan met een visie op een breder publieksbereik voor 
de komende jaren is in ontwikkeling.

De Noord-Hollandse Statencommissie bezoekt het RHC Alkmaar, 30 januari 2006 (foto: provincie Noord-Holland)
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Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland 
www.archiefalkmaar.nl

Nu per 1 juli 2006 ook de gemeente Den Helder is toegetreden tot het openbaar lichaam RHC 
Alkmaar, zijn alle gemeenten van Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland behalve Texel 
aangesloten. Dit betekent dat hun historische archieven door het RHC beheerd worden en er toezicht 
is op het beheer van hun meer recente archieven vanuit het RHC. Het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier heeft via een dienstverleningsovereenkomst eveneens de historische waterschaps-
archieven over dit gebied in beheer bij het RHC Alkmaar gegeven. In de openbare bibliotheek in 
Den Helder zal in 2007 een ‘historisch informatiepunt’ van het archief worden ontwikkeld, naar het 
landelijke concept. Slaagt deze pilot, dan komen ook in andere gemeenten informatiepunten van 
het archief. In het bestuur, waarin de inspecteur als adviseur zitting heeft, werd onder meer het vol 
raken van de depots door de toevloed van archieven besproken. In de komende tijd zullen plannen 
voor vervangende huisvesting van het RHC worden ontwikkeld. Eind 2006 nam directeur Maarten 
Schenk afscheid om gemeentearchivaris van Den Haag te worden. Per 1 januari 2007 zal Paul Post, 
afkomstig van het Theaterinstituut en de Koninklijke Bibliotheek, hem opvolgen.

Westfries Archief
www.westfriesarchief.nl

Op 6 oktober 2006 werd de nieuwbouw van het Westfries Archief op de Blauwe Berg aan de provinciale
weg in Hoorn geopend door gedeputeerde Rinske Kruisinga, samen met Roger Tonnaer, voormalig 
wethouder van Hoorn. De provincie droeg aan de nieuwbouw eenmalig bij met € 250.000,- uit het 
UNA-fonds Sociaal-Culturele Infrastructuur. Hiermee is onder meer een nieuwe multifunctionele 
ruimte ingericht, die geschikt is voor educatieve projecten en historische verenigingen. Alle Westfriese 
gemeenten en het Hoogheemraadschap voor dit gebied hebben hun historische archieven hier onder-
gebracht. In haar openingswoord benadrukte de gedeputeerde, dat de provincie heeft meegedacht 
met deze nieuwbouw en het belangrijk vindt dat elke regio haar eigen historische bronnen goed kent 
en bewaart. Maar er is meer nodig: om ook de jeugd te blijven trekken zullen de archieven wel steeds 
meer on line moeten komen. De provincie wil daarbij de Noord-Hollandse archieven blijven onder-
steunen. De burgemeester van Hoorn noemde het gebouw, een ontwerp van Emile Witlox, een
‘echt Westfries gemeenschapshuis’.

Gemeentearchief Zaanstad en Oostzaan
www.zaanstad.nl/gemeentearchief

In de verslagperiode bespraken wij met de gemeente Zaanstad het bouwplan voor de nieuwe behuizing
van het Zaans Archief. Het nieuwe Zaanse archief is in het stadsvernieuwingsplan Inverdan rond het 
station Zaandam opgenomen en zal in 2008 of 2009 gerealiseerd zijn. De publiekstoegang van het 
archief zal bij de centrale balie van het stadhuis, onderdeel van Inverdan, komen, met een tentoon-
stellingsruimte, archiefwinkel en audiovisuele cabines. Deze ‘trek naar het centrum’ van het archief, 
dat nu in Koog aan de Zaan is gevestigd, past in het landelijke en provinciale beleid om archieven 
op meer centrale plaatsen aan het publiek aan te bieden. In 2006 diende de gemeente dan ook een 
verzoek in om een eenmalige provinciale bijdrage uit de Extra Investeringsimpuls aan de publieks-
functies van het nieuwe archief van € 250.000,-. Het totale bouwplan van het Gemeentearchief is 
geraamd op € 4.723.000,-. Na het terugtreden van de directeur van het gemeentearchief mevrouw 
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De Groot in 2006 ontstond een vacature die in 2007 opgevuld zal worden. In 2007 zal een definitief 
concreet bouwplan worden ingediend, dat door GS goedgekeurd moet worden.

Waterlands Archief
www.waterlandsarchief.nl

In 2003 kreeg het Waterlands Archief een nieuwe behuizing aan de Wielingenstraat in het 
centrum van Purmerend. Het gebouw staat in verbinding met de naastgelegen openbare bibliotheek, 
waarmee een samenwerking op educatief gebied is gestart: gezamenlijke tentoonstellingen, lezingen 
en andere culturele projecten in de zogenaamde Nieuwenhuijzenzaal. Alle Waterlandse gemeenten 
en het Hoogheemraadschap voor deze regio hebben hun historische archieven hier ondergebracht. 
Deze kunnen op de studiezaal en via de website worden geraadpleegd. Veel aandacht ging naar het 
digitaliseren van beeldmateriaal via de Noordhollandse Beeldbank en de digitalisering van de 
collectie regionale kranten.
Het archief bleef organisatorisch onderdeel van het ISW (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
Waterland). In 2006 nam directeur Oscar Henar, na een periode van 27 jaar, afscheid. Met ingang 
van 1 september werd als zijn opvolger benoemd Fenna Brouwer, tot dan docent-onderzoeker bij 
de Stichting Archiefschool en oud streekarchivaris van Vecht en Venen. 

Afscheid directeur Waterlands Archief Oscar Henar, 31 augustus 2006 (foto: Jan Blokker)
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Stadsarchief Amsterdam: Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel
www.gemeentearchief.amsterdam.nl

In de verslagperiode werd de op stapel staande verhuizing van het Gemeentearchief, nu Stads-
archief Amsterdam naar gebouw De Bazel in de Vijzelstraat verder voorbereid. Een onderdeel 
daarvan, het verbouwplan van enkele etages van De Bazel tot archiefbewaarplaats werd in 2005 
door gedeputeerde staten goedgekeurd. In de hal van de Bazel komt een groot informatiecentrum 
met pc’s, microfiches, tijdschriften en boeken over de Amsterdamse geschiedenis, een Archiefcafé 
en in het prachtig gerestaureerde souterrain een Schatkamer met een wisselende tentoonstelling 
van fraaie (kopieën van) originelen. De opening zal in het najaar van 2007 plaatsvinden. Mede door 
coördinerend optreden van de archiefinspectie Noord-Holland, die de archiefdepots van Amstelveen 
en Ouder-Amstel moest afkeuren, werden eerder ook de historische archieven van deze gemeenten 
opgenomen in het Amsterdamse archief. Deze zullen uiteraard ook meeverhuizen naar De Bazel. 
Met de gemeente Diemen wordt nog overlegd over enige vorm van deelname.
Er moet in totaal 35 strekkende kilometer geschiedenis van Amsterdam door de stad verhuisd 
worden! RTV Noord-Holland zal in 2007 twaalf tv-uitzendingen aan deze verhuizing wijden.
De veelbezochte website werd opnieuw uitgebreid. Voor de verbetering van de raadpleging en het 
downloaden van gescande archiefstukken werd een Archiefbank ontwikkeld. Het Stadsarchief 
wil tevens een belangrijke adviserende rol gaan spelen bij de digitalisering van de archieven bij 
de Amsterdamse stadsdelen en diensten en bij het beheer van puur digitaal gevormd archief in 
een zogenaamd e-depot.

Het Gooi en de Vechtstreek

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
www.hilversum.nl/streekarchief
Stadsarchief Naarden
www.xs4all.nl/~sanmb/
Gemeentearchief Weesp

In deze regio bestaan drie archiefdiensten: het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te 
Hilversum, waar behalve Hilversum ook Wijdemeren, Laren en Blaricum bij zijn aangesloten, het 
Stads- en streekarchief Naarden, waar Naarden, Muiden, Bussum en Huizen in deelnemen, en het 
Gemeentearchief Weesp. Al sinds 1998 is door de betrokken gemeentebesturen erkend, dat deze 
diensten elk onderbezet zijn. In de jaren 2002-2003 werd dit na regionaal onderzoek nog eens 
onderschreven. Toch ketste een verdergaande samenwerking of fusie af. In de verslagjaren werd 
een plan ontwikkeld voor een gezamenlijke archievenwebsite Gooi en Vecht, waarmee toch de 
publiekstoegankelijkheid van de Gooise archieven kan verbeteren. 
Eind 2006 dienden de gemeenten gezamenlijk een verzoek tot een eenmalige provinciale bijdrage 
van € 250.000,- aan de totstandkoming van deze site in. De gemeenteraden besloten hier zelf totaal 
€ 271.000,- in te steken. Bovendien worden de budgetten van de drie archiefdiensten structureel 
verhoogd met totaal € 32.000,- per jaar om de website te kunnen onderhouden.
In 2006 heeft de archiefinspectie aan het Hilversumse college na een inspectie van het Streek-
archief Gooi en Vecht aanbevolen, de formatie uit te breiden. Een vacature voor een gemeentelijke 
inspecteur bij het Streekarchief is inmiddels opengesteld. In het kader van de vernieuwing van 
het raadhuis Hilversum werd de nieuwbouw van het streekarchief Gooi en Vecht met centrale 
publieksbalie en nieuwe depots met een capaciteit van vijf kilometer verder voorbereid. Naar 
verwachting wordt in 2007 een concreet bouwplan ingediend en zal dit in 2008 gerealiseerd zijn. 
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De ‘witte vlekken’ gemeenten: 
Texel, Diemen en Haarlemmermeer

Deze drie gemeenten zijn (nog) niet bij 
archiefdiensten aangesloten, noch 
hebben zij een eigen archivaris aangesteld. 
De situatie op Texel bleef zorgen baren. 
In september 2006 besloot de raad, dat het 
historische archief (1440-1986) op Texel 
moest blijven. Daarmee was de door B&W 
voorgestelde aansluiting bij het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar van de baan. 
De archiefbewaarplaats op Texel voldeed 
echter nog steeds niet aan de wettelijke 
normen. Dit bleek opnieuw schadelijk 
voor het archief te zijn. In november 2006 
besloten gedeputeerde staten dan ook tot 
het opleggen van een last onder dwangsom van € 10.000,- per maand tot een maximum van 
€ 60.000,- wanneer de situatie niet binnen drie maanden geheel aan de wet zou voldoen. 
Wij betreuren het, dat het zover moest komen. Diemen heeft sinds 1998 een eigen archiefbewaar-
plaats die aan de wettelijke normen voldoet. In 2006 keurden gedeputeerde staten na aanpassingen 
de bewaarplaats van Haarlemmermeer goed. Deze beide gemeenten beschikken echter evenmin als
Texel, over een professionele archivaris die de archieven beheert en ermee aan de weg timmert. 
Haarlemmermeer voerde in de verslagperiode gesprekken met het Noord-Hollands Archief in 
Haarlem, en Diemen met het Gemeentearchief Amsterdam over samenwerking. Het kwam in 
beide gevallen nog niet tot een besluit. 

Provincie Zuid-Holland

Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland

Ter stimulering van de RHC-vorming is in 2004 door de provincie, het Rijk (Nationaal Archief) en 
de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen een Provinciaal Historisch Centrum (PHC) voorbereid. 
Gedeputeerde staten besloten met ingang van 2005 een PHC in het leven te roepen dat zou worden 
ondergebracht bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. In afwijking van RHC’s in andere provinciehoofd-
steden, die bestaan uit tenminste het rijks- en gemeentearchief in die provincie en –hoofdstad, 
beheert het PHC zelf geen archieven en collecties maar heeft het als doelstelling de geschiedenis van 
Zuid-Holland en de daarmee verbonden archieven actief onder de aandacht van een zo groot mogelijk
publiek te brengen. Dit gebeurt onder meer door exposities, cursussen, publicaties en projecten. 
Daarbij wordt samengewerkt met archiefdiensten en andere erfgoedinstellingen (als historische 
verenigingen, cultuurhistorische musea, het onderwijs en bibliotheken enzovoort). Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de digitale toegankelijkheid van archieven die voor de geschiedenis 
van Zuid-Holland belangrijk zijn. In 2005 werd begonnen met de ontwikkeling van een website, 
die begin 2007 operationeel zal zijn en waarvoor het ministerie van OCenW een bijdrage van 
€ 300.000,- beschikbaar stelde. Het PHC werkt hiertoe samen met de archiefinstellingen in de 
provincie en het Nationaal Archief. Een programmaraad fungeert als adviesorgaan van het PHC. 
Hierin hebben vertegenwoordigers van het Nationaal Archief, de Zuid-Hollandse archiefdiensten, 
het Overleg van Historische Verenigingen in Zuid-Holland en de provincie zitting.

Texel - Als goede buren help je elkaar om het Texels archief 
op de Waddeneilanden te houden. Of steekt de provincie 
daar toch een stokje voor? (tekening: Frank Muntjewerf)
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Zuid-Holland Zuid

Stadsarchief Dordrecht
www.dordrecht.nl/stadsarchief
Stadsarchief Gorinchem

De regiofunctie van het stadsarchief Dordrecht krijgt steeds meer vorm. Een groeiend aantal 
gemeenten heeft zijn archieven overgebracht of zal dat in de nabije toekomst gaan doen. In de 
verslagperiode deden dat Graafstroom, Liesveld en ’s-Gravendeel. Hendrik-Ido-Ambacht en 
Binnenmaas zullen dat naar verwachting in 2007 doen. De resterende ‘witte-vlekken’-gemeenten 
zijn: Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard, Giessenlanden, Zederik en Leerdam in de Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden. In 2005 kwam het nieuwe depot gereed dat de archieven en collecties herbergt 
van het stadsarchief, het Dordts Museum en het bureau Monumentenzorg en Archeologie. In dit 
depot zijn de minder vaak geraadpleegde archieven gehuisvest en fungeert dus als backoffice. In de 
binnenstad van Dordrecht is de frontoffice gevestigd met de publieksfunctie en een relatief klein 
kerndepot waar de veelgeraadpleegde historische archieven worden bewaard. In de komende jaren 
zal deze frontoffice naar een meer eigentijdse locatie in het Hofkwartier verhuizen om zich daar 
samen met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie, onder de nieuwe benaming Stadsarchief/
DiEP, verder te ontwikkelen als regionaal cultuurhistorisch centrum.

In 2006 besloot het stadsarchief Dordrecht samen met de gemeentelijke bibliotheek van Hardinxveld-
Giessendam tot het oprichten van een fysiek steunpunt voor de dienstverlening. Bij een steunpunt 
in de bibliotheek krijgen bezoekers een eerste kennismaking met historisch c.q. genealogisch 
onderzoek in de archieven, met de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam en het Museum 
De Koperen Knop. De nadruk ligt op educatie, in welk kader cursussen, lezingen en filmvoorstelling 
met een cultuurhistorische inslag worden gegeven. Het is de bedoeling ook in andere gemeenten 
dergelijke steunpunten te realiseren. Om dit verder uit te werken is in 2004 een subsidie van 
€ 110.000,- toegekend door de provincie.

Ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de archivistiek aan de 
universiteit van Leiden hield op 20 mei 2005 de stadsarchivaris van Dordrecht, Charles Jeurgens, 
in het Academiegebouw een oratie over de problematische verhouding tussen de historicus en de
archivaris. Was de archivistiek vroeger een hulpwetenschap voor de geschiedenis, de laatste jaren 
ontwikkelt zij zich steeds meer tot een zelfstandige wetenschap. Daarmee verwijdert zij zich ook 
steeds verder van de geschiedenis-
wetenschap. Naar de mening van 
Jeurgens is dat geen gunstige 
ontwikkeling.

Zuid-Holland Noord

Regionaal Archief Leiden
www.leidenarchief.nl

De archiefdienst van de gemeente 
Leiden heeft in zijn naamgeving - 
het Regionaal Archief Leiden - blijk
gegeven van de ambitie ten behoeve 

Wethouder Flip van Asch van de gemeente Leiden (l) en burgemeester van Noordwijk, 
Harry Groen, ondertekenen de archiefovereenkomst (foto: gemeente Noordwijk)
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van de gehele regio een centrumfunctie te willen vervullen. De gemeen-
ten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg en Leiderdorp hebben hun archie-
ven naar Leiden overgebracht. De voorlopig laatste gemeente in de reeks 
is Noordwijk, die in december 2005 aansluiting zocht. In de komende 
jaren zullen naar alle verwachting nog meer archieven hun weg naar 
Leiden vinden als gevolg van de gemeentelijke herindelingen in de regio 
per 1 januari 2006. Zowel de gemeente Rijnsburg als Warmond heeft in 
het verleden haar oud archief naar Leiden overgebracht, de andere her-
indelingspartners zullen hopelijk volgen. Als dat gerealiseerd is, blijven 
in deze regio alleen Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorschoten als 
‘witte-vlekken-gemeenten’ over. 
De toestroom van archieven gaat zo langzamerhand de capaciteit van de 
archiefdepots in Leiden te boven. Uitbreiding van de ruimte op de hui-
dige locatie is niet mogelijk, zodat in navolging van Dordrecht ook aan 
de realisering van een regionaal depot buiten het stadscentrum wordt 
gedacht.

Het in deze regio door de provincie gesubsidieerde project ad € 100.000,- heeft geresulteerd in de
ontwikkeling van een Historisch Centrum Holland Rijnland (HCHR). Dit historisch centrum zal de
belangstelling voor geschiedenis in de regio stimuleren door onder meer een website en is onder-
gebracht bij het Regionaal Archief Leiden. De op te richten stichting zal samenwerken met biblio-
theken, oudheidskamers en musea, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de universiteit Leiden. 
Voorts zal worden onderzocht of het HCHR in de toekomst als een ‘Historisch Informatiepunt’ (HIP) 
of een Regionaal Archiefinformatiepunt (RAP) een plaats kan krijgen in de Basisbibliotheek Duin- 
en Bollenstreek. Nu de projectsubsidieperiode voorbij is dient de continuïteit van het Historisch 
Centrum Holland Rijnland door de betrokken partijen zeker te worden gesteld. 
 
Op woensdag 15 november 2006 nam in de Hooglandse Kerk te Leiden de adjunct-regio-
naal archivaris van Leiden, Rudi van Maanen, afscheid na een 35-jarig dienstverband. Hij 
blijft als bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis verbonden aan de Leidse universiteit. 

Rijnmond

Gemeentearchief Rotterdam
www.gemeentearchief.rotterdam.nl
Gemeentearchief Schiedam
http://archief.schiedam.nl
Samenwerkingsverband Vlaardingen, Maassluis
www.vlaardingen.nl/stadsarchief
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
www.streekarchiefvpr.nl
Streekarchief Goeree-Overflakkee
www.isgo.nl/streekarchief

In deze regio hebben de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en 
Rodenrijs, Bleiswijk, Capelle aan den IJssel en Ridderkerk de afgelopen jaren hun archieven over-
gebracht naar het Gemeentearchief Rotterdam (GAR). Met de aansluiting van Barendrecht in 2006 
is de laatste ‘witte-vlekken’-gemeente in de Rijnmond-regio verdwenen. Het stemt tot voldoening 

Afscheid van adjunct-regionaal archivaris van Leiden, Rudi van Maanen
(foto: regionaal archief Leiden)
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dat nu in deze regio met de archief diensten van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen/Maassluis, 
Voorne-Putten en Rozenburg en Goeree-Overflakkee een sluitend netwerk van archiefdiensten is 
gerealiseerd!

In 2004 ontving het GAR naast een rijkssubsidie van € 115.000,- uit de Convenantsgelden een 
provinciale bijdrage van € 100.000,- voor de verbetering van de publiekstoegankelijkheid van de 
historische archieven van de omliggende gemeenten. Uit de evaluatie in 2005 van dit pilotproject 
Regionale Historische Samenwerking, bleek dat dit project niet mogelijk was geweest zonder een 
beroep te kunnen doen op de bij de GAR aanwezig expertise op het vlak van pr, digitalisering, 
educatie, informatie en automatisering en de logistieke en administratieve ondersteuning.

Het GAR heeft in 2006 de opdracht gekregen van het gemeentebestuur om onderzoek te doen naar 
de geschiedenis van Rotterdam in de 20e eeuw. Het onderzoek zal vier jaar in beslag nemen en gaat 
begin volgend jaar van start onder de werktitel ‘Allemaal mensenwerk’. Dit onderzoek verbindt de 
tot nu toe verschenen studies door de schijnwerper te richten op de mensen achter de ontwikkeling 
van de stad. Voor het onderzoek wordt vier jaar uitgetrokken. Het zal worden uitgevoerd door Els 

Nieuwe huisvesting streekarchief Goeree-Overflakkee 
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van den Bent, die daarvoor per 1 maart 2006 haar functie van gemeentearchivaris heeft neergelegd. 
Zij werd opgevolgd door Jantje Steenhuis.

Op 3 maart 2005 werd de eerste paal geslagen voor het Streekarchief Goeree-Overflakkee. Met de
totstandkoming van het streekarchief zijn jarenlange besprekingen tot een constructief einde 
gekomen. Volgens het ‘Plan inzake de RHC-vorming’ werd voor de totstandkoming van het streek-
archief door de provincie een bedrag van € 45.000,- toegekend. In het samenwerkingsverband heeft 
de gemeente Middelharnis, die al over een archivaris beschikte, de krachten gebundeld met de 
gemeenten Goedereede, Dirksland en Oostflakkee. Het streekarchief maakt onderdeel uit van 
het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee en is gehuisvest in een vleugel 
van het voormalige waterschapshuis Goeree-Overflakkee, thans ISGO-kantoor te Middelharnis. 
Op 2 december 2005 opende het streekarchief Goeree-Overflakkee zijn deuren. Gedeputeerde 
Erik van Heijningen nam de officiële opening voor zijn rekening. 

Zuid-Holland Oost
www.groenehartarchieven.nl

Streekarchief Midden-Holland
Streekarchief Rijnlands Midden
Streekarchief Rijnstreek

Per 1 januari 2005 ontstond het regionaal archief Midden-Holland, een fusie van de streekarchieven
Hollands Midden te Gouda en Krimpenerwaard te Schoonhoven. Onder de naam Groene Hart 
Archieven werkten de laatste diensten al samen met de streekarchieven Rijnlands Midden te 
Alphen aan den Rijn en Rijnstreek te Woerden. De volgende stap is de vorming van een Regionaal 
Historisch Centrum Groene Hart Archieven, met de ambitie een breed publiek te bereiken. 
De samenwerking werd in 2005 en 2006 verder uitgebreid. De in 2004 met provinciale steun 
ingerichte website werd verder ontwikkeld, met de productie van gezamenlijke hulpmiddelen voor 
historisch onderzoek werd een begin gemaakt en een gezamenlijke gemeentelijke archiefinspectie 
werd in mei 2005 gestart met de organisatie van een studiedag voor de archiefverzorgers van de 
aangesloten gemeenten. Met de Groene Hart Archiefinspectie kan deze toezichthoudende taak 
efficiënter worden uitgevoerd, hoewel de formatie die beschikbaar is voor deze inspectietaak nog 
minimaal is.

Binnen Gouda heeft men het initiatief genomen op lokaal niveau de samenwerking tussen culturele 
instellingen te stimuleren. Kernbegrippen daarbij zijn BAM! en Goudanet, die staan voor de (digitale) 
samenwerking tussen bibliotheek, regionaal archief en museum (BAM). Doel is het ontwikkelen van 
cultuureducatieve projecten voor het voortgezet onderwijs die passen in het omgevingsonderwijs en 
actief leren (BAM) daarbij ondersteund door een geïntegreerde zoekfaciliteit en inlichtingenservice 
(Goudanet) ter verbetering van de dienstverlening.

Wat het streekarchief Rijnlands Midden betreft, kan nog gemeld worden dat de gemeente Nieuwkoop 
haar oude archieven heeft overgebracht. Overgebleven ‘witte vlekken’ in de regio Zuid-Holland-Oost 
zijn de gemeenten Alkemade en Boskoop. 
Het streekarchief Rijnstreek is een interprovinciale archiefdienst. Behalve de Zuid-hollandse 
gemeenten Bodegraven en Reeuwijk, nemen ook de Utrechtse gemeenten Woerden en Montfoort 
deel aan dit archiefsamenwerkingsverband.
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Haaglanden

Regionaal Historisch Centrum Delft
www.delft.nl/archief
Historisch Archief Westland
Gemeentearchief Den Haag
www.gemeentearchief.denhaag.nl
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
www.leidschendam-voorburg.nl
Gemeentearchief Zoetermeer
www.zoetermeer.nl

De regio telt negen gemeenten met een archiefdienst: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, 
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer. Wassenaar 
heeft een ambtenaar ter secretarie, waarmee een archivaris wordt aangeduid die niet officieel 
door de raad benoemd is. De regio kenmerkt zich dus door een grote archiefdichtheid. 

De gemeente Delft beheert naast haar eigen oude archieven, ook die van Rijswijk, Midden-Delfland 
en Pijnacker-Nootdorp. Met ingang van 1 oktober 2006 zijn de erfgoedinstellingen van Delft 
(gemeentearchief, archeologie en de gemeentemusea) gefuseerd tot één organisatie onder de 
naam Cultureel Erfgoed Delft. Het is de bedoeling om de collecties van de musea, archeologische 
vondsten en de archieven op één locatie samen te brengen in een erfgoedbreed, geïntegreerd depot. 
De normen die voor het beheer van archieven gelden en de kwaliteitsnormen voor archeologie 
(KNA) zullen de standaard vormen die voor het depot gehanteerd zullen worden. De collecties 
worden niet op herkomst (archieven, archeologie en musea), maar op soort ondergebracht (papier, 
textiel, aardewerk, schilderijen, etc) Op dit moment is de archiefverordening van toepassing, maar 
de organisatie opteert voor een erfgoedverordening, uniek in Nederland. Gezocht wordt naar een 
passende locatie in of aan de rand van Delft, die ook groot genoeg is om andere erfgoedinstellingen 
plaats te bieden. De samenwerking met het naburig Historisch Archief Westland ligt daarbij voor 
de hand, omdat dit archief ook dringend depotruimte nodig heeft.

In 2005 is een convenant gesloten tussen de gemeente en de bibliotheek Rijswijk voor de oprichting 
van een lokaal historisch centrum. Dit opende op 24 februari 2006 zijn deuren voor het publiek. 
De oude archieven zelf bevinden zich in Delft, maar de inventaris kan op de studiezaal van het 
historisch centrum worden geraadpleegd. Ook boeken, tijdschriften, microfilms, digitale bestanden 
en mogelijk ook prentbriefkaarten zijn of worden opgenomen. Regelmatig zullen exposities, 
lezingen en educatieve projecten worden georganiseerd. 

Los van de initiatieven in Delft en Rijswijk blijkt er in de regio bij de archiefdiensten vooralsnog 
weinig animo te zijn om hetzij onderling een samenwerking aan te gaan, hetzij met andere culturele 
instellingen. De regioconferentie die in 2004 in Haaglanden werd gehouden bracht daarin geen 
verandering. De gemeentelijke archiefdiensten gaan vooralsnog ieder voor zich op de oude voet door. 
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Provincie Utrecht

Vecht en Venen

Streekarchivariaat Vecht en Venen

Begin 2005 werden in de regio Vecht en Venen doeltreffende besluiten genomen over de totstand-
koming van een regionaal historisch centrum. De provincie ondersteunt dit RHC met een eenmalige 
stimuleringsbijdrage van € 500.000,-. De geplande locatie voor het RHC is gelegen in Breukelen en 
huisvest al een combinatie aan maatschappelijke en culturele functies, te weten een middelbare 
school, een openbare bibliotheek, een muziekschool en een kinderopvangcentrum. De deelnemers 
aan het streekarchivariaat, de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Bilt, Loenen, Maarssen en De 
Ronde Venen, besloten meteen daarop de bouwvoorbereidingen te starten, waarbij de gemeente 
Breukelen als bouwheer optreedt. Eind 2006 was het programma van eisen gereed, de architect 
gekozen en was de ontwerpfase in volle gang. Daarbij is extra aandacht besteed aan de gezamenlijke 
publieksvoorzieningen van archiefdienst en bibliotheek, ondersteund met een provinciale subsidie 
van € 200.000,- in het kader van de stimulering Cultuurhuizen in de provincie. In 2008 wordt de 
nieuwe huisvesting van deze archiefdienst geopend voor het publiek en zullen alle historische 
archieven uit deze regio in één ruime centrale archiefbewaarplaats gehuisvest zijn en kan het 
publiek terecht in de bijbehorende goed geoutilleerde studiezaal. 

Eemland

Archief Eemland
www.archiefeemland.nl
Gemeentearchief Bunschoten
www.bunschoten-spakenburg.nl

In mei 2005 veranderde de naam van het Gemeentearchief Amersfoort in Archief 
Eemland. Hiermee werd de regionale functie van de archiefdienst extra duidelijk. Van 
het in 2003 in gang gezette onderzoek naar de oprichting van een regionaal historisch 
centrum Eemland werd de besluitvorming in 2005 afgerond. De gemeenten Soest en 
Bunschoten besloten te blijven bij de bestaande situatie en de archieven en de dienst-
verlening binnen de eigen gemeentegrenzen te houden. De gemeenten Amersfoort, 
Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude en Woudenberg en het waterschap Vallei en Eem 
zegden toe hun archieven op termijn te willen huisvesten in het Eemcentrum. 
De provincie ondersteunt dit met een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 500.000,-. 
Kort daarna startten de bouwvoorbereidingen van het Eemcentrum, dat naast het 
Archief Eemland ook o.a. een bibliotheek, muziekschool en poppodium zal gaan 
huisvesten. In 2005 en 2006 werd het programma van eisen voor de archiefdienst 
opgesteld, de architect voor het gehele Eemcentrum-complex gekozen en gewerkt 
aan het definitieve ontwerp. De geplande opening is 2009. In 2006 nam de directeur 
van Archief Eemland Fred van Kan afscheid om directeur te worden van het Gelders 
Archief in Arnhem. In oktober werd bekend dat hij per 1 januari 2007 wordt opgevolgd 
door Alice van Diepen, tot dan hoofd verwerving en inspectie bij het Gemeentearchief 
Amsterdam. Ontwerp Cultuur Centrum Eemplein (Eemcentrum) 

te Amersfoort. 
(foto: Neutelings Riedijk Architecten, Rotterdam)
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Stad Utrecht

Het Utrechts Archief
www.hetutrechtsarchief.nl

Per december 2005 trad Saskia van Dockum aan als nieuwe directeur van HUA, tot dan toe werkzaam 
als waarnemend directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Zij volgde 
hiermee Jo Jamar op. Arend Pietersma werd benoemd tot rijksarchivaris, tevens gemeentearchivaris.
Net als voorgaande jaren stonden 2005 en 2006 in het teken van verbouwing en verhuizing. 
De voorbereidingen van de inrichting van de publieksfunctie van HUA in het voormalige gebouw 
van het arrondissementsgerecht aan de Hamburgerstraat werden voortgezet. De herinrichting van 
een deel van de depots, de voormalige rijksdepots, werd in 2005 afgerond. Gedeputeerde staten 
verleenden goedkeuring voor deze herinrichtingsplannen. Deze depots werden voorzien van 
emissievrije vloeren en verrijdbare stellingen. De renovatie van de overige depots, de voormalige 
gemeentelijke archiefdepots, werd in deze jaren verder voorbereid. De uitvoering laat nog op zich 
wachten. Verder werd er besloten om een deel van de kantoren aan de Alexander Numankade af 
te stoten ten behoeve van het daar te vestigen wijkbureau en bibliotheek.
In 2006 werd de formatie van de gemeentelijke archiefinspectie uitgebreid. Verschillende 
inspecties zoals die naar het archiefbeheer bij de politie, werden uitgevoerd. Een deel van 
deze inspecties gebeurde in samenwerking met de provinciale archiefinspectie.

In 2005 werd door het HUA, met instemming van de Kring van Utrechtse archivarissen en financieel
ondersteund door de provincie (€ 200.000,-) een start gemaakt met de opzet van een provinciaal 
film-archief. Dit filmarchief zorgt ervoor dat films op meerdere plaatsen in de provincie beschikbaar 
blijven voor het publiek, terwijl de dure en specifieke expertise om het originele filmmateriaal te 
beschermen tegen de tand des tijds op één plaats in de provincie geconcentreerd is. Eind 2006 
hadden verschillende archiefdiensten en historische verenigingen zich verbonden als deelnemer 
aan dit initiatief en waren tientallen historische films geacquireerd en ontsloten. Daarnaast zijn 
er zo’n 130 films aangeboden waaraan nog diverse conserverings- en restauratiewerkzaamheden 
moeten worden verricht.

Zuidwest Utrecht

Streekarchief Rijnstreek
www.groenehartarchieven.nl
Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard
Gemeentearchief Nieuwegein
Gemeente Vianen

In deze regio van de provincie is de archiefzorg nog het meest gevarieerd georganiseerd: een inter-
provinciaal streekarchief, een lichte archiefsamenwerkingsregeling en twee gemeenten die aan hun 
archiefzorg een eigen, zelfstandige invulling geven. Met uitzondering van het streekarchief Rijnstreek 
is de archiefzorg minimaal georganiseerd en zorgelijk te noemen. Eind 2004 werd een onderzoek naar 
de haalbaarheid en de wenselijkheid van een regionaal historisch centrum voltooid. 
De noodzaak tot verbetering van de archiefzorg werd duidelijk verwoord in dit onderzoeksrapport. 
Uit de daaropvolgende bestuurlijke besprekingen werd eveneens duidelijk dat de wens om regionaal
samen te werken niet bij elke gemeente even sterk aanwezig was. De gemeenten IJsselstein en 
Nieuwegein gaven te kennen geïnteresseerd te zijn in de huisvesting van een RHC binnen hun 
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gemeentegrenzen. In Nieuwegein zou dit gecombineerd kunnen gaan met de nieuwe huisvesting 
van het stadhuis, in IJsselstein met de bouw van een cultuurhuis waar ook een RHC een plek zou 
kunnen krijgen. Helaas hebben deze initiatieven in deze jaren niet tot concrete plannen geleid. 

Het Streekarchief Rijnstreek is een interprovinciale archiefdienst. Zie voor verdere informatie de 
paragraaf Zuid-Holland-Oost. 

In de periode 2005-2006 is geen verandering opgetreden in de Samenwerking Archiefzorg 
Lopikerwaard, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein. 
Dit betekent dat deze samenwerking niet is uitgegroeid tot een zelfstandige archiefdienst die alle 
archiefwettelijke taken kan uitvoeren. De samenwerking is kwetsbaar en de publieksvoorzieningen 
zijn nog steeds onvoldoende. In het kader van de RHC-vorming in deze regio zijn vele gesprekken 
gevoerd met bestuurders en ambtenaren over deze zorgelijke situatie. Gezien het uitblijven van 
concrete stappen voor de opzet van een nieuw RHC in deze regio zijn begin 2007 bij deze gemeenten
oriënterende gesprekken gestart over samenwerkingsmogelijkheden met het Streekarchief 
Rijnstreek. De achterstanden in de toegankelijkheid van de archieven van deze gemeenten werden 
in deze periode extra onder de aandacht gebracht.

Net als voorgaande jaren is de formatie van het gemeentearchief Nieuwegein voor het beheer van de 
historische archieven zeer krap waardoor het moeilijk blijft de verschillende taken van een archief-
dienst naar behoren uit te voeren. De verschillende gesprekken die in 2005 en 2006 met de gemeente 
Nieuwegein zijn gevoerd over RHC-vorming in de regio, hebben niet tot concrete stappen geleid.
Door het ontbreken van een eigen archiefbewaarplaats bleven de historische archieven in deze jaren 
gehuisvest in de depots van Het Utrechts Archief. In de loop van 2007 zullen de historische archieven 
van Nieuwegein, ook weer tijdelijk, gehuisvest worden in de archiefbewaarplaats van IJsselstein. 
De publieksvoorzieningen bij Het Utrechts Archief komen daarmee te vervallen. Hoewel ook 
afspraken gemaakt worden over de publieksvoorzieningen in IJsselstein, betekent dit wel een 
achteruitgang van deze voorzieningen. De gemeente Nieuwegein heeft zelf ook nog zeer beperkte 
studiezaalfaciliteiten. Sinds eind 2006 is deze ruimte gecombineerd als werkruimte voor de archief-
medewerker. Dit is verre van ideaal te noemen.

De gemeente Vianen is één van de ‘witte vlekken’ op het gebied van de zorg voor de historische 
archieven. Er is geen gediplomeerde archivaris en de archiefmedewerker is maar voor een deel 
beschikbaar voor het uitvoeren van de archiefzorg. De publieksvoorzieningen zijn minimaal. 
Gezien de verbouwing van het stadhuis inclusief de archiefbewaarplaats in deze jaren, zijn de 
archieven tijdelijk gehuisvest bij het Streekarchief Rijnstreek. Deze tijdelijke huisvesting betekent 
meteen een aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid van de archieven voor het publiek. 

Zuidoost Utrecht

Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug
Gemeentearchief Zeist
www.zeist.nl
Gemeentearchief Veenendaal
www.gemeentearchief.veenendaal.nl

De jaren 2005 en 2006 stonden voor het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse 
Heuvelrug in het teken van de afwikkeling van de waterschade aan de archieven als gevolg van 
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het onder water lopen van het archiefdepot in Wijk bij Duurstede in 2002. Medio 2005 waren alle 
nat geworden archieven na gevriesdroogd te zijn terug in Wijk bij Duurstede. Wel zal een deel van 
de archieven nog gerestaureerd moeten worden voordat ook deze weer voor het publiek beschikbaar 
worden. In beide jaren speelde de juridische afwikkeling van de waterschade. Eind 2006 was dit nog 
niet afgerond. 
Het in 2004 gestarte onderzoek naar het functioneren van het huidige streekarchivariaat en de 
haalbaarheid en wenselijkheid van een RHC in deze regio, werd medio 2005 afgerond. 
Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat het streekarchivariaat kampt met een te krappe 
formatie waardoor niet alle wettelijke taken, zoals het gemeentelijk archieftoezicht, naar behoren 
uitgevoerd kunnen worden. Een aanvullend locatieonderzoek werd uitgevoerd naar de mogelijk-
heden van een tweede depot in Wijk bij Duurstede. Op basis van deze onderzoeken is een voorstel
geformuleerd voor de doorontwikkeling van het streekarchivariaat. Alle gemeenten behalve de 
gemeente Bunnik gingen in 2006 akkoord met dit voorstel, dat inhoudt dat de komende jaren 
geïnvesteerd gaat worden in meer formatie, ruimer materieel budget en de bouw van een tweede 
depot. Hiermee zullen alle archieven uit de regio in 2010 centraal gehuisvest gaan worden in Wijk 
bij Duurstede. 
Met Bunnik zijn gesprekken gevoerd over mogelijke uittreding uit dit archiefsamenwerkingsverband 
waarbij uitdrukkelijk de zorgen van de provincie zijn uitgesproken over deze ontwikkeling.

De gemeente Zeist hecht grote waarde aan de zelfstandigheid van het gemeentearchief. In 2005 en 
2006 is de formatie van het gemeentearchief structureel uitgebreid, waardoor de kwetsbaarheid is 
verminderd. Ook heeft Zeist een begin gemaakt met het digitaal beschikbaar stellen van inventarissen 
voor het publiek. In 2006 zijn de gesprekken begonnen over de noodzaak van nieuwe huisvesting van 
het gemeentearchief. De depots zijn overvol. De mogelijkheden die worden bekeken zijn huisvesting 
van de archiefdienst in de geplande nieuwbouw van het stadhuis en een gezamenlijke huisvesting met 
de Broedergemeente, het Zeister Historisch Genootschap en een zilvermuseum aan het historische 
Broederplein. Medio 2007 zal duidelijk moeten worden voor welke huisvestingvariant wordt gekozen.

Het gemeentearchief Veenendaal heeft een eigen archiefbewaarplaats en een kleine maar goed 
toegeruste studiezaal. De archieven zijn goed toegankelijk en men beschikt over een eigen website 
die in 2005 en 2006 verder werd uitgebreid. Veenendaal heeft geen benoemde archivaris, waardoor 
het toezicht op het beheer van de gemeentelijke archieven die nog bij de administratie berusten, 
niet wordt uitgevoerd. 
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Provincie Flevoland

Nieuw Land Erfgoedcentrum
www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl

Het Nieuw Land Erfgoedcentrum is een fusie van vier instellingen uit de Flevolandse erfgoedsector, 
waaronder het Rijksarchief in de provincie Flevoland. Deelnemers in het bestuur van deze 
gemeenschappelijke regeling zijn: de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde; het 
waterschap Zuiderzeeland, de provincie Flevoland en het Rijk. Naast een archiefdienst huisvest 
het NLE ook een museum, een wetenschappelijk instituut en een archeologisch depot.
In februari 2005 werd het nieuwe onderkomen van het Nieuw Land Erfgoedcentrum geopend door 
de Staatssecretaris voor Cultuur, mevrouw mr M.C. van de Laan. In maart van ditzelfde jaar werd 
de archivaris van het Nieuw Land Erfgoedcentrum, Susanne Neugebauer, benoemd tot gemeente- 
respectievelijk waterschapsarchivaris. Het NLE beschikt over een studiecentrum, dat tevens dient als 
studiezaal van de archieven. Het studiecentrum is 20 uur per week geopend voor archiefonderzoek. 
De formatie voor de archieftaken van het NLE bedraagt 1,3. Sinds het vertrek van de archivaris in juni 
2006 is deze functie helaas vacant gebleven. 

Stadsarchief Almere
www.almere/stadsarchief.nl
 
In 2001 heeft Almere besloten een eigen archiefdienst op te richten. In 2002 werd Ellis Kreuwels als 
archivaris benoemd. Het stadsarchief kent een formatie van 1,9 fte en is twee middagen per week 
zonder afspraak geopend voor het publiek en de rest van de week op afspraak. Van de aan het stads-
archief overgedragen archieven is een archievenoverzicht via de website voor het publiek toegankelijk.
Almere beschikt nog niet over een eigen archiefbewaarplaats. De nu nog beperkte hoeveelheid 
archieven ouder dan de archiefwettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar, bevindt zich in de 
gemeentelijke archiefruimte, bedoeld voor recente archieven. Gezien de leeftijd van deze jonge 
gemeente is nu wel de periode aangebroken dat de gemeentelijke diensten hun eerste archieven 
moeten gaan selecteren en gaan overdragen aan de archiefdienst. In 2005 heeft de archivaris een 
begin gemaakt met de plannen om te komen tot een eigen archiefbewaarplaats voor de historische 
archieven. Eind 2006 was daarover nog geen definitief besluit gevallen. 
 

Gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder heeft als enige Flevolandse gemeente geen eigen archiefdienst 
en is niet aangesloten bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum. De gemeente heeft geen benoemde, 
gekwalificeerde archivaris en beschikt niet over een volledig goedgekeurde archiefbewaarplaats. 
De bewerking van de archieven van vóór 1985 ligt stil. De Noordoostpolder kan met recht een 
‘witte vlek’ op de kaart van de Flevolandse archiefzorg genoemd worden.
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Randstedelijke en landelijke ontwikkelingen

Randstedelijke samenwerking
De randstedelijke samenwerking van de provinciale archiefinspecties in Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht werd in 2006 uitgebreid met de provincie Flevoland. De Utrechtse inspecteur werd tevens 
benoemd tot inspecteur in Flevoland en Flevoland kreeg een eigen adjunct-inspecteur. 
De randstedelijke personeelsbezetting van de archiefinspectie bestaat nu in totaal uit 7 formatieplaatsen.
In de verslagjaren werden gezamenlijk inspecties bij de provincies Utrecht en Zuid-Holland uitgevoerd.
Tijdens de randstedelijke vergaderingen werd veel kennis en ervaring uitgewisseld en werden 
gezamenlijke beleidslijnen uitgestippeld ten aanzien van onder andere vervanging in digitale 
vorm, digitale inspecties, het beoordelen van commerciële archiefopslagbedrijven en de aanpak 
bij calamiteiten. 

Evaluatie ministeriële regelingen
In 2004 werd door de staatssecretaris van OCW een drietal 
commissies ingesteld met als opdracht de drie ministeriële 
regelingen uit 2001/2002 met betrekking tot de duurzaam-
heid, toegankelijkheid van (digitale) archieven en archief-
gebouwen te evalueren. De Utrechtse archiefinspecteur zat 
namens het IPO de commissie voor die de Regeling geor-
dende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 
12) evalueerde. Deze Regeling gaat met name over de toe-
gankelijkheid en het beheer van digitale archieven (digital 
born). De Noord-Hollandse adjunct-inspecteur was lid van 
de Commissie voor de Regeling bouw en inrichting archief-
ruimten en archiefbewaarplaatsen (Regeling 13). Collega’s 
van andere provincies hadden zitting in de commissie 
Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (regeling 11), die 
de duurzaamheid van papier, cd-rom’s, en andere dragers 
van archiefinformatie regelt. In december 2006 werden de 
drie adviezen aangeboden aan de minister van OCW. 
Een algemene trend in de adviezen was: meer prestatie-eisen 
en minder precies omschreven voorschriften waaraan bijvoorbeeld standaard formaten van digitale 
bestanden of bouwmaterialen moeten voldoen. In de adviezen hebben de commissies ook aan-
bevelingen gedaan voor een betere uitvoering en handhaving. De commissies drongen aan op snelle 
herziening van de drie regelingen. Dit moet in de loop van 2007 zijn beslag krijgen.

Organisatie archieftoezicht
In het kader van het Convenant archieven 2002 werd in 2005 een landelijk onderzoek naar de toe-
komst van het archieftoezicht uitgevoerd. Belangrijke conclusies waren, dat er bij alle overheden 
zowel interne control als extern toezicht moet komen op de recent gevormde én de historische 
archieven. Dit is nu niet dekkend geregeld. 
Ook zou er meer kennisontwikkeling en –verankering en meer uitwisseling van de inspecties onder-
ling moeten komen. In 2007 zal de commissie Oosting dit onderzoek meenemen bij haar advies 
aan de regering over inter-bestuurlijke toezichtrelaties. Intussen ontwikkelden zich in de praktijk 
verschillende vormen van samenwerking tussen de archiefinspecties van de drie overheidslagen. 
Behalve in de randstad werken ook in het zuidelijke en noordelijke landsdeel de provinciale archief-
inspecties onderling steeds intensiever samen. In het oosten, Gelderland en Overijssel, leidden de 
gesprekken over samenwerking nog niet tot resultaat. Landelijk is steeds meer samengewerkt tussen 

3 Toezicht op de recente archieven 
 van provincies, gemeenten, water- 
 schappen, politie, wgr-regelingen
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de provinciale archiefinspecteurs onderling in het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs 
(www.lopai.nl), met de Rijksarchiefinspectie, sinds 2006 Erfgoedinspectie, sector archieven, en met 
het Werkverband van gemeentelijke archiefinspecties. Dit uitte zich in gezamenlijke richtlijnen en 
inspecties, afspraken, specialisaties, regelmatig overleg, uitwisseling van kennis en expertise, een 
landelijk extranet via www.archiefinspecties.nl, en per landsdeel gezamenlijke verslagen zoals dit. 
In 2005 werd op het thema Veiligheid tegelijkertijd geïnspecteerd bij het Korps Landelijke Politie-
diensten, de marechaussee, douane en Inspectie Openbare Orde (door de toenmalige Rijksarchief-
inspectie) en de politiekorpsen (provinciale en gemeentelijke inspecteurs). Er werd gezamenlijk gerap-
porteerd aan de ministers van BZK en Justitie. In 2006 werd een gezamenlijk onderzoek gestart naar 
inktschade in zowel de rijks- als de gemeentelijke exemplaren van de akten Burgerlijke Stand. 

Omslag papier naar digitaal
In de afgelopen jaren zette de trend bij alle overheden door om de werkprocessen meer en meer 
digitaal te laten verlopen, inclusief de archieffunctie. De Utrechtse inspectie startte in 2006 een 
onderzoek naar digitalisering bij alle zorgdragers. Hieruit bleek dat bij het merendeel wel digitaal 
wordt gearchiveerd, maar er geen sprake is van een goed geïntegreerd digitaal documentenbeheer. 
Ook in de andere randstadprovincies bleek tijdens inspecties dat de meeste overheden gedeeltelijk 
zijn overgegaan op digitaal archiveren of dat binnenkort willen doen. Hiervoor is niet altijd een goed 
onderbouwd (meerjaren)plan gemaakt. Ook zijn de voorwaarden in organisatorische, personele en 
technische zin meestal niet vervuld om de gegevens gedurende de noodzakelijke termijnen bewaard 
en toegankelijk te houden. Dat hier grote risico’s aan zijn verbonden is duidelijk. Het probleem is, 
dat voor dit type planning en uitvoering organisatiebreed samengewerkt moet worden tussen 
lijnafdelingen, ICT, Informatiebeleid, controllers en archief. Deze samenwerking krijgt lang niet 
overal invulling. Archivering is bij het hoogste management in organisaties vaak nog een ‘blinde vlek’. 
Momenteel bestaat bij de meeste overheden een hybride situatie. Een deel van het archief berust 
bij de archiefafdeling, in papieren vorm. Het digitale archief en een deel van de papieren werk- 
of schaduwarchieven is niet in kaart gebracht, wordt beheerd door ICT, IB en/of de lijnafdelingen. 
Er bestaat vrijwel nooit een documentair structuur- of ordeningsplan met een compleet en 
samenhangend overzicht van alle papieren en digitale archieven, hoewel dat een wettelijke 
verplichting is. Hierdoor is goede integrale archiefzorg onmogelijk en bestaan grote risico’s op gaten 
in het geheugen van die overheid. De gezamenlijke archiefinspecties (Erfgoedinspectie, Landelijk 
Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs en Werkverband Gemeentelijke Archiefinspectie) hebben 
in 2006 een landelijke checklist voor documentaire structuurplannen (DSP’s) in de vorm van een 
vragenlijst opgesteld, gebaseerd op de ministeriële regeling Geordende en toegankelijke staat. 
Deze kan ook worden gebruikt als richtlijn voor het opstellen van een DSP (te zien op lopai.nl). 
De regelgeving voor digitaal archiveren is deels in 2001 vastgesteld (de Regeling geordende staat), 
deels nog in ontwikkeling. De Flevolandse adjunct-inspecteur had vanaf 2006 samen met zijn 
Limburgse collega zitting in de landelijke NEN-norm-commissies die nieuwe normen ontwikkelen 
en in 2007 zullen vaststellen. Dit zullen belangrijke instrumenten worden bij de beoordeling van 
praktijksituaties. 

Vervanging
In 2006 ontwikkelde het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) samen met het 
Nationaal Archief conceptnormen voor vervanging van papieren archiefbescheiden naar een digitale 
vorm. Bij vervanging wordt het origineel vernietigd, het is een onomkeerbaar proces. Wanneer het 
gaat om permanent te bewaren bestanden van gemeenten en andere decentrale overheden (zoals 
bijvoorbeeld het bevolkingsregister of bouwvergunningen) is machtiging nodig van gedeputeerde 
staten. Het is belangrijk dat hiervoor een landelijk gelijkluidende procedure komt. In 2007 zal deze 
naar verwachting worden vastgesteld. Nu de techniek en de normering verder voortschrijden, wordt 
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dus de eerdere opvatting van het LOPAI, dat vervanging van bestaande analoge naar digitale bestanden
niet is toegestaan, losgelaten.
Het in gebruik nemen van een digitaal systeem, waarbij aan het begin van het proces de papieren 
stukken bij binnenkomst worden gescand, beschouwen wij in feite niet als een echte vervanging. 
Een echte vervanging is in onze ogen de digitalisering of verfilming van een afgerond bestand, zoals 
een papieren bevolkingsregister, waarna het origineel wordt vernietigd. Momenteel wordt in beide 
situaties conform de wet nog gesproken van vervanging. Wij delen echter de opvatting van veel 
collega’s dat hierin bij wijziging van de archiefwetgeving een onderscheid gemaakt zou moeten worden. 

Visienota Informatie op Orde
Ook op rijksniveau speelt de omslag van papier naar digitaal, waarbij in de huidige hybride situatie 
noch het een, noch het ander op orde is. In de rapportage Een dementerende overheid? (2005) trok de
toenmalige Rijksarchiefinspectie zorgelijke conclusies over de haperende papieren en digitale infor-
matiehuishouding bij de rijksoverheid. Op vragen uit de Tweede Kamer zegden de staatssecretarissen 
Pechtold van BZK en Van der Laan van OCW toe, een visie hierop te zullen ontwikkelen. Deze nota 
aan de Kamer, met als titel Informatie op orde stelde maatregelen in het vooruitzicht zoals het inrichten
van kwaliteitssystemen, het verbeteren van control en toezicht en de integratie en vereenvoudiging 
van wet- en regelgeving. Aan het gezamenlijke Programmaplan Informatie op Orde 2006-2011 zullen de 
provincies en gemeenten op verzoek van IPO en VNG gaan deelnemen.

Toezicht op het beheer van de archieven van de provincies 

De provinciale archiefinspecties oefenen toezicht uit op de naleving van Archiefwet 
en - regelgeving bij de nog niet naar de rijksarchieven overgebrachte, recente 
provinciale archieven. De laatste jaren speelt daarbij de (voorbereiding op) digitale 
archivering een steeds grotere rol.

Noord-Holland
Eind 2005 werden de laatste archieven van de provinciale griffie en diensten uit de periode 1943-1989
na bewerking overgebracht naar het Noord-Hollands archief. Dit gebeurde de afgelopen tien jaar 
steeds onderwerpsgewijs. In de verslagjaren ging het om de archieven van de voormalige griffie 
Ruimtelijke Ordening, Wegen, Verkeer en Waterstaat, Natuur, Landschap en Recreatie, de Provinciale 
Planologische Dienst, de Economisch Technische Dienst, het archief van de directie van Duin en 
Bosch, het fotoarchief van de Provinciale Waterstaat en de beeldarchieven van de beide provinciale 
ziekenhuizen Meerenberg en Duin en Bosch. De kwaliteit van de toegangen op de archieven werd 
steeds getoetst in een Begeleidingscommissie, waar de inspecteur deel van uitmaakte. Deze werden 
goed in orde bevonden. Hiermee heeft Noord-Holland tijdig aan de wet voldaan en is dit zeer 
interessante archief, waarin nog weinig onderzoek is gedaan, toegankelijk en openbaar voor ieder, 
die dat wil (zie www.noord-hollandsarchief.nl). Omdat zowel het Noord-Hollands Archief als de 
provincie zelf in 2005-2006 in reorganisatie waren, is aan deze mijlpaal helaas weinig aandacht 
besteed. De provinciale archieffunctie voor de periode van ná 1989 werd, mede op advies van 
de inspecteur, eind 2005 door het college uitgezonderd van de outsourcing van alle facilitaire 
functies van de provincie. Hiermee erkende GS dat informatie- en archiefbeheer in feite geen 
facilitair proces is, maar in het hart van de overheid, als geheugen en informatievoorziening een 
plaats heeft. In lijn hiermee besloot de directie na een externe doorlichting een sector Documentaire 
Informatievoorziening (DIV) in te stellen, rechtstreeks onder de Directie Middelen. Hiermee werd 
het voormalige bureau Archief en Registratie als onderdeel van de sector Facilitair opgeheven. 
In enkele jaren moet de nieuwe sector DIV via een projectplan de archivering moderniseren en 
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digitaliseren, in nauwe relatie met het programma E-provincie 
Noord-Holland. Aantrekken van hoger opgeleide archief-mede-
werkers, bijscholing van zittende medewerkers in digitaal wer-
ken, digitale dossiervorming en daadwerkelijk wegwerken van 
achterstanden zullen essentiële factoren zijn. Hieraan vooraf 
gaat echter, dat de nieuwe aanpak niet meer als een zaak van 
alleen het archief wordt beschouwd, maar gedragen wordt door 
het hele management. De kritiek van de afgelopen jaren op 
de provinciale dossiers, vanuit de Staten, de controllers en de 
accountants, is niet alleen een zaak die de sector DIV zich moet 
aantrekken. Betrouwbare archiveringis een zaak van de hele 
organisatie en zal in een digitale omgeving steeds meer ook 
de lijnafdelingen aangaan. De inspectie begeleidde in 2006 de 
bewerking van het archief van het Kabinet van de Commissaris 
van de Koningin 1976-2002 door mevrouw Irma Lind-Heijenk. 
Dit is nog te recent om te worden overgebracht en openbaar 
te worden. 

Zuid-Holland
In november 2005/mei 2006 heeft de provinciaal archiefinspecteur, in samenwerking met de 
Noord-Hollandse inspecteur, het archiefbeheer in de gehele provinciale organisatie getoetst 
aan de archiefwet en -regelgeving. De voornaamste aandachtspunten waren de volgende.
De regelgeving wordt nog steeds onvoldoende nageleefd. De huidige situatie levert (grote) 
bedrijfsvoerings- en verantwoordingsrisico’s op voor de organisatie. Zo ontbreekt nog steeds een 
documentair structuurplan (DSP), dat een overzicht biedt van de papieren en digitale archieven 
die uit de provinciale taken voortvloeien. In de huidige organisatie is er geen ervaring met en 
bewustzijn van digitale duurzaamheid. Er wordt geen rekening gehouden met het bewaren van 
digitale gegevens gedurende de wettelijk gestelde termijnen. Het is zaak een digitaal archiverings-
beleid te ontwikkelen zoals wet- en regelgeving die voorschrijven. Er moet meer aandacht komen 
voor opleiding en bijscholing van de archiefmedewerkers, zeker met het oog op de in gang gezette 
digitalisering via het systeem Livelink. Elke directie voert nog steeds op eigen wijze het DIV-beleid 
uit, waardoor geen eenduidige werkwijze in de organisatie bestaat. Wij hebben aanbevolen alle 
DIV-eenheden net als I & A centraal aan te sturen. Ook deden wij de aanbeveling systematische 
kwaliteitszorg te introduceren, waaronder control op post- en registratieprocedures en eindcontrole 
op dossiers, door DIV en lijnmanagement samen. Nu is er geen enkele garantie dat dossiers compleet 
en van goede kwaliteit zijn. 
Ter verbetering van het archiefbeheer werd een tijdelijke centrale DIV-eenheid, Beleidsbureau 
Informatie en Archiefmanagement (BIAM) genaamd, opgericht. Deze DIV-eenheid, die 3 fte’s telt, 
zou echter niet tijdelijk, maar permanent van aard moeten zijn. Volgens de ministeriële regeling 
Duurzaamheid archiefbescheiden moeten papier, inkten en toners aan NEN/ISO-normering voldoen, 
hetgeen nu niet het geval is. In het kader van de wettelijk verplichte overbrenging van archieven 
moet nog ruim 3 kilometer archiefbescheiden tot 1986 worden bewerkt. Voor de uitvoering van 
de werkzaamheden is een externe bewerker ingehuurd. Het eind 2003 gestarte project duurt 4 jaar 
en moet in november 2007 zijn afgerond. Er moeten jaarlijks circa 770 strekkende meter archief-
bescheiden worden verwerkt. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de kwaliteit van 
bewerking die door het externe bedrijf geleverd wordt beantwoordt aan de eisen die door de 
provinciale archiefinspectie en het Nationaal Archief worden gesteld.
In het kader van de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer van de SOD heeft de 
adjunct-inspecteur gefungeerd als mentor voor twee provinciale DIV-medewerksters. 
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Mevrouw N. Klein Tiessink bewerkte het archief van het Provinciaal Bestuur over de periode 
1987-1994, terwijl mevrouw W. van Tongeren het archiefdeel 1995-2004 voor haar rekening nam. 
In juni 2006 werd aan beide dames het diploma uitgereikt.

Utrecht
In de eerste helft van 2005 werd, in samenwerking met de archiefinspecteur van Zuid-Holland, 
een integrale inspectie van het beheer van de archieven bij de diensten en de stafafdelingen van de 
provinciale organisatie uitgevoerd. Als belangrijkste punten kwamen naar voren dat het document-
beheer nog grotendeels was ingericht op papier, terwijl er bij de diverse afdelingen in toenemende 
mate digitaal wordt gewerkt, buiten de centrale sector DIV (PDR) om. Het niet onder controle en 
beheer hebben van deze groeiende digitale documentenstroom levert een steeds groter bedrijfs-
voerings- en verantwoordingsrisico op. De centrale aansturing van de DIV functioneert goed, waarbij 
in het inspectierapport wel zorgen werden geuit over het archiefbeheer bij het Kabinet. Dit laatste 
met name wat betreft de kwetsbaarheid van deze eenmanspost en de grote achterstanden in de 
dossiervorming. 
Als reactie op de inspectierapportage is vrijwel direct door de DIV-verantwoordelijke sector PDR 
en het Kabinet een actieplan opgesteld met een planning van de verbeteracties. De registratuur-
medewerker van het Kabinet startte in de tweede helft van 2006 met het wegwerken van de 
achterstanden. Ook vindt er nu meer inhoudelijke afstemming van de archiefwerkzaamheden 
plaats tussen het Kabinet en de centrale registratuur. Eind 2006 waren diverse acties uit het 
inspectierapport door de sector PDR in gang gezet, waarvan het project DigiDIV het meest 
ingrijpend is voor de gehele organisatie.

De digitalisering van de documenthuishouding kwam met het project DigiDIV in 2006 op stoom. 
GS stelde hiervoor een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Na een marktverkenning werd een 
proeftuin ingericht. Een groot aantal provinciemedewerkers nam deel aan deze sessies en maakte 
zo kennis met het digitale werken en digitale documentbeheer van de toekomst. 
De DIV-medewerkers kregen in deze jaren hun eerste opleidingen voor deze digitaliseringsslag. 
In het kader van de nieuwe huisvesting van de provincie die in 2010 moet zijn afgerond, werden 
plannen gemaakt voor de inrichting van de DIV-functie in deze nieuwe gedigitaliseerde omgeving, 
en de (tijdelijke) huisvesting van de papieren archieven. De vele archieven die waarschijnlijk tijdens 
de verhuisbewegingen uit de kantoren tevoorschijn zullen komen, zullen de komende jaren extra 
werk voor de DIV met zich mee brengen.
Ook werd gewerkt aan het opstellen van een eigen documentair structuurplan dat nog niet 
geïmplementeerd is. Er vond een grondige sanering plaats van het bibliotheekmateriaal. Begin 
2005 besloot de provincie over te gaan op duurzaam papier dat voldoet aan de archiefregelgeving. 

In december 2005 werd uiteindelijk de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie gerealiseerd, 
waarmee de provincie nu beschikt over een archiefruimte die aan alle eisen voldoet. In deze jaren 
voerde men nog resterende werkzaamheden uit aan de archieven van de provincie uit de periode 
1920-1989, waarvan het overgrote deel al in november 2003 formeel werd overgedragen aan 
Het Utrechts Archief. Door depotruimtegebrek bij Het Utrechts Archief bleef dit provinciaal 
archief in deze jaren nog gehuisvest in de archiefruimte van de provincie.

Flevoland
De jaren 2005 en 2006 brachten twee grote, samenhangende veranderingen voor de documentaire
informatievoorziening van de provinciale organisatie: de implementatie van een Document 
Management Applicatie en een reorganisatie.
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In 2006 maakte de provincie de overstap van het analoog naar het digitaal archiveren van 
documenten. Via een Europese aanbestedingsprocedure werd de Document Management Applicatie 
Hummingbird aangeschaft, die in april 2006 in gebruik werd genomen. Ondanks de opgaande lijn 
in kennis en ervaring bij de medewerkers, was de nieuwe manier van werken nog niet integraal 
ingeburgerd binnen de provinciale organisatie. Dit had tot gevolg dat de voordelen van het nieuwe 
systeem nog niet volledig werden benut. Om dit probleem op te lossen zijn een aantal maatregelen 
genomen. Ook bleek het registreren van stukken met Hummingbird aanzienlijk meer tijd te kosten 
dan vooraf was ingeschat. Met tijdelijke inschakeling van extra personeel werden de hierdoor 
ontstane achterstanden weggewerkt.

Voor de inrichting van het document management systeem werd in 2005 een documentair structuur-
plan (DSP) ontworpen, dat gekoppeld aan Hummingbird in de daaropvolgende periode werd 
ingevoerd. Als gevolg van de overstap naar digitaal werken, veranderden de werkprocessen van de
DIV- medewerkers drastisch. Om dit op te vangen, moest het bureau Documentaire Informatie-
voorziening worden gereorganiseerd. De reorganisatie is volgens planning per 1 april 2006 voltooid.
De aanwezige archiefruimte van de provincie voldoet niet geheel aan de wettelijke eisen. In 2006 
begon echter een grootschalige verbouwing van het Provinciehuis, waarbij een nieuwe archiefruimte 
is gepland op de locatie waar vroeger de archiefbewaarplaats van het Rijksarchief zich bevond. 
De hoop is deze archiefruimte eind 2007 te kunnen opleveren.
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Toezicht op de archiefzorg van gemeenten, waterschappen, 
gemeenschappelijke regelingen en regiopolitie

De provinciale archiefinspecteur houdt, namens gedeputeerde staten, toezicht op 
de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeenten, waterschappen, politie, en 
Wgr-regelingen. Toezicht op de zorg betekent een bestuurlijk toezicht, waarbij de 
zorgdragers, dat wil zeggen de gemeente-, waterschaps- en overige besturen 
worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Hieronder volgt welke 
inspecties in de jaren 2005-2006 in dit kader zijn verricht, en wat de ervaringen 
bij en resultaten van deze inspecties waren.

Uitgevoerde inspecties
Aangezien de provinciale archiefinspectie in Flevoland sinds 2004 vacant was en pas in augustus 2006 
werd ingevuld, zijn in deze verslagperiode weinig inspecties uitgevoerd.

Uitgevoerde inspecties bij gemeenten, waterschappen, politie en Wgr-regelingen 2005-2006

Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Flevoland

Integrale inspecties
Gemeenten 20 3 3 -

Waterschappen 1 1 - -

Gemeenschappelijke 
regelingen 1 - 3 -

Politie 3 1 1 -

Vervolginspecties
Gemeenten 15 21 5 1

Waterschappen 2 - - -

Gemeenschappelijke 
regelingen 1 - 4 -

Politie 2 - - -

Aspectinspecties
Gemeenten 13 20 19 1

Waterschappen 1 - - -

Gemeenschappelijke 
regelingen 1 - 2 -

Politie 1 - 2 -

Incidentinspecties
Gemeenten 1 - 1 -

Waterschappen 1 - - -

Gemeenschappelijke 
regelingen - - 2 -

Politie - - - -

De definities van de typen inspecties zijn: 
Integrale inspectie: Hierbij worden alle aspecten van archiefzorg en –beheer bij een overheid doorgelicht.
Aspectinspectie: Een op een bepaald facet gerichte inspectie, hetzij regionaal, hetzij (inter)provinciaal, 
of gericht bij één organisatie, naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuwe regelgeving of van het niet 
(goed) vervuld zijn van een onderdeel.
Incidentinspectie: Naar aanleiding van een calamiteit, een incident of een ander urgent geval.
Vervolginspectie: Volgt in principe na enige tijd op elke integrale inspectie, waarbij wordt getoetst in 
hoeverre de aanbevelingen uit de eerdere inspectie zijn opgevolgd.
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Naast het uitvoeren van inspecties brengen de inspecteurs op verzoek of uit eigen initiatief advies uit 
en doen zij aan voorlichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe trends, nieuwe regelgeving, en naar 
aanleiding van vele vragen uit het veld over alle uitvoeringsaspecten van Archiefwet en –regelgeving 
en aanverwante wetgeving.
 
Resultaten en conclusies
Archiefverordeningen
Gemeenten, waterschappen, politieregio’s en Wgr-regelingen moeten op grond van de Archiefwet 
1995 regelingen treffen voor de zorg voor en het beheer van hun archiefbescheiden. 
Deze verordeningen dienen te worden medegedeeld aan gedeputeerde staten. Dit om na te kunnen 
gaan, of aan deze verplichting is voldaan en of de bewuste regelingen aan de wet beantwoorden. 
De archiefverordening wordt per overheid nader uitgewerkt in een Besluit informatiebeheer, vast 
te stellen door het dagelijks bestuur. Verordening en Besluit leggen de verantwoordelijkheid van 
bestuurders en uitvoerders vast voor hun archiefbescheiden en bieden een formeel en praktisch 
kader voor de dagelijkse werkzaamheden. 
Omdat wet- en regelgeving regelmatig worden aangepast aan veranderende omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld de dualisering van het overheidsbestuur, is ook aanpassing van de archiefverordeningen 
noodzakelijk. De gezamenlijke provinciale inspecteurs stelden in 2006 een actuele modelverordening 
en besluit informatiebeheer beschikbaar op hun website www.lopai.nl.
Voor een volledig overzicht van de verordeningen, met de data van vaststelling zie bijlage 2.

Noord-Holland
In de verslagperiode stelden tien gemeenten en een hoogheemraadschap nieuwe verordeningen 
vast en deelden deze aan gedeputeerde staten mee. Daarmee beschikken de provincie Noord-Holland 
en alle Noord-Hollandse gemeenten, politiekorpsen en hoogheemraadschappen nu over een archief-
verordening die aangepast is aan de Archiefwet 1995. 

Museumnacht in de Bazel 2006 (foto: stadsarchief Amsterdam)
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Zuid-Holland
In de verslagperiode stelden 29 gemeenten en drie waterschappen nieuwe archiefverordeningen 
vast. De nieuwgevormde gemeenten Katwijk en Teylingen zijn nog niet in het bezit van een archief-
verordening. In verband met de totstandkoming in 2005 van een streekarchief op Goeree-Overflakkee 
moeten de aangesloten gemeenten hun archiefverordeningen nog aanpassen. 

Utrecht
In de verslagperiode zijn archiefverordeningen van twee gemeenten, de Milieudienst Noord-West Utrecht 
en de Veiligheidsregio Utrecht vastgesteld en aan gedeputeerde staten gezonden. De verordening van 
de gemeente Zeist is aangepast aan de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden. 
Per 31 december 2006 hebben in de provincie Utrecht alle gemeenten met uitzondering van de 
gemeente Vianen archiefverordeningen die gebaseerd zijn op de Archiefwet 1995. 

Flevoland
De gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland zijn in deze 
verslagperiode begonnen om met de archivaris van het Nieuw Land Erfgoedcentrum gelijkluidende 
archiefverordeningen op te stellen. De verordening is aangepast aan de laatste (wettelijke) 
ontwikkelingen.In of tegelijk met de archiefverordeningen wordt de archivaris van het Nieuw 
Land Erfgoedcentrum tot gemeentearchivaris, dan wel waterschapsarchivaris in de zin van de 
wet benoemd en worden de depots van het Nieuw Land Erfgoedcentrum aangewezen als archief-
bewaarplaats van de gemeente of het waterschap. Alleen Urk heeft in deze periode de nieuwe 
verordening daadwerkelijk vastgesteld. De gemeente Noordoostpolder heeft een zeer verouderde 
verordening, die dringend aanpassing behoeft.

Personeel
Om goed te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen, met name de interne 
digitalisering bij de organisaties, maar ook de klassieke papieren archieftaken, is voldoende en 
deskundig personeel nodig zowel bij de archiefafdelingen in de administraties als bij de archief-
diensten. Met name bij de afdelingen Documentaire Informatievoorziening (DIV), ook bij diegenen 
die langer geleden een vakdiploma hebben behaald, is bijscholing hard nodig om de omslag van 
papier naar digitaal in de administraties te kunnen maken. Daarnaast blijkt vaak de vaardigheid 
te ontbreken om te kunnen selecteren tijdens de dossiervorming, getuige de achterstanden en 
slechte toegankelijkheid die wij soms aantreffen.
Ook de provinciale en gemeentelijke archiefinspecties moeten voldoende bezetting en voldoende 
deskundigheid bezitten om de situaties te kunnen beoordelen. Over de bezetting bij de rand-
stedelijke provinciale inspecties zie hoofdstuk 4 van dit verslag.
De gemeentelijke archiefinspecteurs zien toe op de naleving van de Archiefwet bij de nog niet naar 
de archiefdienst overgebrachte archieven. Ook daar is door alle recente ontwikkelingen uitbreiding 
van uren en expertise noodzakelijk. In de verslagjaren hebben wij er daarom bij veel archiefdiensten 
op aangedrongen de gemeentelijke of regionale inspectiefunctie te versterken, c.q. uit te breiden. 

Noord-Holland
In overleggen en in inspectierapporten heeft de provinciale inspectie aangedrongen op uitbreiding
van de gemeentelijke inspectiefunctie bij het Waterlands Archief, Streekarchief Het Gooi en de 
Vechtstreek en het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Met de gemeentelijke en regionale 
inspecteurs in Noord-Holland is tweemaal per jaar overlegd over alle voorkomende inspectiezaken. 
De gemeentelijke en regionale inspecteurs op hun beurt voerden regelmatig overleg met de 
afdelingen DIV in hun plaats of regio. Wij overlegden met de individuele regionale of gemeentelijke 
inspecties en werkten nauw met hen samen bij alle integrale inspecties. Bij vrijwel alle integrale 
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inspecties is aangedrongen op bijscholing en waar nodig getalsmatige versterking van de afdeling 
DIV van de geïnspecteerde gemeente of andere instelling.

Zuid-Holland
De eerdere inspectieronde onder de Zuid-Hollandse archiefdiensten met als aandachtspunt: voldoende 
formatie bij de gemeentelijke inspecties, had resultaat. In de verslagperiode hebben de gemeenten 
Westland, Gorinchem en de Groene Hartarchieven gemeentelijke inspecteurs aangesteld, terwijl met de 
gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en het streekarchief Goeree-Overflakkee daarover nog 
overleg wordt gevoerd. Het stadsarchief van Dordrecht/DiEP heeft een tweede inspecteur aangetrokken. 

Utrecht
Tijdens inspecties en gesprekken is aandacht besteed aan voldoende invulling van de gemeentelijke 
inspectiefunctie. Mede naar aanleiding hiervan is de gemeentelijke inspectiefunctie bij Het Utrechts 
Archief in 2006 uitgebreid naar 0,8 fte. In Zeist konden door de uitbreiding van het aantal fte’s de 
inspectietaken van de gemeentearchivaris worden uitgevoerd. Bij Archief Eemland is geen volledige 
formatieplaats voor de inspectiefunctie beschikbaar. Voor een regio met bijna 300.000 inwoners is dit 
te weinig. Bij de overige gemeenten wordt de inspectiefunctie door de gemeentearchivaris om uiteen-
lopende redenen niet uitgevoerd. Bij de gemeenten, aangesloten bij beide streekarchivariaten komt 
dit doordat de personele inzet volledig gericht is op de uitbouw naar een volwaardige archiefdienst 
(RHC), de overige gemeenten hebben geen benoemde archivaris. Met als doel uitwisseling van kennis 
en ervaringen is op initiatief van de provinciale archiefinspectie in 2005 een Utrechts inspectieover-
leg opgestart waaraan de gemeente- en waterschapsarchivarissen deelnemen die daadwerkelijk de 
inspectiefunctie en taken uitvoeren. In 2005 is dit overleg uitgebreid met deelnemers uit de provincie 
Flevoland.

Ook bij alle Utrechtse integrale inspecties werd de noodzaak van bijscholing en vaak ook versterking 
van de formatie van de DIV benadrukt. Bij de inspectie van de politie is vooral ook aangedrongen op 
een verbetering van de organisatie van de DIV.

Flevoland
De belangrijkste taak van de archivaris van het 
Nieuw Land Erfgoedcentrum was relatiebeheer 
en inspectie bij de aangesloten gemeenten en 
het waterschap. Sinds het vertrek van de 
archivaris van het Nieuw Land Erfgoedcentrum 
medio 2006 worden er geen inspecties uitge-
voerd. De gemeente-archivaris van Almere heeft 
in 2005 een integrale inspectie naar de papieren 
bestanden afgerond. 

Omslag van papier naar digitaal
Digitale archivering vraagt niet alleen technische
maatregelen, maar vooral een omslag in organisa-
tie, personeelsbeleid en werkwijze bij overheden. 
De archieffunctie zal niet meer door de archief-
afdeling vooraf (postregistratie) en achteraf 
(dossiervorming) worden uitgevoerd. Ze gaat 
onderdeel uitmaken van het primaire proces in 
de lijnafdelingen: bijvoorbeeld subsidie- of ver-

Oude prent: Vergaderkamer van de Heeren Staten van Holland en Westvriesland aan het 
Binnenhof (foto: Provincie Zuid-Holland)
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gunningverleners maken tijdens de verwerking van een aanvrage zelf het digitale dossier aan. De 
functie van de archiefafdeling wordt regisserend, ondersteunend en adviserend. Daarvoor is het 
nodig, dat archiefmedewerkers worden bijgeschoold. In het algemeen zal opleidings- en schaalniveau 
van de archiefmedewerkers bij de administraties omhoog moeten, terwijl het aantal archiefmede-
werkers waarschijnlijk zal afnemen naarmate de digitalisering voortschrijdt. 
Wij benadrukken bij inspecties de noodzaak tot bijscholing en reorganisatie van de archieffuncties. 
Zonder dat is de digitalisering van de overheid tot mislukken gedoemd! In de tweede helft van 2006 is
door de archiefinspectie Utrecht een enquête uitgezet naar de stand van zaken van de digitalisering
bij alle zorgdragers. Deze enquête was gebaseerd op een dergelijk onderzoek dat de provinciale 
archiefinspecties van Brabant, Limburg en Zeeland al eerder hebben uitgevoerd. Hoewel een groot 
deel van de overheden al wel bezig zijn met het scannen van documenten, blijkt uit dit onderzoek 
dat bij het merendeel er nog geen sprake is van een goed geïntegreerd digitaal documentbeheer. 
Tijdens alle integrale en aspectinspecties in de randstad bleek dat de noodzaak tot het opstellen 
van een overzicht van alle papieren en digitale archieven, als basis voor op elkaar afgesteld beheer 
van papieren en digitale archieven in een organisatie, nog niet echt is doorgedrongen. 
Deze wettelijke verplichting wordt vooralsnog dus vrijwel nergens uitgevoerd. De Utrechtse 
inspectie deed in 2006 aan de hand van de landelijke vragenlijst een onderzoek bij alle gemeenten 
en waterschappen en zes openbare lichamen. Slechts drie van de 13 gemeenten die antwoordden, 
namelijk Soest, Veenendaal en Wijk bij Duurstede, en één openbaar lichaam, het Bestuur Regio 
Utrecht, bleken een documentair structuurplan (DSP) te gebruiken. De waterschappen hebben via 
het landelijke project Waterschapshuis afgesproken een gezamenlijk DSP op te stellen. Dit verloopt 
echter moeizaam. In de drie andere randstadprovincies is de situatie niet veel beter. 
De Noord-Hollandse inspectie besteedde bijzondere aandacht aan de afstemming tussen digitale en
papieren archieven en adequaat digitaal archiveren tijdens integrale inspecties bij het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeenten Hilversum, Velsen en Zaanstad. Deze bleek bij 
alle vier organisaties niet in orde te zijn, met alle risico’s vandien.

Afdelingen Documentaire Informatievoorziening blijken bij vrijwel alle inspecties niet voldoende 
expertise te hebben voor procesmatig werken en digitaal archiveren. Zij voelen zich in de regel niet 
verantwoordelijk voor afstemming met de afdelingen Informatiebeheer, ICT en de lijn, die digitale 
archieven beheren. Ook deze laatste afdelingen missen het overzicht en inzicht hierin. Bij het 
hoogste management blijkt dit nog geen prioriteit te hebben. Tijdens de landelijk gecoördineerde 
inspecties in 2005 bij de politiekorpsen, die door de randstedelijke provinciale inspecteurs samen 
met de gemeentelijke inspecteurs in die regio werden uitgevoerd, bleken dezelfde problemen als in 
de rest van het land. De afstemming tussen digitale en papieren archieven was een groot probleem. 
De Wet politieregisters schrijft de vernietiging van persoonsgegevens uit de registers voor, terwijl 
onder de Archiefwet en selectielijst van de politie deze gegevens bewaard horen te blijven zolang 
het dossier bestaat. Vernietiging van de registers betekent in de praktijk dat dossiers van bijvoorbeeld 
zaken met onbekende dader niet meer terug te vinden zijn. Dit is dramatisch gebleken bij opspo-
ringsonderzoeken bijvoorbeeld in het geval van cold cases, waaronder (kinder)moordonderzoeken. 
De afzonderlijke korpsbeheerders werden hierop in inspectierapporten gewezen. In de afrondende 
brief van de gezamenlijke archiefinspecties aan de ministers van BZK en Justitie, met een afschrift 
aan het korpsbeheerdersberaad, werd dit herhaald. In reactie heeft het DIV-overleg van de 
gezamenlijke korpsen inmiddels op zich genomen hiervoor verbetervoorstellen te doen. 

Vervanging 
Bij gedeputeerde staten van Noord-Holland kwam na voorbesprekingen in 2006 aan het eind van het
jaar het landelijk eerste verzoek tot vervanging van een papieren archief in digitale vorm binnen. 
Het gaat om de archiefkaarten 1939-1964 van de gemeente Amsterdam, een onderdeel van het 
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Bevolkingsregister. Vervanging betekent vernietiging van het origineel. De gescande 
archiefkaarten zullen direct in het elektronische depot van het Stadsarchief worden 
opgenomen. Aan de hand van de concept landelijke beleidsregel zal in 2007 blijken 
of en onder welke voorwaarden de machtiging tot vervanging kan worden verleend. 
De Utrechtse en Flevolandse inspectie participeerden in de totstandkoming van de 
landelijke beleidsregel. 

Archiefbewaarplaatsen en archiefruimten
Om de veiligheid en duurzaamheid van (papieren) archieven te garanderen bestaan 
sinds 2001 landelijke regels voor archiefbewaarplaatsen (voor de historische archieven 
vanaf circa twintig jaar oud) en archiefruimten (voor recentere archieven tot circa twin-
tig jaar oud). Aan deze ministeriële Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archief-
bewaarplaatsen worden de concrete plannen van gemeenten, waterschappen en overige 
overheden door ons getoetst. Na positief advies van de inspecteur keuren de provincie-
besturen plannen voor archiefbewaarplaatsen van gemeenten en waterschappen goed 
voordat deze in gebruik kunnen worden genomen. De plannen voor nieuwe of aan te 
passen archiefruimten van de diverse decentrale overhed en moeten worden gemeld bij 
gedeputeerde staten, waarna op positief advies van de inspecteur een verklaringvan 
geen bezwaar wordt afgegeven. Het is dus raadzaam de archiefinspectie in een zo 
vroeg mogelijk stadium bij bouw- of verbouwplannen te betrekken, hetgeen helaas 
niet altijd gebeurt. Dit kan vertraging in het bouwproces veroorzaken. 

In het algemeen voldoen de archiefbewaarplaatsen in de randstadprovincies aan de wette-
lijke eisen. De afgelopen jaren is een aantal nieuwe archiefbewaarplaatsen gerealiseerd
en enkele (nieuwe) bouwprojecten staan voor de komende jaren 'in de steigers'. Ten aanzien van 
de archiefruimten ligt de situatie anders: te veel gemeenten beschikken nog niet over archiefruimten 
die aan de voorschriften en eisen uit 2001 voldoen, hoewel daar een voortschrijdende verbetering in 
zit. Dit laatste niet zonder voortdurende inspanning van onze kant. Zie ook bijlage 2 voor de details.

Noord-Holland
In de verslagjaren werd de nieuwe archiefbewaarplaats van Amsterdam (gebouw de Bazel) goed-
gekeurd en was de inspectie betrokken bij de nieuwbouwplannen in Hilversum (streekarchief 
Gooi en Vecht) en Zaanstad (Gemeentearchief in project Inverdan). Daarnaast is aandacht besteed 
aan de archiefbewaarplaatsen van Texel, Haarlemmermeer, Naarden, Zaanstad en Weesp. De overige 
bewaarplaatsen in Noord-Holland zijn de laatste vijf jaar nieuw gebouwd en voldoen aan de normen. 
Op Texel waren zowel de staat van de bewaarplaats als het beheer ervan schadelijk voor de historische 
archieven. Een schimmel- en een insectenplaag waren het gevolg. Het college van gedeputeerde 
staten stelde het gemeentebestuur van Texel voor de keuze: onderbrengen van de archiefbescheiden 
in een goedgekeurde bewaarplaats, bij voorkeur het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, of 
onmiddellijke aanpassing van de bewaarplaats aan de Regeling. Helaas moest eind 2006 uiteindelijk 
een besluit tot bestuursdwang worden genomen in die zin dat Texel dwangsommen opgelegd kreeg 
zolang de bewaarplaats niet in orde was, zie ook hoofdstuk 2. In 2007 staat te bezien in hoeverre dit 
leidt tot de gewenste verbetering. De gemeente Haarlemmermeer heeft na een waarschuwing van 
gedeputeerde staten de archiefbewaarplaats in 2006 aangepast aan de wettelijke eisen. Het streek-
archief Naarden e.o. is herhaalde malen door ons aangespoord om de bewaarplaats aan te passen 
aan de Regeling. In de verslagperiode is dit grotendeels afgerond. Een belangrijke beheersmaatregel, 
het opstellen van een calamiteitenplan, was eind 2006 helaas nog niet afgerond. Overigens ontbreekt 
dit ook bij andere archiefdiensten in Noord-Holland. Het bestaande depot van het Zaanse gemeente-
archief is niet goed beveiligd tegen wateroverlast. De klimaatbeheersing in het depot van het 

Verbouwing Noord-Hollands Archief 
(foto: Noord-Hollands Archief)
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gemeentearchief Weesp bleef zorgwekkend. In de verslagperiode heeft de Noord-Hollandse inspectie 
veel energie besteed aan de noodzakelijke aanpassingen aan archiefruimten. In één geval moest een 
waarschuwing door het college worden gegeven. Resultaat was, dat het aantal gemeenten zonder 
aangepaste archiefruimte daalde van 22 gemeenten eind 2004 tot 10 gemeenten eind 2006. Bij de 
overgebleven tien zijn aanpassingen gaande dan wel gepland. Twee regiopolitiekorpsen en één 
hoogheemraadschap beschikken nog niet over een aangepaste archiefruimte. 

Zuid-Holland
In de verslagperiode kregen de archiefdiensten van Dordrecht, Gorinchem, het streekarchief 
Goeree-Overflakkee en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard nieuwe 
archiefbewaarplaatsen, terwijl het gemeentearchief Rotterdam zijn depotcapaciteit met 25,5 
kilometer heeft uitgebreid door een nieuw depot op de begane grond in te richten. Vermeldenswaard 
is het door de gemeente Dordrecht op het bedrijventerrein Dordtse Kil III gebouwde Stadsdepot, met 
een opslagcapaciteit van ruim 5.500 m2, waar de gemeentelijke collecties van het stadsarchief, het 
Dordrechts museum/museum Simon van Gijn en het bureau Monumentenzorg en Archeologie nu 
onder één dak worden gehuisvest. Zie ook hoofdstuk 2. Alle gemeenten in Zuid-Holland, op Hillegom 
en Voorschoten na, beschikken nu over adequate archiefbewaarplaatsen. Aan de eisen beantwoordende
archiefruimten werden gerealiseerd in de gemeenten Leiden (brandweerkazerne post Noord) en 
Ridderkerk (in het nieuwe stadhuis aan het Raadhuisplein). De archiefruimte van de gemeente 
Cromstrijen werd in 2006 geklimatiseerd. Gemeentelijke organisatieonderdelen van Rotterdam en 
Leiden beschikken lang niet alle over goede archiefruimten.

Utrecht
Een deel van de depots van het Utrechts Archief, de zogenaamde G-toren, bleek bij een inspectie 
in 2005 niet te voldoen aan de wettelijke eisen. Goedkeuring werd verleend aan plannen voor de 
verbouw of verandering van inrichting van de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten Amersfoort 
(Archief Eemland), Houten, Lopik en Soest. Er vond overleg plaats met de nieuwe gemeente Utrechtse 
Heuvelrug over de tijdelijke archiefruimte te Leersum. Wij waren betrokken bij de plannen voor 
de bouw van archiefbewaarplaatsen van het RHC Vecht en Venen te Breukelen, Archief Eemland te 
Amersfoort, de gemeente Vianen en het Gemeentearchief Zeist. De eerste bevond zich eind 2006 in 
de definitieve ontwerpfase, de laatste pas in het stadium van planvorming. 
Wat betreft de archiefruimten voldoen in zes gemeenten de ruimten niet aan de wettelijke normen, 
waaronder die van de gemeente Utrecht. Daarnaast zijn in vier gevallen gemeentelijke ruimten nog 
niet getoetst. De ruimten van de beide waterschappen zijn evenmin getoetst. 

Flevoland
De provinciale archiefinspectie Noord-Holland heeft in 2005 op verzoek van het provinciaal bestuur 
van Flevoland de eindschouw van de nieuwe archiefbewaarplaats van het Nieuwland Erfgoedcentrum 
te Lelystad uitgevoerd. De tekeningen en bestekken zijn beoordeeld en ter plekke is een onderzoek 
naar de uitvoering daarvan uitgevoerd. Op enkele kleine zaken na bleek dat de bewaarplaats aan de 
eisen van de Regeling voldeed. De archiefruimten van het waterschap, de regiopolitie en de gemeente 
Lelystad voldoen grotendeels aan de normen. De ruimten van de andere gemeenten voldoen niet (in 
meer of mindere mate).

Uitvoering verkorting overbrengingstermijn en archiefbewerking
Historische archieven van de overheid moeten sinds 1996 niet pas na vijftig jaar, maar al na twintig 
jaar openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de inwerkingtreding van de Archiefwet 1995 
is dit bepaald met een overgangstermijn tot 1 januari 2006. Hierdoor was bij alle overheden een 
inhaalslag nodig. De gezamenlijke provinciale archiefinspecteurs voerden in 2003 een landelijk 
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onderzoek naar de stand van zaken bij de decentrale overheden uit, zie lopai.nl. Hieruit bleek dat 
er in de randstadprovincies nog een grote achterstand was: in Noord-Holland was in 2003 slechts 
28% bewerkt; in Utrecht 30%, in Flevoland 44% en in Zuid-Holland 51%. Aangegeven werd dat veel 
gemeenten wel bezig waren met een inhaalslag en dat de situatie er in 2006 heel anders uit zou zien. 
In 2006 hebben wij daarom ook vervolgonderzoeken verricht om te bezien of de doelstellingen zijn 
gerealiseerd. Hierbij bleek dat alleen in Noord-Holland de realistische verwachtingen zijn uitgekomen. 
In de overige drie randstadprovincies werden de verwachte percentages niet gehaald. De verwachting 
daar was waarschijnlijk in 2003 te optimistisch. Utrecht loopt wat dat betreft ver achter, maar alle 
provincies hebben de komende jaren nog een grote inhaalslag te maken.

In bijgaande grafiek staan in de linker kolom de percentages gereed in 2003, in de middelste kolom 
de percentages gereed in 2006 en in de rechter kolom de percentages overgebrachte bewerkte (en 
dus openbare!) archieven in 2006 vermeld.

Stand van zaken verkorte overbrengingstermijn archieven provincies, 
gemeenten en waterschappen per 31-12-2006

Het bewerken van archieven van gemeenten en waterschappen waar geen gediplomeerd archivaris is 
benoemd moet op grond van de regelgeving gebeuren onder het toezicht van de provinciale inspecteur. 
Dit vraagt een flinke inzet van de inspecties. In een aantal gevallen begeleidde de inspectie niet alleen de 
bewerking, maar begeleidde zij ook cursisten die de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer (VVA) 
volgden. In bijlage 3 treft u per provincie een overzicht aan van de stand van zaken per 31 december 2006.
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Noord-Holland
Eind 2003 bleek dat 41 (63%) van de 65 toenmalige Noord-Hollandse gemeenten hun archief uit de 
periode 1945-1976 nog niet had bewerkt en overgebracht. Per eind 2006 blijkt dat 44 (69%) van de 
64 gemeenten dit nu daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Bij de waterschappen is in het betrokken 
tijdvak geen verandering gesignaleerd in bewerking en overbrenging. Bij de provinciale archieven 
is de situatie ten opzichte van 2003 nu in orde.

Percentages en getallen bewerkte archieven provincie Noord-Holland

Organisaties Aantal % van totaal

Provincie Noord-Holland 1 100

Gemeenten 44 69

Waterschappen 1 69

  
De inspectie Noord-Holland begeleidde de bewerking door een externe partij van de zeer omvang-
rijke archieven bij de gemeente Haarlemmermeer. Dit project vergde een investering van meer dan 
een miljoen euro. Omdat de gemeente Haarlemmermeer onderzoek doet naar samenwerking met 
het Noord-Hollands Archief, is op initiatief van de PAI de afronding van de begeleiding verzorgd door 
mevrouw Stinie Francke, van het Noord-Hollands Archief.

De provinciale archiefinspectie was ook betrokken bij de archiefbewerking door de gemeenten Texel 
en Ouder-Amstel. In het laatste geval is de praktische begeleiding verzorgd door het Stadsarchief 
Amsterdam. Mevrouw Irma Lind, medewerker DIV van de provincie Noord-Holland, is met succes 
begeleid door de provinciale archiefinspectie bij de opleiding voor het diploma VVA. 

De meest intensieve begeleiding door de PAI werd ingezet bij de bewerking van het secretarie-archief 
1919-1994, van de gemeente Den Helder. Het ging om een omvangrijk archief met een grote bewer-
kingsachterstand. De uitvoering van het project was in handen gelegd van onervaren en deels niet-
archivistisch geschoolde bewerkers en om het project in goede banen te leiden heeft de provinciale 
archiefinspectie hier zeer veel tijd moeten investeren. Door de aansluiting van Den Helder bij het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namen de Alkmaarse specialisten halverwege 2006 de 
afronding van de werkzaamheden over.

Zuid-Holland
Eind 2003 bleek dat 51% van de Zuid-Hollandse lagere overheden hun bestuursarchieven per 
31 december 2003 hadden bewerkt en nog eens 37% gaf aan dat dat het geval zou zijn vóór 1 januari 
2006. Eind 2006 blijkt echter dat totaal 68% van de 82 gemeenten de archieven heeft bewerkt, en 
van de waterschappen 100%. De inspanningen van de archiefinspectie zullen er in de komende jaren 
op zijn gericht om ook de resterende 26 gemeenten hun archieven over te laten brengen naar een 
archiefbewaarplaats en aldus te voldoen aan de wettelijke eisen. 

Percentages en getallen bewerkte archieven provincie Zuid-Holland

Organisaties Aantal % van totaal

Provincie Zuid-Holland 0 0

Gemeenten 56 68

Waterschappen 4 100
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Door de inspectie in Zuid-Holland is het laatste decennium veel werk verzet in verband met de 
overbrenging door gemeenten van hun oude archieven naar regionale archiefdiensten. De volgende 
projecten werden in de verslagperiode begeleid: de bewerking van de semi-statische archieven van 
de gemeenten Bergschenhoek (1937-1988), het historisch archief van de gemeenten Graafstroom 
(1455-1941) en ’s-Gravendeel (1663-1935). De bewerking van de historische archieven (1592-1927) van 
Hillegom zal in 2007 worden afgerond. In de verslagperiode heeft een medewerker documentaire 
informatievoorziening van de gemeente ’s-Gravendeel het VVA-diploma behaald en een inventaris 
gemaakt op het omvangrijke semi-statische archief over de periode 1991-1999. De adjunct-inspecteur 
was daarbij zijn mentor. Per 1 januari 2005 is het hoogheemraadschap Schieland gefuseerd met het 
Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. In het kader van deze fusie werden de semi-statische 
archieven van Schieland (1995-2004) en de historische archieven van de Krimpenerwaard (tot 1974) 
geïnventariseerd.

Utrecht
Eind 2003 bleek dat slechts circa 30% van de Utrechtse gemeenten klaar waren met het bewerken 
van hun archieven van voor 1976. Circa 24% was nog bezig met bewerken maar zou per 1 januari 2006 
klaar zijn. De overige circa 46% zou naar verwachting op 1 januari 2006 nog niet hebben voldaan aan 
deze eisen. De gemeenten in de provincie Utrecht kwamen hiermee in vergelijking met de andere elf 
provincies het slechtste uit de bus. Bij ons onderzoek in 2006 werden ook de archieven tot circa 1990 
betrokken. Het bleek dat sommige gemeenten in 2003 een te positief beeld hadden gegeven van de 
situatie, wat in sommige gevallen een ‘negatieve’ in plaats van een ‘positieve’ score ten opzichte van 
toen betekende. Anderzijds zijn er in diverse regio’s archiefbewerkingsprojecten afgerond zoals in 
Baarn, Eemnes, Rhenen en Wijk bij Duurstede, hetgeen het ‘verlies’ weer compenseerde.

Percentages en getallen bewerkte archieven provincie Utrecht

Organisaties Aantal % van totaal

Provincie Utrecht 1 100

Gemeenten 11 30

Waterschappen 2 100

Al met al is de uitkomst zorgelijk: eind 2006 is bij slechts 11 van de 29 gemeenten de bewerking van de
bestuursarchieven tot 1975 geheel afgerond. Dit betekent dat in vergelijking met de situatie in 2003 er
geen verandering is in het aantal afgeronde bewerkte archieven, het bedraagt nog steeds circa 30%. 
Wel is een aantal gemeenten (met name in Noord-West Utrecht en Oudewater) bezig met de bewerking 
van archieven die veelal doorlopen tot 1988/1989. In Zuid-West Utrecht gaven de gemeenten Lopik en 
IJsselstein aan op korte termijn te starten met de bewerking. Gezien de trage vooruitgang in het 
percentage volledig bewerkte en overgedragen archieven zal de inspectie de druk blijven opvoeren om 
te voldoen aan de wettelijke normen. Bovendien is de intentie om in 2010 weer een onderzoek naar 
de stand van zaken uit te voeren. Naar aanleiding van de enquête in 2006 werd voor de eerste maal 
een inspectie uitgevoerd naar de statische archieven van de gemeenschappelijke regeling Welstand 
en Monumenten Midden Nederland (voorheen Provinciale Utrechtse Welstandscommissie) te Bunnik. 
De provinciale archief-inspectie was betrokken bij archiefbewerkingsplannen van de gemeenten Lopik 
en IJsselstein voor wat betreft de statische archieven uit de periode circa 1940 tot circa 1988. 

Flevoland
Uit het in 2003 door het LOPAI gehouden onderzoek bleek dat 44% van de archieven van voor 1976 
geheel was bewerkt. In 2006 is dit percentage gestegen naar 63%. Dit betekent dat nog altijd 37% 
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nog niet bewerkt is en overgedragen is naar een openbare archiefbewaarplaats. Hierbij moet worden 
aangetekend, dat de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Zeewolde zijn opgericht na 1976.
 

Percentages en getallen bewerkte archieven provincie Flevoland

Organisaties Aantal % van totaal

Provincie Flevoland n.v.t. n.v.t.

Gemeenten 4 63

Waterschappen 0 0

Papierkwaliteit
In 2006 voerde de Utrechtse inspectie een enquête naar het gebruik van duurzaam papier uit, op 
basis van de verplichting voor overheidsorganen om voor permanent te bewaren archiefbescheiden 
papier te gebruiken dat voldoet aan NEN 2728 (artikel 3 Regeling duurzaamheid archiefbescheiden).
Wat betreft de gemeenten is de uitkomst bemoedigend: op een respons van 14 van de 29 gemeenten 
blijkt dat 10 gemeenten inmiddels NEN-2728 papier gebruiken.

Gemeentelijke herindelingen en reorganisaties
Bij herindelingen, fusies en reorganisaties moeten archieven in papieren en digitale vorm worden 
afgesloten, opnieuw opgezet, geselecteerd en bewerkt. Het historische gedeelte dient te worden 

overgebracht naar de bewaarplaats. In Noord-Holland werd tijdens inspecties bij 
de gemeenten Laren en Blaricum aandacht besteed aan te nemen maatregelen op 
archiveringsgebied met het oog op de komende intensieve samenwerking met 
Eemnes. De Zuid-Hollandse inspectie richtte de aandacht op te nemen maatregelen 
in verband met de herindelingen per 1 januari 2006 en het ontstaan van de nieuwe 
gemeenten Katwijk en Teylingen. In Utrecht is in het kader van de opheffing van 
de ziektekostenverzekering IZR een inspectie uitgevoerd, waarna de archieven van
IZR zijn overgebracht naar de archiefruimte van de provincie Utrecht en die van 
IZA naar het hoofdkantoor te Nieuwegein om te worden bewerkt.

Calamiteiten en Incidenten
De Utrechtse provinciale archiefinspectie organiseerde samen met het Streek-
archivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug op 17 en 18 maart 2005 
te Wijk bij Duurstede een congres over archiefcalamiteiten. In 2006 verscheen het 
gebundelde verslag hiervan. Nu het onder invloed van klimaatverandering vaker 
en harder regent, komen gevallen van wateroverlast meer voor. Het depot van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar kampte in 2006 met een kleine wateroverlast, 
als gevolg van een lekkage elders in het gebouw. De schade bleef beperkt tot een 
natte vloer en de restaurator heeft onmiddellijk adequate maatregelen genomen 
om beschadiging van archiefbescheiden te voorkomen en herhaling te verhinderen. 
Ernstig daarentegen was de water-schade in de archiefopslag en archiefruimte van 
het Hoogheem-raadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Een weekend lang lekte een afsluiter, waardoor water in de archiefopslag drong. 
De archiefruimte liep schade op door lekkage langs de wanden, maar de drempels 
voorkwamen erger. De schade aan de archiefbescheiden in de opslag was ernstig. 
Helaas had het Hoogheemraadschap eind 2006 nog steeds geen maatregelen 
genomen om een waterdichte procedure bij wateroverlast vast te stellen. 
De Utrechtse inspectie adviseerde bij een lekkage in de archiefbewaarplaats 
van Rhenen in de zomer van 2006.

Lekkage archiefbewaarplaats Rhenen (foto: F. Schoonheim)
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In de periode 2005-2006 voerden de provinciale archiefinspecties regelmatig overleg met de archi-
varissen van de archiefdiensten in hun provincie. Als adviserend lid c.q. adviseur woonden de inspec-
teurs de vergaderingen bij van de regionale archief commissies of besturen van de archiefinstellingen. 
De inspecteurs overlegden regelmatig met de Kringen van Archivarissen. In Utrecht is Irmgard 
Broos voorzitter van deze Kring. Daarnaast werd er in Noord-Holland en Utrecht, onder voorzitter-
schap van de adjunct-inspecteurs een apart periodiek overleg georganiseerd voor de gezamenlijke 
gemeentelijke inspecteurs in deze provincies. Flevoland sloot zich in 2006 aan bij het Utrechtse 
inspectieoverleg. 

Viermaal per jaar woonden de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs de vergaderingen bij van het
Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI). Daar kwamen onder meer de landelijke
afstemming en samenwerking van de provinciale inspecteurs, de samenwerking met de Erfgoed-
inspectie (EGI) en het Werkverband Gemeentelijke Archiefinspectie (WGA), de evaluatie van de 
regelgeving, de toekomst van het archieftoezicht, de convenantonderzoeken, de archiefopleidingen 
en het onderhoud van de websites www.lopai.nl en www.archiefinspectie.nl aan de orde. 
Marianne Loef bleef voorzitter van het LOPAI. In die hoedanigheid was er veelvuldig contact met 
het IPO-secretariaat over de voorbereiding van IPO-standpunten op archiefgebied. 
De adjunct-inspecteurs van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht (voorzitter) namen deel aan de in 
2005 ingestelde commissie bouwzaken van EGI, LOPAI en WGA die aan overheden advies uitbrengt 
over de geschiktheid van locaties voor commerciële (externe) archiefopslag. Kees Schabbing was 
voorzitter van de Interprovinciale Werkgroep Selectielijst. De werkgroep rondde in 2005 haar 
activiteiten af met een nieuwe selectielijst voor de provinciale organen. In 2006 startte zij met 
het opstellen van een nieuwe selectielijst, die minder gericht zal zijn op documenten en meer 
op de processen en informatiestromen binnen de provincies. Emile Kretzschmar maakte deel uit 
van de LOPAI-publicatiecommissie die in 2005 de brochure ‘Duurzaamheid van gegevensdragers in 
overheidsarchieven’ uitgaf. Irmgard Broos maakte deel uit van de redactie van de LOPAI-website en 
organiseerde met het WGA en de Erfgoedinspectie opleidingen voor alle inspecteurs op het gebied 
van digitale inspecties. Fred Schoonheim vertegenwoordigde het LOPAI in de vergaderingen van het 
WGA en Chido Houbraken nam in 2006 zitting in de NEN-normcommissie 2082 Recordsmanagement 
in softwareapplicaties. 

Emile Kretzschmar nam deel aan de vergaderingen van de Programmaraad van het Provinciaal 
Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en verzorgde in 2006 een lezing voor de Kring 
van Limburgse archivarissen over de totstandkoming van een sluitend net van archiefdiensten. 
Irmgard Broos had zitting in de klankbordgroep, later adviescommissie Utrechts provinciaal film-
archief, en in de projectgroep, later redactieraad webportal erfgoed Utrecht online.
Voor de studenten aan de Archiefschool (Hogeschool van Amsterdam) verzorgde Kees Schabbing 
samen met Ingmar Koch van de provinciale archiefinspectie Noord-Brabant een college over de 
archiefinspectie in de praktijk. 

In 2005 volgden de inspecties, samen met het WGA en de Erfgoedinspectie, de driedaagse cursus 
‘inspectie in een digitale omgeving’. Ook woonden zij in maart 2005 het Congres Archiefcalamiteiten 
in Wijk bij Duurstede bij, dat mede werd georganiseerd door de inspecteur van Utrecht. De Noord-
Hollandse archiefinspectie nam in de verslagperiode deel aan de ledenvergaderingen en studiedagen 
van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. In mei 2006 nam Kees Schabbing 
deel aan het International Council on Archives-congres in Warschau, waar de ontwikkeling van 
personeelsbeleid het centrale thema was. Fred Schoonheim nam in november 2006 deel aan het 
CITRA-congres – ICE op Curaçao over archieven als gedeeld erfgoed tussen landen en hun voormalige 
koloniën. In 2006 nam Chido Houbraken deel aan het SOD/DIVA congres over kwaliteitssystemen en 

4. Overige activiteiten
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auditing en woonde hij in september de Blue Shield conferentie bij in Den Haag over bescherming 
van cultureel erfgoed tegen bedreigingen als gevolg van natuurrampen, militaire handelingen en 
dergelijke. 

In 2005 werden door de inspecteurs van Noord-, Zuid-Holland en Utrecht gesprekken gevoerd met 
de provincie Flevoland over samenwerkingsmogelijkheden. De functie van archiefinspecteur in 
Flevoland was na het vertrek van Jos Wieland in 2004 niet meer ingevuld. De uitkomst van deze 
gesprekken was dat per 1 augustus 2006 de Utrechtse inspecteur ook in Flevoland tot inspecteur 
werd benoemd en er een adjunct-inspecteur werd aangetrokken. Hiermee zijn de archiefinspecties 
van de randstadprovincies weer volledig ingevuld en kan de randstadsamenwerking evenwichtiger 
vorm krijgen. 

De Noord-Hollandse archiefinspectie was organisatorisch ondergebracht bij het bureau Cultuur van 
de afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur. Sinds de reorganisatie per 2006 maakt zij deel uit van de sector 
Cultuur en Cultuurhistorie van de directie Beleid. De portefeuillehouder archiefinspectiezaken bleef 
gedeputeerde mevrouw R. Kruisinga. De archiefinspectie Zuid-Holland is onderdeel van de afdeling 
Financieel Toezicht en Archiefinspectie bij de directie Maatschappij en Bestuur en heeft gedeputeerde 
M. Huls als portefeuillehouder. De Utrechtse archiefinspectie is ondergebracht bij het Kabinet van de 
commissaris van de Koningin, die tevens portefeuillehouder is. De archiefinspectie Flevoland werd 
ondergebracht bij de afdeling Informatisering en Automatisering en archiefinspectiezaken behoorde 
tot de portefeuille van gedeputeerde H. Dijksma. De inspecteurs spraken regelmatig met hun 
portefeuillehouders, provinciesecretarissen en afdelingshoofden over de diverse archiefinspectiezaken.

Staand vlnr:
R.U.O.S. Spiekerman 
adjunct-provinciaal archiefinspecteur 
Zuid-Holland
Drs. C.E. Schabbing 
adjunct-provinciaal archiefinspecteur 
Noord-Holland
Drs. I.E.C.M. Broos 
provinciaal archiefinspecteur Utrecht 
en Flevoland
C.I.L. Houbraken  
adjunct-provinciaal archiefinspecteur 
Flevoland
Drs. M.L. Loef 
provinciaal archiefinspecteur Noord-
Holland

Zittend vlnr:
F. Schoonheim  
adjunct-provinciaal archiefinspecteur 
Utrecht
Drs. L.P.E. Kretzschmar 
provinciaal archiefinspecteur Zuid-Holland

Niet op foto:
A.N. Beets   
medewerker archiefinspectie Utrecht

(foto: D. Bunskoek)



51

Bijlage 1.  Archiefkaart randstad

Bijlage 2.  Overzicht inspecties 
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Bijlage 3.  Bewerking en verkorte 
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Bijlage 4.  Toegekende bijdragen en 
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Legenda

Provinciegrenzen

Gemeente zonder benoemde archivaris

Streekarchief Goeree-Overflakkee

Gemeentearchief Gorinchem

Stadsarchief Dordrecht / DiEP Alblasserdam, Cromstrijen, 
Dordrecht, Graafstroom, 's-Gravendeel, Hardinxveld-
Giessendam, Korendijk, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, 
Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zwijndrecht

Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg

Gemeentearchief Rotterdam (Albrandswaard, Barendrecht, 
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, 
Capelle a/d IJssel, Ridderkerk)

Gemeentearchief Schiedam

Samenwerkingsverband Vlaardingen, Maassluis

Historisch Archief Westland

Regionaal Historisch Centrum Delft, Pijnacker-Nootdorp,
Midden-Delfland, Rijswijk

Gemeentearchief Den Haag

Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg

Gemeentearchief Zoetermeer

Regionaal Archief Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, 
Rijnsburg, Warmond, Zoeterwoude

Streekarchief Midden-Holland

Streekarchief Rijnlands Midden

Streekarchief Rijnstreek

Het Utrechts Archief

Streekarchivariaat Vecht en Venen

Gemeentearchief Zeist

Streekarchivariaat Kromme Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug

Gemeentearchief Bunschoten

Archief Eemland

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Stadsarchief Almere

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

Streekarchief Naarden e.o.

Gemeentearchief Weesp

Stadsarchief Amsterdam e.o.

Waterlands Archief

Gemeentelijke Archiefdienst Zaanstad

Noord-Hollands Archief

Westfries Archief

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Nationaal Archief"
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"

Dronten

Lelystad

Texel

Noordoostpolder

Zeewolde

Rotterdam

Almere

Zijpe

Amsterdam

Lopik

Wieringermeer

Bergen

Utrecht

Vlist

Haarlemmermeer

Woerden

Zederik

De Bilt

Zeist

Dordrecht

Zaanstad

Westland

Strijen

Houten

Soest

Niedorp

Korendijk

Beemster

Velsen

Bernisse

Leusden

Schermer

Utrechtse Heuvelrug

Oostflakkee

Dirksland

Vianen

Amersfoort

Goedereede

Graafstroom

Waterland

Rijnwoude

Baarn

Reeuwijk

Rhenen

Castricum

Liesveld

Delft

Opmeer

BrielleWestvoorne

De Ronde Venen

Cromstrijen

Breukelen

Wassenaar

Drechterland

Binnenmaas

Andijk

Wormerland

Katwijk

Abcoude

Nederlek

Nieuwkoop

Urk

Leiden

Hoorn

Zoetermeer

Weesp

Ter Aar

Heiloo

Naarden

Gouda

Wognum

Wijdemeren

's-Gravenhage

Bunnik

Anna Paulowna

Middelharnis

Hilversum

Zeevang

Giessenlanden

Den Helder

Harenkarspel

Montfoort

Leerdam

Liemeer

Eemnes

Alkmaar

Haarlem

Amstel-
veen

Noord-
wijk

Oudewater

Loenen

Teylingen

Aalsmeer

Zandvoort

Bodegraven

Wester-
Koggenland

Maarssen

Alkemade

Lisse

Midden-
Delfland

Jacobswoude

Bloemendaal

Woudenberg

Alphen
a/d

 Rijn

Obdam

Bergambacht

Langedijk

Wieringen

Wijk bij Duurstede

Ouderkerk

Uitgeest

Spijkenisse

Bunschoten

Bleiswijk

Heer-

hugo-

waard

Hellevoetsluis

Heemskerk

Noorder-
Koggenland

Lands-
meer

Ridderkerk

Uithoorn

Huizen

Vlaardingen

Purmerend

Nieuwe-
gein

Schagen

Waddinxveen

Laren

Muiden

IJssel-
steinPijnacker-

Nootdorp

Gorinchem

Schiedam

Beverwijk

Zwijndrecht

Werver-
shoof

Boskoop

Rijswijk

Amsterdam

Ouder-
Amstel

Barendrecht

Oost-
zaan

Diemen

Zoeter-
woude

Veenen-
daal

Graft-
De Rijp

Albrandswaard

Rens-
woude

Hille-
gom

's-Graven-
deel

Leidschendam-
Voorburg

Noord-
wijker-
hout

Sliedrecht
Oud-

Beijer-
land

Enk-
huizenStede-

Broec

Blari-
cum

Zevenhuizen-
Moerkapelle

Leider-
dorp

Moor-
drecht

Edam-
Volendam

Maas-
sluis

Korendijk

Bussum

Bergschen-
hoek

Haarlem-
merliede c.a.

Berkel
en

Roden-
rijs

Voor-
schoten

Papen-
drecht

Heemstede

Hardinxveld-
Giessendam

Alblasser-
dam

Medem-
blik

Nieuw-Lekkerland

Capelle
a/d

IJssel

Oegst-
geest

Nieuwer-
kerk

a/d IJssel

Rozen-
burg

Hendrik-
Ido-

Ambacht

Schoon-
hoven

Krimpen
a/d IJssel

Benne-
broek

Archiefdiensten in de Randstadprovincies per 31 december 2006

·0 10 205
km

(c) Sector Kennis & Beleidsevaluatie, 21 juni 2007
Projectcode:C_200701_1044
Contactpersoon: Dhr. Gerton Pieters
Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden

1:6,765,137

Legenda

Provinciegrenzen

Gemeente zonder benoemde archivaris

Streekarchief Goeree-Overflakkee

Gemeentearchief Gorinchem

Stadsarchief Dordrecht / DiEP Alblasserdam, Cromstrijen, 
Dordrecht, Graafstroom, 's-Gravendeel, Hardinxveld-
Giessendam, Korendijk, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, 
Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zwijndrecht

Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg

Gemeentearchief Rotterdam (Albrandswaard, Barendrecht, 
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, 
Capelle a/d IJssel, Ridderkerk)

Gemeentearchief Schiedam

Samenwerkingsverband Vlaardingen, Maassluis

Historisch Archief Westland

Regionaal Historisch Centrum Delft, Pijnacker-Nootdorp,
Midden-Delfland, Rijswijk

Gemeentearchief Den Haag

Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg

Gemeentearchief Zoetermeer

Regionaal Archief Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, 
Rijnsburg, Warmond, Zoeterwoude

Streekarchief Midden-Holland

Streekarchief Rijnlands Midden

Streekarchief Rijnstreek

Het Utrechts Archief

Streekarchivariaat Vecht en Venen

Gemeentearchief Zeist

Streekarchivariaat Kromme Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug

Gemeentearchief Bunschoten

Archief Eemland

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Stadsarchief Almere

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

Streekarchief Naarden e.o.

Gemeentearchief Weesp

Stadsarchief Amsterdam e.o.

Waterlands Archief

Gemeentelijke Archiefdienst Zaanstad

Noord-Hollands Archief

Westfries Archief

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Nationaal Archief"
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Bijlage 2.  Overzicht inspecties 
 randstedelijke provincies

Gemeenten

Noord-Holland 

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Aalsmeer 17-04-1997 06-04-2007 Noord-Hollands Archief 04-07-2006

Alkmaar 27-02-2006 05-02-2003 RHC Alkmaar; goedgekeurd 
door GS 22-6-1993, nader 
aangepast 2004 

10-03-2007

Amstelveen 21-01-2004 voldoet niet aan 
de Regeling

Gemeentearchief Amsterdam 14-03-2007

Amsterdam 25-06-1997 circa 70 ruimten
voldoen deels aan 
de Regeling

Gemeentearchief Amsterdam 12-02-2004

Andijk 30-03-1998 10-03-1998 Westfries Archief 27-01-2004

Anna Paulowna 27-09-2004 06-09-2006 RHC Alkmaar 26-11-2003

Beemster 04-09-1997 28-04-1992 Waterlands Archief 24-08-2004

Bennebroek 28-11-1996 voldoet niet aan de 
Regeling

Noord-Hollands Archief 12-07-2005

Bergen 26-10-2004 voldoet nog niet aan de 
Regeling. Verbeteringen 
in begroting 2007 
opgenomen

RHC Alkmaar 12-02-2004 

Beverwijk 26-02-2004 13-05-2004 Noord-Hollands Archief 16-01-2004

Blaricum 31-01-2002 09-10-2003 Streekarchief Gooi en Vechtstreek 01-06-2006

Bloemendaal 15-06-2006 02-03-1994 Noord-Hollands Archief 21-09-2001

Bussum 12-12-1996 02-02-2007 Streekarchief Naarden e.o. 11-08-2004

Castricum 27-01-2005 11-10-2004 RHC Alkmaar 12-05-2005

Diemen 28-09-2000 21-11-1997 goedgekeurd door GS 21-11-1997 03-09-2004

Drechterland 11-06-1998 16-08-2004 Westfries Archief 19-06-2002

Edam-Volendam 11-09-1997 10-09-2004 Waterlands Archief 11-03-2004

Enkhuizen 06-04-1998 10-01-2007 Westfries Archief 19-08-2002

Graft-De Rijp 04-11-2004 24-11-2004 RHC Alkmaar 25-03-2004

Haarlem 20-11-2002 voldoen niet aan de 
Regeling

Noord-Hollands Archief; 
goedgekeurd door GS 28-6-2002

27-02-2006

Haarlemmer liede en 
Spaarnwoude 

13-12-2005 voldoet niet aan de 
Regeling

Noord-Hollands Archief 14-10-2003

Haarlemmer meer 30-10-2003 voldoen niet aan de 
Regeling

goedgekeurd door GS 9-10-2006 08-07-2004
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Gemeenten

Noord-Holland Noord-Holland 

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Harenkarspel 27-03-1997 08-10-2004 RHC Alkmaar 27-04-2006

Heemskerk 28-09-2006 20-07-2006 Noord-Hollands Archief 19-08-2002

Heemstede 29-06-2006 23-08-2006 Noord-Hollands Archief 25-05-2004

Heerhugowaard 22-02-2005 09-03-2007 RHC Alkmaar 04-11-2004

Heiloo 05-01-1997 13-07-2006 RHC Alkmaar 24-02-2005

Den Helder 03-12-1996 voldoen niet aan de 
Regeling

voldoet aan de eisen; 
goedgekeurd door GS 6 mei 
1987 en aange past. De archiefbe-
waar plaats Burgerlijke Stand is 
ontruimd in 2004

12-03-2004

Hilversum 22-09-2006 28-03-2007 goedgekeurd in tijdelijke situatie, 
besluit GS 19-10-2005

06-10-2006

Hoorn 17-03-1998 02-02-2007 Westfries Archief; goedgekeurd 
door GS 11-3-2004

11-12-2002

Huizen 13-03-1997 30-01-2007 Stadsarchief Naarden e.o. 10-11-2004

Koggenland
(nieuw per 1-1-2007)

- - Westfries Archief -

Landsmeer 30-09-1997 24-10-1996 Streekarchief Waterland 24-06-2004

Langedijk 02-11-2004 30-01-2001 RHC Alkmaar 23-03-2006

Laren 29-08-2001 22-10-2003 Streekarchief Gooi en Vechtstreek 01-05-2006

Medemblik
(nieuw per 1-1-2007)

- 23-12-2003 (Medemblik 
oud)

Westfries Archief -

Muiden 20-02-1997 18-8-1997 Streekarchief Naarden e.o. 27-06-2002

Naarden 15-07-1999 18-10-2004 Streekarchief Naarden e.o.; 
goedgekeurd door GS 3 april 2007

25-04-2002

Niedorp 21-10-2004 11-10-2005 RHC Alkmaar 23-06-2004

Oostzaan 29-03-2004 voldoet aan de Regeling, 
verklaring geen bezwaar 
volgt in de loop van 2007

Gemeentearchief Zaanstad 20-03-2000

Opmeer 07-04-1998 200-8-2004 Westfries Archief 05-11-2003

Ouder-Amstel 26-03-1998 03-04-2007 Gemeentearchief Amsterdam 29-11-2002

Purmerend 24-09-1998 23-08-1994 Streekarchief Waterland 27-10-2004

Schagen 29-02-2000 16-05-2001 RHC Alkmaar 08-10-2005
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Noord-Holland 

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Schermer 21-12-2004 14-02-2002 RHC Alkmaar 02-10-2003

Stede Broec 02-04-1998 23-06-2006 Westfries Archief 10-05-2006

Texel 09-10-2001 voldoet aan de Regeling P.M. 26-08-2002

Uitgeest 27-05-2004 voldoet niet aan de 
Regeling, aanpassing is 
opgestart

Noord-Hollands Archief 23-03-2004

Uithoorn 08-07-2004 09-06-2004 Noord-Hollands Archief 09-06-2006

Velsen 21-02-2002 01-10-2002 Noord-Hollands Archief 17-02-2006

Waterland 11-03-1999 23-08-1994 Streekarchief Waterland 08-12-2003

Weesp 21-09-2000 27-01-1995 Plannen goedgekeurd door GS 27-
1-1995. Klimaat voldoet niet

24- 05-2004

Wervershoof 26-03-1998 28-03-2007 Westfries Archief 09-01-2007

Wieringen 07-04-2005 05-02-2004 RHC Alkmaar 21-09-2006

Wieringermeer 23-09-2004 06-09-1999 RHC Alkmaar 26-01-2006

Wijdemeren 27-06-2002 12-08-2003 Streekarchief Gooi en Vechtstreek 24-05-2006

Wormerland 16-09-1997 25-11-1996 Streekarchief Waterland 27-05-2004

Zaanstad 28-01-1999 voldoen niet aan de 
Regeling

goedgekeurd door GS 9-4-1987; 
voldoet niet meer geheel aan de 
eisen

27-01-2003

Zandvoort 16-12-2003 verklaring geen bezwaar 
volgt in de loop van 2007

Noord-Hollands Archief 31-08-2004

Zeevang 01-07-1997 30-08-1995 Streekarchief Waterland 31-07-2003

Zijpe 28-09-2004 21-11-2002 RHC Alkmaar 20-01-2005
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Noord-Holland Zuid-Holland 

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Alblasserdam 07-12-2006 30-07-1961 Stadsarchief Dordrecht 13-03-2001

Albrandswaard 29-05-2006 05-04-1988 Gemeentearchief Rotterdam 03-09-1998

Alkemade 28-06-2005 archiefbewaarplaats
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt

24-08-1990 14-11-2005

Alphen aan den Rijn 03-06-1999 17-03-2004 29-07-1986 27-11-2006

Barendrecht 29-05-2006 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt

17-04-1990; gaat begin 2007 over 
naar Rotterdam

16-04-2003

Bergambacht 30-05-2006 25-10-1996 Streekarchief
Midden-Holland

08-06-1995

Bergschenhoek 13-09-2005 03-02-1982 Gemeentearchief
Rotterdam

06-05-2001

Berkel en Rodenrijs 
(per 1-1-2007 
gemeente 
Lansingerland)

28-09-2000 archiefbewaarplaats
is nu archiefruimte 

Gemeentearchief 
Rotterdam

01-11-2005 

Bernisse 14-03-2006 30-06-1987 Streekarchief Voorne Putten 
en Rozenburg

18-09-2003

Binnenmaas 28-01-1997 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt

naar Stadsarchief
Dordrecht in 2007

08-12-2005

Bleiswijk 27-11-1997 20-08-1982 Gemeentearchief Rotterdam 11-04-2001

Bodegraven 22-01-1998 07-10-1996 Streekarchief Rijnstreek 18-06-1996

Boskoop 13-06-2002 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als
archiefruimte gebruikt

01-07-1993 03-02-2005

Brielle 12-09-2006 02-11-1995 Streekarchief Voorne Putten 
en Rozenburg

02-11-2006

Capelle aan den IJssel 09-06-1997 03-04-1995 Gemeentearchief 
Rotterdam

26-09-2006

Cromstrijen 01-04-1997 archiefbewaarplaats
is nu archiefruimte

Stadsarchief Dordrecht 28-02-2005

Delft 29-05-1997 28-04-1986 08-05-1985
17-06-2004
(Martinus Nijhoffl aan)

28-11-2006

Dirksland 22-05-1975 archiefbewaarplaats is nu 
archiefruimte

Streekarchief 
Goeree-Overfl akkee

02-03-2004

Dordrecht 01-01-1996 10-11-2005 23-02-2004 27-09-2006

Giessenlanden 30-03-2006 17-07-2002 29-12-1988 02-05-2001
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Zuid-Holland 

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Goedereede 20-02-1997 12-07-1970 Streekarchief
Goeree-Overfl akkee

16-04-2002

Gorinchem 31-08-2006 23-03-1994 30-11-2006 22-11-2006

Gouda 28-06-2004 voldoet aan de Regeling,
nog niet gemeld aan GS

Streekarchief Midden-Holland
23-3-1994
voldoet niet aan de Regeling

27-11-2006

Graafstroom 28-11-2006 02-06-1987 Stadsarchief Dordrecht 30-08-2004

‘s-Gravendeel 27-06-2006 06-09-1982 Stadsarchief Dordrecht 04-07-2006

’s-Gravenhage 23-06-2006 26-10-1985 11-09-1996 07-11-2001

Hardinxveld-
Giessendam

19-12-1996 17-03-1987 Stadsarchief 
Dordrecht

07-05-2001

Hellevoetsluis 29-06-2006 14-03-1995 Streekarchief Voorne Putten 
en Rozenburg

30-03-2000

Hendrik-Ido-Ambacht 16-12-1997 27-03-1986 Stadsarchief Dordrecht 13-06-2002

Hillegom 15-05-1997 06-12-1995 21-12-1982 bewaarplaats
voldoet niet aan de Regeling

28-09-2004

Jacobswoude 23-12-2004 06-12-1995 Streekarchief Rijnlands Midden 21-09-1995

Katwijk 31-10-1996 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt

27-04-2000 23-09-2004

Korendijk 11-03-1997 21-10-1988 Stadsarchief Dordrecht 18-02-2004

Krimpen aan den IJssel 28-09-2006 14-03-1997 Streekarchief Midden-Holland 11-11-1999

Leerdam 29-06-2000 archiefbewaarplaats
wordt tevens als
archiefruimte gebruikt

10-3-1987 09-05-2003

Leiden 12-03-2004 meerdere archiefruimten 
voldoen niet aan de 
Regeling

24-2-1995 27-10-2005

Leiderdorp 12-06-1998 12-03-1993 Regionaal Archief Leiden 03-02-1998

Leidschendam-
Voorburg

28-09-2004 archiefbewaarplaats
Leidschendam wordt 
tevens als archiefruimte 
gebruikt

21-04-1998 (Leidschendam)
3-12-2001 (Voorburg)

07-06-2006

Liemeer 23-11-2004 24-02-1995 Streekarchief Rijnlands Midden 23-04-2003

Liesveld 28-06-2005 25-01-1990 Stadsarchief Dordrecht 30-10-2003

Lisse 11-09-1997 archiefbewaarplaats
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt

20-03-1981 18-03-2004
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Zuid-Holland 

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Maassluis 31-05-2005 18-08-1976 Stadsarchief Vlaardingen 27-05-2003

Middelharnis 05-02-1998 27-03-1986 Streekarchief 
Goeree-Overfl akkee

29-09-2006

Midden-Delfl and 27-09-2005 archiefbewaarplaats
is nu archiefruimte 

Regionaal Historisch
Centrum Delft

16-03-2004

Moordrecht 19-12-2006 archiefbewaarplaats
is nu archiefruimte

Streekarchief Midden-Holland -

Nederlek 20-06-2006 30-12-1988 Streekarchief Midden-Holland 15-02-2001

Nieuw-Lekkerland 12-10-2006 06-06-1990 Stadsarchief Dordrecht 16-10-2003

Nieuwerkerk 
aan den IJssel

12-03-1997 26-09-1989 Streekarchief Midden-Holland 28-02-1997

Nieuwkoop 30-01-1997 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Streekarchief Rijnlands Midden 17-06-2004

Noordwijk 19-12-2006 09-10-1985 Regionaal ArchiefLeiden 30-11-2004

Noordwijkerhout 31-10-1996 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt

02-09-2004 23-08-2005

Oegstgeest 21-11-1996 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt

26-10-1999 28-04-2003

Oostfl akkee 14-11-1996 17-03-1987 Streekarchief
Goeree-Overfl akkee

24-11-1999

Oud-Beijerland 23-10-1997 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt

26-03-1996 29-01-2004

Ouderkerk 29-01-1998 05-09-1985 Streekarchief Midden-Holland 08-09-1999

Papendrecht 30-05-1996 06-02-1991 Stadsarchief Dordrecht 03-02-2003

Pijnacker-Nootdorp 29-06-2006 28-08-1996 Regionaal Historisch
Centrum Delft 

07-06-2001

Reeuwijk 19-11-1990 23-03-1990 Streekarchief Rijnstreek 06-09-1996

Ridderkerk 18-04-2006 24-04-2005 Gemeentearchief Rotterdam 19-01-2005

Rijnwoude 01-07-2004 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Streekarchief 
Rijnlands Midden

09-09-1999

Rijswijk 14-03-2006 23-08-1994 Regionaal Historisch
Centrum Delft

15-01-2004

Rotterdam 01-07-2004 ca. 43 ruimten, voldoen 
deels niet aan de Regeling

13-10-1998 12-07-2004

Zuid-Holland 
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Zuid-Holland 

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Rozenburg 14-12-2006 04-07-1990 Streekarchief Voorne Putten 
en Rozenburg 

29-05-2006

Schiedam 04-10-1999 08-03-1983 15-12-1997 08-11-2006

Schoonhoven 29-05-1997 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Streekarchief Midden-Holland 21-01-2004

Sliedrecht 28-06-2004 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Stadsarchief Dordrecht 10-04-2001

Spijkenisse 02-06-1999 archiefbewaarplaats is
nu archiefruimte

Streekarchief Voorne-Putten 
enRozenburg

13-01-1996

Strijen 24-04-2001 11-03-1998 Stadsarchief Dordrecht 19-01-2000

Teylingen
(nieuw per 1-1-2006)

- archiefbewaarplaatsen
Sassenheim en Voorhout 
worden tevens gebruikt 
als archiefruimten 

In 2007 naar Regionaal Archief 
Leiden

14-01-2005

Ter Aar 04-03-2004 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Streekarchief Rijnlands Midden 15-06-2004

Vlaardingen 08-12-1999 voldoet aan de Regeling, 
nog niet gemeld aan GS

27-05-1993 17-11-2006

Vlist 26-09-2006 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Streekarchief Midden-Holland 08-04-1998

Voorschoten 31-10-1996 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt

23-10-1986; voldoet niet aan de 
regeling

25-04-2006

Waddinxveen 25-08-2004 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Streekarchief Midden-Holland 31-08-1994

Wassenaar 05-07-1999 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt 

Klimaatbeheersing
wordt in 2007 aangebracht

20-12-2006

Westland 27-04-2004 archiefruimten in
voormalige gemeente-
huizen voldoen aan de 
Regeling

Historisch Archief
Westland 

11-10-2006

Westvoorne 01-12-2006 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Streekarchief Voorne Putten 
en Rozenburg

26-08-1993

Zederik 26-03-2007 archiefbewaarplaats 
wordt tevens gebruikt 
als archiefruimte

02-04-1991 10-12-2001

Zevenhuizen-
Moerkapelle

01-04-1997 02-04-2003 Streekarchief 
Midden-Holland

02-04-2003

Zoetermeer 01-01-1995 archiefbewaarplaats
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt

28-02-1984 03-11-2006

Zoeterwoude 22-12-1994 12-07-2001 Regionaal Archief Leiden 18-08-2003

Zwijndrecht 24-02-1994 archiefbewaarplaats 
is nu archiefruimte

Stadsarchief Dordrecht 12-06-1997
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Utrecht

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Abcoude 21-11-1999 voldoet niet aan de 
Regeling

De Ronde Venen 20-04-2004

Amerongen: per 1 januari 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug. (zie aldaar).

Amersfoort 29-06-1999 voldoet aan de Regeling Archief Eemland
GS 04-11-1980 
Goedkeuring klimaatinstallatie
GS 20-10-2006

2006

Baarn 25-08-1999 voldoet aan de Regeling Archief Eemland 18-05-2004

De Bilt 21-12-1999 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt
voldoet aan de Regeling

27-03-1984 (bouw); 24-07-1998 
(aanbouw): voldoet niet aan de 
Regeling

12-02-2003

Breukelen 21-12-1999 29-01-2004
voldoet aan de Regeling

Streekarchief Rijnstreek (tijdelijk)
27-04-2004

28-01-2004

Bunnik 28-01-1999 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt
voldoet aan de Regeling

1. Archiefbewaarplaats Bunnik 
GS 16-10-1995 en 07-12-2000 
(klimaatinstallatie).
2. Streekarchivariaat Kromme 
Rijngebied –Utrechtse Heuvelrug

20-10-2004

Bunschoten 24-09-1998 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt
voldoet aan de Regeling

08-04-1986
07-12-1999 (klimaatinstallatie)

1999

Doorn: per 1 januari 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug. (zie aldaar).

Driebergen – Rijsenburg: per 1 januari 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug. (zie aldaar).

Eemnes 28-01-2002 voormalige archief-
bewaarplaats. voldoet 
niet aan de Regeling

Archief Eemland 27-02-2001

Houten 26-01-1999 voldoet aan de Regeling 1. Archiefbewaarplaats in het 
gemeentehuis, Het Kant 2: 
verbouw goedgekeurd GS 
31-01-2006.
2. Streekarchivariaat Kromme 
Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug

20-10-2004

Leersum: per 1 januari 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug. (zie aldaar).

Leusden 28-10-1999 voormalige archief-
bewaarplaats, aange-
wezen als archiefruimte 
bij Rb 29-4-1999 voldoet
grotendeels aan de 
Regeling

Archief Eemland 01-06-1988

Loenen 21-12-1999 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt
voldoet aan de Regeling

25-11-1994 12-02-2003
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Utrecht

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Lopik 17-02-2004 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt
voldoet aan de Regeling

22-10-1982 (bouw); 
13-01-1995 (verbouw); 
29-04-2005 (klimaatinstallatie)

15-02-2007

Maarn: per 1 januari 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug. (zie aldaar).

Maarssen 29-03-1993 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als 
archiefruimte gebruikt
voldoet aan de Regeling

02-05-1991. Voldoet niet 
meer aan de eisen

12-02-2003

Montfoort 22-12-1997 voldoet aan de Regeling Streekarchief Rijnstreek 02-03-2004

Nieuwegein 02-07-1998 voldoet grotendeels als 
tijdelijke archiefruimte

29-06-2000: aanwijzing archief-
bewaarplaats Het Utrechts Archief 
als tijdelijke gemeentelijke 
archiefbewaarplaats

2006

Oudewater 04-09-1997 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt voldoet 
aan de Regeling

27-07-1998 30-05-2002

Renswoude 29-06-1999 voldoet niet 
aan de Regeling

Archief Eemland 17-12-1991

Rhenen 15-12-1998 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt voldoet 
aan de Regeling

1. Archiefbewaarplaats in 
gemeentehuis goedgekeurd GS 
04-12-2001;
2. Streekarchivariaat Kromme 
Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug 

2006

De Ronde Venen 27-01-1994 Archiefruimte 
nog niet getoetst

07-06-1993 14-02-2003

Soest 19-09-1996 Aparte archiefruimte in 
kelder laatst getoetst 
11-02-2002
nog onduidelijk of deze 
geheel voldoet aan de 
Regeling

11-12-1989 (bouw); 
29-06-2006 (klimaat-installatie)

2006

Utrecht 14-10-2004 voldoen niet aan de 
Regeling

20-01-2005: goedkeuring GS 
verandering inrichting (interne 
verbouwing) depots R-toren) 
Depots G-toren voldoen niet aan 
de Regeling

sep-05

Utrechtse Heuvelrug
(nieuw per 1-1-2006)

- - archiefruimte in 
vm gemeentehuis 
Driebergen-Rijsenburg 
per 01-01-2006 voldoet 
als tijdelijke archiefruimte
- archiefruimte in vm. 
Gemeentehuis Leersum 
per 01-01-2006 voldoet 
als tijdelijke archiefruimte

Streekarchivariaat Kromme 
Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug
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Utrecht

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Veenendaal 27-04-2005 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt voldoet 
aan de Regeling

04-12-1996 (bouw); 
07-04-1998 (inrichting)

02-02-1993

Vianen 17-11-1987 voldoet grotendeels als 
tijdelijke archiefruimte

15-12-2005: aanwijzing 
archiefbewaarplaats Streekarchief 
Rijnstreek en gemeente IJsselstein 
als tijdelijke gemeentelijke 
archiefbewaarplaatsen van Vianen

2005

Wijk bij Duurstede 27-10-1987 voldoet aan de Regeling Streekarchivariaat Kromme 
Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug
19-02-1980; 18-11-2003 (herstel na 
calamiteit)

2004

Woerden 24-04-2003 nog niet getoetst door PAI 23-03-1994 1994

Woudenberg 19-12-1996 voldoet niet 
aan de Regeling

Archief Eemland 11-12-1985

IJsselstein 04-10-2001 archiefbewaarplaats 
wordt tevens als archief-
ruimte gebruikt voldoet 
aan de Regeling 

22-03-1999 28-05-2002

Zeist 30-01-2006 voldoen niet 
aan de Regeling

23-03-1983 voldoen niet 
meer aan de Regeling

29-09-2006
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Flevoland

Instelling Archiefver-
ordening

Archiefruimten: 
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Almere 2001 voldoet niet 
aan de Regeling

Geen goedgekeurde 
archiefbewaarplaats

03-07-2002

Dronten jaren ‘80 voldoet niet 
aan de Regeling

Nieuw Land Erfgoedcentrum 18-06-2002

Lelystad 1996 voldoet aan de Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum 02-07-2002

Noordoostpolder 1968 voldoet niet 
aan de Regeling

Geen goedgekeurde 
archiefbewaarplaats

11-06-2002

Urk 2006 voldoet niet 
aan de Regeling

Nieuw Land Erfgoedcentrum 20-08-2002

Zeewolde 1997 voldoet niet aan de 
Regeling, aanpassing
is opgestart

Nieuw Land Erfgoedcentrum 25-06-2002
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Noord-Holland 

Regiokorps Archiefver-
ordening

Archiefruimten:
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Amsterdam-
Amstelland 

26-06-1997 voldoet grotendeels aan 
de Regeling

GA Amsterdam 21-12-2006

Gooi en Vechtstreek 15-12-2006 voldoet niet aan de 
Regeling; het korps gaat 
de archiefbewaarplaats 
van Streekarchief Gooi en 
Vechtstreek
gebruiken als 
archiefruimte

Streek archief Gooi en Vechtstreek 08-06-2005

Kennemerland 23-09-2004 voldoet niet aan de 
Regeling

Noord-Hollands Archief 03-05-2005

Noord-Holland-Noord 15-05-1998 16-08-2004 RHC Alkmaar 24-11-2005

Zaanstreek-Waterland 12-10-2001 22-11-2004 Gemeentearchief Zaanstad 13-12-2004

Zuid-Holland 

Rijnmond 05-06-2000 archiefruimten voldoen 
niet aan de Regeling

Gemeentearchief Rotterdam 15-11-2001

Haaglanden 04-02-1998 07-11-2001 Haags Gemeentearchief 25-10-2001

Hollands Midden - voldoet niet aan 
de Regeling

Regionaal Archief Leiden 08-02-2005

Zuid-Holland Zuid 03-07-1997 archiefruimte voldoet 
deels niet aan de 
Regeling

Stadsarchief Dordrecht/DiEP 26-1-2005

Utrecht

Utrecht 12-04-1999 voldoet met fl ankerende 
maatregelen aan de 
Regeling

Het Utrechts Archief 21-02-2007

Flevoland

Flevoland 2000 voldoet grotendeels 
aan de Regeling

Nieuw Land Erfgoedcentrum 2002

Regiopolitie
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Waterschappen

Noord-Holland 

Waterschap /
Hoogheemraad-
schap

Archiefver-
ordening 
vastgesteld
door
Algemeen 
Bestuur

Archiefruimte /
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht

07-05-1998 17-04-2003; een nieuw 
in gebruik te nemen 
archiefruimte voldoet 
niet aan de Regeling

Amstel, Gooi en Vecht, 
goedgekeurd door GS 12-06-2002 

14-11-2002

Hoogheemraad-
schap Hollands 
Noorderkwartier

27-05-2005 voldoet niet aan de 
Regeling

Waterlands Archief, 
RHC Alkmaar, Westfries Archief

06-2005

Zuid-Holland 

Hoogheemraadschap 
Rijnland

19-01-2005 archiefbewaarplaats is 
tevens archiefruimte

29-10-1999 14-06-2005

Hoogheemraadschap
Delfl and

16-09-2004 archiefbewaarplaats is 
tevens archiefruimte

17-06-2004 04-12-2006

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

30-03-2005 archiefbewaarplaats is
tevens archiefruimte 

13-06-2005 23-08-2006

Hollandse Delta 21-11-2006 tijdelijke huisvesting,
nieuwbouw in volle gang

Gemeentearchief Rotterdam 07-04-2005

Utrecht

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden

06-07-1998 nog niet getoetst door PAI Streekarchief Rijnstreek -

Waterschap Vallei 
en Eem

06-01-1997 voormalige 
archiefbewaarplaats 
goedgekeurd door GS 
16-07-1998

Archief Eemland

Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

Zie Noord-
Holland

Flevoland

Waterschap
Zuiderzeeland

1999 voldoet  aan de Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum 10-09-2002
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Noord-Holland 

Gemeenschap-
pelijke regeling

Archiefver-
ordening 
vastgesteld
door
Algemeen 
Bestuur

Archiefruimte /
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Gewest Gooi en Vecht - voldoet niet 
aan de Regeling

Streekarchief Het Gooi en 
Vechtstreek 

10-12-2004

Hulpverleningsdienst 
Kennemerland 

- voldoet niet 
aan de Regeling

Noord-Hollands Archief 11-12-2006

Intergemeentelijk
Samenwerkings-
orgaan Waterland

12-07-1999 de archiefbewaarplaats 
van streekarchief 
Waterland wordt 
gebruikt als archiefruimte

 Streekarchief Waterland  23-10-2003

Milieudienst IJmond 15-11-2005 voldoet grotendeels 
aan de Regeling

Noord-Hollands Archief 01-07-2004

Utrecht 

Gemeenschap-
pelijke regeling

Archiefver-
ordening 
vastgesteld
door
Algemeen 
Bestuur

Archiefruimte /
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Bestuur Regio Utrecht 
(BRU) te Utrecht

15-12-2004 voldoet niet 
aan de Regeling

Het Utrechts Archief 02-12-2004

Brandweer Regio 
Utrechts Land 
(BRUL), vanaf 2006 
Veiligheidsregio 
Utrecht te Utrecht

10-11-2004 I.v.m. ontbreken 
archiefruimte en beperkt 
historisch archief zijn 
in overleg met PAI 
brandwerende kasten 
aangeschaft

Het Utrechts Archief 05-07-2004

Instituut Zorgverze-
kering Ambtenaren 
(IZA Nederland) te 
Nieuwegein

- voldoet niet 
aan de Regeling

Nationaal Archief (?) 25-09-2006

Interprovinciale 
ziektekostenregeling 
(IZR) te Harderwijk

- archief in 2006 over-
gebracht naar archief-
ruimte Provincie Utrecht

2006

Milieudienst Noord-
West Utrecht te 
Breukelen

30-06-2005 voldoet niet 
aan de Regeling

RHC Vecht en Venen te Breukelen 
(m.i.v. 2008)

2004

Organisaties op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen
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Utrecht 

Gemeenschap-
pelijke regeling

Archiefver-
ordening 
vastgesteld
door
Algemeen 
Bestuur

Archiefruimte /
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Milieudienst Zuidoost 
Utrecht te Zeist

Concept-
archief-
verordening 
2004 nog niet 
vastgesteld: 
archiefver-
ordening 
gemeente 
Zeist is van
toepassing

voldoet niet 
aan de Regeling

Gemeentearchief Zeist 2005

Monumenten en 
Welstand te Bunnik

Archiefver-
ordening 
gemeente 
Bunnik is van 
toepassing

voldoet niet aan de 
Regeling. Brandwerende 
kast wordt aangeschaft 
gezien beperkte omvang 
archief (2007)

Het Utrechts Archief 2006

Sociale Dienst Baarn, 
Bunschoten, Soest 
(BBS) te Soest

concept post- 
en archief-
regeling 2006

archiefruimte van de 
gemeente Soest

Gemeente Soest 25-08-2005

Veiligheidsregio 
Utrecht

05-07-2006 zie bij BRUL Het Utrechts Archief

Woonwagenschap 
regio Zeist te Zeist

Geen archief-
verordening: 
verordening 
gemeente 
Zeist is van 
toepassing

voldoet niet 
aan de Regeling

Gemeentearchief Zeist 2005

Flevoland 

Gemeenschap-
pelijke regeling

Archiefver-
ordening 
vastgesteld
door
Algemeen 
Bestuur

Archiefruimte /
verklaring geen 
bezwaar GS resp. 
Getoetst aan de 
Regeling

Archiefbewaarplaats: 
goedkeuring GS

Laatste 
inspectie(s) 
door GS 
(PAI)

Hulpverleningsdienst
Flevoland

- voldoet niet 
aan de Regeling

Nieuw Land Erfgoedcentrum 10-09-2002
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Stand van zaken per 31-12-2006 overbrenging bestuurs-archieven provincies, gemeenten en 
waterschappen in de vier randstadprovincies, in het kader van de verkorte overbrengingstermijn 
Archiefwet 1995. 
Dienstarchieven, bouwvergunningenseries e.d. zijn in dit overzicht niet opgenomen.
Met bewerking wordt bedoeld inventarisatie en materiële verzorging volgens archiefwettelijke 
regels en LOPAI-brochure 1994.

Deels bewerkt:  tot 1970 of daarna wel bewerkt, of een aantal archieven van rechtsvoorgangers zijn 
geheel bewerkt, een ander deel nog niet.

Niet bewerkt:  er is nog niets gedaan aan de bewerking van de archieven over de periode van circa 
1945-1975. 

Noord-Holland 

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Provincie
Noord-Holland

Ja Ja, t/m 1989 - - - -

Gemeenten

Aalsmeer Ja Ja, tot 1985 - - - -

Alkmaar Ja Ja, tot 1988 - - - -

Amstelveen Ja Nee, tot 1939 
(i.v.m. verhuizing 
GA Amsterdam)

- - - -

Amsterdam Ja Ja - - - -

Andijk Ja Ja - - - -

Anna Paulowna Ja Ja, tot 1980 - - - -

Beemster Nee Ja, tot 1990 Nee Voor blok 
1930-1969
herbewerking 
noodzakelijk; 
Ja 1970-1990

Nee Ja

Bennebroek Ja (tot 1975) Ja (tot 1975) - - -

Bergen Ja (tot 1980) Ja, tot 1989 - - - -

Beverwijk Nee Nee (t/m 1926 
overgebracht)

Ja, bijna 
afgerond

Ja, met eigen 
medewerkers

Ja Ja (eigen 
personeel)

Blaricum Ja, t/m 1989 Ja, t/m 1979 - - - -

Bloemendaal Ja (tot 1988) Ja - - -

Bussum Ja Ja - Ja,
deel 1919-1994

Nee -

Castricum Ja Ja, tot 1980 - - - -

Diemen Ja Ja, tot 1988 - - - -

Drechterland Ja Ja - - - -

Edam-Volendam Nee Ja, tot 1970 Ja Blok 1930-1970
herbewerking 
noodzakelijk; 
Nee 1971-1989

Nee Nee

Enkhuizen Ja Nee, wel tot 1922 - Nee Ja -

Graft-de Rijp Ja Ja, tot 1980 - - - -

Bijlage 3.  Bewerking en verkorte 
    overbrenging in de 
    randstadprovincies
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Noord-Holland 

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Haarlem Nee Geen offi ciële 
overbrenging, 
archief staat ter 
bewerking in 
depot van NHA

Ja Ja Nee Ja

Haarlemmerliede /
Spaarnwoude

Ja, t/m 1989 Komt binnenkort - - - -

Haarlemmermeer Ja Ja, tot 1979, deels 
tot 1985

Ja Ja Nee Ja

Harenkar spel Ja Ja, tot 1989 - - - -

Heems kerk Nee Nee (wel tot 1929) Ja, voor een 
groot deel 
bewerkt

Ligt stil Nee Nee

Heemstede Ja Ja, tot 1990 - - - -

Heerhugowaard Ja Ja, tot 1975 - - - -

Heiloo Ja Ja, tot 1985 - - - -

Den Helder Ja Ja, tot 1918 Ja (deel 
1919-1994)

Ja Ja Ja

Hilversum Ja Ja, t/m 1989 - - - -

Hoorn Ja Ja Ja Ja Nee Ja, 
structureel
meerjaren-
begrotingen

Huizen Ja Ja - - Nee -

Landsmeer Nee Ja, tot 1970 Ja Blok 1930-1969
herbewerking 
noodzakelijk; 
Nee1970-1990;
[Ilpendam 
1970-1990 
herbewerking 
noodzakelijk]

Nee Nee

Langedijk Ja Ja, tot 1989 - - - -

Laren Ja, t/m 1989 Ja, t/m 1979 - - - -

Medemblik Ja Ja - - - -

Muiden Nee Nee, wel tot circa 
1930

Ja (gedeelte 
1930-1985)

Nee Nee Nee

Naarden Nee Nee, wel tot circa 
1941

Ja Ja, 
deel 1941-1981

Ja Ja

Niedorp Nee Nee, tot 1970 Ja Nee Nee Nee

Noorder 
Koggen land

Nee Nee, wel 
rechtsvoor gangers 
tot 1927/1946

Ja Ja, 1927-1978 Nee Ja, 
structureel
meerjaren-
begrotingen 

Obdam Ja Ja - - - -

Oostzaan Ja Ja, t/m 1973 - - - -

Opmeer Nee Nee, wel tot 
1947/1959

Ja Ja Ja -

Ouder-Amstel Nee Ja, tot 1969 Ja Ja Nee Ja

Purmerend Ja Ja, t/m 1974 - - - -

Schagen Ja Ja, tot 1979 - - - -

Schermer Ja Ja, tot 1992 - - - -
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Noord-Holland 

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Stede Broec Nee Nee, wel tot 1924 Ja Ja, 
deel 1922-1978

Nee Ja, 
structureel
meerjaren-
begrotingen

Texel Nee Nee, tot 1928 wel Ja (deel 
1928-1980)

Nee Nee Ja

Uitgeest Ja, t/m 1980 Ja, t/m 1980 - - - -

Uithoorn Ja, t/m 1990 Ja - - - -

Velsen Ja t/m 1975 Ja - - - -

Waterland Nee Nee, wel deels tot 
1970

Ja, deel 1970-
1990

Ja Ja Ja, eigen 
persoNeel

Weesp Ja Ja - - - -

Wervers hoof Nee Nee, wel tot 1938 Ja Ja, deel 
1938-1978

Nee Ja, 
structureel
meerjaren-
begrotingen

Wester 
Koggenland

Nee Nee, wel tot 
1926/1949

Ja Ja Nee Ja, 
structureel
meerjaren-
begrotingen

Wieringen Ja Ja, tot 1980 - - - -

Wieringermeer Ja Ja, tot 1995 - - - -

Wognum Nee Nee, tot 1940 Ja Ja, 1940-1978 Nee Ja, in eigen 
beheer en 
structureel
meerjaren-
begrotingen

Wormerland Nee Nee, wel tot 1970 Ja Nee; 
bovendien 
herbewerking 
noodzakelijk

Nee Nee

Wijde Meren Ja Ja, tot 1990 - - - -

Zaanstad Ja Ja, tot 1974 Ja Ja Nee Nee

Zandvoort Ja, t/m 1989 Ja - - - -

Zeevang Nee Nee, wel tot 1970 Ja, 1970-1990 
gedeelten

Nee Nee Nee

Zijpe Ja Ja, tot 1990 - - - -

Waterschappen

HHR AGV Ja Ja - - - -

HHR Hollands 
Noorderkwartier 

Nee Nee Deels Ja Nee Nee

HHR Noord-
hollands 
Noorder kwartier 
te Alkmaar

1919-1993 - Ja Ja Nee In bespreking
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Zuid-Holland 

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Provincie
Zuid-Holland

Ja, t/m 1985 Nee Ja Ja Nee Ja

Gemeenten

Alblasserdam Ja Ja, t/m 1975 
(gedeeltelijk) 

Nee Nee Ja Nee

Albrandswaard Ja Ja, t/m 1984 Nee Nee Ja Nee

Alkemade Ja Ja, t/m 1990 Nee Ja Ja Nee

Alphen aan den 
Rijn

Ja Ja, t/m 1989 Nee Nee Ja Nee

Barendrecht Ja, t/m 1988 Nee, gepland 
in 2008

Ja Ja Nee Ja

Bergambacht Ja Ja, t/m 1984 Nee Nee Ja Nee

Bergschenhoek Ja Ja, t/m 1988 Nee Nee Ja Nee

Berkel en 
Rodenrijs

Ja Ja, t/m 1990 Nee Nee Ja Nee

Bernisse Nee Ja, t/m 1950
Abbenbroek t/m 
1979
Geervliet t/m
ca. 1950
Heenvliet t/m
ca. 1950
Zuidland t/m 
ca. 1925

Nee Nee Ja Nee

Binnenmaas Nee Westmaas/Mijns-
heerenland t/m 
1949
Puttershoek t/m 
1923
Maasdam t/m 1930
Heinenoord t/m 
1936

Nee Nee Ja Ja, in 2007
door extern 
bureau

Bleiswijk Ja Ja, t/m 1977 Nee Nee Ja Nee

Bodegraven Ja Ja, t/m 1980 Ja, periode 
1981 -1990 
wordt 
in 2008 
overgebracht

Ja Ja Ja

Boskoop Nee, 
1929-2000 in 
bewerking

Ja, t/m 1928 Ja Ja Nee Ja

Brielle Ja Ja, t/m 1979 Nee Nee Ja Nee

Capelle aan den 
IJssel

Nee Ja, t/m 1949
in 2007 
overbrenging t/m 
1990 verwacht

Ja Ja Ja Ja

Cromstrijen Ja Ja, t/m 1983 Nee Nee Ja Nee

Delft Ja, t/m 1999 Nee, verwacht in 
2007 

Nee Ja, door diverse 
bewerkings-
bureaus

Nee Ja

Dirksland Ja Ja, t/m 1985 Nee Nee Ja Nee

Dordrecht Ja Ja, t/m 1990 Nee Nee Ja Nee
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Zuid-Holland 

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Giessenlanden Ja Ja t/m 1985 Ja Nee Ja Nee

Goedereede Ja Ja, t/m 1985 Nee Nee Ja Nee 

Gorinchem Ja Ja, t/m 1985 Nee Nee Ja Nee

Gouda Ja, t/m 1975 Ja, t/m 1975 Nee Nee Ja Nee

Graafstroom Nee Ja,
Bleskensgraaf t/m 
1950
Brandwijk t/m 1941
Goudriaan t/m 
1950
Molenaarsgraaf 
t/m 1946
Ottoland t/m 1946
Oud-Alblas t/m 
1940
Wijngaarden t/m 
1941

Nee Nee Ja Nee

’s-Gravendeel Nee Ja, t/m 1936
in 2007 wordt de 
periode t/m 1990 
overgebracht

Nee Nee Ja Nee

‘-Gravenhage Ja  Ja, t/m 1991 Nee Nee Ja Nee

Hardinxveld-
Giessendam

Nee Ja, t/m 1955 Nee Nee Ja Nee

Hellevoetsluis Nee Ja, 
Hellevoetsluis t/m 
1989
Nieuw-Helvoet t/m 
1959
Nieuwenhoorn t/m
1980

Nee Nee Ja Nee

Hendrik-Ido-
Ambacht

Nee Nee Ja start in 2007,
1858-1985,
door bewer-
kingsbureau

Nee Ja

Hillegom Ja Ja, t/m 1990 Nee Ja Ja Ja

Jacobswoude Ja Ja, t/m 1989 Nee Nee Ja Nee

Katwijk Ja Ja, 1985 Nee Nee Ja Nee

Korendijk Nee Ja, Goudswaard
t/m 1947
Nieuw-Beijerland
t/m 1941
Piershil t/m 1941
Zuid-Beijerland
t/m 1935

Nee Nee Ja Nee

Krimpen 
aan den IJssel

Ja Ja, t/m 1979 Nee Nee Ja Nee

Leerdam Ja Ja, t/m 1985 Nee Nee Ja Nee

Leiden Ja Ja, t/m 1995 Ja, de helft Ja Nee Ja

Leiderdorp Ja Ja, t/m 1980 Nee Nee Ja Nee

Leidschendam-
Voorburg

Nee Ja, Leidschendam
t/m 1938,
Voorburg t/m 1965

Nee Ja Ja Ja, Leidschen-
dam 1990, 
Voorburg 
1966-1979

Liemeer Ja Ja, tot 1990 Nee Nee Ja Nee
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Zuid-Holland 

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Liesveld Nee Ja, Groot-Ammers 
t/m 1930
Langerak t/m 1935
Nieuwpoort t/m 
1935
Streefkerk t/m 
1935

Nee Nee Ja Nee

Lisse Ja Ja, t/m 1989 Nee Nee Ja Nee

Maassluis Nee Ja, t/m 1920 Nee Nee Ja Ja, 1920 - 1980

Middelharnis Ja Ja, t/m 1985 Nee Nee Ja Nee

Midden-Delfl and Nee Nee Nee Nee Ja Nee

Moordrecht Ja Ja, t/m 1976 Nee Nee Ja Nee

Nederlek Ja Ja, t/m 1984 Nee Nee Ja Nee

Nieuw-Lekkerland Nee Ja, t/m 1924 uiter-
lijk in 2008 wordt 
de periode t/m 
1990 overgebracht

Nee Nee Ja Ja

Nieuwerkerk aan 
den IJssel

Ja Ja, t/m 1975 Nee Nee Ja Nee

Nieuwkoop Ja Ja, t/m 1990 Nee Nee Ja Nee

Noordwijk Nee Ja, t/m 1935 Nee Nee Ja Nee

Noordwijkerhout Ja Ja, t/m 1980 Nee Nee Ja Nee

Oegstgeest Ja, t/m 1999 Nee, wordt aan
gewerkt t/m 1989

Nee Ja Ja Ja

Oostfl akkee Ja Ja, t/m 1985 Nee Nee Ja Nee

Oud-Beijerland Ja Ja, t/m 1960 Nee Nee Ja Nee

Ouderkerk Ja Ja, t/m 1984 Nee Nee Ja Nee

Papendrecht Nee Ja, t/m 1937
in 2007 wordt de 
periode t/m 1985 
overgebracht

Nee Nee Ja Ja

Pijnacker-
Nootdorp

Nee, 
Pijnacker 
tot 1993
Nootdorp 
tot 1930

Nee Nee Nee Ja Ja

Reeuwijk Nee Ja, tot 1964 Ja Ja, deel
1948-1988

Ja Ja

Ridderkerk Nee Ja, t/m 1969 Nee Nee Ja Nee

Rotterdam Ja Ja, t/m 1975 bij vele 
dienstonderdelen
tot in de Jaren 90

Ja Nee Ja Nee

Rozenburg Ja Ja, t/m 1979 Nee Nee Ja Nee

Rijnwoude Ja Ja, t/m 1990 Nee Nee Ja Nee

Rijswijk Ja Ja, t/m 1978 Ja, 1978 
- 2000 moet 
nog bewerkt 
worden

Ja Ja Ja

Schiedam Ja Ja, t/m 1979 Nee Ja Ja Ja

Schoonhoven Ja Ja, t/m 1984 Nee Nee Ja Nee

Sliedrecht Nee Ja, t/m 1970
in 2007 wordt de 
periode t/m 1986 
overgebracht

Nee Nee Ja Nee
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Zuid-Holland 

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Spijkenisse Nee Ja, 
Hekelingen t/m 
1965
Spijkenisse t/m
1979

Nee Nee Ja Nee

Strijen Nee Ja, t/m 1925
in 2007 wordt de 
periode t/m 2007 
overgebracht

Nee Nee Ja Ja

Ter Aar Ja Ja, t/m 1990 Nee Nee Ja Nee

Teylingen Ja Ja, t/m1990 Nee Nee Ja Nee

Vlaardingen Nee Ja, t/m 1970 Nee Nee Ja Ja

Vlist Ja Ja, t/m 1984 Nee Nee Ja Nee

Voorschoten Ja Ja, t/m 1990 Nee Nee Ja Nee

Waddinxveen Ja Ja, t/m 1975 Nee Nee Ja Nee

Wassenaar Ja Ja, t/m 1984 Nee Nee Ja Nee

Westland Ja,
Wateringen
1980-2003 
nog niet 

Ja,
Wateringen t/m
1979
Monster t/m 1979
De Lier t/m 1934
’s-Gravenzande
t/m 1984 
Naaldwijk t/m 
1986

Ja Ja gedeeltelijk Ja

Westvoorne Ja Ja, t/m 1979 Nee Nee Ja Nee

Zederik Ja Ja, t/m 1985 Nee Nee Ja Nee

Zevenhuizen-
Moerkapelle

Nee Ja, t/m 1971 Nee Nee Ja Nee

Zoetermeer Ja Nee Nee Nee Ja Nee

Zoeterwoude Ja Ja, t/m 1980 Nee Nee Ja Nee

Zwijndrecht Nee Ja, HeerJansdam 
t/m 1939
In 2007 wordt de 
periode t/m 2001 
overgebracht
Zwijndrecht t/m 
2001

Nee Nee Ja Ja

Waterschappen

Rijnland Ja, t/m 1986 Ja, t/m 1986 Nee Nee Ja Nee

Delfl and Ja, t/m 1981 Ja, t/m 1981 Nee Nee Ja Nee

Schieland Ja, t/m 2004 Ja, t/m 1987 Nee Nee Ja Nee

Hollandse Delta Ja, t/m 1999 Ja, t/m 1999 Nee Nee Ja Nee
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Utrecht

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Provincie Utrecht Ja, t/m 
1988 m.u.v. 
restanten

Formeel wel, 
fysiek niet i.v.m. 
ruimtegebrek HUA

- Ja, diverse 
restanten

2009 -

Gemeenten

Abcoude Ja, bewerkt 
t/m 1985, 
m.u.v. 
restanten

Ja - Ja, restanten 
uit archief na 
1975 worden 
toegevoegd 

2006 (volgens 
prognose 
en opgave 
gemeente)

-

Amersfoort Ja, t/m 1990 Ja (t/m 1974); 
periode 1975-1990 
nog niet i.v.m. 
ruimtegebrek 
Archief Eemland

- - - -

Baarn Ja, t/m 1985 Ja - - - -

De Bilt Nee Nee - Ja Eind 2008 -

Breukelen Nee Nee - Ja (periode 
1949 t/m 1988)

onbekend -

Bunnik Nee, t/m 1964 
bewerkt. 
Archief 
1965-1994 
bewerking 
niet voltooid,
beschrijvingen
voldoen niet 
aan de criteria

Nee Ja Nee - Nee

Bunschoten Nee - Ja, t/m 1980 Ja, t/m 1980 2007 -

Eemnes Ja, t/m 1985 Nee, (gepland 2007) - - - -

Houten Ja, t/m 1981 Nee - - - -

Leusden Ja, t/m 1989 t/m 1970 
overgebracht

- - - -

Loenen Nee Nee Ja Ja Eind 2008 -

Lopik Nee Nee Nee Nee - Ja, archieven 
1943 t/m 
1988, deels 
begroot; 
uitvoering 
2008-2009?

Maarssen Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Montfoort Nee Nee - - 2009 Ja

Nieuwegein Nee Nee Ja, periode 
1971-1990

Nee - Nee

Oudewater Nee Nee Ja, (vm 
gemeenten 
Hoenkoop en 
Snelrewaard)

Ja 2007 (Snelre-
waard)

Ja

Renswoude Nee Ja, nog niet formeel
overgedragen ivm
niet voldoen 
aan de eisen. 
Inventarisatie 
voltooid april 2007

Ja Ja onbekend -

Rhenen Ja, t/m 1994 Nee - - - -

De Ronde Venen Nee Nee Nee Ja Eind 2008 -



77

Utrecht

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Soest Nee Nee Ja Ja onbekend -

Utrecht t/m 1969: Ja t/m 1969: Ja; 
periode 1970-1989 
gepland in 2008

Periode 
1970-1989: Ja

Periode 1970-
1989

2007 -

Utrechtse 
Heuvelrug

Nee Nee Ja Ja 2007 (Doorn) Overige nog 
te bewerken 
archieven zijn 
ingepland

Vianen Ja, t/m 1985 Ja - - - -

Woerden Ja Ja - - - -

Woudenberg Ja, t/m 1975 Ja - - - -

Wijk bij 
Duurstede

Ja, t/m 1995 Ja - - - -

IJsselstein Nee Nee Nee Nee - Ja, archief 
1943 -1979 
begroot; 
uitvoering 
vanaf 2007 

Zeist Nee Ja Ja, perioden 
1946-1965 en 
1966-1975 
grotendeels 
bewerkt 

Ja onbekend -

Waterschappen

Hoogheemraad-
schap De Stichtse 
Rijnlanden

Ja, t/m 1994 Ja - - - -

Waterschap Vallei 
en Eem

Ja, op een 
enkele uit-
zondering na

Ja, t/m 1988 - - - -
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Flevoland

Instelling Archieven 
secr. vóór 
1976 
bewerkt 
Ja/Nee

Archieven 
secr. vóór 1976 
overgebracht 
Ja/Nee

Archieven 
deels 
bewerkt

Bewerking 
gaande 
Ja/Nee

Gereed 
voor 
01-01-2007

Bewerking
ingepland 
Ja/Nee

Provincie 
Flevoland

Nvt Nvt Nee Nee Nvt Nee

Gemeenten

Almere Nvt Nvt Ja Ja Nee Ja

Dronten Nee Nee Centrale 
archief 
1972-heden

Ja Nee Nee

Lelystad Ja Ja Nee Nee Nvt Nee

Noordoost-polder Nee Nvt 1942-1986 Nee Nvt Ja

Urk Ja Ja Nee Nee Nvt Nee

Zeewolde Nvt Nvt Nee Nee Nvt Ja

Waterschappen

Waterschap 
Zuiderzeeland

Nee Nee
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Alle bijdragen en subsidies zijn eenmalig tenzij anders vermeld

Provincie Noord-Holland

Subsidies vorming regionale historische centra
Westfries Archief Nieuwbouw met verbeterde 

publieksvoorzieningen 2006
€ 250.000,-

Provincie Zuid-Holland

Subsidies vorming regionale historische centra
Provinciaal Historisch Centrum / 
Erfgoedhuis

Website i.s.m. Nationaal Archief 
en Zuidhollandse archiefdiensten, 
geschiedenisbank, beeldbank, 
tentoonstellingen, publicaties

€ 472.000,- (structureel)

Graafstroom Aansluiting bij stadsarchief Dordrecht € 13.101,-

’s-Gravendeel Aansluiting bij stadsarchief Dordrecht € 4.620,-

Liesveld Aansluiting bij streekarchief Rijnlands 
Midden

€ 12.800,-

Noordwijk Aansluiting bij Regionaal Archief 
Leiden

€ 44.908,-

Provincie Utrecht

Subsidies vorming regionale historische centra
Streekarchivariaat Vecht en Venen Bouw en inrichting RHC € 500.000,-

Archief Eemland Bouw en inrichting RHC € 500.000,-

Het Utrechts Archief Inrichting provinciaal fi lmarchief € 200.000,-

Subsidies stimuleringskrediet archieven
Streekarchivariaat Vecht en Venen Restauratie kadastrale leggers € 2.000,-

Het Utrechts Archief Microverfi lming huwelijkse bijlagen € 9.459,-

Vianen Microverfi lming huwelijkse bijlagen € 3.276,-

IJsselstein Restauratie archief Hervormde Kerk 
IJsselstein

€ 3.000,-

Wijk bij Duurstede Archiefcalamiteitencongres € 3.919,-

Archief Eemland Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 3.240,-

Het Utrechts Archief Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 7.680,-

Streekarchivariaat Vecht en Venen Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 925,-

Vianen Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 893,-

Zeist Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 843,-

Amstel, Gooi en Vecht Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 1.318,-

Nieuwegein Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 1.343,-

Bijlage 4.  Toegekende bijdragen 
 en subsidies provincies
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Wijk bij Duurstede Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 800,-

Lopik Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 746,-

Oudewater Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 471,-

IJsselstein Digitalisering inventarissen 
utrechtsarchiefnet

€ 504,-

Zeist Digitalisering gezinskaarten historisch 
archief

€ 5.937,-

Archief Eemland Restauratie carters St. Pieters- en 
Bloklandsgasthuis Amersfoort

€ 7.500,-

Streekarchief Rijnstreek Digitalisering historische kaarten € 10.000,-

Provincie Flevoland

Subsidies 
Nieuw Land Erfgoedcentrum Digitalisering erfgoed (niet beperkt 

tot alleen archieven)
€ 200.000,-
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