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1 INLEIDING  
 

“Op verzoek van de gemeenteraad van Utrecht startte de Utrechtse Rekenkamer in 2003 een 
onderzoek naar het gemeentelijk archiefbeleid. De aanleiding van dit verzoek was dat er documenten 
inzake het project parkeergarage Lepelenburg zouden zijn zoekgeraakt. Dit kwam aan het licht toen 
een actiecomité de gemeente op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht inzage te 
geven in documenten. Bij de behandeling van dit Wob-verzoek bleek dat delen van het projectarchief 
ontbraken en dat documenten niet volledig waren. Ook was een aantal documenten aanvankelijk 
aanwezig maar zij raakten zoek tijdens de Wob-procedure”.1

De belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamer waren het beter regelen van de 
verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer en de digitale archivering en het archiefbeheer van 
projecten.

Een goede organisatie van het document- en archiefbeheer is niet alleen belangrijk voor een goede 
bedrijfsvoering en verantwoording binnen de overheid zelf maar is ook van belang voor een 
democratische controle door bijvoorbeeld de raden, staten of de burger. 
Archiefwet 1995 stelt daarom in artikel 3 het volgende: “De overheidsorganen zijn verplicht de onder 
hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te 
bewaren…” Dit geldt ook voor projectorganisaties die in het leven geroepen zijn om bepaalde 
overheidstaken uit te voeren. 
 
Naar aanleiding van een onlangs door de provinciale archiefinspectie en de inspectie van Het Utrechts 
Archief uitgevoerde inspectie naar het documentmanagement en het archiefbeheer bij het Bestuur 
Regio Utrecht (BRU) werd de aandacht gevestigd op de projectorganisatie “Verder”, een onlangs 
opgestarte omvangrijke projectorganisatie op het gebied van verkeer en vervoer in de regio Utrecht. 
Een onderdeel van deze organisatie-in-wording werd de afgelopen maanden opgestart bij het BRU.  
 
Gezien de ervaringen bij projectorganisaties en de risico’s wanneer het documentmanagement en 
archiefbeheer niet goed geregeld wordt, heeft de provinciale archiefinspectie preventief een quickscan 
uitgevoerd bij deze gehele nieuwe organisatie. Gezien de nauwe relatie met het UVVB is tevens bij dit 
orgaan een quickscan naar het documentmanagement en archiefbeheer uitgevoerd.  
De quickscan is gedurende de periode half januari – half februari 2008 uitgevoerd door de adjunct 
provinciaal archiefinspecteur, dhr. F. Schoonheim, op grond van hoofdstuk IV van de 
Archiefverordening provincie Utrecht 1997. 
 
Op grond van artikel 3 van het Besluit informatiebeheer provincie Utrecht 2004 is het beheer van de 
informatievoorziening inclusief archiefbeheer van de provinciale organen opgedragen aan de 
provinciesecretaris / algemeen directeur. De bevindingen van de quickscan zijn conform artikel 14 van 
de Archiefverordening provincie Utrecht 1997 eveneens aan hem medegedeeld.  
Het conceptrapport is op 28 februari jl besproken met drs. IJ.A. Althuis en mw drs. M.C. Arbouw (zie 
pag 9). 

 

1 Uit: Gaten in het geheugen  - vervolgonderzoek naar het archiefbeleid van de gemeente Utrecht, 2007. 
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2 PROJECTORGANISATIE “VERDER” 
 
2.1 Bestuurlijke en ambtelijke organisatie en verantwoordelijkheden 
 
Op  13 november 2006 is de “Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht” ondertekend 
tussen de volgende partijen: het Rijk, de Provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht, het Gewest 
Eemland, het Gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum. 
Doel van deze overeenkomst is door middel van een tweetal gebiedsgerichte en integrale pakketstudies 
(de Ring Utrecht en de Driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum) maatregelen te nemen om een goede 
bereikbaarheid van en mobiliteit in deze regio per auto, OV en fiets in de toekomst te behouden. 
Gezien de samenhang tussen de twee pakketstudies wordt hiervoor één projectorganisatie opgericht  
(bestuursovereenkomst  pag. 2 sub I). In een op te stellen plan van aanpak zal de inrichting van deze 
projectorganisatie nader worden geregeld (bestuursovereenkomst artikel 2 lid r). 
Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het platform Utrechts Verkeers en Vervoerberaad (UVVB), 
ambtelijk ondersteund door het Management Overleg Verkeer en Vervoer (MOVV). 
Op 6 juni 2007 heeft het UVVB het genoemde plan van aanpak (voortaan genoemd PvA) vastgesteld. 
 
Volgens het PvA (bestuurlijke samenvatting pag. 7) zijn het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de 
gemeente Utrecht samen verantwoordelijk voor de pakketstudie van de Ring en is de gemeente 
Amersfoort verantwoordelijk voor de pakketstudie van de Driehoek. 
 
Volgens de bestuursovereenkomst (artikel 5 lid d) is de Provincie Utrecht verantwoordelijk voor de 
coördinatie en afstemming tussen en het bewaken van de integrale aanpak van beide pakketstudies. 
Hiertoe stelt zij een programma-coördinator beschikbaar. Deze geeft leiding aan het 
programmabureau, dat onder direct toezicht staat van het UVVB (zie bestuurlijke samenvatting PvA 
pag. 7). Het bureau heeft naast de inhoudelijke afstemming en coördinatie een faciliterende functie 
voor wat betreft de communicatie (bestuurlijke samenvatting PvA pag. 7). In het PvA wordt tevens 
aangegeven dat het programmabureau naast de pakketstudies ook verantwoordelijk is voor de 
coördinatie en afstemming van de reeds lopende aparte programma’s “Spoor”, het Regionaal 
Verkeersmanagement en activiteiten in het kader van de NV Utrecht en de Noordvleugel (bestuurlijke 
samenvatting PvA pag.7). Het programmabureau is vanaf 1 juli 2007, samen met de genoemde 
pakketstudies en andere programma’s en projecten, op initiatief van het UVVB onder de naam 
“Verder” van start gegaan (zie www.ikgaverder.nl). 
Vanuit de Provincie Utrecht is er een aparte projectcoördinator voor beide pakketstudies. De 
projectmedewerkers worden geleverd door de verschillende partijen. 
 
Omdat het programma Spoor, het Regionaal Verkeersmanagement en de NV Utrecht aparte lopende 
projecten zijn, weliswaar met een zekere samenhang met de projectorganisatie “Verder”, zijn deze 
organisaties bij deze quickscan buiten beschouwing gelaten. Zonodig kunnen zij op een ander tijdstip 
aan een archiefinspectie worden onderworpen. 
 
De projectorganisatie is verspreid over veschillende locaties: 

• het programmabureau (programma-coördinator) is ondergebracht bij Rijkswaterstaat te 
Nieuwegein / Utrecht; 

• de pakketstudie “Driehoek” bevindt zich bij de gemeente Amersfoort; 
• de pakketstudie “Ring Utrecht” bevindt zich bij het Bestuur Regio Utrecht (BRU); 
• de projectcoördinator pakketstudies bevindt zich bij de Provincie Utrecht. 

 
Afstemming van de verschillende pakketstudies en programma’s vindt plaats in het Overleg 
Programmateam Verder (OPV, voor 1 juli Coördinatie-overleg Pakketstudies - COP-), waaraan onder 
andere deelnemen de programma-coördinator, de project-coördinator pakketstudies en vier 
programma-managers. 
In bijgaand organogram (bijlage 2) is de organisatie van één en ander weergegeven. 
Binnen de Provincie Utrecht bestaat er nog een “Kernteam Pakketstudies”, een intern overleg m.b.t. de 
coördinerende taak van de provincie. 
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2.2 Organisatie van het documentmanagement en archiefbeheer 

Het programmabureau, gevestigd bij Rijkswaterstaat te Nieuwegein,2 is op 1 juli 2007 opgestart. 
Begonnen werd met het opzetten van een “digitaal kantoor”. Enkele weken geleden is dit operationeel 
geworden.  
De postbehandeling inclusief e-mails wordt evenwel op de diverse locaties op geheel verschillende 
wijze uitgevoerd: 

• het programmabureau maakt gebruik van het “digitaal kantoor” waarin ook de e-mails worden 
opgenomen. Niet bekend is of hierbij stukken apart worden geregistreerd en hoe de voortgang 
en afdoening wordt bewaakt; 

• stukken m.b.t. de pakketstudie “Driehoek” worden geregistreerd in het postregistratie en -
volgsysteem van en bij de gemeente Amersfoort; 

• stukken m.b.t. de pakketstudie “Ring Utrecht” worden deels geregistreerd bij het BRU; voor 
wat betreft het vele e-mail verkeer geeft het BRU aan daar geen zicht op te hebben; 

• correspondentie van de projectcoördinator pakketstudies valt onder de procedures van de 
Provincie Utrecht (afdeling Informatievoorziening). 

 
Hetzelfde geldt voor de dossiervorming en archivering hetgeen betekent dat de informatie verspreid 
zal zijn opgeslagen en op verschillende wijze zal worden bewaard en gewaardeerd. 
Bij het programmabureau is het secretariaat van het programmateam Verder gevestigd. 
 
Gezien de grootte van de projectorganisatie (circa 130 fte, gedetacheerd vanuit de diverse 
deelnemende partijen) de complexiteit en de dislocatie is een juiste maar ook uniforme inrichting van 
het documentmanagement en archiefbeheer essentieel. Immers het gaat om grote financiële en andere 
risico’s (PvA hoofdstuk 2.1), waarbij het nodig kan zijn dat partijen op enig moment (ook in de 
toekomst) voor informatie of bewijs kunnen beschikken over een authentiek en leesbaar 
(archief)document.  
 
Aangezien het hier een organisatie betreft die door één of meerdere overheden is ingesteld en 
overheidstaken uitvoert, is op het documentmanagement en archiefbeheer de Archiefwet 1995 en het 
Archiefbesluit 1995 van toepassing, alsmede een drietal ministeriële regelingen die een nadere 
uitwerking daarvan zijn: 

• de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden; 
• de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden; 
• de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. 

 
Uit genoemd PvA (bestuurlijke samenvatting pag. 7) kan worden afgeleid dat de verantwoordelijkheid 
van het documentmanagement en archiefbeheer voor de twee pakketstudies bij het BRU en de 
gemeenten Amersfoort en Utrecht ligt. Dit geldt ook voor het programma “Spoor” dat is 
ondergebracht bij het BRU. 
Dit betekent dat de document- en archiefregelingen (archiefverordeningen, besluiten informatiebeheer, 
e-mail protocollen) van die organisaties hierop van toepassing zijn. 
 
De verantwoordelijkheid voor het het documentmanagement en archiefbeheer van het UVVB, het 
MOVV, het programmabureau, de projectcoördinator pakketstudies en het Regionaal 
Verkeersmanagement ligt bij de Provincie Utrecht. 
Dit betekent dat de archiefregelingen van de Provincie Utrecht op deze organisatie van toepassing zijn, 
t.w.: 

• de Archiefverordening Provincie Utrecht 1997; 
• het Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2004; 
• protocol electronische communicatie 2002 (e-mail protocol). 

 

2 Op 28 februari 2008 verhuisd naar Rijkswaterstaat te Utrecht. 
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Bij de quickscan heeft een korte toets plaatsgevonden in hoeverre de projectorganisatie “Verder” 
voldoet aan de archiefwettelijke regels. 
Hieronder zijn de bevindingen weergegeven. 
 
2.3 Bevindingen 
 

1. Tussen partijen die participeren in het project heeft geen afstemming plaatsgevonden met 
betrekking tot het documentmanagement en archiefbeheer.  

 Er zijn geen (schriftelijke) afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de wijze van registreren 
 van ingekomen brieven en e-mails, het vormen, bewaren en beheren van dossiers en wie 
 waarvoor verantwoordelijk is. Dit betekent dat op de diverse locaties op verschillende wijze 
 wordt omgegaan met de documentenstroom en het archiefbeheer van stukken met 
 betrekking tot één project. Het gevaar hierbij bestaat dat informatie verloren gaat omdat men 
 denkt dat dit op een andere locatie wel bewaard zal worden.  
 De Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming.  
 
2. Zoals vermeld is het programmabureau bezig met het opzetten van een “digitaal kantoor” 

waarbij de digitale documenten als originelen worden beschouwd. In het digitale kantoor 
worden niet alleen de vergaderstukken opgeslagen maar maar ook de (e-mail) 
correspondentie. Het digitaal kantoor wordt gehost bij Host Basket in België. 

 Geconstateerd is dat met betrekking tot het opzetten van het digitaal kantoor geen overleg 
 heeft plaatsgevonden met de afdeling Informatievoorziening (team Documentbeheer) van de 
 Provincie Utrecht.  
 Het digitaal kantoor voldoet niet aan de Regeling geordende en toegankelijke staat  
 archiefbescheiden. Met name het ontbreken van een documentair structuurplan (artikel 3) en 
 het ontbreken van waarborgen ten aanzien van de duurzaamheid en authenticiteit van het 
 (archief)systeem (artikelen 3 en 9) is zorgelijk. 
 
3.   Bij de afdeling Informatievoorziening van de provincie Utrecht bleek men niet geinformeerd te 
 zijn met betrekking tot de aard van de opgezette projectorganisatie, de taken en 
 verantwoordelijkheden  die de Provincie Utrecht daarbij heeft in relatie tot het 
 documentmanagement en archiefbeheer.   
 
4.   Vanuit de directie is geen mededeling naar de provinciaal archiefinspecteur uitgegaan 
 conform artikel 15 van de Archiefverordening provincie Utrecht 1997. 
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3 UTRECHTS VERKEER EN VERVOERBERAAD (UVVB) 
 
3.1 Bestuurlijke en ambtelijke organisatie en verantwoordelijkheden 
 
Zoals bij 2.1 vermeld is het UVVB een (in 2003 ingesteld overleg-)platform, betaande uit 
bestuurders van verschillende overheden waaronder de Provincie Utrecht. Het UVVB voert onder 
regie van de Provincie Utrecht in opdracht van de minister een aantal taken op het gebied van 
verkeer en vervoer / mobiliteit uit. Het UVVB is geen rechtspersoon. 
In het UVVB worden formeel geen besluiten genomen. De “besluiten” zijn onder voorbehoud van 
de definitieve bekrachtiging in de betreffende bestuurscolleges. De vergaderingen worden 
ambtelijk voorbereid door het Management Overleg Verkeer en Vervoer (MOVV). 
De eerste jaren had het UVVB meer de vorm van een informeel overleg.  
Omstreeks 2006, na invoering van de “Planwet”, heeft het een meer gestructureerde vorm 
gekregen hetgeen ook tot uitdrukking komt in de organisatie van het documentmanagement en de 
archiefvorming. 
Onder het UVVB functioneren de programma’s “Spoor”, de pakketstudies en het Regionaal 
verkeersmanagement. Daarnaast is er nog een apart overleg met het bedrijfsleven (UVVB 
Bedrijfsleven). 
Gezien de regierol is het voorzitterschap en secretariaat van het UVVB bij de Provincie Utrecht 
belegd. De Provincie Utrecht is dan ook verantwoordelijk voor het document- en 
archiefmanagement en –beheer. Hierop zijn dan ook de in 2.2 genoemde archiefregelingen van 
toepassing. Daarnaast heeft het UVVB op 9 mei 2007 een “Werkwijze” vastgesteld waarin 
vermeld staat dat de secretaris zorgdraagt voor de archivering van de (vergader)stukken. 
 
3.2 Organisatie van het  documentmanagement en archiefbeheer  
 
Het UVVB kent alleen een vergaderstructuur. Het document- en archiefmanagement draait dan 
ook hoofdzakelijk om het voorbereiden (agenderen), ondersteunen en vastleggen (verslagleggen) 
van de vergaderingen. Van iedere vergadering bestaat zowel een papieren als een digitale set. 
De papieren sets worden periodiek overgedragen aan het team Documentbeheer van de afdeling 
Informatievoorziening van de provincie. Dit alles wordt door het secretariaat (sinds 1 februari jl. 
1 formatieplaats) gedaan. Ingekomen en uitgaande brieven worden door de afdeling INF van de 
provincie geregistreerd en de afdoening bewaakt via het postregistratiesysteem van de provincie 
en zijn, evenals bijvoorbeeld overeenkomsten, alleen langs digitale weg, bijvoorbeeld via het 
postregistratiesysteem, te traceren.  
 
3.3 Bevindingen 

 
5. Ingekomen en verzonden brieven worden door het secretariaat via de gedigitaliseerde 

vergadersets en eventueel het postregistratiesysteem snel getraceerd. Hierbij speelt de kennis 
van de inhoud een grote rol. Bij personeelswisselingen is deze kennis niet meer aanwezig en 
zal dit een stuk lastiger worden omdat dossiers over bepaalde specifieke onderwerpen, 
opgenomen in een (wettelijk verplicht) ordeningsplan of documentair structuurplan, 
ontbreken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: de bestuursovereenkomst met aanvulling(en), 
plannen van aanpak pakketstudies, correspondentie met de minister van Verkeer en 
Waterstaat, interne regelingen zoals de genoemde “Werkwijze” en afspraken met de Provincie 
Utrecht over het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning.  

 
6. Het UVVB is niet opgenomen in het enige tijd geleden opgestelde documentair structuurplan 

van de Provincie Utrecht. Hierdoor is het voor het secretariaat onduidelijk wat het bewaar- of 
vernietigingsregime is voor bijvoorbeeld de vergaderstukken van UVVB en MOVV. De 
vergadersets van het UVVB komen voor permanente bewaring in aanmerking. Echter pas na 
eventuele overdracht naar het statisch archief wordt door de afdeling INF bezien of de stukken 
voor permanente bewaring of voor vernietiging in aanmerking komen. Dit is te laat. In het 
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ordeningsplan, dat deel uitmaakt van het documentair structuurplan, dient aangegeven te 
worden wat de bewaartermijn van de stukken is. 

 

4 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN ACTIEPUNTEN 
 
4.1 Conclusies 
 
Vanaf half 2007 is vanuit het UVVB een grote en gecompliceerde projectorganisatie opgezet die 
vanuit verschillende locaties bij de verschillende partners studies en andere activiteiten uitvoert op 
het gebied van de verbetering van het verkeer en vervoer in de regio Utrecht. 
De indruk bestaat dat er een redelijk gestructureerde organisatie is neergezet . 
Voor de bedrijfsvoering en verantwoording is het ook van belang dat het documentmanagement en 
archiefbeheer goed wordt geregeld en dat hierover goede afspraken tussen de partijen worden 
gemaakt die in lijn zijn met de Archiefwet 1995. 
Alhoewel op dit moment geen lacunes zijn geconstateerd het archief van het UVVB, is wel 
geconstateerd dat het documentmanagement en archiefbeheer bij zowel het UVVB als de 
projectorganisatie “Verder” nog niet goed is georganiseerd, geregeld en wordt aangestuurd. 
Hiermee worden onnodig risico’s voor de bedrijfsvoering en verantwoording genomen. Het niet 
kunnen terugvinden van documenten (bijvoorbeeld overeenkomsten of afspraken in wat voor 
vorm dan ook) kan aanzienlijke financiële en imagoschade veroorzaken.  
Aangezien het hier ook gaat om projecten waarbij de burger een belang kan hebben (en informatie 
zou kunnen opvragen 3), dient ervoor gewaakt te worden dat de betrokken overheden niet in 
eenzelfde situatie komen als bij de Utrechtse “Lepelenburgkwestie”, dat landelijk de aandacht 
kreeg omdat de gemeente geen documenten kon leveren. 
In dit kader dient de provincie Utrecht haar coördinerende en afstemmende rol op het gebied van 
het documentmanagement en archiefbeheer beter op te pakken. Bij de voorbereiding van projecten 
waaraan de provincie Utrecht deelneemt dient dit niet onbelangrijke aspect nadrukkelijk te worden 
meegenomen. 
 
4.2 Aanbevelingen en actiepunten 
 
1. Maak onder regie van het programmabureau en in samenwerking en overleg met de afdeling 
 INF afspraken met betrokken partijen (opgenomen in bijvoorbeeld een protocol) over de 
 post- en email registratie, de voortgangs- en afdoeningscontrole alsmede de dossiervorming, 
 de archivering en het archiefbeheer van de gehele projectorganisatie. Stem dit goed af en 
 communiceer dit met de betreffende verantwoordelijken voor het documentmanagement en 
 archiefbeheer 
 
2. Zet in samenwerking met de afdeling Informatievoorziening (INF) van de Provincie Utrecht 
 bij het programmabureau een archiefsysteem op dat voldoet aan de archiefwettelijke eisen 
 en in lijn is met de archiefregelingen van de Provincie Utrecht.  
 
3. Stel, in overleg met het UVVB,  zo spoedig mogelijk een – wettelijk verplicht – documentair 
 structuurplan (DSP) op voor de gehele projectorganisatie inclusief het programmabureau. Dit 
 gezien de complexiteit van de projectorganisatie. Hierbij is het belangrijk een praktische 
 oplossing te vinden voor de verschillende verantwoordelijkheden, immers BRU /gemeente 
 Utrecht en Amersfoort hebben een verantwoordelijkheid voor de pakketstudies. Het is echter 
 aan te bevelen ten aanzien van het documentmanagement en archiefbeheer één lijn te trekken. 
 Hier ligt een duidelijke taak voor het programmabureau in samenwerking en overleg met de 
 afdeling INF. 

 

3 Zie krantenartikel, bijlage 3. 
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4. Zorg dat bij het opzetten van een project (organisatie) vanuit de Provincie Utrecht of waaraan 
 de Provincie Utrecht deelneemt, in een vroeg stadium de afdeling Informatievoorziening (INF) 
 en de Provinciale archiefinspectie (PAI) wordt geïnformeerd. 

 
5. Zorg bij het UVVB voor aparte dossiers van enkele specifieke onderwerpen zoals de 
 bestuursovereenkomsten en specifieke correspondentie met de minister. 

 
6. Stel, in overleg met de afdeling INF, een ordeningsplan op van het UVVB als onderdeel van 
 het documentair structuurplan van de Provincie Utrecht zodat voor een ieder helder is wat de 
 bewaartermijnen van de verschillende stukken en dossiers zijn. 

 

Bijlage 1: Lijst van geïntervieuwden en gesprekspartners 
 
Programmabureau: 
 
Ir. P. Kuypers, programma-coördinator 
Mw. J.T. Zentjens-Uit Oude Groeneveld, office manager 
 
UVVB: 
 
Drs. IJ.A. Althuis, gedelegeerd secretaris 
Mw. R. Pot, mw. A van Voorn en mw. I Witjes, secretariaat UVVB / MOVV 
 
Afdeling Informatievoorziening Provincie Utrecht: 
 
Mw. drs. M.C. Arbouw, teamleider Documentbeheer 
Drs. A.T. Spieksma, adviseur provinciale archieven 


