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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op basis van de Archiefverordening Provincie Utrecht 1997 is de archiefinspecteur verplicht aan ons 
verslag uit te brengen over de uitgevoerde archiefinspecties. In het kader van de randstedelijke 
samenwerking wordt dit verslag samen met de inspecties van Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Flevoland opgesteld. 
Graag informeren wij u over de stand van archiefzaken in de provincie Utrecht in de periode 2007-
2008, in de context van de landelijke en de randstedelijke archiefontwikkelingen. 
 
Essentie / samenvatting: 
- Uitgevoerde inspecties / bouw archiefbewaarplaatsen 
In de periode 2007-2008 zijn in de provincie Utrecht in totaal 42 inspecties uitgevoerd. Een 
aanzienlijk deel van deze inspecties betrof bouwzaken: bouw of verbouwing van archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen. Vooral in het kader van de ontwikkelingen van de RHC's werd in verschillende 
regio's de bouw van ruime en veilige archiefbewaarplaatsen met goede publieksvoorzieningen in gang 
gezet dan wel afgerond. 
 
- Dekkend net archiefdiensten 
De archiefinspectie heeft door middel van de inspecties flink gestuurd op verdere professionalisering 
van de archiefzorg bij vooral gemeenten. Het percentage gemeenten dat geen benoemde archivaris had 
en waarbij de publieksvoorzieningen voor de historische archieven achterbleef bij de landelijke 
normen (de zogenoemde ‘witte-vlekken-gemeenten’), is gedaald van 20 procent in 2006 naar 10 
procent in 2008. De gemeenten Lopik, IJsselstein en Oudewater sloten zich in 2007 aan bij het 
streekarchief Rijnstreek en vormden daarmee een nieuw RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. De 
gemeente Nieuwegein startte gesprekken op met Het Utrechts Archief over 
archiefsamenwerkingsmogelijkheden. Al met al is hiermee een dekkend net van professionele 
archiefdiensten in de provincie Utrecht dichterbij gekomen. 
 
- Horizontaal archieftoezicht 
Op advies van de commissie Oosting zal het provinciale, interbestuurlijke archieftoezicht generieker 
worden en vermoedelijk meer op afstand komen te staan. Een versterking van het horizontale 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

archieftoezicht, de gemeentelijke archiefinspectie als wettelijk taak van de gemeente-archivaris, wordt 
hiermee een grotere noodzaak. Hoewel in de periode 2007-2008 bij verschillende archiefdiensten het 
gemeentelijk archieftoezicht versterkt is, is dit nog niet in alle gevallen voldoende. Vooral de 
digitalisering van de informatiehuishouding bij de overheden en de dreigende 
duurzaamheidsproblemen hierbij, vereisen een stevigere invulling van dit horizontale toezicht.  
 
- Bewerking en overbrenging van archieven 
Zorgelijk is de achterstand die veel Utrechtse gemeenten hebben in de archiefwettelijke verplichte 
bewerking van de archieven uit de periode tot 1989 en de overbrenging van deze archieven naar de 
archiefdiensten. De toegankelijkheid en openbaarheid van de archieven voor de burger zijn hiermee in 
het geding. De provinciale archiefinspectie zal in samenwerking met de gemeentelijke 
archiefinspecteurs het komende jaar nog sterker aansturen bij de betreffende gemeenten op het inhalen 
van deze achterstanden.  
 
- Digitale toegankelijkheid van historische archieven 
Er is zowel door de afzonderlijke Utrechtse archiefdiensten, als in provinciaal samenwerkingsverband, 
ook in deze jaren de nodige vooruitgang geboekt in het toegankelijk maken van historische bronnen 
via Internet. Het provinciale programma De Utrechtse Schatkamer is daarbij, vooral voor de kleinere 
archiefdiensten, een zeer welkome stimulans van deze digitale toegankelijkheid. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Over de jaren 2005 en 2006 is eerder een gezamenlijk randstedelijk jaarverslag opgesteld. Deze vorm 
geeft de mogelijkheid tot vergelijking en benchmarking tussen de vier randstadprovincies. Het 
jaarverslag 2007-2008 geeft weer hoe de archiefzorg bij provincie, gemeenten, waterschappen, politie 
en gemeenschappelijke regelingen zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld heeft en op welke aspecten 
een scherper toezicht noodzakelijk is. 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het jaarverslag hebben wij ter kennisneming verzonden aan de belanghebbenden binnen de 
provinciale organisatie, de gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, de 
archiefdiensten en de regiopolitie in de provincie Utrecht 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de inhoud van het verslag van de Randstedelijke provinciale archiefinspecties 
2007-2008 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


