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Onderwerp Statenbrief:   Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden  
 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale 

reproducties 

 
Voorgestelde behandeling:  ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert sinds 2014 mede namens onze provincie 

vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) uit bij majeure risicobedrijven. De 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ons gevraagd in te stemmen met hun voornemen om de 

provinciale, nu nog analoge, archiefbescheiden van bedoelde risicobedrijven, met terugwerkende kracht tot 15 juli 

2015 te vervangen door digitale reproducties. Het gaat hierbij alleen om archiefstukken die betrekking hebben op 

taken die de provincie (als één van de deelnemende opdrachtgevers) heeft gemandateerd aan de OD NZKG. 

 

Aanleiding 

De OD NZKG werkt volledig digitaal en wil ook graag digitaal archiveren. Daarvoor is een (vervangings)besluit 

nodig van alle partijen voor wie de OD NZKG VTH-taken uitvoert. Dus ook van onze provincie. 

 
Voorgeschiedenis 

Bij de oprichting van de OD NZKG is volledig digitaal werken als uitgangspunt genomen. Sindsdien wordt er 

gewerkt aan de realisatie van een digitaal archief. Daarbij is het de bedoeling om het originele, papieren archief 

volledig te vervangen door digitale reproducties. Er wordt zodoende geen nieuw papieren archief meer gevormd. 

Nu zijn de betreffende provinciale analoge archiefbestanden ‘aan de beurt’ om te worden gedigitaliseerd. 

 
Essentie / samenvatting 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert sinds 2014 in opdracht van de provincie Utrecht 

vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) uit bij 14 risicobedrijven waarvoor de 

provincie het bevoegd gezag is. De OD NZKG wil volledig digitaal gaan werken en heeft ons gevraagd ermee 

akkoord te gaan om ook de betreffende provinciale analoge archiefbescheiden te vervangen door digitale 

reproducties. De provinciearchivaris heeft hierover positief geadviseerd. Uit een externe audit blijkt, dat 

vervanging van de papieren archiefbescheiden mogelijk is. Omdat ook het informatiebeheer bij de OD NZKG 

voldoende op orde is, hebben wij besloten om met het verzoek van de OD NZKG in te stemmen, het als bijlage 

bijgevoegde digitaliserings-/vervangingsbesluit vast te stellen en dit besluit zodra mogelijk in het Provinciaal Blad 

te plaatsen. 

 

 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Digitalisering draagt bij aan efficiënte en effectieve werkprocessen voor de provincie als opdrachtgever, alsmede 

voor risicovolle (BRZO) bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. 

 

Financiële consequenties 

Geen. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Zodra mogelijk zullen wij het ‘besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties’ in het Provinciaal Blad plaatsen. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief (incl. ‘Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties’). 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

De voorzitter,  

 

 

 

De secretaris, 

 

 


