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Onderwerp Statenbrief: jaarverslag provinciearchivaris 2016 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Sinds 2013 heeft de provincie de verantwoordelijkheid van het Rijk overgenomen voor het beheer van de 
provinciale archieven, ouder dan 20 jaar. Deze zijn via een dienstverleningsovereenkomst ondergebracht bij Het 
Utrechts Archief (HUA). Wij hebben in 2013 een provinciearchivaris als beheerder benoemd die tevens 
toezichthouder is op de nog niet naar HUA overgebrachte archieven. De door u in februari 2014 vastgestelde 
archiefverordening vormt de basis voor dit toezicht en bijgaand jaarverslag. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Het jaarverslag van de provinciearchivaris aan GS, dat tevens als verantwoording van GS aan PS dient, geeft 
inzicht in de naar Het Utrechts Archief (HUA) overgebrachte provinciale archieven en de kwaliteit van de nog 
binnen de provinciale organisatie aanwezige dynamische archieven, mede in ketenrelatie en met 'verbonden 
partijen'. In 2016 zijn stappen gemaakt ter verbetering van de kwaliteit van het dossier- en archiefbeheer. Tevens 
is samen met HUA een pilot gehouden naar de duurzame opslag van digitale documenten in een zo genaamd e-
depot. In het verslagjaar is daarnaast aandacht besteed aan de archieven van particuliere organisaties waar de 
provincie een relatie mee heeft.  Geconstateerd is dat bij particuliere en semi-overheidsinstellingen waarmee de 
provincie een directe of indirecte relatie heeft, een risico bestaat op informatieverlies. De aanbeveling luidt dan 
ook: “Zorg voor het veilig stellen van archieven van semi-overheids- en particuliere organisaties die voor de 
provinciale historie van belang zijn en ontwikkel hier in overleg met HUA beleid.” Deze aanbeveling zal door de 
provinciale organisatie worden opgepakt en in overleg met HUA zal beleid opgesteld worden.  
 
Het jaarverslag is een co-productie met HUA. Hoofdstuk 4 en de bijlage zijn samengesteld door HUA. De HUA-
onderdelen geven inzicht in het beheer, de publiekstoegankelijkheid en raadpleging van de provinciale archieven 
die deels teruggaan tot het jaar 1626 (zie voor een overzicht bijlage 1 bij het verslag). De overige onderdelen van 
het verslag geven een beeld van (de kwaliteit van) de vorming en het beheer van de binnen de provinciale 
organisaties aanwezige dynamische archieven. 

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verantwoording van de door GS uitgevoerde zorg voor de provinciale archieven, het beheer door HUA en het 
interne toezicht door de provinciearchivaris. 



 

  

 

 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In het kader van de jaarlijkse verslaglegging van GS aan PS (op grond van art. 8 van de Archiefverordening 
provincie Utrecht 2014) wordt het verslag ter informatie aan u aangeboden. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief met bijlage. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
 
 
De secretaris, 
 


