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Onderwerp Statenbrief: jaarverslag provinciearchivaris 2015 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij treft u het jaarverslag van de provinciearchivaris over 2015 aan. Het verslag geeft enerzijds inzicht in het 
beheer van de provinciale archieven die ondergebracht zijn bij Het Utrechts Archief (HUA) en anderzijds in de 
kwaliteit van de nog bij de provinciale organisatie aanwezige dynamische archief- en informatiebestanden. 
 
 
 
Aanleiding 
 
In 2013 hebben wij de verantwoordelijkheid van het Rijk overgenomen voor het beheer van de provinciale 
archieven, ouder dan 20 jaar. Wij hebben daartoe in dat jaar een provinciearchivaris benoemd en het feitelijke 
beheer van de oudere archieven via een DVO ondergebracht bij HUA. Om een en ander binnen de organisatie te 
borgen heeft u, op voorstel van ons, begin 2015 een archiefverordening vastgesteld. Het jaarverslag, dat mede 
samengesteld is door HUA, is een uitvloeisel van deze verordening. 
 
Voorgeschiedenis 
N.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 

Het jaarverslag van de provinciearchivaris aan ons, dat tevens als verantwoording van ons aan u 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 archief- en informatiebestanden.  
Geconstateerd is dat de hybride situatie waarin de provincie zich bevindt (dat wil zeggen dat er zowel een digitale 
als een papieren documentenstroom naast elkaar bestaat met incomplete dossiers), een risico is voor 
informatieverlies, met alle gevolgen van dien. Bovendien werkt het kostenverhogend als zowel een analoog als 
een papieren archief in stand wordt gehouden. Het verslag bevat vanuit die risico’s vier aanbevelingen, te weten: 

1. Formuleer een (provinciebrede) beleidsvisie op de overgang van een papieren naar een digitale 
informatiehuishouding en archiefbeheer. 

2. Bereid een, door Gedeputeerde Staten te nemen, vervangingsbesluit voor 
3. Stel een lange termijnvisie met begroting op voor de duurzame opslag van het digitale provinciale archief 

en neem dit mee in het kader van de toekomstige relatie met Het Utrechts Archief. Wijs te zijner tijd, in 
lijn met de opslag van analoge archieven, hiervoor een bewaarplaats (e-depot) aan. 



 

  

 

4. Regel in een dienstverleningsovereenkomst met de RUD de uitvoering van de archivaristaken. 
Omdat de provincie eindverantwoordelijk is bij het uitbesteden van taken aan verbonden partijen, dient het 
toezicht op het informatie- en archiefbeheer bij die partijen goed geregeld te zijn. Dit geldt met name voor de 
RUD. De vierde aanbeveling betreft deze aangelegenheid.  
 
Wij nemen deze aanbevelingen ter harte.   
Verder bevat het verslag het inspectie- en activiteitenplan voor de archivaris voor de jaren 2016 en 2017 dat 
eveneens op grond van de verordening door ons is vastgesteld. 
 
In onze vergadering van 13 september 2016 hebben wij geconstateerd dat de aanbevelingen in het rapport voor 
de bedrijfsvoering buitengewoon relevant zijn. Aan de organisatie is vervolgens gevraagd om een intern plan van 
aanpak samen te stellen met betrekking tot de aanbevelingen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verantwoording van de door ons uitgevoerde zorg voor de provinciale archieven, het beheer door Het Utrechts 
Archief en het interne toezicht door de provinciearchivaris. 
 
 
Financiële consequenties 

nvt 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De in hoofdstuk 2 (pagina 6) genoemde datum van 1 januari 2017 voor het voorleggen van het advies wordt 

gesteld op 1 juli 2017. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief met bijlage. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris,  
 


