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INLEIDING

Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur. Het op orde zijn

van de analoge en digitale informatiehuishouding en archiefbeheer bij de overheid is een

voorwaarde om alle andere taken goed te kunnen uitvoeren. Landelijke en lokale kwesties zoals de

'bonnetjesaffaire' hebben aangetoond dat, als de informatiehuishouding niet op orde is, dit de

bedrijfsvoering schaadt en het een deugdelijke verantwoording naar de samenleving in de weg staat.

De zorg voor informatie, neergelegd in archiefsystemen, applicaties, netwerkschijven en e-mailboxen

is een noodzakelijke voorwaarde voor transparante besluitvorming en reconstrueerbaarheid van het

handelen van een overheidsorganisatie zoals de provincie.

De Archiefwet 1995 (artikel 3) bepaalt dat overheidsorganen verplicht zijn de onder hen berustende

archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Daarnaast

dragen zij zorgvoor tijdige vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze

niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats is, 'onder de bevelen von Gedeputeerde Stoten',

met het toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens deze wet belast de provinciearchivaris.

Met betrekking tot dít toezicht hebben Provinciale Staten in 2074 een archiefuerordening

vastgesteld.

Op grond van artikel 11van deze Archiefverordening provincie lJtrecht 2074 r dient de

provinciearchivaris jaarlijks een verslag uit te brengen aan Gedeputeerde Staten ter uitvoering van

artikel 27 van de Archiefwet. Het jaarverslag vormt, op grond van artikel 8 van deze verordening, de

basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de bestuurlijke

zorg voor de informatiehuishouding en het archiefbeheer van de provinciale organen. Het verslag

geeft inzicht in het beheervan de naar de provinciale bewaarplaats overgebrachte archieven en het

toezicht op de vorming en het beheer van de binnen de organisatie aanwezige dynamische archieven

en bevat een viertal aanbevelingen.

Artikel 10 van de archiefuerordening geeft aan dat Gedeputeerde Staten een 'inspectieplan' dient

vast te stellen. Voor het lopende en komende jaar is dit als aanhangsel (bijlage 2) bij dit verslag

opgenomen.

Het verslag behandelt het jaar 2015 en sluit aan op het op 5 oktober 2OI5 door Provinciale Staten

vastgestelde verslag over 2013 en 2OL4.

De onderdelen 38 (deels) en 4 van dit verslag zijn een bijdrage van Het Utrechts Archief.
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VERSLAG

I . Kaders en verantwoordelijkheden

Als gevolg van een decentralisatieafspraak in het bestuursakkoord }OLL-?OLS tussen onder andere

de Rijksoverheid en de provincies (lPO) zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor hun eigen

historische archieven, ouder dan 20 jaar.2 De wetswijziging die deze gewijzigde bestuurlijke zorg

bekrachtigde is per l januari 2013 ingegaan.

De verantwoordelijkheid van de provincies voor hun eigen archieven hield tot2OI2 op zodra deze

(20 jaar na afdoening) waren overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. De Rijksoverheid

bood sinds jaar en dag in de rijksarchiefbewaarplaatsen en onder beheer van de rijksarchivaris in de

provincie onderdak aan de h¡storische archieven van de provincies. Het Rijk droeg daarvoor ook de

bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid. Aan die situatie is een eind gekomen: in2Ot2 zorgde

een wijziging in de Archiefwet (op basis van het bestuursakkoord 2OLL-2015)ervoor dat de provincie

zelf (ook financieel) verantwoordelijk is voor haar historische archieven vanaf 1801, een

bewaarplaats moet aanwijzen en een provinciearchivaris kan aanstellen.

ln het bestuursakkoord is afgesproken dat alle provincies in ieder geval tot en met 2015 zullen

samenwerken met de Regionale Historische centra (RHC's) in de provinciehoofdsteden, waar de

provincies hun archieven, ouder dan 20 jaar, ondergebracht hebben en beheerd worden. ln Utrecht

is deze termijn verlengd tot en met 2017 met een op 26 september 2013 afgesloten

dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Het Utrechts Archief op basis van een GS-besluit van 2 juli

2013. Het DVO, dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2Ot3 is ingegaan, gaat uit van een vaste

jaarlijkse bijdrage voor de door HUA uit te voeren beheerstaken, inclusief de publieksfunctie. ln

hoofdstuk 4 wordt hier door HUA verslag van gedaan. Dit verslag is tevens een verantwoording door

HUA op basis van artikel 9 van het DVO. Zie voor een overzicht van door HUA beheerde provinciale

archieven bijlage 1.

De provinciearchivaris is onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten

ambtelijk eindverantwoordelijk voor de naar de bewaarplaats (Het Utrechts Archief) overgebrachte

provínciale archieven. Omdat het feitelijke beheer uitbesteed is aan Het Utrechts Archief ligt de

nadruk van de werkzaamheden van de provinciearchivaris op het uitvoeren van het toezicht op het

archief- en informatiebeheer van de (nog) niet naar Het Utrechts Archief overgebrachte archief- en

informatiebestanden van de provinciale organen. De functionaris is organisatorisch geplaatst bij de

afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO), team Bestuur en lnternationaal (BlN). Mede

gezien het gegeven dat de provinciearchivaris, in lijn met de wettelijke bepalingen, ook archivaris is

van openbare lichamen (verbonden partijen) waaraan de provincie deelneemt, zoals de Regionale

Uitvoeringsdienst Utrecht RUD, is gebleken dat een formatie van 0,33 te krap is. Ten aanzien van de

werkzaamheden moeten dan ook keuzes worden gemaakt. Zie in dit verband ook het inspectie- en

activiteitenplan voor het jaar 2016 en 2017, vermeld in bijlage 2. Op 2 februari 2016 hebben

Gedeputeerde Staten besloten de benoeming van de provinciearchivaris, die op 31 december 2Ot5

2 zie hoofdstukT.2van dit bestuursakkoord.

' !2 uur per week, feitelijk is dit, inclusief arbeidstijdverkorting, 10,8 uur
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afliep, te verlengen tot en met2O77, dit in lijn met de dienstverleningsovereenkomst met Het

Utrechts Archief (H UA).

Sinds 2013 is gedeputeerde M. Pennarts toegevoegd als agendalid van het bestuur van de

gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief en als zodanig ook bestuurlijk betrokken.

2. Evaluatie bestuursakkoo rd 2011 -201 5

ln 2015 werd de geplande evaluatie van het bestuursakkoord gehouden. De, in opdracht van OCW

door een extern onderzoeksbureau uitgevoerde evaluatie, beperkte zich tot de bestuurlijk-financiële
relatie met en de publieksactiviteiten van de Regionale Historische Centra (RHC's) waaronder Het
Utrechts Archief. De uitkomsten van de evaluatie laten zien dat de overheden continuìteit willen en

tegelijk meer inzicht in de werkzaamheden, de kosten ervan en hierover nadere afspraken willen
maken. Dit geldt in het bijzonder ook voor de provincie Utrecht in het kader van de mogelijke
samenwerking vanaf 2018, waarbij het standpunt van de provincie is terughoudendheid in het
aangaan van toetreding tot de gemeenschappelijke regeling.a De toekomstige samenwerking met de
RHC's zal in 2016 ook een agendapunt voor het reguliere bestuurlijk overleg met IPO- VNG en OCW

worden. De uitkomsten van de evaluatie waren ook punt van bespreking in het jaarlijks overleg
Provincie met HUA op grond van het DVO. D¡t - uitgestelde - overleg vond plaats op 14 janua ri 2O76.

Mede naar aanleiding van de evaluatie van het bestuursakkoord en rekening houdend met het DVO

met HUA dat eind 2017 afloopt, zal in 2016 op verzoek van Gedeputeerde Staten een evaluatie

plaatsvinden van de samenwerking van de Provincie met Het Utrechts Archief ten aanzien van de

beheer-, behoud- en publiekstaken met betrekking tot de provinciale archieven, inclusief de

financiering, de functie en plaatsing van de archivaris. Het advies aan Gedeputeerde Staten zal

uiterlijk op l januari 2017 worden voorgelegd zodat hierover tijdig met Het Utrechts Archief in

overleg kan worden getreden.

3. Digitalisering informatiebeheer en aanslu¡ting bij e'depot

ln het kader van het streven vanuit het Rijk naar een landelijke digitale overheid in 2Ot7 zijn er

diverse trajecten waar de provinciearchivaris bij betrokken is.

Ten eerste wat betreft de overgang naar een volledig digitale informatiehuishouding en -

archiefbeheer van het lopende provinciaal archief vanaf 20Í tot heden. Er is nu nog sprake van een

hybride situatie met deels een (onvolledig) papieren (deels juridisch leidend) bestand en een digitaal

werkprocessena rchiefbesta nd.

Omdat de provincie haar officiële archief sinds 2011 in het documentmanagementsysteem

Documentum vormt, heeft de provinciaal archiefinspecteur in 20Lt-20L2 een toets uitgevoerd naar

de mate waarin Documentum als digitaal archiveringssysteem voldoet aan de eisen van de

Archiefwet en de daarop gebaseerde regelgeving, normen en standaarden. De conclusie was dat

Documentum voldoende functionaliteiten heeft om te kunnen functioneren als volwaardig

archiefsysteem. De inrichting van en de organisatie rondom het inhoudelijk, functioneel en technisch

4 Dit Utrechtse standpunt, bij de enquête ambtelijk en bestuurlijk als input voor het rapport aangegeven, is in
de eindversie van het rapport door het extern bureau niet goed verwerkt waardoor een foutief beeld is
ontstaan.
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beheer van Documentum was echter nog onvoldoende om dit systeem te kunnen gebruiken voor

een solide bedrijfsvoering en bestuurlijke verantwoording. De inspecteur deed in dit verband 18

aanbevelingen om deze beheer-organisatie op orde te brengen. De implementatie van deze

aanbevelingen is in de periode 2OL3-2075 door de afdelingen SER en MAO uitgevoerd. Begin 2016 is

door de MTs van MAO en SER ingestemd met de eindrapportage van dit traject, waarbij enkele

restpunten bij de lopende projecten "Aanpak lnformatieveiligheid", "Actualiseren ICT-uitwijkplan" en

het te starten project "Verbeteren dossier- en archiefbehee/' (zie hierna) opgepakt zouden gaan

worden.

ln2OL4 heeft de afdeling Concerncontrolonderzoek gedaan naar de inrichting en werking van het

digitale dossier- en archiefbeheer bij de provinciale organisatie. Hieruit bleek dat het management

niet stuurt op dossiervorming en archivering, de organisatie deels uitwijkt naar andere middelen voor

informatiebeheer en de verzameling dossiers kenmerken van 'digitale dementie'vertoont. Hierdoor

ontstaan incomplete dossiers. Hierdoor ondersteunen deze dossiers de werkprocessen van de

provincie onvoldoende en kan de provincie haar handelen niet goed verantwoorden. Dit heeft tot
gevolg dat de provincie ook niet voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Op verzoek van het

management heeft de afdeling MAO in december 2015 een voorstel gedaan voor een plan voor het

opstellen van een nieuwe visie op digitaal dossier- en archiefbeheer en het verbeteren van het

dossier- en archiefbeheer. Op 12 januari 2016 hebben de MT's van MAO en SER ingestemd met een

projectplan voor de uitvoering; restpunten uit het hiervoor genoemde inspectierapport uit 2012

wo rden in a nde re verbetertrajecten meegenomen.

ln het verslag over 21t3-20t4 is als tweede aanbeveling opgenomen het formuleren van een

(provincie brede) beleidsvisie op de overgang van een papieren naar een digitale

informatiehuishouding. Hoewel er het afgelopen jaar stappen zijn gemaakt om te komen tot een

vervolg op de i-visie 20L3-2O75, waarin dit element kan worden opgenomen, was dit eind 2015 nog

niet gerealiseerd. Begin 2016 is een start gemaakt met een vervolg op de i-visie met een

verkenningstraject voor de gewenste aanpak, dit mede naar aanleiding van het hiervoor genoemde

voorstel van MAO. Bij dit laatste traject is nogmaals onderstaande aanbeveling ingebracht.

Aanbeveling 7: Formuleer een (provincie brede) beleidsvîsie op de overgang van een popîeren noar

een digitale ínformatiehuishoudìng en ørchíefbeheer. Duurzame opsløg zoals vermeld ín

aanbeveling 3 heeft hiermee een relatie.

lndien bovengenoemde ingezette verbeteringen en nog in te zetten trajecten doorgevoerd zijn dient

in 20L7 een wettelijk zo genaamd 'vervangingstraject' doorlopen te zijn, resulterend in een GS-

besluit na advies van de provinciearchivaris (zie ook bijlage 2). Bij vervanging, ook wel 'substitutie'

genoemd, komen digitale archiefdocumenten op zeker moment en na een vastgestelde procedure, in

de plaats van formele papieren of analoge archiefexemplaren waarbij de laatste worden vernietigd

(dit laatste is essentieel). Pas dan zal aan de hybride en risicovolle en kostenverhogende situatie een

einde kunnen komen.

Aønbeveling 2: Bereid een, door Gedeputeerde Staten te nemen, veruangíngsbesluit voor
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Het tweede traject betreft een zo genaamde e-depot voorziening.ln 2O17 dient de provincie in lijn

hiermee en met het streven naar een landelijke digitale overheid in 2OI7, aangesloten te worden bij

een digitaal archiefdepot om digitaal archief in duurzaam beheerte kunnen overdragen. Het

Nationaal Archief ontwikkelt momenteel samen met HUA en de andere RHC's in de

provinciehoofdsteden een landelijke infrastructuur bedoeld voor het duurzaam beheervan deze

digitale archieven, het zogenaamde e-Depot. Via de RHC's kunnen ook andere overheden dan het

Rijk hierop aansluiten. ln 2015 en 2016 krijgen alle RHC's de beschikking over deze voorziening. Bij

het bezoek van GS aan HUA op 8 april 2014 is toegezegd dat de provincie deel zal nemen aan een

pilot met HUA om te bezien in hoeverre de provincie klaar is om van deze voorziening gebruik te
gaan maken. HUA werd in juli 2015 als een van de eerste aangesloten, waarbij gedeputeerde

Pennarts in een videoboodschap het belang van een gezamenlijke professionele voorziening in de

regio Utrecht onderstreepte.

Na een periode van voorbereiding is de pilot in de tweede helft van 2015 van start gegaan met de

provinciearchivaris als projectleider. De eindrapportage zal in 2016 gereed zijn en in- en extern

worden gecomm uniceerd.

Het voorzien in een e-depot heeft, evenals een (wettelijk vereist) fysiek depot, financiële

consequenties ten aanzien van opslag en beheer. Hiermee dient in de provinciale begroting en de

toekomstige (bekostigings-)relatie met HUA rekening te worden gehouden. De uitkomsten van de

pilot geven hier, in combinatie met landelijke door het Rijk opgestelde kengetallen, naar verwachting

de nodige input voor. Zie ook de eerste aanbeveling in het jaarverslag over 2OL3-2OL4 die hierbij

herhaald wordt:

Aønbeveling 3: Stel een lange termijnvîsie met begrotîng op voor de duurzame opslag van het
dígitale provÍncíale archíef en neem dit mee in het kader van de toekomstíge relotie met HUA.

Wijs te zijner tijd, in lijn met de opslag van onaloge orchíeven, hieruoor een bewaorploats (e-depot)

aan, Zie ook aanbeveling 7.

4. Beheer van de provinciale archiefbewaarplaats

4.1 Omvang
De totale omvang van de provinciale archieven, aanwezig in de archiefbewaarplaats bij Het Utrechts

Archief, bedroeg zowel aan het begin als aan het eind van 2015 7577 mI. Dit is exclusief het gedeelte

uit de periode 1801-1812 dat zich in het archief van de Staten van Utrecht van voor 1813 bevindt. ln

2OL6 zal door HUA nagegaan worden wat de omvang is van het gedeelte 1801-1812 aangezien bij de

wijziging van de Archiefwet in 20!2, waarbij de zorg voor de provinciale archieven over ging van het

rijk naar de provincies, de cesuur bepaald is bij het jaar 1801.s

4.2 Overbrenging
ln 2015 zijn geen archieven overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats. Wel is een

verzameling van 33,5 m aan foto- en videomateriaal tijdelijk in beheer gegeven met als doel het

opstellen van een offerte voor bewerking door Het Utrechts Archief. Deze verzameling dient nader

8
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ontsloten te worden via de beeldbank waarbij alle afbeeldingen en filmbeelden worden

gedigitaliseerd. lnmiddels ligt een uitgewerkt voorstel voor bewerking met begroting ter beoordeling

bij de provincie.

4.3 Beheer
De toegangen op de archieven Provinciale Waterstaatsdienst 1926-L954 en 1955-1988

(toegangsnummers 1209 en L2tOl zijn op redactioneel niveau bewerkt en vervolgens gepubliceerd

op de website van Het Utrechts Archief.

4.4 Digitalisering
ln het kader van de reguliere scanning voor publicatie in de Archiefbank op de website van HUA is

een aanvang gemaakt met het digitaliseren van de reeks notulen van Provinciale Staten uit de

periode 1813-1920 (toegang 79). ln totaal zijn 113 inventarisnummers gedigitaliseerd (ca. 40.000

images).

Via de service scanning on demand zijn in 2015 geen aanvragen uit de archieven van de provincie

ontvangen.

4.5 Dienstverlening
Fysiek

Het aantal aanvragen van bezoekers voor inzage in de studiezaal van HUA van stukken uit de

archieven van de provincie in 2015 bedroeg in totaal 566. Onderstaande tabel geeft een nader

overzicht van het aantal raadplegingen per archief.

Aanvrogen

2074

Aønvragen

2075
Toegang Noam

5 815 Concessionarissen en commissies van beheer van

straatwegen in de provincie Utrecht, 1626-7930

t 77t-2 Commissarissen van de kwartieren Utrecht en Amersfoort

1813-1816

23479 Provinciaal Bestuur 1813-1920 L40

Provinciaal Bestuur: Kaarten en tekeningen 1813-1920 15 2080

0 796-2 Ridderschap van Utrecht 1814-1880

0 L299 Stichti ng E ko no m isc h Tec ho logisc h I nstitu ut-1 9 45-L987

15 241200 Provincia le staten L92t-t954

26 78720L Gedeputeerde Staten 1920-1954

59L202 Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, 6
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t920-L954

0t203 Gedeponeerde archieven bij het archief van gedeputeerde

Staten t92O-7954, 19 16-1961

0

5L204-L Provinciale Staten van Utrecht t954-L987 10

487205 Gedeputeerde Staten van Utrecht 1955-1988 49

tI206 Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht

1955-1985

2

1208 Provinciale waterstaat van Utrecht 1830-1961 t 64

1209 Provincia le waterstaat L926-t954 3 1

L2LO Provinciale waterstaat 1955-1988 9 4

L27L Provinciale planologische dienst 1943-1989 0 6

totaal 275 566

Digitaal

Het aantal raadplegingen van de archieftoegangen van de provincie op internet bedroeg in 2015

211.849. Deze toegangen worden zowel op de website van Het Utrechts Archief aangeboden als op

het landelijke platform archieven.nl en utrechtsarchiefnet.nl, de website van de Kring van Utrechtse

archivarissen. Tevens kwamen alle toegangen van HUA in 2015 beschikbaar op APEx, het Europese

platform voor a rchiefonderzoek.

4.6 Activiteiten in het kader van de Gultuurnota 2012-2015
De provincie heeft voor de periode 2O12-20t5 vier hoofdthema's geformuleerd om de

cultuurhistorische waarde van de provincie op een hoger plan te brengen. Een van deze thema's

betreft de historische buitenplaatsen. Dit thema kreeg in de vaste presentatie van HUA aan de

Hamburgerstraat hernieuwde aandacht door toevoeging van een nieuwe variant op de historisch

koetsrit die eerder met succes was ontwikkeld voor de expo over de Vrede van Utrecht. Deze nieuwe

variant biedt onze bezoekers een virtuele koetsrit aan van Utrecht naar huis Amerongen, met
gebruikmaking van historische afbeeldingen uit onze collectie.

Verder bracht HUA in 2015 in samenwerking met de ANWB een nieuwe, drukbezochte

tentoonstelling over 150 jaar Utrechtse fietscultuur: over de opkomst van de fiets in het Utrechtse

verkeer, de ontdekking van de fiets als voertuig voor de forens en als gangmaker van sport en

recreatie. Deze expo opende in mei, kort voor de Grand Déport van de Tour de France in Utrecht.

Tijdens de tourstart was er veel te doen rond deze tentoonstelling en konden bezoekers een ritje

maken op een historische fietsmolen, lezingen bezoeken en de tentoonstelling ook 's-avond bekijken.

Utrecht fietsstad trok zo'n 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland, waaronder de leden van een
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Australische overheidsdelegatie die hun licht kwamen opsteken over de wereldwijd bekende

Nederlandse fietscultuur.

Begin juni lanceerde HUA samen met de Universiteitsbibliotheek een nieuwe website:

www.utrechtsekronieken.nl, met vertalingen en toel¡cht¡ngen op een t¡ental bijzondere

middeleeuwse kroniekhandschriften. Deze teksten waren met behulp van vrijwilligers en studenten

toegankelijk gemaakt voor het moderne publiek. De website kwam tot stand met steun van de

provincie Utrecht (Schatkamer-progra mma).

5. Toezicht op het beheer

5.1 Dienst Landelijk Gebied
Begin 2015 is het archief van de opgeheven (rijks)Dienst Landelijk Gebied (DLG), voor zover dit

betrekking heeft op de provincie Utrecht, overgedragen door het Rijk aan de provincie. Het betreft

hier 312 m1 ongeselecteerd archief (papier en digitaal) dat te zijner tijd na selectie en vernietiging in

goede, geordende en toegankelijke staat moet worden gebracht. ln het verslagjaar heeft de

archivaris in het periodiek overleg met de medewerkers van de afdeling Services de stappen

besproken die hiervoor gezet moeten worden. Het papieren archiefbestand is voorlopig in de

externe opslagruimte bij een commercieel bedrijf te Almere opgeslagen.

5.2 Digitale agenda's van bestuurders
Medio 2015 is door de archivaris, naar aanleiding van een rapport van de provincie Noord-Brabant,

aandacht gevraagd bij de bestuurssecretariaten voor het op een juiste wijze archiveren en beheren

van de digitale agenda's van de bestuurders.

5.3 Projectorganisatie Uithoflijn
Eind 2015 is een quickscan uitgevoerd naar de organisatie van en het archiefbeheer door de bij de

provincie (ambtelijk)ondergebrachte projectorganisatie Uithoflijn. Deze projectorganisatie was in

2015 onder gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid van Provincie (voorheen Bestuur Regio

Utrecht) en gemeente Utrecht gekomen waarbij de provincie verantwoordelijk werd voor het

archiefbeheer en de provinciearchivaris het toezicht daarop uitoefent. Uit de quickscan bleek dat de

verantwoordelijkheid voor de zorg voor het archief van deze organisatie niet duidelijk geregeld was.

Dit gegeven bleek doorwerking te hebben in de interne procedures. Met de organisatie werden

afspraken gemaakt welke stappen ondernomen gaan worden om de kwaliteit van het archiefbeheer

te verbeteren.

5.4 Bestuur Reg¡o Utrecht (BRU)
Gedurende het gehele jaar was de archivaris via diverse lijnen en hoedanigheden betrokken bij de

invlechting van de informatie- en archiefbestanden van de (hoofdzakelijk verkeers- en vervoers-)

taken die per l januari 2015 waren overgegaan van de BRU naar de provincie. Hierbij moest een

splitsing gemaakt worden tussen diverse bestanddelen (analoog en digitaal) en met de BRU en haar

toezichthouder (de gemeentearchivaris van Utrecht) nadere afspraken worden gemaakt over het

beheer van afgesloten bestanden. Eind 2015 was dit proces grotendeels afgerond waarna onder

andere een verslag van de conversie van digitale bestanden vanuit de BRU-omgeving naar het

archiefsysteem van de provincie, conform artikel 25lid2 van de Archiefregeling, werd opgemaakt.
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5.5 Overig
Met de provinciesecretaris vond in 2015 een eerste zo genaamd Strategisch lnformatie Overleg (SlO)

plaats, hetgeen sinds de wijziging van het Archiefbeslu¡t 1995 per l januari 2013 verplicht is.

Tenslotte werd geadviseerd inzake de overdracht van WABO-dossiers aan gemeenten, naar

aanleiding van wetswijzigingen met betrekking tot decentralisatie van bevoegdheden.

5.6 Verbonden partüen

5.6.1 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) te Utrecht
Omdat de provincie deelnemer is in dit in20L4 ingestelde openbaar lichaam (gemeenschappelijke

regeling), is de provinciearchivaris toezichthouder voor wat betreft het bestuurs- en beleidsgedeelte

van het informatie- en archiefbeheer, alsmede de informatie en archieffunctie, voortvloeiend uit
gedelegeerde taken van de deelnemers. Een en ander is vastgelegd in de eind 2OL4 door het bestuur

van de RUD vastgestelde archiefuerordening en besluit informatiebeheer, een (in 2014 informeel

vastgesteld) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) en in 2015 formeel vastgelegde afspraken met

de directie RUD over de postprocedure, het archiefbeheer en het toezicht hierop. ln 2015 is door de

archivaris een nulmeting uitgevoerd naar de opzet en inrichting van het informatie- en

archiefbeheer. Deze nulmeting beperkte zich tot het bestuurs- en beleidsgedeelte. Uit deze 0-meting

bleek dat met name aan de actualiteit en volledigheid van interne procedures op het gebied van het

informatiebeheer te wensen over liet. Voor de organisatie zelf maar ook voor verbonden partijen

zoals de provincie betekent dit een risico op verlies van bedrijfskritische en

verantwoordingsinformatie. ln november 2015 vond een Strategisch lnformatie Overleg (SlO)met het

management plaats waarin, behalve de uitkomsten uit de O-meting, de lijnen voor de kwaliteit van

de informatiehuishouding en het toezicht daarop werden uitgezet. Eind 2015 waren de afspraken

hierover, zoals het aantal beschikbare uren voor de archivaris en het inspectieplan 2OL6, nog niet

afgerond. Gedurende het gehele jaar 2015 vond periodíek overleg tussen archivaris en de Adviseur

lnformatie plaats waarbij onder andere het concept lnformatiebeleidsplan 2OL6-2O2O van de RUD

werd besproken. Tenslotte heeft de archivaris eind 2015 geadviseerd naar aanleiding van een

melding van voorgenomen plaatsing van RUD-dossiers bij een extern opslagbedrijf.

Aanbeveling 4: Formaliseer de uitvoerîng van de taken von de archivøris ín een

dienstverleningsovereenkomst tussen provincie en RUD en zorg daarbij voor een adequøte

invulling vdn de lunctìe en lormatie van de archívaris.

5.6.2 Recreatie Midden Nederland te Utrecht
Het openbaar lichaam Recreatie Midden Nederland, gevestigd te Utrecht, is het centraal bureau en

uitvoeringsorganisatie van vier recreatieschappen (gemeenschappelijke regelingen) in de provincie

Utrecht: de recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme

Rijngebied en het Plassenschap Loosdrecht. Omdat de provincie deelnemer is, fungeert de

provinciearchivaris van Utrecht als toezichthouder op het informatie- en archiefbeheer van alle vijf
de aparte archiefuormende organisaties.

ln 2015 werd het al enkele jaren daarvoor ingezette traject van opschoning van de archieven onder

toezicht van de provinciearchivaris afgerond. Daarnaast stond 2015 in het teken van de omslag van

een analoge naar een digitale informatiehuishouding en archieffunctie, mede door de aanschaf van
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een nieuw DMS. De provinciearchivaris was hierbij op afstand betrokken. ln het najaar werden

plannen voor een nieuwe huisvesting van de organisatie medio 2016 concreet, reden waarom

ingezet werd op het versneld bewerken en overdragen van de archieven ouder dan 20 jaar naar Het

Utrechts Archief. ln novembe r 2Ot5 werd hiervoor in overleg met de provinciearchivaris een plan van

aanpak door het management vastgesteld. ln december werd hiermee, onder begeleiding van de

provinciearchivaris, een aanvang gemaakt.

5.6.3 P4-samenwerk¡ng
Op basis van de overeenkomst P4-samenwerking van 18 december 2008 oefent de archivaris van de

provincie Utrecht onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de P4 toezicht uit op het beheer

van de archiefbescheiden van de P4-samenwerking en haar rechtsvoorganger Regio Randstad. Het

analoge archief van de Regio Randstad over de periode 1993-2008 wordt beheerd door de provincie

Utrecht en is extern opgeslagen. Het secretariaat van de P4 was tot med¡o 2015 gevestigd bij de

provincie Zuid-Holland waarbij het digitale bestuursarchief gearchiveerd werd in de cloudoplossing

'Pleio'. ln verband met de wisseling van het secretariaat naar aanleiding van de nieuwe

collegeperiode werd het archief overgedragen aan het secretariaat bij de provincie Utrecht. Onder

regie en toezicht van de provinciearchivaris werden afspraken gemaakt om het archief te

completeren, af te sluiten, op te schonen, en over te zetten naar het domein van de provincie

Utrecht, het DMS Documentum. Aan het eind van het verslagjaar was dit traject nog niet afgerond.

6. Selectie en vern¡etiging

ln het verslagjaar is de interne procedure voor het periodiek vernietigen van analoge en digitale

archiefbescheiden in overleg met de medewerkers van de afdeling Services verbeterd. Dit

resulteerde in een tweetal nieuwe procesbeschrijvingen.

ln januari 2015 werd de vernietigingscyclus van 2OI4 afgerond. September 2015 werd op grond van

artikel 28 van het Besluit informatiebeheer provincie Utrecht 2Ot4 door de archivaris goedkeuring

verleend aan het vernietigen van archiefstukken die zich in verschillende systemen of backoffice

applicaties en bestanden van de provincie bevonden.

7. Overige aangelegenheden

ln 2011 werd bij het opruimen van de archiefruimte van de provincie, ter voorbereiding op de

verhuizing, een archiefje van de familie Hiebendaal ontdekt dat, na onderzoek, geen relatie met de

provincie bleek te hebben maar wel een relatie met Nijmegen.' De familie Hiebendaal bouwde vanaf

1750 in het gebied rond Nijmegen een machtspositie op. ln 2013 is dit archief in overleg met de

provinciearchivaris door de provincie geschonken aan het Regionaal Archief Nijmegen. ln 2015-2016

zijn alle documenten van de familie Hiebendaal uit de periode 1708-1933 opnieuw geinventariseerd

en nu is de inventaris via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief NijmegenT beschikbaar. De

door de provincie geschonken documenten vormen er een geïntegreerd onderdeel van.

6 
Een bericht met foto hierover is destijds op Atrium verschenen.

7 http://stud¡ezaal.nijmegen.nl. Zie ook de weblog over dit archief: http://weblog.hvng.nl.

13



BIJLAGEN

Bijlage 1

1. Overzicht van b¡j HUA berustende archieven in de archiefbewaarplaats van
de provincie Utrecht per 31 december 2015
Dit overzicht betreft alle naar Het Utrechts Archief overgebrachte archieven van of vanwege het

Provinciaal bestuur uit de periode vanaf 1801. Particuliere archieven binnen het werkgebied van de

provincie zijn vooralsnog niet opgenomen.

HUA-

toe-
gang

HUA-

blok

Archieftitel Om-

vang

(in

m1)

233 Staten van Utrecht (departementale besturen), 1801-1812 Nader

te

bezien

15 3016 Concessionarissen en commissies van beheer van straatwegen in de

provincie Utrecht, L626-L930

4

7L-2 3010 5,46Commissarissen van de kwartieren Utrecht en Amersfoort, 1813-1816

79 3013 Provinciaal Bestuur, 1813-1920
N.B. Bevat ook de volgende gedeponeerde archieven:

- Ontvanger belastingen, 1813-1815

- lnspecteur derjacht en visserij, 7852-1872

- Keuringsraad, 1861-1918

- Provinciale commissie tot regeling van de veefokkerij in Utrecht, 1879-L944

- Provinciale commissie tot regeling van de paardenfokkerij in Utrecht, 1879-1939

- Utrechtse provinciale commissie van toezicht op de bewaring en instandhouding van

voorwerpen van waarde uit het oogpunt van geschiedenis en kunst, 1907-1933

- Utrechts provinciaal comité tot hulp en ondersteuning van vluchtelingen in Utrecht,

1974-1917

- Utrechts provinciaal centraal com¡té tot hulpverlening bij de watersnoodramp van 13-

14 januari 1916, L9I6-79I7

919

80 3013-1 Provinciaal Bestuur: Kaarten en tekeningen, 1813-1920 13

96-2 30L7 Ridderschap van Utrecht, 1814-1880 1,56

299 3234 Stichti ng E ko nom isch Tech no logisch I nstitu ut, L945-7987 3,62

7200 s097 Provincia le staten, L92L-7954 5,72

L24LzOL 5098 Gedeputeerde Staten, L920-L954

L202 s099 Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, I92O-L954 * 25
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15t203 s100 Gedeponeerde archieven bij het archiefvan gedeputeerde Staten, 1920-

1954
PROVINCIAAL PERSONEEL

- Georganiseerd Overlegvan de provincie Utrecht,1929-t934,1936,1939,1940,t942,

L947-1954.

PLANOLOGIE EN VERKEER

Commissie van advies inzake de grenswijziging Utrecht-Oost, 1922-1930, 1933.

Streekplan(studie)commissie voor Utrecht en omstreken, 1939-1943, t946,1948.

Commissie van onderzoek inzake de vervening en drooglegging van de

Vinkeveense plassen, 1949-1951, 1953,1954.

ECONOMIE EN ARBEID

Rijkscommissie van advies voor werkverschaffing in de provincie Utrecht /
Rijkscommissie voor de bevordering van werkverruiming in de provincie Utrecht /
Rijkscommissie van advies voor de werkverruiming in de provincie Utrecht, 1936-

1952.

Commissie van advies inzake de regeling van de bebouwing in de provincie Utrecht (Pr

Stichting De Grebbecommissie, 1940-1948, (1953,1954, 1957-1959).

stichting Herstel provincie utrecht 1940, 1940-1951.

Contactcommissaris voor de provincie Utrecht van het Regeeringscommissariaat

voor den Wederopbouw / - van den Algemeen Gemachtigde voor den

Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid, 1940-1943(1945).

Stichting Centraal bureau voor wederopbouw in de provincie Utrecht, 1940-

1943(19s0).

VOLKSGEZONDHEID EN WELZIIN

Commissie van advies van de Stichting "Het Geneeskundig Gesticht voor

Krankzinnigen te Utrecht", I9I6-L922.

Commissie inzake den kostenden prijs voor de krankzinnigenverpleging, 1919-1921.

Provinciale demobilisatiecommissie, L947 -1949, (l95ll

OVERIG

Secretariaat van den Commissaris der Provincie, L94L-7945.

Commissie van advies voor de oorlogs- of vredesgedenkteekens in de provincie

Utrecht, ( 1945) 1946-1950, 1952, 1953, 7957'196I.

Commissie ter bestudering van het vraagstuk van het buitengewoon lager onderwijs

in de provincie Utrecht, 1948-1954.

TL7204-r 5101 Provinciale Staten van Utrecht, L954-t987

2L7204-2 5ro2 Commissies uit de Provinciale Staten van Utrecht, 1956-1988

t73L20s s103 Gedeputeerde Staten van Utrecht, 1955-1988

27L206 5104 Commissarisvan de Koningin in de provincie Utrecht, 1955-1985

54,88L207 5105 Gedeponeerde archieven bij het archief van gedeputeerde staten, 1955-

1988, (1884) 1921-1990 (1995):

PROVINCIAAL PERSONEEL

- Ontspanningsvereniging Provinciaal Personeel Utrecht (OPPU), 7947 -L983

- Georganiseerd Overlegvan de Provincie Utrecht, 1954-1988
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Dienstcommissie voor de Provinciale Waterstaat, 1967-1983

Dienstcommissie voor de Provinciale Griffie, 1970-1980

Medezeggenschapscommissie van de Provinciale Waterstaat, (1973) 1983-1989

Medezeggenschapscommissie van de Provinciale Griffie, 1983-1988

Bestuursschool Utrecht / (Stichting) Utrechtse Bestuursacademie, 1965-1990

OPENBARE WERKEN

Regionaal Coördinatiecollege voor Openbare Werken in de provincie Utrecht

( RCOW), (r97 7l t97 4-L982

MILIEU

Raad voor Milieubeheer in de provincie Utrecht, 1973-1985

Commissie Waterkwa liteitsbe hee r provincie Utrecht, I97 2-1988

lnterprovinciale ambtelijke werkgroep Milieukartering, 1975-1986

Commissie Gemeenschappelijke vuilnisstortplaats Maarsbergen, werkgroep

Vuilverwerki ng, 797 4-1977

PLANOLOGIE EN VERKEER

Provinciale commissie voor de Stadsvernieuwing, 1978-1984

Provinciale commissie Recreat¡e Rijn- en Lekoevers, 1965-1967

Commissie Doorslag ll, L962-7967

Planologische projectgroep Raillijn Utrecht-Nieuwegein-lJsselstein, 1975-1980

Provinciale Taxi Adviescommissie, 1955-1988

OPENBARE VEILIGHEID

Provinciaal commando Bescherming Bevolking in Utrecht, !974-7983

(Stichting) Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening in de provincie

utrecht, 1954-7976

WATERSTAAT

Commissie Openbare watervoorziening en grondwaterbeheer Utrecht /
Provincia le G rondwatercommissie Utrecht, L977 -1988

Coördinatiecommissie voor Dijkverbeteringsplannen in Utrecht, 1982-1986

Commissie Georganiseerd overleg waterschapspersoneel Utrecht, 1969-1986

Voorbereidingscommissie Reorganisatie Utrechtse Eem-Valleiwaterschappen,

198s-1986

ECONOMIE EN ARBEID

(Stichting) Economisch-Technologisch lnstituut voor Utrecht (E.T.l.-U.), 1945-1995

Landbouwcommissie voor de provincie Utrecht, 1957-1966

Stuu rgroep Energievoorziening, 1984-1989

Regionale Energiecommissie Utrecht, 1986-1987

Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid (P.C.W.), 1951-1970

(Stichting) Contactcentrum Onderwijs Arbeid Utrecht (C.O.A.), 1983-1994

Waterleid ingmaatscha ppij M idde n Nederla nd, 1957 -t99I
Stadsverwarmingsbedrijf Midden Nederla nd, 1978-1991

Provincale Utrechtse Electriciteits Maatschappij, 1954-1990

VOLKSGEZONDHEID EN WELZITN

Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (en Maatschappelijke Dienstverlening)

in de provincie Utrecht (PRVMD), 1959-1990

Commissie Drinkwatervoorziening Provincie Utrecht, 7953-1974
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Provinciale commissie voor de Rattenbestrijding/Ongediertebestrijding in Utrecht,

1958-1985

Stichting voor Maatschappelijk werk in de provincie Utrecht (S.M.W.U.), 1955-1971

Provinciale Utrechtse Stichting voor Welzijnsbevordering (P.U.S.W.), 1966-1985

Adviescommissie organisat¡e provinciaal welzijnsbeleid, 1979-1980

Provinciaal Beraad Gehandicaptenbeleid Utrecht, 1980

Provinciaa I Beraad Zwa kzinnigenzorg Utrecht, t97 2-1982

Adviescommissie Bejaardenoorden c.4., 1959-1962

Commissie voor de Bejaardenoorden provincie Utrecht, (1959)1963-1990 (1995)

Provinciaa I Beraad Bejaa rde nbe leid Utrecht, t97 4-1983

Overleg f u nctiona rissen bejaa rde nwerk Utrecht (OFBU ), t97 8-1982

Provinciale Jeugdraad Utrecht (P.J.R.), 1963-1986

Provinciaal Overleg Kindercentra Utrecht (P.O.K.U.), 1975-1979

OVERIG

Rijksarchivaris belast met de provinciale archiefinspectie, (1884)1921-1982

Provinciaa I Anjerfonds Utrecht, 1947 -t988

Ontwikkelingsproject Educatieve Werkplaats Utrecht, 1981-1982

Ontwikkelingsproject Steunpunt Alfabetisering Utrecht, 1981-1982

47,6L208 302L Provinciale waterstaat van Utrecht, 1830-1961

20,75L209 5106 Provi ncia le waterstaat, L926-1954

55,5LZLO 5to7 Provincia le waterstaat, 1955-1988

25,9727t 3775 Provinciale planologische dienst, 1943-1989

totaal 1551,9
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Bijlage 2

2. lnspectie- en activiteitenplan arch¡var¡s 2016-2017 conform artikel l0
Archiefverordening Provincie Utrecht 2014
Alsemeen

Het voeren van (strategisch) overleg met de diverse partijen (directies, secretarissen,

informatiemanagers).

Provinciale orsa nisatie

Het, in samenwerking met de concernadviseur lnformatie, evalueren van de samenwerking met Het

Utrechts Archief ten aanzien van de beheer-, behoud- en publiekstaken vanaf 2018 inclusief de

kostenrelatie en de functie en plaatsing van de provinciearchivaris in de provinciale organisatie en op

basis daarvan een advies aan Gedeputeerde Staten ter besluitvorming voor te leggen (2016).

Het mede initiëren en begeleiden van een externe audit met betrekking tot het substitutie- of
vervangingstraject bij de provinciale organisatie en het geven van een advies ten aanzien van het

door Gedeputeerde Staten te nemen vervangingsbesluit ex art. 25 Besluit lnformatiebeheer

provincie Utrecht 2014 (2077l..

Het beoordelen en goedkeuren van lijsten van voorgenomen vernietiging van archiefbescheiden

conform art. 28 Besluit lnformatiebeheer provincie Utrecht 2074 (20L6 en2OI7l.

Het uitvoeren van een inspectie of audit naar de kwaliteit van de informatiehuishouding en

a rchiefbeheer va n de projecto rga nisatie U ithoflijn (2016).

Het monítoren van het archiveren en beheren van de digitale agenda's van de bestuurders door de

bestuurssecretariaten (vervolg op een actie in 2015).

Verbonden partiien

Het houden van toezicht op de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) ten aanzien van het

beheer van de dossiers door de RUD, die voorvloeien uit de door de provincie aan de RUD

gemandateerde taken (2016 en 2OL7l.

Het houden van toezicht op de uitvoering van de actiepunten ten aanzien van het verbeteren van de

kwaliteit van de informatiehuishouding en het archiefbeheer van Recreatie Midden Nederland op

basis van het in 2016 door de organisatie vast te stellen Plan van Aanpak .

Het houden van toezicht op het afronden van de overdracht van het archief van de P4-samenwerking

over de periode 2008-2015 van de provincie Zuid-Holland aan de provincie Utrecht (2016).
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