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7LWHO � lening gemeente Wijk bij Duurstede ter ondersteuning voorfinanciering herstel archieven
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,QOHLGLQJ
De gemeente Wijk bij Duurstede is centrumgemeente van het streekarchivariaat Kromme-Rijngebied
– Utrechtse Heuvelrug. In oktober 2002 is de archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede vrijwel
geheel onder water gelopen. Tijdens de eerste reddingsoperatie zijn de archieven van de gemeenten
die deelnemen aan het streekarchivariaat, ingevroren en worden momenteel bewaard in een vrieshuis
in Cothen. De eerste herstelfase van de archieven bestaat uit het vriesdrogen van de archieven.
Wij stellen aan u voor ter ondersteuning van de gemeente Wijk bij Duurstede en ter bevordering van
het in gang zetten van de herstelwerkzaamheden, een lening aan de gemeente Wijk bij Duurstede als
centrumgemeente van het streekarchivariaat te verstrekken. Het betreft hier een renteloze lening van
 150.000,- voor een periode van 2 jaar, ter ondersteuning van de voorfinanciering van het vriesdrogen
van de archieven.
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Besluit van 8 september 2003 tot het verstrekken van een lening aan de gemeente Wijk bij Duurstede
ter ondersteuning van de voorfinanciering herstel archieven.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 17 juni 2003, sector PAI, nummer 2003CGC000285i;

Besluiten:

� Een renteloze lening van 150.000,- te verstrekken voor een periode van 2 jaar aan de gemeente
Wijk bij Duurstede.

� Een overeenkomst van geldleningen af te sluiten en dit te mandateren aan de CvdK.

voorzitter,

griffier,
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 7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

De gemeente Wijk bij Duurstede is centrumgemeente van het streekarchivariaat Kromme-Rijngebied
– Utrechtse Heuvelrug. In oktober 2002 is de archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede vrijwel
geheel onder water gelopen. Tijdens de eerste reddingsoperatie zijn de archieven van de gemeenten
die deelnemen aan het streekarchivariaat, ingevroren en worden momenteel bewaard in een vrieshuis
in Cothen. De eerste herstelfase van de archieven bestaat uit het vriesdrogen van de archieven. Hierna
kunnen de droge archiefstukken terugkeren in de herstelde archiefbewaarplaats van Wijk bij
Duurstede en kunnen zij weer worden geraadpleegd. Dit herstel is noodzakelijk gezien de herstelplicht
zoals die is voorgeschreven door de Archiefwet 1995. Bovendien zijn de risico’s van de huidige
opslag wat betreft inbraak, brand e.d. onaanvaardbaar hoog en is deze wettelijk niet toegestaan. Met
deze eerste herstelfase is een bedrag gemoeid van 525.000,- over een tijdsperiode van 2 jaar.
Op 24 juni jl. is door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede, zo lang de verzekeringsgelden niet zijn
uitgekeerd, een krediet van 375.000,- beschikbaar gesteld voor de voorfinanciering van het
vriesdrogen van de archieven.
De verwachting is dat het vriesdrogen van de archieven in een tijdsperiode van 2 jaar afgerond kan
zijn. De verwachting is eveneens dat in die periode de verzekeraars tot uitkering van
verzekeringsgelden zijn overgegaan.
De archiefinspectie heeft aan GS voorgesteld om, ter ondersteuning van de gemeente Wijk bij
Duurstede en ter bevordering van het in gang zetten van de herstelwerkzaamheden, een lening aan de
gemeente Wijk bij Duurstede als centrumgemeente van het streekarchivariaat te verstrekken. Het
betreft hier een renteloze lening van 150.000,- voor een periode van 2 jaar, ter ondersteuning van de
voorfinanciering van het vriesdrogen van de archieven.
In de vergadering van 17 juni 2003 hebben GS besloten, na positief advies van commissie Bestuur en
Middelen:
een renteloze lening van 150.000,- te verstrekken voor een periode van 2 jaar, aan de gemeente Wijk
bij Duurstede als centrumgemeente van het streekarchivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse
Heuvelrug, voor het voorfinancieren van het vriesdrogen van de onder water gelopen archieven
een overeenkomst van geldleningen af te sluiten en dit te mandateren aan de CvdK.

%HRRJG�HIIHFW
De ingevroren en de op dit moment ontoegankelijke archieven komen op zo kort mogelijke termijn
weer beschikbaar en kunnen daarmee tevens weer hun bewijs- en informatieve functie gaan vervullen

$UJXPHQWHQ
Ingevolge de Archiefwet 1995 hebben de gemeenten een herstelplicht. De risico’s van de huidige
opslag in het vrieshuis zijn onaanvaardbaar hoog en wettelijk niet toegestaan. Het is daardoor
noodzakelijk het herstelproces zo snel mogelijk te laten beginnen. De verzekeraars zijn nog niet
overgegaan tot het uitkeren van verzekeringsgelden. De gemeente Wijk bij Duurstede stelt een krediet
beschikbaar voor de voorfinanciering van dit herstel. De renteloze lening van de provincie ondersteunt
het streekarchivariaat bij deze voorfinanciering.

.DQWWHNHQLQJHQ
Terugbetaling van deze renteloze lening is niet afhankelijk van het wel of niet uitkeren van
verzekeringsgelden aan de gemeente Wijk bij Duurstede.
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De rentelasten van deze lening komen ten laste van de begrotingspost van de Provinciale
Archiefinspectie. De lening beslaat twee boekjaren. De lening wordt naar verwachting pas eind 2003
geëffectueerd, zodat er voor 2003 nauwelijks sprake is van renteheffing. De rentelasten, te weten 
6.000,- worden alleen geboekt op 2004.  Indien de verzekeraar binnen de looptijd van de lening
overgaat tot uitkering van de verzekeringsgelden zullen ook deze rentelasten door de gemeente Wijk
bij Duurstede aan de provincie worden terugbetaald.

5HDOLVDWLH
Met de gemeente Wijk bij Duurstede wordt een overeenkomst van geldlening afgesloten. De
deelnemers van het streekarchivariaat geven opdracht het vriesdrogen van de archieven in gang te
zetten.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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