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Bijlage(n): voorgestelde wijziging Archiefwet 1995, Archiefvisie   

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

In het Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt tussen OCW, VNG, IPO en de Unie van 

waterschappen over overdracht van financiële verantwoordelijkheid voor de zorg en beheer van de 

provinciale archieven per 1 januari 2012. Dit is vooruitlopend op de wijziging van de Archiefwet per 1 

juli 2012 waarin dit wettelijk wordt vastgelegd Deze wetswijziging ligt op dit moment voor in de 

Tweede Kamer.  

In  IPO Bestuur is op 2 februari besloten over de verdeelsleutel van de door de provincie te betalen 

bedragen.  

Voor Utrecht komt dat neer op een jaarlijks bedrag van 662.000 euro. Er is geen keuze in de bijdrage 

van dit bedrag mogelijk. Wel is een keuze mogelijk voor wat betreft de invulling van de nieuwe rol 

van de provincie. 

 

Voorgeschiedenis 

Deze nieuwe wettelijke taak komt voort uit een bestelwijziging waarbij Rijk, provincie en gemeente 

hebben afgesproken beheer- en toezichttaken een nieuwe invulling te geven. 

 

Essentie / samenvatting 

De provincie is per 1-1-2012 verantwoordelijk voor de zorg en beheer van eigen provinciale 

archieven. Dit is een nieuwe wettelijke taak voortkomende uit de aanstaande wijziging van de 

Archiefwet, en uit het Bestuursakkoord tussen rijk en IPO. De provincies nemen de zorg en beheer 

voor eigen provinciale archieven over van het Rijk, inclusief bijbehorende kosten (Voor de provincie 

Utrecht betekent dat een bijdrage van € 662.000 per jaar vanaf heden). Later in 2012 zullen we een 

voorstel aan het college voorleggen over de invulling van onze nieuwe taak. Om te voorkomen dat 

HUA in liquiditeitsproblemen komt, leggen we nu het voorstel aan uw Staten voor.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Beoogd beleidseffect: op een beleidsarme wijze invulling geven aan deze nieuwe taak. 
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Financiële consequenties 

IPO Bestuur heeft over de verdeling van de 5 miljoen euro Rijksgelden, die door de provincies 

gezamenlijk dienen te worden opgebracht, besloten op 2 februari 2012. Het bedrag voor Utrecht is 

vastgesteld op 662.000 euro per jaar. Het behelst hier een onvermijdelijke en structurele claim op basis 

van  nu nog Bestuursakkoord  en later dit jaar de gewijzigde Archiefwet 1995. Dekking van dit bedrag 

komt uit de Algemene Middelen. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

In het bestuursakkoord tussen OCW en IPO is aan provincies de keuze gelaten tussen vormgeving van 

hun taak in de vorm van een subsidierelatie dan wel in de vorm van toetreding tot de 

gemeenschappelijke regeling. Op dit moment zijn de consequenties van toetreding tot de 

gemeenschappelijke regeling nog onvoldoende in beeld. Voorgesteld wordt daarom nog te kiezen voor 

een subsidierelatie. Gestreefd wordt om eind 2012 een onderbouwd nader voorstel op dit punt aan GS 

en uw Staten voor te leggen. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Het betreft hier een verzoek om een PS besluit voorafgaand aan de behandeling van de VJN 2012.  

Normaliter zou een dergelijke claim in de VJN meegenomen worden.  Er wordt nu een vroeger besluit 

gevraagd omdat HUA heeft  aangegeven een liquiditeitsprobleem te krijgen als middelen pas 

beschikbaar gesteld worden na 2 juli, de datum waarop in uw Staten de VJN 2012 wordt afgehandeld.  

Er is bij HUA overigens geen sprake van een structureel financieel probleem, alleen van 

liquiditeitsproblemen die kunnen ontstaan vanwege veel latere beschikking over deze gelden dan 

voorheen (die tot en met vorig jaar eerder in het jaar door het Rijk beschikbaar werden gesteld). 

 

Communicatie 

Flits: Nieuwe wettelijke taak voor provincies 

De provincie wordt verantwoordelijk voor de zorg en beheer van eigen provinciale archieven. Dit is 

een nieuwe wettelijke taak. In het Bestuursakkoord is afgesproken dat de provincies deze nieuwe taak 

per 1 januari 2012 opnemen. De provincies nemen de kosten over van de zorg en beheer voor eigen 

provinciale archieven. Tot nu werden deze kosten door het Rijk voor zijn rekening genomen. Deze 

nieuwe wettelijke taak brengt kosten met zich mee, op jaarbasis ongeveer 662.000 euro.  

 

Bijlagen 

Voorgestelde wijzigingen Archiefwet 1995 

 

Voorgesteld wordt  

 

1. Structureel € 662.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen voor zorg en 

beheer van de provinciale archieven; 

2. De middelen 2012 beschikbaar te stellen als subsidie, in afwachting van een nader besluit over 

eventuele toetreding tot de gemeenschappelijke regeling; 

3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 23 april 2012; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 maart 2012, afdeling  MEC, nummer 80A95237; 

 

Gelezen;  

 

Overwegende dat: 

een Bestuursakkoord is gesloten met OCW, VNG en de Unie van Waterschappen; 

een wijziging van de Archiefwet ophanden is;  

hier een nieuwe wettelijke taak voor de provincie voorligt; 

 

 

Gelet op de artikelen 105, eerste lid, en 143, tweede lid, van de Provinciewet; 

 

Besluiten:  

 

1. Structureel € 662.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen voor zorg en 

beheer van de provinciale archieven; 

2. De middelen 2012 beschikbaar te stellen als subsidie, in afwachting van een nader besluit over 

eventuele toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 

3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikelen 105, eerste lid en 143, tweede lid, van de Provinciewet 

 

 

2. Beoogd effect 

Beoogd beleidseffect: op een beleidsarme wijze invulling geven aan deze nieuwe taak 

 

3. Argumenten 

 De middelen zijn op korte termijn noodzakelijk om HUA voor liquiditeitsproblemen te 

behoeden. 

 Dit voorstel vloeit voort uit besluitvorming van IPO en OCW. 

 De provinciale verantwoordelijkheid geldt vanaf 1 januari 2012. 

 

4. Kanttekeningen 

 Het betreft hier een verzoek om een PS besluit voorafgaand aan de behandeling van de VJN 

2012.  Normaliter zou een dergelijke claim in de VJN meegenomen worden.  Er wordt nu een 

vroeger besluit gevraagd omdat HUA heeft  aangegeven een liquiditeitsprobleem te krijgen als 

middelen pas beschikbaar gesteld worden na 2 juli, de datum waarop in PS de VJN 2012 

wordt afgehandeld.  Er is bij HUA overigens geen sprake van een structureel financieel 

probleem, alleen van liquiditeitsproblemen die kunnen ontstaan vanwege veel latere 

beschikking over deze gelden dan voorheen (die tot en met vorig jaar eerder in het jaar door 

het Rijk beschikbaar werden gesteld). 

 Gelet op het feit dat de voorgenomen wetswijziging nog in behandeling is bij de Tweede en 

Eerste Kamer en de definitieve wetstekst nog niet bekend is, is het voornemen om  na de 

ingang van de wetswijziging een verkenning te starten naar de wijze waarop de provincie 

Utrecht verschillende vraagstukken zal oppakken.  De vraag ligt voor of de provincie de 

nieuwe relatie met HUA zal gieten in de vorm van toetreding tot  de bestaande 

gemeenschappelijke regeling tussen Rijk en Gemeente Utrecht of voor een eenvoudige 

bekostigingsrelatie zal kiezen. De nieuwe wet zal naar verwachting deze keuze aan de 

provincie laten. Ook zullen de opties in kaart gebracht dienen te worden betreffende de 

invulling van de nieuwe figuur van provincie-archivaris. In de verkenning zullen enkele 

(Europese) juridische en financiële vraagstukken onderzocht worden die tot een beleidsmatige 

keuze kunnen leiden. 

 

5. Financiën 

IPO Bestuur heeft over de verdeling van de 5 miljoen euro Rijksgelden, die door de provincies 

gezamenlijk dienen te worden opgebracht, besloten op 2 februari 2012. Het bedrag voor 

Utrecht is vastgesteld op 662.000 euro per jaar. Het behelst hier een onvermijdelijke en 

structurele claim op basis van  nu nog Bestuursakkoord  en later dit jaar de gewijzigde 

Archiefwet 1995. Dekking van dit bedrag komt uit de Algemene Middelen. 

   

6. Realisatie 

            n.v.t. 

 

 

7. Juridisch 

            Vooruitlopend op de wijziging van de Archiefwet 1995 dient de HUA bekostigd te worden.  
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        Dat zal in 2012 in de vorm van een subsidieverlening gebeuren. Deze subsidie kan worden  

        verleend op grond van artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht.  

        Dit artikel biedt de mogelijkheid om subsidie te verlenen door het vermelden van de  

        subsidieontvanger en het bedrag op de begroting. 

 

8. Europa 

            n.v.t. 

 

9. Communicatie 

 

10. Bijlagen 

           Voorgestelde wijzigingen Archiefwet 1995 

 

 

 

 


