
Aanpassing paragraaf Verbonden partijen – Programmabegroting 2020 

We willen de Staten informeren over twee wijzigingen in de paragraaf Verbonden partijen van de 
Programmabegroting 2020. Beide wijzigingen worden verwerkt in de digitale Programmabegroting 
2020, gepubliceerd op website van de provincie en maken deel uit van de stukken behorende bij de 
besluitvorming over de Programmabegroting 2020 op 30 oktober 2019. 
Geen van beide aanpassingen hebben financiële gevolgen. 
 

1. Toevoeging: Het Utrechts Archief 
 In de Voorjaarsnota 2019 (PS201918-05), vastgesteld op 10 juli 2019, is in het programma Bestuur 
en Middelen een nieuwe verbonden partij opgenomen, Het Utrechts Archief. 
Deze nieuwe verbonden partij (Gemeenschappelijke Regeling) had ook opgenomen moeten worden 
in de paragraaf Verbonden Partijen van de Programmabegroting 2020. De gegevens van Het Utrechts 
Archief, op te nemen in de digitale versie van de Programmabegroting 2020, zijn: 
 

Het Utrechts Archief 
Doel De gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA) voert voor de 

provincie de wettelijke taken uit op het gebied van het beheer van de 
historische provinciale archieven. 

Type Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Utrecht 

Webadres Het Utrechts Archief 

Bestuursdeelname GS in dagelijks bestuur (1 lid) en in algemeen bestuur (2 leden) 

Overige deelnemers Gemeente Utrecht en Rijk 

Kerntaken HUA voert voor de provincie Utrecht de archiefwettelijke taken uit, te weten:   
beheer van de provinciale archiefbewaarplaats en de daarin opgenomen 
papieren en digitale archieven en documentaire verzamelingen; het toezicht 
van de provinciearchivaris op het beheer van de niet overgebrachte 
archieven; beschikbaarstelling van de in de provinciale archiefbewaarplaats 
opgenomen archieven en documentaire verzamelingen; publieksbereik van 
de door HUA beheerde bronnen voor de geschiedenis van de provincie 
Utrecht.  
 

Openbaar belang De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en 
draagt bij voor 11%. 

Wijziging belang geen 

  

 1 januari 2020 31 december 2020 

Eigen vermogen 3.879.526 2.191.070 

Vreemd vermogen 498.538 599.017 

Resultaat -47.544 

 
 Aandelen Nominaal Volgestort Belang in % 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/


Deelneming n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

  

Overig - 

Risico's Deelname aan GR HUA betekent dat wij bestuurlijk en financieel 
medeverantwoordelijk zijn voor HUA. De provincie zal, wanneer financiële 
risico’s zich daadwerkelijk voordoen, daaraan bijdragen naar rato van haar 
aandeel in de totale deelnemersbijdragen, zijnde 11%. 

 
 

2. Wijziging naam gedeputeerde: Huis der Nederlandse Provincies 
In de paragraaf Verbonden Partijen op pagina 191 van de Programmabegroting 2020 zijn de 
gegevens opgenomen van Huis der Nederlandse Provincies (HNP). Bij het onderdeel Openbaar 
belang is aangegeven dat gedeputeerde Pennarts-Pouw lid is van het bestuur van HNP namens 
de provincie. Dit had moeten zijn gedeputeerde Strijk. 
Deze wijziging wordt verwerkt in de digitale versie van de Programmabegroting 2020.  


