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Onderwerp Statenbrief: Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2021-2024 Het Utrechts Archief (HUA) 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Op 16 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Het Utrechts Archief (HUA) de ontwerp Programmabegroting 

2021-2024 goedgekeurd. Als deelnemer van HUA hebben Provinciale Staten (PS) op grond van artikel 59 van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) deze ontwerp Programmabegroting 2021-2024 aangeboden gekregen 

waarbij de mogelijkheid is geboden om op dit stuk een zienswijze in te dienen. Op basis van de vastgestelde Nota 

Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) hebben PS ons gemandateerd om namens hen deze 

aangeboden ontwerp-Programmabegroting te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. We hebben besloten 

een zienswijze in te dienen waarover wij u via deze brief willen informeren. 

 
Voorgeschiedenis 

Sinds 2013 is HUA aangewezen als provinciale archiefbewaarplaats. Van 2013 tot en met 2018 voerde HUA het 

beheer van de provinciale archieven uit via een dienstverleningsovereenkomst. Per 1 januari 2019 is de provincie 

Utrecht toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) HUA waarin de gemeente Utrecht en het Rijk al 

partners in waren. 

 

Essentie / samenvatting 

De ontwerp Programmabegroting 2021 HUA is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2022-

2024. De inhoudelijke en financiële toetredingsafspraken tot de GR HUA die de provincie in 2018 met het Rijk en 

de gemeente Utrecht maakte, hebben hun weerslag gevonden in deze programmabegroting. De ontwerp 

Programmabegroting 2021-2024 past binnen het budget van het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en 

Opgaven en dus binnen de begroting. 

In de jaarstukken van HUA is te zien dat een start is gemaakt om ook de provinciale archieven (naast die van de 

gemeente Utrecht en de Rijksorganen in de provincie) als historische bron onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast heeft HUA in de ontwerpbegroting de nodige ambities beschreven en vertaald in financiële middelen. 

Wel vragen wij om aandacht te blijven geven aan de kwaliteit van financiële stukken en aan een juiste volgorde 

van beleids- en financiële stukken. 

Door de accountant is een afkeurende verklaring afgegeven voor rechtmatigheid vanwege een onjuiste 

toepassing van inkoopregels. Wij vragen via de zienswijze ook aandacht voor het doorvoeren van de toegezegde 

verbetermaatregelen hiervoor dit jaar. 

Een belangrijke investering voor de deelnemers van de GR HUA blijft het duurzaam beheren van de digitale 

archieven in het e-depot van HUA. Bij de goedkeuring van de vorige begroting HUA (2020-2023) is in het 



 

  

 

dagelijks bestuur van HUA door de partners afgesproken om de begroting goed te keuren met de aantekening dat 

voor het dekkingstekort van de gemeente Utrecht voor de aansluiting op het e-depot door HUA en gemeente 

Utrecht een oplossing wordt gezocht die voor de andere partners (Rijk en provincie) acceptabel is. We vragen via 

de zienswijze nadrukkelijk om de middelen hiervoor structureel te regelen bij alle partners. 

Ten slotte heeft het Rijk aangekondigd om in 2024 uit de gemeenschappelijke regeling HUA te treden. Daarom 

vragen wij het bestuur van HUA aan te blijven dringen op een gedegen onderzoek naar de financiële en 

organisatorische gevolgen van deze uittreding voor HUA en voor de overblijvende partners in de GR. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Als mede-eigenaar realiseren van een professionele invulling van de archiefwettelijke verantwoordelijkheden van 

Gedeputeerde Staten, waarbij de kwaliteit en de continuïteit van beheer van en toezicht op provinciale archieven 

zijn geborgd.  

 
Financiële consequenties 

De begrote facturering van HUA aan de provincie Utrecht is conform de financiële afspraken die bij de toetreding 

van de provincie tot de GR HUA met de gemeente Utrecht en het Rijk zijn gemaakt. De toetredingsafspraken 

houden in dat de provincie als deelnemer in de GR tot 2021 dezelfde lumpsum (€ 661.692 euro) betaalt als 

voorheen. Met ingang van de volgende vierjarige beleidsperiode van HUA 2021- 2024 zal de bijdrage van de 

provincie naar rato van haar aandeel in de totale HUA-collectie zijn. Dit zal leiden tot een bedrag vergelijkbaar 

met de huidige lumpsum, dat structureel is opgenomen in de begroting. Wel zal de bijdrage van de provincie met 

ingang van 2021, net als voor de andere partners, worden geïndexeerd.  

 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het algemeen bestuur van HUA zal in zijn vergadering van 15 juni aanstaande de zienswijzen behandelen en de 
Programmabegroting 2021-2024 vaststellen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief met bijbehorende bijlagen. 
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