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Onderwerp Statenbrief:
Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Het Utrechts Archief (HUA)

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting

Op 13 april jl. hebben Provinciale Staten de ontwerp programmabegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2022-2025 
ontvangen om - indien gewenst - een zienswijze daarop in te dienen. Deze bevoegdheid is binnen de provincie 
Utrecht gemandateerd aan Gedeputeerde Staten. Naar aanleiding van de programmabegroting heeft het college 
besloten om een zienswijze in te dienen. Met deze brief willen wij u hierover informeren.  

Inleiding 

Het Utrechts Archief beheert onder meer de historische archieven van de rijksinstellingen in de provincie, van de 
gemeente Utrecht en van de provincie Utrecht. Sinds 1 januari 2019 is de provincie Utrecht onderdeel van de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) HUA, samen met de gemeente Utrecht en het Rijk. 

Het Dagelijks Bestuur van Het Utrechts Archief (HUA) heeft op 15 maart jl. heeft de ontwerp programmabegroting 
2022-2025 goedgekeurd. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling HUA hebben ook Provinciale 
Staten (PS) dit document ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. 

Sinds het vaststellen van de Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01), hebben PS het college 
gemandateerd om de aangeboden ontwerp programmabegroting te behandelen, inclusief de 
zienswijzeprocedure. Naar aanleiding van de voorliggende ontwerpbegroting 2022-2025 hebben wij besloten om 
een zienswijze in te dienen.

Toelichting 

De begroting voor 2022 is sluitend, net zoals het meerjarenperspectief voor de periode 2023-2025. Een belangrijk 
punt van aandacht voor de periode 2022 – 2025 is de uittreding van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling 
HUA. De voorliggende ontwerpbegroting valt samen met de transitieperiode en tijdspad voor besluitvorming dat 
het Rijk voor zichzelf heeft uitgetekend, waarbij 1 januari 2024 de beoogde datum van uittreding is voor het Rijk.

In de zienswijze op de ontwerp programmabegroting vragen wij expliciet aandacht voor de positie van de 
achterblijvende partners in de gemeenschappelijk regeling HUA. Met name waar het gaat om de financiële en 
juridische consequenties, zowel tijdens de transitiefase, als in de situatie nadat het Rijk is uitgetreden. Aanvullend 
hierop wordt ook aandacht gevraagd voor risico-inschattingen en risicomanagement als gevolg van de uittreding 
en om deze mee te nemen in de financiële- en beleidstukken van HUA. 



Financiële consequenties 

De jaarlijkse bijdrage aan Het Utrechts Archief is opgenomen in programmabegroting van de provincie Utrecht bij 
het beleidsdoel 9.8 (Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde).

Vervolgprocedure / voortgang
Het Algemeen Bestuur van HUA zal in de vergadering van 14 juni aanstaande de zienswijzen behandelen en de 
programmabegroting 2022-2025 vaststellen.

Bijlagen

1) Ontwerp programmabegroting HUA 2022-2025 
2) Kadernota HUA 2021
3) Jaarstukken HUA 2020
4) Brief GS aan bestuur HUA zienswijze ontwerp programmabegroting HUA 2022-2025.
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