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BIJLAGE geen ONDERWERP Zienswijze programmabegroting HUA 

2022-2025

Geachte bestuur,

Op 13 april jl. hebben Provinciale Staten de Programmabegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2022-2025 
ontvangen om - indien gewenst - een zienswijze daarop in te dienen. Deze bevoegdheid is binnen de provincie 
gemandateerd aan Gedeputeerde Staten. Wij maken van de gelegenheid gebruik om met deze brief een 
zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. 

In de jaarstukken 2020 en de Programmabegroting is te zien dat Het Utrechts Archief een start heeft gemaakt 
om ook de provinciale archieven (naast die van de gemeente Utrecht en van rijksorganen in de provincie) als 
historische bron onder de aandacht te brengen, zoals bij de vaste Expo ‘Utrecht begint hier’ en de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Rampjaar’. Wij vragen u dit de komende periode door te zetten, zodat zowel in de 
programmering als in de beleids- en financiële stukken van HUA de historie en de bronnen van de provincie en 
de regio meer belicht worden.

Wij stellen vast dat de ontwerpbegroting 2022 sluitend is, evenals het meerjarenperspectief voor 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 programmabegroting valt samen met de transitieperiode 
en het tijdspad voor besluitvorming dat het Rijk voor zichzelf heeft uitgetekend, waarbij 1 januari 2024 de 
beoogde datum van uittreding is voor het Rijk.  

De programmabegroting 2022 -2025 gaat in op de gevolgen van dit vorgenomen besluit voor HUA, maar veel 
zaken over het proces en de praktische  uitvoering van het voorgenomen besluit van het Rijk zijn echter nog 
niet duidelijk. Dit moet de komende tijd beslag krijgen in de onderhandelingen met het Rijk. 

Deze periode van transitie is impactvol voor de organisatie HUA, maar ook voor de achterblijvende partners in 
de gemeenschappelijke regeling HUA. Daarom vragen wij u ook expliciet aandacht te hebben voor de positie 
van de ‘achterblijvers’. 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 vragen wij aan u om voldoende en blijvende aandacht te hebben voor risico-inschattingen en 
risicomanagement en deze mee te nemen in de financiële- en beleidsstukken van HUA.
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Daarnaast merken we op dat de beëindiging van de extra Rijksbijdrage voor digitaal archiefbeheer vanaf 2022 
nog niet is meegenomen in uw begroting voor 2022-2025. Met begrip voor de afhankelijkheid van informatie van 
het Rijk willen we u vragen om in de ontwerpbegroting beter rekening te houden met dergelijke consequenties 
van de voorgenomen uittreding van het Rijk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


