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PvdA 1 De PvdA-fractie betreurt het ten zeerste dat het ministerie 
van OCW zich wil terugtrekken uit de gemeenschappelijke 
regeling van het Utrechts Archief, aangezien het een 
belangrijke culturele en historische functie vervult en de 
inwoners van Utrecht met elkaar verbindt.

De communicatie hierover beperkt zich tot nu toe tot het 
ministerie van OCW, terwijl dit een landelijke probleem is, 
alle 11 regionale historische centra hebben hetzelfde 
probleem. Is er al vanuit het IPO of iets dergelijks een 
lobby opgezet, ook richting bijvoorbeeld de Tweede 
Kamer?

De aankondiging dat het Rijk uit de gemeenschappelijke regelingen (GR) wil 
treden die de Regionale Historische Centra (RHC’s) aansturen, dateert al uit 
2018. Hoe OCW dit proces praktisch voor zich ziet, is pas recent kenbaar 
gemaakt in de notitie ‘transitie van de Regionale Historische Centra (RHC’s)’ 
van afgelopen maart. De RHC’s en ook de partners die achterblijven in de GR-
en proberen nu eerst in kaart te brengen, wat de impact is van dit voorstel. Er is 
ook nog geen lobby opgezet richting de Tweede Kamer. De vraag is hoe groot 
het draagvlak binnen het IPO is om een gezamenlijke lobby als provincies te 
voeren. Naast de provincie Utrecht zijn alleen de provincie Fryslan en Flevoland 
ook partner in een gemeenschappelijke regeling van een Regionaal Historische 
Centrum. De andere provincies regelen de bewaring van hun archieven op een 
manier en betrokkenheid (bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst). Met 
de gemeente Utrecht zullen we bespreken of en op welke manier lobby stappen 
geconcretiseerd kunnen worden.  

 
2 Hebben gemeente en provincie al enig idee hoe het gat 

van € 2,5 miljoen euro dat het ministerie nu achterlaat, 
kan worden opgevuld? Kijken ze naar sponsoring vanuit 
de samenleving of wordt er gezocht naar eigen middelen?

Voor de gemeente en de provincie Utrecht is op dit moment niet precies 
duidelijk wat exact financiële en juridische consequenties zijn van de uittreding 
van het Rijk uit de GR HUA. Vanuit de RHC’s wordt hier gezamenlijk aandacht 
voor gevraagd bij OCW. De achterblijvende partners van de GR HUA zijn 
voornemens om dit ook voor de specifieke Utrechtse situatie uit te zoeken via 
een verkenning. We zullen u informeren over de uitkomsten.
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