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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de provinciearchivaris over 2018. Volgens de regelgeving van de provincie Utrecht 

voor het informatiebeheer breng ik jaarlijks verslag uit over twee onderwerpen: 

1. het toezicht op het informatiebeheer bij de provincie (artikel 11 Archiefverordening 2014); 

2. het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats bij Het Utrechts Archief (HUA, artikel 7 Besluit 

Informatiebeheer 2014). 

 

Dit jaarverslag is bestemd voor het college van Gedeputeerde Staten (GS), dat belast is met de zorg (bestuurlijke 

verantwoordelijkheid) voor de naleving van de Archiefwet 1995. Het college betrekt dit verslag bij de jaarlijkse 

verantwoording aan Provinciale Staten, zoals voorgeschreven in artikel 8 van de Archiefverordening. Ik wil in de 

komende jaren op ambtelijk niveau procesafspraken maken, om met dit jaarverslag aan te sluiten op de bredere 

jaarlijkse verantwoordingscyclus van de provincie. 

 

Het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats viel in 2018 nog onder het Besluit Informatiebeheer van de 

provincie zelf. Voor de uitvoering hiervan hebben GS op 27 maart besloten een overbruggingsovereenkomst aan 

te gaan met HUA, in voorbereiding op toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. Bij dat besluit is de rol van 

provinciearchivaris per 1 april bij HUA belegd. De invulling van het beheer van de archiefbewaarplaats en het 

toezicht is vastgelegd in een werkplan van HUA voor 2018-2020. 

Op 1 januari 2019 is de provincie deelnemer geworden in de gemeenschappelijke regeling van HUA (Stcrt. 2018, 

69001), waardoor de taken en bevoegdheden omtrent het beheer van de archiefbewaarplaats onder artikel 2b 

van die regeling zijn gedelegeerd aan het bestuur van HUA. Dit houdt in dat vanaf volgend jaar de verslaglegging 

over het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats via het bestuur van HUA loopt. Het toezicht onder de 

Archiefwet blijft vallen onder de regelgeving van de provincie zelf. Ik doe in dit jaarverslag een aanbeveling voor 

het actualiseren van de provinciale regelgeving voor het informatiebeheer. 

 

De provincie Utrecht neemt deel in of heeft taken belegd bij een aantal gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden. Hierdoor moet ik toezicht houden op het informatiebeheer van de taken die deze 

partijen namens de provincie uitvoeren. In een paar gevallen ben ik tevens archivaris van die partijen. In de 

laatste paragraaf van dit jaarverslag vindt u de stand van zaken omtrent het informatiebeheer bij deze 

organisaties in 2018. 

 

Verder ga ik in op de stand van zaken omtrent de aanbevelingen die in het jaarverslag over 2017 zijn uitgebracht. 

Ook dit verslagjaar levert een paar nieuwe aanbevelingen op die voor GS van belang zijn. De invulling hiervan 

neem ik in de loop van 2019 ter hand met mijn gesprekspartners bij de provincie. 

 

 

 

 

V.J. (Joost) van Koutrik MA 

provinciearchivaris van Utrecht 

30 april 2019 
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1. Het informatiebeheer bij de provincie in 2018 

 

In deze paragraaf schets ik mijn voornaamste bevindingen in 2018 ten aanzien van het informatiebeheer binnen 

de provinciale organisatie. Ik ga in op de ontwikkelingen die ik concernbreed heb waargenomen en de 

toezichtprocessen die ik heb uitgevoerd. 

 

Concernontwikkelingen: de I-Opgave en de I-Visie 

Bij behandeling van het jaarverslag van de provinciearchivaris over 2017 in het CMT van 11 april 2018, is 

informatiebeheer aangemerkt als een risicodossier voor de provincie. De vorige provinciearchivaris heeft in dit 

jaarverslag tevens verwezen naar het rapport ‘Doorlichting van de functie informatievoorziening’ van afdeling 

Concerncontrol uit 2014. Hierin werden de risico’s al benoemd die verband hielden met onvoldoende 

concernbrede sturing op rechtmatig informatiebeheer. Vanaf de Kadernota van 2016 zijn wel investeringen 

gedaan binnen een verbeteragenda voor het informatiebeheer, maar over 2017 werd geconstateerd dat die 

verbeteringen nog onvoldoende doorwerking hadden. De oorzaken waren voornamelijk organisatorisch van aard: 

de werving van specialisten was nog niet afgerond, de functies en rollen waren nog niet ingevuld, en aandacht en 

bewustwording op managementniveau waren nog niet voldoende aanwezig. 

Het antwoord op het risicodossier rond informatiebeheer werd gezocht in de I-Opgave en de strategische I-Visie, 

waarin ook de informatievoorzieningen zijn belegd die de provincie in bredere zin voorbereiden op de toekomst. 

In de managementreactie op het jaarverslag werd voorgesteld om in 2018 te werken aan een business case voor 

de verbetering of vervanging van het documentmanagementsysteem Documentum en het uitvoeren van een 

impactanalyse voor aansluiting op het e-Depot bij HUA. Gepland in 2019 waren een risico- en impactanalyse voor 

de digitale vervanging van papieren archiefbescheiden en het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor het 

informatiebeheer in de komende periode. Met de managementreactie heeft het CMT tevens de beleidsstukken 

‘Visie op documentbeheer & dossiervorming’ en ‘Kader voor zaakgericht archiveren’ vastgesteld, als basis voor 

het kwaliteitssysteem. Vanuit dit vertrekpunt moest verder in 2019 de bewustwording in de gehele organisatie 

worden versterkt. 

Het jaar 2018 kan vanuit het oogpunt van dat CMT-besluit worden beschouwd als een opbouwperiode. In de loop 

van 2018 is ook veel geïnvesteerd en ontwikkeld binnen de I-Opgave, onder aansturing van een vanuit het CMT 

afgevaardigde stuurgroep. Ook de strategische I-Visie was richting het einde van 2018 gereed voor vaststelling. 

In 2018 werden tevens business informatiemanagers (BIM’ers) aangesteld, die de opdracht kregen om de 

informatievoorziening bij de domeinen (organisatieonderdelen binnen de provincie) in te richten en de 

investeringen van de I-Opgave en beleidsvoornemens van de I-Visie te laten landen. 

Een van de voornemens bij deze investeringen is om de verantwoordelijkheid voor de inrichting en verrichting van 

informatiebeheer te leggen waar die hoort in een digitale organisatie: binnen de werkzaamheden van het primaire 

proces zelf. Als dit ook het beoogde effect gaat hebben, dan wordt de huidige regelgeving van de provincie voor 

het informatiebeheer ingehaald door de digitale praktijk. In 2018 is door de beleidsadviseurs van DIV al een 

memo opgesteld voor de herziening hiervan, maar die heb ik nog niet zien landen in de organisatie buiten DIV. 

Dit zal wel moeten gebeuren, vandaar de volgende aanbeveling: 

 

2018-1 Aanbeveling: Werk in lijn met de investeringen en beleidsontwikkeling van de I-Opgave en I-Visie 

aan toekomstvaste regelgeving voor het digitaal informatiebeheer bij de provincie, ter vervanging van 

de huidige Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer. Neem het hiervoor opgestelde memo van 

augustus 2018 als vertrekpunt. Bepaal welke stakeholders betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling 

vanuit de domeinen, de I-Opgave en informatiebeveiliging en gegevensbescherming. 



 

 

3 / 15 

De I-Opgave en het strategisch en tactisch informatieoverleg (SIO/TIO) 

Parallel aan de I-Opgave is in het CMT-besluit van april voorgenomen om een strategisch en tactisch 

informatieoverleg (SIO/TIO) op te zetten, om de verbeteringen in het informatiebeheer te richten en bewaken. Om 

deze verbeteringen richting te geven, heeft de vorige provinciearchivaris een aantal aanbevelingen gedaan in het 

jaarverslag over 2017. Ik kom in paragraaf 3 terug op de mate waarin deze aanbevelingen zijn ingevuld aan het 

einde van 2018. Het TIO is in april gestart met de beleidsadviseurs van DIV en de coördinator Kaderstelling en 

Advisering van Informatisering en Automatisering (I&A). Dit overleg is daarna drie keer gevoerd. De projecten 

gericht op verbetering van het informatiebeheer werden in samenhang ondergebracht in het programma 

‘Samenwerken en dossiervorming’ van de I-Opgave. De doelstelling om via de BIM’ers de ‘business’ te betrekken 

bij dit overleg kwam in 2018 niet goed van de grond. Debet hieraan was het feit dat de BIM’ers door 

formatiegebrek gedwongen werden om prioriteiten te stellen. Het TIO kenmerkte zich in dit beginjaar ook door de 

behoefte om tevens grip te houden op operationele aandachtspunten. Onderwijl is het CMT in november met een 

tussenrapportage op de hoogte gebracht van de vorderingen. De Stuurgroep I-Opgave is in december 

opgeheven, waarbij de aansturing van de I-Opgave is belegd bij de opgavemanager. Een voornemen in het derde 

kwartaal was nog om deze stuurgroep te laten fungeren als SIO. Deze ervaringen wijzen erop dat een andere 

overleg- en sturingsvorm vanaf 2019 nodig is, wil het SIO/TIO daadwerkelijk nut hebben – en wil vooral het SIO 

de werking krijgen die ervan verwacht wordt in het landelijke Archiefbesluit (zie Stb. 2012, 444). 

Een parallel knelpunt in 2018 was het vinden van een goede aansluiting tussen de I-Opgave en de ‘business’, die 

de producten van de I-Opgave moet gaan gebruiken. De BIM’ers waren weliswaar aangesteld om die aansluiting 

te realiseren, maar stonden binnen hun eigen domein nagenoeg alleen aan de lat om alle verbeteringen en 

vernieuwingen een plek te geven. Ter vergelijking: bij de gemeente Utrecht zijn naast de concernorganisatie, bij 

de organisatieonderdelen zelf vergelijkbaar aan de BIM’ers ook informatie- en procesmanagers (IPM’ers) 

aangesteld, maar werken zij met een team van adviseurs, projectleiders, information security officers en 

recordmanagers die gespecialiseerd zijn in de werkprocessen van hún organisatieonderdeel. Concern informatie- 

en procesmanagement (CIPM) is bij de gemeente verantwoordelijk voor strategische kaders, generieke 

voorzieningen, advies en interne monitoring; maar de inrichting van het informatiebeheer is de 

verantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen zelf. Als die balans bij de provincie (ook formeel) niet wordt 

gevonden, dan zullen de BIM’ers niet in staat zijn om de werklast op een uitvoerbare manier te verdelen. 

 

2018-2 Aanbeveling: Zorg voor een sterkere binding met de I-Opgave vanuit de lijn en de andere opgaven. 

Investeer juist daar in de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor informatiemanagement 

en -beheer, zoals voorgeschreven in artikel 4 van de Archiefverordening, en zorg dat dit ook richting 

de toekomst beklijft in de (strategische) personeelsplanning. Laat de voorwaarden hiervoor uitwerken 

in het kwaliteitssysteem o.g.v. artikel 16 van de Archiefregeling. 

 

 

Nulmeting informatiebeheer Projectorganisatie Uithoflijn 

In de tweede helft van 2018 is conform het werkplan voor de provinciearchivaris een nulmeting (inspectie) 

uitgevoerd naar het informatiebeheer bij de Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL). De nulmeting is aan de kant 

van POUHL begeleid door de kwaliteitsmanager en de projectsecretaris. Naast de werkprocessen bij POUHL zelf 

heb ik in het onderzoek aandacht besteed aan de dossiers van haar voorganger Bestuur Regio Utrecht (BRU), 

die POUHL in beheer heeft gekregen. Tevens is aandacht besteed aan de voorbereidingen voor de overdracht 

van projectdocumentatie en data aan de beheerorganisatie bij de provincie (OV-A). Aan het einde van 2018 was 

het rapport in voorbereiding voor wederhoor, maar moest nog een interview worden gepland over de 

communicatieprocessen en -voorzieningen van POUHL. Het conceptrapport voor wederhoor bevatte negen 
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aanbevelingen. Drie daarvan waren voor POUHL zelf, drie voor OV-A en POUHL gezamenlijk, en drie voor het 

centraal managementteam (CMT) van de provincie. Nadat het definitieve rapport is aangeboden aan het CMT 

wordt de voortgang omtrent de aanbevelingen gevolgd in het TIO en een te plannen follow-up inspectie. 

 

Organisatieveranderingen en verzelfstandigingen: Vijfheerenlanden, RUD en ODNZKG 

Een van de momenten waarop het informatiebeheer van een organisatie het meeste gaat ‘schuiven’ en de 

grootste risico’s ontstaan, is bij organisatieveranderingen en de verplaatsing van overheidstaken tussen 

organisaties. Vooral in het tweede geval ontstaan risico’s op informatieverlies, als de bestanden gemigreerd 

moeten worden van de beheersystemen van de latende naar de ontvangende partij.  

Dit was bij de bovenstaande inspectie bij POUHL al een aandachtspunt, maar 2018 deed zich nog een 

schoolvoorbeeld van deze risico’s voor: de provinciegrenswijziging als gevolg van de herindeling van gemeenten 

Vianen, Leerdam en Zederik naar de gemeente Vijfheerenlanden. Vanaf juni hebben I&A en DIV in goede 

afstemming met de provincie Zuid-Holland en de RUD Utrecht voorbereidingen getroffen voor zorgvuldige 

overdracht van digitale en papieren dossiers en data, behorend bij de taken die Zuid-Holland vanaf 2019 naar 

Utrecht ging overdragen. Voor de RUD gold de uitdaging dat de dossiers en data van vier omgevingsdiensten in 

Zuid-Holland afkomstig was, waarvan één dienst de bestanden moest splitsen tussen provinciale taken (bestemd 

voor de RUD) en gemeentelijke taken (bestemd voor de Omgevingsdienst regio Utrecht, OdrU). Het geheel 

moest worden afgerond met een voorziening onder artikel 4 van de Archiefwet tussen de provincies Zuid-Holland 

en Utrecht, onder advisering van beide provinciearchivarissen. Kort gezegd is de voorbereiding van deze 

voorziening een complex verhaal, dat over de jaarwisseling heen liep. 

Voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) liep in 2018 een oproep van de provincie Utrecht 

aan de gemeenten, waarin bedrijven zijn gevestigd die vallen onder het Besluit risicobeheersing zware 

ongevallen (Brzo). Hier ga ik nader op in bij de paragraaf over de ODNZKG op p. 13-14. 

Bij de verdere uitwerking van het kwaliteitssysteem voor informatiebeheer binnen de provincie zal ik adviseren om 

een procedure voor dergelijke trajecten op te stellen. De branchevereniging voor archiefinstellingen BRAIN is eind 

2018 begonnen met de voorbereidingen voor de herziening van de Handreiking Verbonden Partijen, die ingaat op 

de vereiste voorzieningen voor het informatiebeheer bij de uitplaatsing of overdracht van overheidstaken. 

 

Investering in kennis en regionale samenwerking 

In 2018 heeft Het Utrechts Archief (HUA) als toezichthouder geïnvesteerd in kennis met een training ‘Archiefrecht 

en kwaliteitszorg’, die in dat jaar is verzorgd voor de gemeenschappelijke regelingen en recordmanagers van de 

gemeente Utrecht. Naast de toepassing van rechtmatigheidseisen in de praktijk kon bij deze training veelvuldig 

worden teruggegrepen op de leidraden van het Kwaliteitssysteem 2.0 van de gemeente Utrecht, dat in september 

2017 is vastgesteld. De Utrechtse recordmanagers werken ook in vakgroepverband samen aan 

kennisontwikkeling en belangenbehartiging. Samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen kwam ook 

merkbaar ten goede aan het informatiebeheer in ketenprocessen. Waar mogelijk wil ik als toezichthouder 

stimuleren dat deze kennis zoveel mogelijk vanuit de eerste en tweede lijn komt: dus uit de organisaties zelf. 

In het TIO van de provincie is afgestemd dat deze training zou worden aangepast naar de provinciale organisatie, 

om tevens voorlichting aan de DIV-adviseurs en de BIM’ers te kunnen verzorgen. De nadruk zou komen te liggen 

op de prioriteiten van de I-Opgave. De training is gepland in januari 2019. 

 

 

 

  



 

 

5 / 15 

2. Het beheer van de archiefbewaarplaats in 2018 

 

Rond het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats vonden v.w.b. de archieven van de provinciale organen 

zelf nog geen veranderingen plaats. De meeste werkzaamheden betroffen het nader toegankelijk maken en 

materieel verzorgen van bronnen die al waren opgenomen, als onderdeel van de projectenagenda van het team 

Verwerven & Beschrijven bij HUA. Wel heeft een aanzienlijke overbrenging plaatsgevonden van de archieven van 

twee voormalige recreatieschappen. 

 

Nadere toegangen en beschrijving 

De vervaardiging van nadere toegangen of verbetering van beschrijvingen is ondergebracht binnen de reguliere 

werkzaamheden bij de vier archiefbewaarplaatsen bij HUA: het Rijk in de provincie Utrecht, provincie Utrecht, en 

gemeenten Utrecht en Nieuwegein. De nadere ontsluiting van een serie van ca. 1500 provinciale verordeningen 

is in 2018 afgerond. Tevens is de bewerking van 56 m foto- en videomateriaal in 2018 voortgezet, waarbij 18 m 

van deze collectie is verwerkt. De provinciale collectie beeldmateriaal wordt in jaarlijkse tranches verwerkt en 

gedigitaliseerd. De provincie als onderwerp loopt tevens mee in de reguliere werkzaamheden gericht op het 

artikelsgewijs nader toegankelijk maken van oudere tijdschriften tot 1998. 

 

Voorbereiding van overbrenging naar de archiefbewaarplaats 

De inventarisatie van het archiefblok van de commissaris van de Koningin in de periode 1986-1997 is verzorgd 

door kwaliteitsadviseur van de provincie Mariëlle Jansen ten Berge. Dit is aan het einde van 2018 nagenoeg 

afgerond. Dit archiefblok is tevens materieel verzorgd en de archiefinventaris ligt ter goedkeuring bij het team 

Verwerven & Beschrijven van HUA. In 2019 volgt de adviesaanvraag bij het Nationaal Archief voor de toepassing 

van openbaarheidsbeperkingen op het Rijksdeel van dit archiefblok, alvorens de overbrenging naar de 

archiefbewaarplaats wordt voltooid. 

De omvang van de archieven in de provinciale archiefbewaarplaats is aan het einde van 2018 aldus dezelfde als 

aan het einde van 2017; zie bijlage 1 van dat jaarverslag. Hierop aanvullend zijn de onderstaande archieven van 

de recreatieschappen in de provinciale archiefbewaarplaats opgenomen. De ontwikkeling van raadplegingen uit 

de archiefbewaarplaats (fysiek en digitaal) vindt u in de bijlage op p. 15 van dit jaarverslag. 

 

Overbrenging archieven van recreatieschappen 

In 2018 zijn de archieven van de recent opgeheven recreatieschappen Vinkeveense Plassen en Utrechtse 

Heuvelrug en Kromme Rijngebied tot en met 2017, en addenda op de oudere archieven van de schappen, geheel 

openbaar opgenomen in de provinciale archiefbewaarplaats. Deze overbrenging vond plaats in mei en betrof in 

totaal ruim 18 strekkende meter papieren dossiers. De archieven zijn vakkundig bewerkt en geselecteerd door het 

bureau DOCFactory en bevatten o.a. de dossiers omtrent: 

 de discussie rond het aanleggen van een brug tussen zandeilanden 1 en 2 in de Vinkeveense Plassen; 

 de aanwijzing van de Botshol, eerst als Natuurmonument en later Natura 2000-gebied; 

 de zakelijk rechtdossiers van de wandel- en fietspaden op de Utrechtse Heuvelrug; 

 de locatiedossiers van het Henschotermeer, waarin door de jaren heen van alles gebeurt. 

Bij de aanbevelingen van vorig jaar kom ik nog terug op het vraagstuk van de kostentoerekening voor het gebruik 

van de provinciale archiefbewaarplaats voor de overgebrachte archieven van de recreatieschappen. Dit is een 

vraagstuk dat vanaf 2019 aan de orde is voor de besturen van Recreatie Midden-Nederland en HUA. 

 

Organisatie en impactanalyse e-Depot 

In 2018 heeft HUA net als voorgaande jaren, samen met het Nationaal Archief en de andere regionale historische 

centra (RHC’s) in verschillende projecten geïnvesteerd om de e-Depotvoorzieningen technisch en procedureel 
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gereed te maken voor aansluiting door de overheden, die hun bewaarplaatsfunctie bij HUA en de andere RHC’s 

hebben belegd. Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was de vaststelling van de producten- en dienstencatalogus 

(PDC) voor de digitale archiefdiensten van de RHC’s aan de decentrale overheden en het bijbehorende 

kostenmodel. In het verlengde hiervan is HUA met de gemeente Utrecht en de provincie van start gegaan met de 

eerste fase van het aansluittraject: het uitvoeren van zgn. impactanalyses. 

De impactanalyse van de provincie Utrecht en HUA stond als project gepland in de tweede helft van 2018. In het 

derde en vierde kwartaal heeft de projectmanager van de provincie een aantal verkennende gesprekken gevoerd 

en voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar een aantal potentiële digitale dossiers, als de casus van de 

impactanalyse. In november vond een bespreking plaats tussen de betrokkenen bij de provincie en HUA, waarin 

concrete plannen zijn gemaakt voor de vaststelling van het project initiatie document (PID), het reserveren van 

uren van betrokken medewerkers en de definitieve selectie van de casusdossiers. De keuze is gevallen op 

dossiers van projecten voor het aanleggen of wijzigen van provinciale wegen. Het PID is richting het einde van 

het jaar afgerond, met de planning om in februari van 2019 te starten met de uitvoering van de impactanalyse. 

 

 

3. Aanbevelingen uit vorige jaarverslagen 

 

In het jaarverslag van 2017 is een aantal aanbevelingen aan GS opgenomen, voor zowel de provinciale 

organisatie zelf als voor de gemeenschappelijke regelingen. Tevens is in dat jaarverslag een stand van zaken 

weergegeven van de openstaande aanbevelingen van eerdere jaarverslagen. Deze aanbevelingen zijn in het 

bijbehorend CMT-besluit (zie p. 2 e.v.) ter hand genomen en vervolgens bewaakt in het TIO en de 

tussenrapportage van november. Het jaarverslag van 2017 bevatte tevens een weergave van de 

rechtmatigheidseisen waar de provincie aan moet voldoen. De invulling van deze rechtmatigheidseisen bewaak ik 

in de loop van 2019 verder met de gesprekspartners van het TIO. In deze paragraaf behandel ik de stand van 

zaken omtrent de aanbevelingen voor de provincie zelf, volgens een ‘stoplichtmodel’: 

 groen: afgehandeld of elders ingevuld, komt volgend jaar niet meer terug; 

 oranje: loopt of is nog niet opgepakt, stand van zaken komt volgend jaar terug; 

 rood: niet ingevuld en behoeft urgente aandacht. 

 

 

2014-1 

loopt 

 

Stel een provinciebrede beleidsvisie vast op de overgang van een papieren naar een digitale 

informatiehuishouding 

Eigenaar: domein Bedrijfsvoering. Deze beleidsvisie wordt ingevuld met de vaststelling van het besluit digitale 

vervanging archiefbescheiden. Het handboek hiervoor was in de tweede helft van 2018 in ontwikkeling. Vanuit dit 

handboek zal verder gewerkt moeten worden aan het realiseren van een papierarme organisatie. 
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2015-2 

loopt 

 

Stel een langetermijnvisie met begroting vast voor het duurzaam beheer van het digitaal archief; 

d.w.z. voor aansluiting op een e-depotvoorziening. 

Eigenaar: domein Bedrijfsvoering. Deze langetermijnvisie maakt onderdeel uit van de I-Visie van de provincie, die 

aan het einde van 2018 nagenoeg gereed was voor vaststelling. De visie wordt nader uitgewerkt in o.a. het 

programma ‘Samenwerken en dossiers’ van de I-Opgave. Als deze visie is vastgesteld dan is deze aanbeveling 

ingevuld. 

 

2014-3 

dringend 

 

 

Zorg voor kwaliteitsverbetering in het digitaal dossierbeheer. 

Eigenaar: domein Bedrijfsvoering. Dit werd al als een dringend punt onderkend in het jaarverslag over 2017. Dit 

zal in 2019 breed in de organisatie de nodige inzet moeten krijgen. Concreet betekent dit het vaststellen van een 

kwaliteitssysteem o.g.v. artikel 16 Archiefregeling en het inrichten van informatiebeheerprocedures bij 

werkprocessen en projecten van de domeinen. De voorbereiding van het eerste deel is belegd bij het programma 

Samenwerken en dossiers. Voor het tweede deel geldt aanvullend de aanbeveling 2018-2 op p. 3. 

 

2016-1 

is belegd 

 

 

Realiseer de aansluiting op het e-Depot in 2018 (uit Cultuurnota 2016-2019). 

Eigenaar: domein Bedrijfsvoering. In november van 2018 is aansluiting van een werkproces van de provincie als 

op te leveren product voor de impactanalyse benoemd. Deze aanbeveling is aldus daar belegd. 

 

2015-5 

loopt 

 

 

Bereid het besluit voor tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale kopieën. 

Eigenaar: domein Bedrijfsvoering. In de tweede helft van 2018 is gestart met het analyseren van de 

scanprocedures bij DIV en het opstellen van het kwaliteitshandboek voor het vervangingsbesluit. De afronding is 

voorzien in 2019. (Zie tevens aanbeveling 2014-1.) 

 

2015-6 

is belegd 

 

 

Bewerk de archieven van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (besluit EZ nr. FEZ15163079) 

Eigenaar: domein Bedrijfsvoering (team ICT Beheer). In september is in het strategisch informatieoverleg (SIO) 

van het IPO besloten om deze archieven gezamenlijk in eigen beheer te bewerken en over te brengen naar de 

provinciale archiefbewaarplaatsen – en dus geen verwachtingen meer te hebben van betrokkenheid van het 

ministerie van EZK. Hiervoor is een plan opgesteld door de provinciearchivaris van Zuid-Holland i.s.m. de 

Interprovinciale Overleggroep Documentaire Informatievoorziening (IOG-DIV). De besluitvorming op dit plan loopt 

over de jaarwisseling heen. 
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2016-7 

is in 

afronding 

 

Zet de audit op de uitvoering van het Documentmanagementplan van de Projectorganisatie Uithoflijn 

in gang. 

Eigenaar: provinciearchivaris. De nulmeting bij de Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) is in de tweede helft van 

2018 uitgevoerd. Deze wordt afgerond na ambtelijk wederhoor op het rapport begin 2019. 

 

2016-8 

loopt 

deels 

 

Stel archieven van semioverheids- en particuliere organisaties veilig die van belang zijn voor de 

provinciale historie. Ontwikkel beleid op dit punt in overleg met HUA. 

Eigenaar: provinciearchivaris. Deze aanbeveling staat op twee punten open: het invullen van het acquisitiebeleid 

bij HUA en het opzetten van een hotspotmonitor als taak van het strategisch informatieoverleg (SIO). Het eerste 

punt maakt onderdeel uit van het werkplan van HUA en wordt aan die kant gemonitord. Het tweede punt hangt 

aan het opzetten van het SIO. Na opheffing van de Stuurgroep I-Opgave is nog geen bestaand gremium 

gevonden dat aangewezen kan worden voor deze taak. Ik hoop dit in 2019 te vinden. 

 

2017-I 

loopt 

deels 

Maak van de realisatie van de I-visie een concernopgave waar het CMT integraal op stuurt en open 

over communiceert met de hele organisatie. Betrek daarin ook de beoogde verbetering van de 

dossiervorming, de inrichting van het zaakgericht werken, de voorbereiding van het 

vervangingsbesluit archiefbescheiden en de vervroegde overbrenging van de laatste papieren 

archieven van de provincie naar de provinciale archiefbewaarplaats. 

Eigenaar: CMT. Onder de I-Opgave is in 2018 breed werk gemaakt van de verbetering van informatievoor-

zieningen binnen de provincie. De ontwikkelingen werden aangestuurd door de Stuurgroep I-Opgave, die een 

afvaardiging bevatte van het CMT. Tevens is gewerkt aan de I-Visie voor de komende jaren, die eind 2018 vrijwel 

gereed was voor vaststelling. Deze visie bevat vijf agenda’s, waarvan de agenda ‘Digitale dossiers en gegevens 

op orde’ in de bovenstaande verbeteringen voorziet. 

Deze aanbeveling kon dus als zodanig in de loop van het jaar als ‘ingevuld’ worden beschouwd: er was een 

concernopgave, met sturing vanuit de Stuurgroep en enige mate van communicatie richting de organisatie via de 

BIM’ers. In december werd de Stuurgroep echter opgeheven, waardoor de aansluiting met de organisatie van 

bovenaf werd bemoeilijkt. Binnen de organisatie leefden ook de nodige knelpunten, die worden belicht op p. 2-3. 

Er wordt wel gewerkt aan verbeteringen, maar de angel zit voornamelijk in de eerste zin van deze aanbeveling: 

integrale sturing en continue communicatie met de organisatie. 

 

2017-II 

niet 

ingevuld 

Zie erop toe dat het management stuurt op de naleving van de interne kaders en afspraken op het 

gebied van documentbeheer en dossiervorming. Stel deelname aan de training documentbeheer/ 

Documentum in het kader van het organisatiebrede introductieprogramma verplicht voor alle (nieuwe) 

medewerkers. 

Eigenaar: CMT/domeinmanagers. Met de managementreactie op het vorige jaarverslag zijn tevens de stukken 

‘Visie op documentbeheer en dossiervorming’ en ‘Kader voor zaakgericht archiveren’ vastgesteld door het CMT. 

Vervolgens is hier echter in de organisatie niet merkbaar iets mee gedaan; behoudens bij DIV als voornaamste 

stakeholder. De kaders zijn dus wel vastgesteld, maar er wordt vervolgens niet echt iets mee gedaan. Dit is een 

urgent probleem; ook voor de I-Opgave. Ik zal er in de loop van 2019 op letten of dit wordt meegenomen in de 

ontwikkeling van het kwaliteitssysteem voor informatiebeheer, zodat deze aanbeveling via die weg wordt ingevuld. 
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2017-III 

loopt 

deels 

Vraag de domeinmanager Bedrijfsvoering in 2018 een Tactisch Informatieoverleg in te richten waarin 

de verantwoordelijke teamleiders, de concernadviseurs en de informatiemanagers alle ontwikkelingen 

ten aanzien van het informatiebeheer met regelmaat bespreken. Bewaak dat daarin tijdig en 

voldoende aandacht besteed wordt aan de consequenties voor het archiefbeheer die voortvloeien uit 

het aangaan en beëindigen van samenwerkingen, het herschikken van taken, het opheffen van 

organisaties en organisatieonderdelen en andere organisatorische verschuivingen. 

Zoals te zien op p. 3 is het TIO in 2018 wel opgestart met de beleidsadviseurs van DIV en de coördinator van 

Kaderstelling & Advisering, maar heeft dit overleg nog niet de bovenstaande werking gekregen. Het daarboven 

hangende SIO moest aan het einde van 2018 ook nog worden opgestart. Ik hoop hier in 2019 in samenspraak met 

de I-Opgave verandering in te brengen. 

 

 

4. Gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsorganen 

 

Onder deze titel worden de organisaties verstaan die openbaar gezagtaken van de provincie Utrecht uitvoeren 

onder mandaat of delegatie. In de regel zijn dit gemeenschappelijke regelingen, deels ingesteld vanwege een 

wettelijke verplichting. Hoewel de provinciearchivaris bij elk van deze partijen een toezichtverantwoordelijkheid 

heeft, is de uitvoering hiervan verdeeld in procesafspraken met andere provinciearchivarissen. Deze paragraaf is 

daarom onderverdeeld in de partijen waarmee ik een directe toezichtrelatie heb, en de partijen die een andere 

directe toezichthouder hebben. In deze paragraaf komt ook een aantal aanbevelingen aan de orde uit het vorige 

jaarverslag. Hiervoor wordt dezelfde (stoplicht)methode gebruikt als in paragraaf 3. 

 

 

4.1 Organisaties met provinciearchivaris Utrecht als directe toezichthouder 

 

BIJ12 (onderdeel vereniging IPO, uitvoering gevestigd in Utrecht) 

BIJ12 startte in januari 2014 met de uitvoering van een aantal openbaar gezagtaken onder mandaat van de 

provincies, voornamelijk in het kader van de fysieke leefomgeving. De wettelijke/gemandateerde taken van BIJ12 

betreffen de Adviescommissie schade grondwater (ACSG, artikel 7.19 eerste lid Waterwet), de Risicokaart 

externe veiligheid (artikel 12.12 Wet milieubeheer), het zwemwaterregister (artikel 10e Wet Hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden) en de tegemoetkomingen, vergoedingen en compensaties onder artikel 

6.1 Wet natuurbescherming (Faunazaken). 

In 2017 startte BIJ12 met een project om tot rechtmatig digitaal informatie- en archiefbeheer te komen, inclusief 

vervanging van papieren stukken door scans. In dit kader stelde BIJ12 in 2018 onder meer haar Informatie- en 

archiefbeleid vast. In 2018 heeft BIJ12 met de provincies afzonderlijke overeenkomsten afgesloten over het 

informatiebeheer bij de wettelijke/gemandateerde taken. In 2018 is een team Informatievoorziening gestart, 

bestaande aan uit senior adviseur informatievoorziening, een informatiearchitect en een adviseur 

informatiebeveiliging. Ten aanzien van de toezichtrol van de provinciearchivarissen onder de Archiefwet is in 

2018 met BIJ12 afgesproken dat het toezicht op de gemandateerde taken door de provinciearchivaris van Utrecht 

wordt uitgevoerd. Ook stelde BIJ12 een metagegevensschema, een bewaarstrategie en een bijbehorend 

communicatieplan vast en is gewerkt aan het bijbehorende kwaliteitssysteem. Onderzocht is of de huidige 

kantoorautomatisering (o.a. Exact) geschikt is als document managementsysteem (DMS). Dit bleek niet het 

geval. In 2018 is daarom ook gestart met de selectie en implementatie van een DMS. Op basis daarvan heeft 
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BIJ12 zich voorgenomen om in 2019 bijbehorende ICT-beheer en beveiliging in te richten, en een handboek 

vervanging en een vervangingsbesluit op te stellen. In 2018 heeft BIJ12 nog veel papieren archiefbestanden voor 

de wettelijke en gemandateerde taken opgeslagen bij het bedrijf Iron Mountain. Het betreft hier tevens een aantal 

archiefbestanden van de taakvoorgangers van de provincies bij het Rijk. Voornemen van BIJ12 in 2018 was om 

deze bestanden vooralsnog niet digitaal te vervangen, maar tevens op papier te bewaren tot het verstrijken van 

de bewaartermijn. 

In het laatste kwartaal van 2018 is geverifieerd of de blijvend te bewaren archiefbestanden van de 

taakvoorgangers van BIJ12 reeds waren overgebracht naar het Nationaal Archief. Dit bleek het geval tot en met 

1987. Het onderzoek naar de archiefbestanden vanaf 1988 loopt door in 2019. 

 

2017-XII 

loopt 

 

Maak in IPO-verband afspraken over de uitvoering en bekostiging van het toezicht op de naleving van 

de Archiefwet 1995 bij BIJ12. 

In 2018 is de modelovereenkomst van BIJ12 met de provincies getroffen, die is opgesteld door de Interprovinciale 

Overleggroep Documentaire Informatievoorziening (IOG-DIV). Hierin zijn de bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden van BIJ12 onder de Archiefwet 1995 beschreven, afgeleid van de openbaar gezagtaken die deze 

organisatie namens de provincies uitvoert (zie boven). Tevens is hierin opgenomen dat BIJ12 medewerking 

verleent aan het toezicht op de naleving van de Archiefwet. In het vierde kwartaal heb ik met het management van 

BIJ12 gesproken over de verwachtingen die rond de invulling van dit toezicht bestaan. Met de andere 

provinciearchivarissen is afgestemd dat het toezicht primair vanuit Utrecht wordt uitgevoerd. Het maken van 

afspraken over de bekostiging van dit toezicht loopt over de jaarwisseling heen, maar met de overeenkomsten is 

het fundament hiervoor al gelegd. 

 

 

Huis van de Nederlandse Provincies / Regio Randstad 

In juli 2018 heb ik een eerste bespreking gevoerd met een beleidsmedewerker van HNP/RR en een 

beleidsadviseur van DIV. Hiervoor heeft ook uitwisseling plaatsgevonden met de provinciearchivaris van Zuid-

Holland, vanwege de wisseling in de secretariaatsfunctie in de voorgeschiedenis van de P4-samenwerking en 

HNP. Uit het gesprek werd in ieder geval duidelijk dat Regio Randstad over een Besluit Informatiebeheer beschikt 

en dat het meeste informatiebeheer plaatsvindt in een SharePoint omgeving van HNP. Nadere invulling van het 

toezicht vanaf 2019 en gebruik van de archiefbewaarplaats moet nog overeen worden gekomen. 

 

2017-X 

nog op te 

starten 

 

Bewaak in het bestuur van de HNP/Regio Randstad dat er goede afspraken worden gemaakt over (de 

verantwoordelijkheden voor) het archiefbeheer. 

Afspraken over de bestuurlijke bewaking van het informatiebeheer bij HNP-breed en bij de regionale afdelingen in 

het bijzonder moeten zover bekend nog worden gemaakt. 

 

 

Recreatie Midden-Nederland (en daarin deelnemende recreatieschappen) 

Het leeuwendeel van de ambtelijke afstemming met RMN in 2018 was gericht op de overbrenging en 

vernietigingslijsten van de archieven van de voormalige recreatieschappen Vinkeveense Plassen en Utrechtse 

Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. Niettemin is ook op het vlak van toezicht veelvuldig contact geweest 
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met RMN, met de poging om dit in de vorm van een TIO meer structuur te geven. In september en november heb 

ik afgestemd met de teamleider Bedrijfsvoering en controller van RMN over de vereiste verbeteringen die in het 

jaarverslag van de archivaris over 2017 zijn aangestipt. Hierover is in mei aan het bestuur van RMN een 

soortgelijke brief gestuurd als de brief aan het dagelijks bestuur van de RUD (zie volgende pagina).  

Afgezien van het TIO in november kenden de overleggen met RMN dezelfde dynamiek als die met de RUD. RMN 

volgt in aanpak het verbeterplan van de RUD, waarvoor de informatiemanager a.i. van de RUD tevens bij RMN is 

ingezet. De investeringen in verbeteringen bij RMN waren gericht op het ingrijpend verbeteren van de 

bedrijfsvoering in brede zin, onder een programma met de titel ‘Higher Grounds’. Naast structurering van de 

lopende zaken is in het TIO van november tevens afgestemd over de brief aan het RMN-bestuur over invulling en 

financiering van de toezicht- en beheertaak van HUA. Tevens is afgesproken dat een SIO zou worden opgezet 

met de directeur, voor behandeling van de voortgang van ‘Higher Grounds’ en wederhoor op mijn jaarverslag 

over 2018 aan het bestuur van RMN. 

In december heb ik een vraag behandeld rond de archiefrechtelijke positie van het Routebureau t.o.v. het bestuur 

van RMN. Ik heb de recordmanager van RMN hiervoor in contact gebracht met de recordmanager van de 

Bestuurs- en Concernstaf (BCS) van de gemeente Utrecht, aangezien de bestuurlijke constructie rond het 

Routebureau sterk lijkt op het gemeentelijke samenwerkingsverband U10. 

 

2017-VII 

loopt 

Bewaak in het bestuur van RMN dat RMN adequate afspraken maakt over het archivarisschap 

inclusief de invulling van het toezicht op het beheer van zijn niet overgebrachte archieven, en dat de 

archiefwettelijke verantwoordelijkheden van RMN en zijn deelnemers goed worden vastgelegd en 

adequaat worden ingevuld 

Verantwoording in het bestuur van RMN is in 2018 ingevuld, in die zin dat de verantwoordingsinformatie over RMN 

in het jaarverslag aan GS tevens aan het bestuur van RMN is aangeboden. Over 2018 heeft het bestuur van RMN 

een afzonderlijke verslagbrief ontvangen. Daarin is een aanbeveling opgenomen om beleidsregels vast te stellen, 

die in samenhang met besluiten van de besturen van de recreatieschappen invulling geven aan de bovenstaande 

aanbeveling. De bestuurlijke bewaking van verbeteringen is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het 

kader van ‘Higher Grounds’. 

 

2017-VIII 

elders 

belegd 

 

Zorg dat BDO/BIN afspraken maakt met RMN over de kostentoerekening voor het gebruik van de 

provinciale archiefbewaarplaats. 

Deze afspraken zullen vanaf 2019 moeten worden gemaakt met het bestuur van HUA, omdat de beheertaken 

t.a.v. de archiefbewaarplaats aan HUA zijn gedelegeerd. In de loop van 2019 moet echter blijken hoeveel ruimte 

RMN financieel heeft en wanneer een kostentoerekening reëel is, gelet op de prioriteiten die bij RMN moeten 

worden gesteld. 

 

2017-IX 

loopt 

 

Bewaak in het bestuur van RMN dat RMN voldoende prioriteit geeft aan het opstellen en uitvoeren 

van verbeterplannen ten aanzien van het informatiebeheer. 

Rechtmatigheid van informatiebeheer onder de Archiefwet werd richting het einde van 2018 gezien als een 

speerpunt voor het programma ‘Higher Grounds’. De bewegingsruimte die RMN binnen dit programma krijgt was 

aan het einde van dat jaar nog niet duidelijk. Dit zal in 2019 definitief worden ingevuld. 
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Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 

In december 2017 is een begrotingswijziging behandeld in het algemeen bestuur van de RUD, die zag op 

aanvullende investeringen voor het op orde krijgen van het informatiemanagement bij de RUD, inclusief 

rechtmatigheid van het informatiebeheer. Na instemming met deze wijziging door de deelnemers is de RUD aan 

de slag gegaan met het plan van aanpak voor de verbeteringen, in afstemming met de provinciearchivaris. Deze 

overleggen vormden de opmaat naar een gestructureerd TIO bij de RUD. 

In mei 2018 heeft de provinciearchivaris een brief gestuurd aan het dagelijks bestuur van de RUD, om het bestuur 

te informeren over het jaarverslag voor GS over 2017 waarin een paragraaf over de RUD is opgenomen. Deze 

brief is op 15 oktober behandeld in het algemeen bestuur, in combinatie met het plan van aanpak en het formele 

advies dat de provinciearchivaris daarop in augustus heeft uitgebracht. In dat formele advies is tevens ingegaan 

op de activiteiten die de provinciearchivaris voor het toezicht moet plannen, die hun weerslag moeten vinden in 

een samenwerkingsovereenkomst met HUA. Eind november is met de directeur en de controller van de RUD 

besproken dat hierover een brief verzonden zou worden aan het bestuur van de RUD. De verzending van die 

brief is gepland in januari 2019. 

In de loop van het najaar werd ik nauwer betrokken bij het traject voor de herindeling van Vianen naar 

Vijfheerenlanden. Dit is een typisch voorbeeld van hoe complex dergelijke trajecten kunnen worden als het gaat 

om informatiebeheer: de informatie die de RUD nodig had, moest komen van vier omgevingsdiensten. Een van 

deze omgevingsdiensten voerde taken uit voor zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeenten Zederik en 

Leerdam. De provinciale informatie moest naar de RUD, maar de gemeentelijke informatie moest naar de 

Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU). Het informatiebeheer was echter van dien aard dat de ontvlechting een 

ingewikkelde zaak zou worden. Aan het einde van 2018 is hiervoor redelijkerwijs een modus gevonden. 

 

2015-14 

loopt 

 

 

Maak adequate afspraken over (toezicht op) archiefbeheer van de RUD. 

Het bestuur van de RUD heeft aan het einde van 2018 een begrotingswijziging vastgesteld om aanzienlijk te 

investeren in verbetering van het informatiebeheer. De afspraken die hieruit voortvloeien, worden gemaakt in het 

TIO en SIO met de RUD. Volgend jaar geef ik bij een hertoetsing van deze aanbeveling aan of de afspraken leiden 

tot duurzame verbetering van het archiefbeheer, i.h.b. rond de taken die onder archiefzorg van GS vallen. 

 

2017-IV 

elders 

belegd 

Bewaak in het bestuur van de RUD dat de RUD adequate afspraken maakt over het archivarisschap 

inclusief de invulling van het toezicht op het beheer van zijn niet overgebrachte archieven en dat de 

archiefwettelijke verantwoordelijkheden van de RUD en zijn deelnemers goed worden vastgelegd en 

adequaat worden ingevuld. 

Vanuit HUA is een brief gestuurd voor het treffen van een samenwerkingsovereenkomst voor bekostiging van het 

toezicht. Dit is afgestemd met de portefeuillehouder van GS voor HUA, en wordt ook vanuit HUA gemonitord. 

 

2017-V 

elders 

belegd 

 

Zorg dat BDO/BIN afspraken maakt met de RUD over de (uitgangspunten voor de) kostentoerekening 

voor gebruik van de provinciale archiefbewaarplaats. 

Het beheer van de archiefbewaarplaats is aan het einde van 2018 belegd bij HUA, bij de deelname van de 

provincie in de gemeenschappelijke regeling. Op het moment dat kostentoerekening voor gebruik van de 

archiefbewaarplaats door de RUD aan de orde komt, zullen vanuit HUA hierover bestuurlijke afspraken met de 

RUD worden gemaakt. 
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2017-VI 

ingevuld 

Bewaak in het bestuur van de RUD dat de RUD de partners in het algemeen en de provincie in het 

bijzonder betrekt bij het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen ten aanzien van het 

informatiebeheer en dat deze voldoende prioriteit krijgen. 

Het bestuur van de RUD heeft aan het einde van 2017 een begrotingswijziging vastgesteld om aanzienlijk te 

investeren in verbetering van het informatiebeheer. Ambtelijk is voorgenomen om dit zoveel mogelijk in 

samenspraak te doen met de opdrachtgevers (provincie/gemeenten). Op basis van de ontwikkelingen hieromtrent 

in 2018 ben ik er gerust op dat de RUD hier voldoende prioriteit aan geeft. 

 

 

4.2 Organisaties met een andere directe toezichthouder  

 

Het Utrechts Archief (HUA) 

Toezichthouder: rijksarchivaris in de provincie Utrecht (Het Utrechts Archief) 

HUA geeft uitvoering aan de zorgplicht van GS voor het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats van 

Utrecht. Deze paragraaf betreft het informatiebeheer van HUA zelf. In april 2017 heeft het algemeen bestuur van 

HUA de Beheerregels informatiebeheer HUA vastgesteld, op basis waarvan het informatiebeheer en het toezicht 

daarop verder gestalte gaan krijgen. In de Beheerregels is bepaald dat het Kwaliteitssysteem documentaire 

informatie van de gemeente Utrecht tevens leidend is voor HUA. Uitwerking van de bepalingen in de 

Beheerregels stagneerde weer in 2018. In het plan van aanpak voor het project Digitaal werken bij HUA is wel 

melding gemaakt van de sterke relatie met het project Informatiebeheer HUA. In december is een externe 

adviseur aangetrokken voor het opstellen van een plan van aanpak voor het project Informatiebeheer HUA. 

Al enige jaren wordt gewerkt aan het bewerken van de archieven van de rechtsvoorgangers van HUA: de 

Gemeentelijke Foto- en Archiefdienst (GAU) en het Rijksarchief in de provincie Utrecht (RAU). Het GAU-archief 

(42,9 m), waarvan de bewerking eind 2017 was afgerond, is in 2018 formeel overgebracht. Intussen nadert ook 

de bewerking van het RAU-gedeelte (30 m) zijn voltooiing. 

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) 

Toezichthouder: provinciearchivaris Noord-Holland (Noord-Hollands Archief) 

De ODNZKG voert toezichttaken uit bij bedrijven die volgens het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) vallen 

onder bevoegd gezag van o.a. GS van Utrecht. In 2016 is door een wijziging van de Wabo het bevoegd gezag 

voor deze toezichttaken overgegaan van de gemeenten naar de provincie. In 2018 heeft de gemeente Utrecht 

werk gemaakt van de voorziening die onder artikel 4 van de Archiefwet nog getroffen moest worden voor de 

archiefbescheiden die tot de wetswijziging onder mandaat bij de ODNZKG zijn gevormd. In juni 2018 heeft de 

provincie de gemeenten aangeschreven met verzoek tot overdracht van aanvullende digitale dossiers die de 

ODNZKG nodig had. Het eerste traject is afgerond met een verklaring in oktober 2018. Het tweede traject loopt 

wat gemeente Utrecht betreft over de jaarwisseling heen, hoewel de betreffende verklaring al wel in concept is 

opgemaakt. 

In oktober 2018 heeft de provinciearchivaris van Noord-Holland een beknopt verslag opgesteld over het 

archieftoezicht in het voorgaande jaar. Een belangrijke geconstateerde ontwikkeling was de formatieve uitbreiding 

van ondersteuning voor registratie en informatiebeheer met 4,5 fte voor een periode van acht maanden, om 

werkdruk bij het primaire proces te verlagen en de kwaliteit van metagegevens te verbeteren. Tevens is een 

programma gestart om het begrip ‘zaakeigenaarschap’ aan te scherpen. Aanleidingen vormden o.a. de 

bevindingen uit de toepassing van het kwaliteitssysteem bij de ODNZKG. De ODNZKG had in 2018 moeite met 
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het vervullen van vacatures voor een informatiearchitect en een procesadviseur. Wel is een projectteam 

samengesteld om de organisatie voor te bereiden op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Naast de stand van zaken m.b.t. drie openstaande actiepunten bij de ODNZKG, zijn tevens vijf nieuwe 

actiepunten aangekaart. De meeste hiervan betreffen de ondersteunende werkprocessen van de ODNZKG zelf; 

dus niet de gemandateerde taken van de provincies. Het vijfde nieuwe actiepunt betreft het bepalen welke 

informatie moet worden uitgezonderd van vernietiging, in overleg met de opdrachtgevers en archieftoezicht-

houders. Dit actiepunt kan relevantie gaan krijgen voor provincie Utrecht. Het derde bestaande punt betreft het 

maken van afspraken met opdrachtgevers (waaronder provincie Utrecht) over het informatiebeheer; hierbij is 

aangetekend dat dit actiepunt ‘in uitvoering’ is. 

 

2017-XI 

elders 

belegd 

 

Bewaak in het bestuur van ODNZKG dat deze organisatie de aanbevelingen van de 

provinciearchivaris van Noord-Holland opvolgt. 

De aanbeveling zou anders verwoord moeten worden, omdat provincie Utrecht niet in het bestuur van de 

ODNZKG vertegenwoordigd is. De bewaking van de aanbevelingen van de provinciearchivaris van Noord-Holland 

gebeurt echter al vanuit het Noord-Hollands Archief. Als hier zorgpunten voor provincie Utrecht uit voortkomen, 

dan is terugkoppeling via die weg georganiseerd. 

 

 

Randstedelijke Rekenkamer 

Toezichthouder: provinciearchivaris Flevoland (Flevolands Archief) 

De provincies werken in clusters samen voor de invulling van de rekenkamerfunctie bij Provinciale Staten. De 

Randstedelijke Rekenkamer is gevestigd in Lelystad en is belast met de rekenkamertaken voor Flevoland, Noord- 

en Zuid-Holland en Utrecht. De Rekenkamer is een gemeenschappelijk orgaan zonder openbaar lichaam, 

waardoor de Archiefverordening van de provincie Flevoland van toepassing is op het informatiebeheer. De 

Rekenkamer was in jaarverslagen van mijn voorgangers nog niet in beeld. Het jaarverslag van de 

provinciearchivaris van Flevoland over 2017 bevat ook geen paragraaf over de Rekenkamer. In 2018 is een 

nieuwe provinciearchivaris benoemd, die in het eerste jaar nog vertrouwd moet raken met haar taken. In 2019 

hoop ik afspraken te maken over het archieftoezicht op de Randstedelijke Rekenkamer. 
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Bijlage: Raadplegingen provinciale archieven per archief in 2018 

 

Toegang Naam 2014 2015 2016 2017 2018 

15 Concessionarissen en commissies van beheer van 

straatwegen in de provincie Utrecht, 1626-1930 

5 8 48 0 11 

71-1 Onderprefecturen Utrecht en Amersfoort    - - 5 12 9 

71-2 (1*) Commissarissen van de kwartieren Utrecht en Amersfoort 

1813-1816   

1 7 3 3 0 

79 (1*) Provinciaal Bestuur 1813-1920 140 234 350 270 312 

80 Provinciaal Bestuur: Kaarten en tekeningen 1813-1920 15 20 60 51 29 

96-2 Ridderschap van Utrecht 1814-1880 0 1 3 0 0 

299 Stichting Ekonomisch Techologisch Instituut-1945-1987 0 1 0 0 0 

1200 Provinciale staten 1921-1954 15 24 28 22 3 

1201 (2*) Gedeputeerde Staten 1920-1954 26 78 51 74 18 

1202 Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, 

1920-1954  

6 59 11 18 45 

1203 Gedeponeerde archieven bij het archief van gedeputeerde 

Staten 1920-1954, 1916-1961  

0 0 20 3 0 

1204-1 Provinciale Staten van Utrecht 1954-1987 5 10 9 1 4 

1204-2 Commissies uit de Provinciale Staten van Utrecht - - 3 0 5 

1205 Gedeputeerde Staten van Utrecht 1955-1988 48 49 51 67 17 

1206 Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht 1955-

1985  

1 2 0 12 9 

1208  Provinciale waterstaat van Utrecht 1830-1961 1 64 9 162 5 

1209 Provinciale waterstaat 1926-1954  3 1 11 43 0 

1210 Provinciale waterstaat 1955-1988  9 4 1 30 7 

1211  Provinciale planologische dienst 1943-1989 0 6 6 8 3 

1820-1 Archief van het Recreatiecentrum Maarsseveense Plassen, 

1966-1987 (1988) 

nvt nvt nvt 0 0 

1820-2 Archief van het Plassenschap Loosdrecht en Omgeving, 

(1945) 1956-1996 (1997) 

nvt nvt nvt 4 2 

1820-3 Archief van het Recreatieschap Noord-West Utrecht, 1969-

1996 

nvt nvt nvt 20 0 

1820-4 Archief van het Recreatieschap Rijn- en Lekoevers, 1965-

1996  

nvt nvt nvt 0 0 

1820-5 Archief van het Samenwerkingsorgaan Groenraven,  

(1978) 1981-1995 (1998) 

nvt nvt nvt 0 0 

1820-6 Archief van het Samenwerkingsorgaan Noorderpark, 

(1983) 1987-1995 (1996) 

nvt nvt nvt 0 0 

1820-7 Archief van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, 

Vallei- en Kromme Rijngebied,  

 (1941) 1959-1996 

nvt nvt nvt 0 0 

1820-8 Archief van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen,  

(1898) 1960-1996 (2002) 

nvt nvt nvt 0 5 

 totaal 275 566 669 800 484 

 

Digitaal: Het aantal raadplegingen van de archieftoegangen van de provincie op internet bedroeg in 2018: 72.536. 

Deze toegangen worden zowel op de website van HUA aangeboden als op het landelijke platform archieven.nl. 

Tevens kwamen alle toegangen van HUA in 2015 beschikbaar op APEx, het Europese platform voor 

archiefonderzoek. 

Digitalisering: Er werden 49 dossiers uit het archief van het Provinciaal Bestuur (toegang 79) gedigitaliseerd. 

On demand: Er werden in 2018 vier digitaliseringsverzoeken op Provinciaal Archief gedaan (zie boven, cursief*). 


