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Geacht bestuur, 
 
Op 13 april jl. hebben Provinciale Staten de ontwerpprogrammabegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2023-2026 
ontvangen om - indien gewenst - een zienswijze daarop in te dienen. Deze bevoegdheid is binnen de provincie 
gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Wij maken van de gelegenheid gebruik om met deze brief een zienswijze 
op de ontwerpprogrammabegroting kenbaar te maken.  

Wij stellen vast dat de ontwerpprogrammabegroting 2023 sluitend is, evenals het meerjarenperspectief voor 
periode 2024-2026 en stemmen hiermee in. Een belangrijk punt van aandacht voor de periode 2023 – 2026 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 2023 -2026 gaat in op de gevolgen van dit voorgenomen besluit voor HUA. Daarom dat 
wij deze zienswijze aangrijpen, om in het onderstaande een aantal punten over het proces van de voorgenomen 
uittreding onder de aandacht te brengen bij het Dagelijks Bestuur. 
 
Veel zaken over het proces en de praktische uitvoering van het voorgenomen besluit van het Rijk zijn nog niet 
duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van het delegatiebesluit in de nieuwe archiefwet. Die moet ervoor 
zorgen dat het Rijk de bevoegdheden over haar regionale analoge archieven kan overdragen. Of de 
randvoorwaarden voor de specifieke uitkering (SPUK). Na uittreding van het Rijk ontvangen de regionaal 
historische centra (RHC’s) deze uitkering voor het beheer van de papieren rijksarchieven die bij de RHC’s 
achterblijven. Het is onvoldoende bekend wat het gebruik hiervan betekent voor de verdeling van de financiële en 
juridische risico’s over de achterblijvende partners.  
 
Kortom, deze onduidelijkheid over de randvoorwaarden voor o.a. het delegatiebesluit en de SPUK, helpen de 
achterblijvende partners niet om zelf stappen te zetten in het vormgeven van een nieuwe samenwerking. Vooral 
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met het krappe tijdspad dat voor ons ligt. Die overigens bepaald wordt door het Rijk zelf, door dat het vasthouden 
aan de datum van uittreding per 1 januari 2024.  
 
Wij vragen u als bestuur hier niet alleen aandacht voor te hebben, maar ook richting de uittredende partner aan te 
dringen op een gestructureerde en haalbare aanpak vanuit het Rijk. Waarbij de RHC’s én de achterblijvende 
partners gekend worden in hun rol en instaat worden gesteld om ook de uitvoering van hun eigen wettelijke taken 
op het gebied van archiefbeheer per 1 januari 2024 goed voor te bereiden en te regelen.  
 
Tot slot vragen wij met deze zienswijze uw aandacht voor de inwerkingtreding van de wet ‘Versterken van de 
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen’ per 1 juli 2022. De wet is gericht op het versterken 
van de positie van gemeenteraden en Provinciale Staten bij besluitvorming en de controlerende rol, door hen meer 
inspraak te geven bij het treffen van gemeenschappelijke regelingen en bij het nemen van besluiten door de 
besturen daarvan. Zo kunnen raden en staten met de inwerkingtreding van de wet onder andere ook zienswijzen 
indienen op ontwerpregelingen en op voorgenomen besluiten. Dan ontstaat er meer ruimte voor controle, doordat 
enkele data wijzigen waarvoor (begroting)stukken moeten worden toegezonden. En daarnaast komt er een 
algemene informatieverplichting voor het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (actieve informatieplicht).  
 
Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om de wet te implementeren en de regelingen aan te 
passen. Zo ook Het Utrechts Archief. Met het oog op het transitieproces van de gemeenschappelijke regeling HUA 
– dat grotendeels samenvalt met de implementatie termijn van de wet – zijn wij benieuwd wat deze wetswijziging 
betekent voor het transitie- en uittredingsproces, hoe het implementatietraject eruit ziet en hoe u de staten en de 
raad hierbij gaat betrekken. 
 
En vragen u om in een (schriftelijke) reactie aan te geven op welke wijze u invulling wil geven aan deze zienswijze. 
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 


