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Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in vergadering, 1950



 Het Utrechts Archief – Chantal Keijsper



Het Utrechts Archief

Gemeenschappelijke regeling sinds 1998, deelnemers:

• Rijk / Gemeente Utrecht / Provincie Utrecht

DVO partners: Gemeente Nieuwegein, WIL, BghU, GGDrU, 

RUD, VRU, Ridderlijke Duitsche Orde, Volksbuurtmuseum

45 fte. en 400 vrijwilligers (online en op locatie)

Twee locaties voor studiezaal, depots en publieksactiviteiten



Beheerder van de grootste historische collectie over 

de stad en provincie Utrecht

Van de 11e eeuw tot heden

33 km archieven (overheden en particulier)

          - Archieven van de NS en kerkelijke archieven (van rijkswege)

          - Archieven van bekende Utrechters zoals Anton Geesink

          - Archieven van nieuwkomers in de stad

500.000 foto's, films, tekeningen, prenten en kaarten

80.000 boeken, kranten en tijdschriften



Jaarlijks bezoek en gebruik

7,3 miljoen 
scans online

500.000 
bezoeken 
website 

30.000 
bezoekers 

locaties (voor de 
lockdowns) 

20 miljoen 
scans 

geraadpleegd

20.000 'volgers' 
social media



• Samen bouwen aan het archief van morgen 

(afdelingshoofd Kaj van Vliet)

• Jouw collectie (Utrecht) begint bij Het 

Utrechts Archief

(afdelingshoofd Karen Wegereef) 

• Onze organisatie maken we samen

(afdelingshoofd Luuk Boessenkool)   

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
Werken aan een innovatief, inspirerend en inclusief archief



Om uitvoering te geven aan de 

digitale transformatie en innovatie 

van het beheer, de dienstverlening 

en de organisatie.

Met aandacht voor het opzetten 

van een lerende organisatie voor 

het ontwikkelen van nieuwe kennis 

en vaardigheden.

Programma’s  2021-2024



Vaste expo: Utrecht begint hier

Exposities 2021:

• Studentenleven / FC Utrecht / Koloniaal erfgoed 

- Partner in het Samenwerkingsverband Utrechtse 

Musea

- Aangesloten bij Museumvereniging

Ambities educatie: 

• Integraal programma voor alle leeftijden

• Met pakketten voor PO en VO

HUA in de samenleving 







Vragen?



De provinciearchivaris – Joost van Koutrik



Archieven departementaal en provinciaal bestuur 

vanaf 1802 | Ridderschap 1814-1880 | Provinciale 

waterstaat en planologische dienst, jaren ‘30-’80 | 

Recreatie- en plassenschappen v/a jaren ’50

Aankomend: GS 1989-1997 | cvdK 1985-1998

Collectie beeldmateriaal / AV en particuliere archieven

Digitale archiefbewaarplaats (e-Depot)

| relatie programma’s I-Opgave en I-Volutie

        Belangenbehartiging

Kring van Provinciearchivarissen

Archivaristaken: beheer provinciale archiefbewaarplaats



Archivaristaken: toezicht op informatiebeheer bij provincie

Inspecties | projectorganisatie Uithoflijn | concernvoorzieningen | per domein

Overleg | strategisch en tactisch informatieoverleg (SIO/TIO v/a 2021 structureel) 

Toetsing en advisering | verordening en besluit informatiebeheer | I-Opgave

 digitale vervanging van papier | openbaarheid | vernietiging

Verslaglegging | jaarverslagen aan GS | bevindingen en aanbevelingen op hoofdlijnen

 vorderingen in beheer en toezicht | beeld per verbonden partij

Toezicht op gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden:



Vragen?



Uittreding Rijk – Chantal Keijsper



Uittreding Rijk 

Brief Minister Slob (juni 2018) en Nota Transitie Regionale Historische Centra 2021-
2024 (18 maart 2021)

Voornemen Rijk om per 1 januari 2024 uit de gemeenschappelijke regelingen van de 
RHC’s te treden. Redenen hiervoor:

• De digitale archivering van rijksarchieven vindt rechtstreeks plaats in het e-depot 
van het Nationaal Archief.

• Het Rijk kan geen ministeriële verantwoordelijkheid dragen voor gebruik rijks e-
depot door lagere overheden.

• RHC’s kunnen met een eigen e-depotvoorziening partners in de regio laten 
aansluiten op hun e-depot.

Er komt een nieuwe samenwerkingsvorm (delegatie) waarin de huidige rijkstaken 
voor het analoge archief inclusief de huidige rijksbijdrage wordt gecontinueerd. 

Gezamenlijke en individuele reactie van de RHC's (15 april 2021)



Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

• Per 1 januari 2024 treedt OCW uit de gemeenschappelijke regelingen van de 
RHC’s.

• Wijziging van de Archiefwet (voorzien per 1-1-2023) 

• Door het vertrek van OCW versmalt de bestuurlijke basis van de GR naar twee 
partners: gemeente Utrecht en provincie Utrecht.

• De RHC’s kunnen vanaf 2024 geen gebruik meer maken van het e-Depot van het 
Nationaal Archief en moeten een eigen e-Depot inrichten. Hiervoor ontvangen de 
RHC's een transitievergoeding van het Rijk.



Proces en vooruitblik

• OCW bereidt in overleg met de RHC’s delegatiebesluit, SPUK en bestuurlijk akkoord 
voor. De RHC’s treden gezamenlijk op richting OCW.

• Het transitie- en uittredingproces wordt door AB HUA voorbereid. 

• Het overleg met OCW wordt gevoerd door een delegatie van bestuursleden en 
directeuren RHC's. Wethouder Linda Voortman neemt deel aan de delegatie. 

• Besluitvorming en wijziging van de gemeenschappelijke regelingen: besturen 
RHC’s, raden en staten.

• Besluitvorming gepland in 2022.



Vragen?



Digitaliseringsopgave voor HUA
Het e-depot - Kaj van Vliet



De archief- en informatiesector in beweging
 Zaakgericht werken
 Ketenprocessen 
 Vervanging / versneld afbouwen papieren archief
 Open data & big data
 Digitale dienstverlening leidend



Hoe bewaren we al die digitale informatie op de lange termijn?
 Integriteit: hoe blijft die leesbaar?
 Authenticiteit: hoe blijft die betrouwbaar?
 Toegankelijk: hoe blijft die vindbaar?
 Open: hoe blijft die herbruikbaar?



Wettelijk kader: Archiefwet 1995
 Blijvend te bewaren informatie overbrengen naar 

archiefbewaarplaats
 In goede, geordende en toegankelijke staat
 Overbrengen is openbaar maken
 Overbrengen na 20 jaar > AW 2023: (ten laatste) na 10 jaar
 Beschikbaar stellen: tevens voor hergebruik (open data)
 Met inachtneming van AVG en Auteurswet











Aansluiten overheden

• Pilots: 2014-2016
• Impactanalyse: 2017-2019
• Aansluitplan: 2020-……



Heroriëntatie 2021

• Uittreden Rijk uit GR
• Uitfaseren e-Depot NA voor alle RHC’s per 1-1-2024
• Verkenning alternatieve voorziening
• Advies AB: aanbesteden eigen voorziening in 2022
• Intussen koers houden met programma digitale 

duurzaamheid: digitale archiefbeheer als reguliere functie 
van HUA in 2024



Doelstelling MJBP 2024

• Digitaal archiefbeheer als reguliere functie van HUA in 
2024:
– Goed werkende e-depotvoorziening
– Deskundig personeel
– Goed aangesloten op de vraag vanuit provincie, gemeente en GR-en
– Tevens ingericht op verwerven van digitaal archief van particulieren
– Met oog voor nieuwe ontwikkelingen (bewaren aan de bron en 

common ground)





Vragen?
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