
Van: Mildred Hulsebos - Jansen Schipper <mjhulsebos@haarlem.nl>  
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:31 
Aan: 'burgemeester@groningen.nl' <burgemeester@groningen.nl>; 'ramona.beute@groningen.nl' 
<ramona.beute@groningen.nl>; 'b.bergsma@assen.nl' <b.bergsma@assen.nl>; 'johan.jonkman@iuc-
noord.nl' <johan.jonkman@iuc-noord.nl>; 'HMM.Schuttenbeld@zwolle.nl' 
<HMM.Schuttenbeld@zwolle.nl>; 'cj.verhaar@deventer.nl' <cj.verhaar@deventer.nl>; 
'anenke.klein@utrecht.nl' <anenke.klein@utrecht.nl>; 'linda.voortman@utrecht.nl' 
<linda.voortman@utrecht.nl>; 'robert.strijk@provincie-utrecht.nl' <robert.strijk@provincie-
utrecht.nl>; 'rob.van.muilekom@provincie-utrecht.nl' <rob.van.muilekom@provincie-utrecht.nl>; 
'pe.den.os@lelystad.nl' <pe.den.os@lelystad.nl>; 'jannico.appelman@flevoland.nl' 
<jannico.appelman@flevoland.nl>; 't.van.Amerongen@dronten.nl' <t.van.Amerongen@dronten.nl>; 
'fr.brouwer@urk.nl' <fr.brouwer@urk.nl>; 'a.poppe@zuiderzeeland.nl' <a.poppe@zuiderzeeland.nl>; 
'e.dejonge@zeewolde.nl' <e.dejonge@zeewolde.nl>; 'jan.van.dellen@arnhem.nl' 
<jan.van.dellen@arnhem.nl>; ''hans.de.Vroome@arnhem.nl' <'hans.de.Vroome@arnhem.nl>; 
'a.schaap@renkum.nl' <a.schaap@renkum.nl>; 'John.Aarts@maastricht.nl' 
<John.Aarts@maastricht.nl>; 'Bert.Jongen@maastricht.nl' <Bert.Jongen@maastricht.nl>; 
'Jim.Janssen@maastricht.nl' <Jim.Janssen@maastricht.nl>; 'willem.wilda@knid.nl' 
<willem.wilda@knid.nl>; 's.poepjes@fryslan.frl' <s.poepjes@fryslan.frl>; 'secr.gs.poepjes@fryslan.frl' 
<secr.gs.poepjes@fryslan.frl>; 'd.hoogland@fryslan.frl' <d.hoogland@fryslan.frl>; 
'secr.gs.hoogland@fryslan.frl' <secr.gs.hoogland@fryslan.frl>; Secretariaat Meijs 
<secretariaat.meijs@haarlem.nl>; 'jverwoort@velsen.nl' <jverwoort@velsen.nl>; 
'j.aalberts@middelburg.nl' <j.aalberts@middelburg.nl>; 'a.sahetapy@middelburg.nl' 
<a.sahetapy@middelburg.nl>; 'c.dekker@middelburg.nl' <c.dekker@middelburg.nl>; 
'e.de.liever@middelburg.nl' <e.de.liever@middelburg.nl>; 'rj.van.der.zwaag@veeren.nl' 
<rj.van.der.zwaag@veeren.nl>; 'bestuurssecretariaat@veeren.nl' <bestuurssecretariaat@veeren.nl> 
CC: Lieuwe Zoodsma <Lieuwe.Zoodsma@noord-hollandsarchief.nl>; Mildred Hulsebos - Jansen 
Schipper <mjhulsebos@haarlem.nl>; Jos Wienen <jwienen@haarlem.nl> 
Onderwerp: Uitnodiging vooroverleg voor gesprek minister OCW, Arie Slob op 2 maart 2020 in Den 
Haag 
  
Aan        : de gemeentelijke, provinciale, waterschaps-, en bijzondere bestuursleden van de Regionale 
Historische Centra in Nederland 
Van        : Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorzitter van het bestuur van het Noord-
Hollands Archief in Haarlem 
Datum  : Haarlem, 20 februari 2020 
Kenmerk: 2020/170151 
  
  
Geachte bestuursleden van de RHC’s, 
  
In juni 2018 werden de besturen van de RHC’s verrast door een brief van de minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, van 15 juni 2018 waarin deze onder meer zijn voornemen 
bekend maakte om op termijn uit de gemeenschappelijke regelingen voor de RHC’s te stappen. 
Sindsdien hebben de directeuren van de RHC’s, samen met een voorbereidingscommissie, diverse 
overlegvergaderingen belegd om de toekomst van de RHC’s nader te bespreken. Dit leidde onder 
meer tot een gemeenschappelijke toekomstvisie voor de RHC’s, die 28 februari 2019 werd 
aangeboden aan de minister van OCW. Daarnaast werden er met een zekere regelmaat door het 
ministerie van OCW en het Nationaal Archief bijeenkomsten georganiseerd waarin de 
rijksbestuursleden van de RHC’s werden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de voorgenomen 
uittreding. 
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In dit traject hebben de gemeentelijke, provinciale, waterschaps-, en bijzondere bestuursleden van 
de RHC’s weinig tot geen mogelijkheden gehad om nader met de minister van OCW in gesprek te 
gaan over de voorgenomen uittreding, de mogelijke consequenties daarvan voor de overblijvende 
partners en de daaraan verbonden organisatorische en financiële risico’s voor deze partners. Het 
bestuur van het Noord-Hollands Archief heeft naar aanleiding hiervan de minister van OCW om een 
onderhoud gevraagd en mij als voorzitter van het bestuur van het NHA naar voren geschoven als 
vertegenwoordiger. In reactie hierop heeft de minister een vertegenwoordiging vanuit de niet-
rijksbestuursleden van de RHC’s uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 4 maart 2020, van 
15.30-16.00 uur op het ministerie van OCW in Den Haag. In onderling overleg met een aantal 
betrokkenen is daartoe de volgende delegatie vanuit de besturen van de RHC’s samengesteld, 
waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met verschillende overheden en geografische 
spreiding over het land: 
  
* mw. Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslân 
* mw. Linda Voortman, wethouder van de gemeente Utrecht 
* dhr. Johan Aalberts, wethouder van de gemeente Middelburg 
* dhr. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, voorzitter bestuur NHA 
  
Voorafgaand aan dit gesprek met de minister wil ik u allen als gemeentelijke, provinciale, 
waterschaps-, en bijzondere bestuursleden van de RHC’s graag uitnodigen voor een vooroverleg op 
maandag 2 maart 2020, van 13.30-15.00 uur, in de dr. Fruinzaal bij het Nationaal Archief in Den 
Haag. Het Nationaal Archief bevindt zich naast het NS-station Den Haag CS op de Prins Willem-
Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag. 
  
Tijdens dit vooroverleg wordt u in de gelegenheid gesteld om de vragen, opmerkingen, zorgen, 
overwegingen en suggesties die er bij de verschillende RHC-besturen, maar ook bij de gemeentelijke, 
provinciale, waterschaps-, en bijzondere partners bestaan naar voren te brengen en mee te geven 
aan de gespreksdelegatie van de minister.  
  
In verband met de voorbereiding van het vooroverleg verzoek ik u vriendelijk om uw aanwezigheid of 
verhindering op 2 maart in Den Haag per email te bevestigen op het volgende emailadres: 
mjhulsebos@haarlem.nl 
  
Ik hoop velen van u te mogen begroeten op 2 maart 2020 in Den Haag. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
drs. Jos Wienen 
burgemeester van Haarlem 
voorzitter bestuur NHA                  
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