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Datum 

24 september 2019 

Ad 1. Welkomstwoord en opening, vaststellen van de agenda 

Mw. Wolfensberger heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering 

van het RHC Limburg. De heer Wienen zal wat later aankomen. 

Ze licht kort het doel van de bijeenkomst toe.  

 

Ad 2. Samenvatting van de plannen van OCW om uit de 

gemeenschappelijke regeling te treden en toelichting op de te nemen 

stappen 

 

Mw. Wolfensberger licht toe waarom het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling 

wil treden: 

- Doordat de overheid steeds meer digitaal werkt, worden archieven ook 

digitaal. Digitaal rijksarchief zal steeds meer centraal worden 

overgebracht. Er zijn daarom nieuwe vormen van samenwerking nodig. 

- De regeling begon te wringen. Er kwam steeds meer vraag naar diensten 

op het e-depot door niet-deelnemers. Zo ver kan de ministeriële 

verantwoordelijkheid niet gaan.  

- Het Rijk wil graag samen met regionale partners blijven samenwerken. De 

in de jaren opgebouwde verbetering in de dienstverlening moet behouden 

blijven. 

- Wat het Rijk betreft blijft het analoge rijksarchief dan ook bij de RHC’s en 

blijven ook de financiële middelen daarvoor beschikbaar.  

De verwachting is dat het uittreden van het Rijk niet voor 2024 zal plaatsvinden. 

We nemen de tijd die nodig is, om tot een andere manier van samenwerken te 

komen. De formele aankondiging voor uittreden zal dan ook op zijn vroegst medio 

volgend jaar gedaan worden. 

 

Mw. Scholten licht de stappen voor de komende maanden toe.  

Om te zorgen dat de RHC’s het beheer van het analoge rijksarchief kunnen blijven 

houden en daar ook de financiën voor krijgen is een nieuwe juridische basis 

nodig. Samen met de RHC-directeuren en met ondersteuning van juristen lijkt 

een oplossing nabij. Indien nodig moet dit worden meegenomen in de wijziging 

van de Archiefwet.  

Daarnaast starten we een onderzoek naar scenario’s voor de toekomstige 

samenwerking op de digitale infrastructuur. De RHC’s worden nauw betrokken bij 

de opdrachtformulering en de begeleiding van dat onderzoek. Bij de scenario’s is 

het van belang om zowel de inhoudelijke, technische, organisatorische, juridische 

en bestuurlijke context goed in beeld te brengen. Door de complexiteit is het de 

verwachting dat dit onderzoek niet eerder dan medio volgend jaar klaar kan zijn. 

 

Ad 3. Gelegenheid tot reageren op de plannen 

Mw. Glashouwer dringt aan op een zorgvuldige transitie. Dhr. Jonkman vraagt 

naar een nadere onderbouwing van het besluit om uit te treden. Ook andere 

bestuurders vragen waarom dit onderwerp nu ineens oppopt. Dhr. Verf vraagt 

hoe het precies zit met de middelen, krijgen de RHC’s straks precies het budget 

dat zij nu ontvangen?  

 

Mw. Groeneveld licht het besluit nader toe. Deelname aan de gemeenschappelijke 

regelingen werd voor het Rijk steeds ingewikkelder. Er kwamen steeds meer 

vraagstukken naar boven. Mede door de discussie met de RHC’s over het 

verruimen van hun diensten is het onderwerp op de agenda gekomen. 
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Dhr. Pommer geeft aan dat ‘uittreden’ zo negatief klinkt, maar dat het Rijk een 

dubbele boodschap lijkt te hebben. Wel uittreden, maar het Rijk geeft aan ook 

betrokken te willen blijven. 

Dhr. Vroome vraagt zich af of wel voldoende onderzocht is of er binnen de 

gemeenschappelijke regeling tegemoet kan worden gekomen aan de dingen waar 

het Rijk tegenaan loopt. 

 

Mw. Wolfensberger geeft aan dat al langer nagedacht wordt of de 

gemeenschappelijke regeling voor het Rijk wel een goede manier van 

samenwerken is. Daar is goed over nagedacht. Wat betreft de financiën geeft zij 

aan dat er geen sprake is van een bezuiniging. Het budget dat nu beschikbaar is 

voor de RHC’s blijft beschikbaar voor het beheer van het analoge archief bij de 

RHC’s. 

(dhr. Muilekom is binnengekomen) 

 

Mw. Glashouwer geeft aan dat archieven voor een complexe taak staan met de 

digitalisering. Juist nu zou je de samenwerking op moeten zoeken. 

Mw. Van Os onderstreept dit door aan te geven dat het van belang is om nu het 

digitaal archiveren goed samen op te pakken, zodat toekomstige generaties ook 

nog toegang hebben tot archieven. Daar moet het Rijk ook zijn 

verantwoordelijkheid pakken. 

 

Mw. Wolfensberger bevestigt dat samenwerking belangrijk is. Maar de jas van de 

gemeenschappelijke regeling is te strak gaan zitten. De RHC’s zijn de enige 

gemeenschappelijke regelingen waarin het Rijk permanent deelneemt. Andere 

regelingen waarin het Rijk deelneemt zijn vaak tijdelijk om een specifiek 

vraagstuk op te lossen. Door de digitalisering, de ontwikkelingen binnen de 

rijksonderdelen om digitale vraagstukken centraal aan te pakken, past de 

werkwijze van een GR niet meer zo goed. 

(Dhr. Wienen is binnengekomen) 

 

Dhr. Mooij geeft aan dat het van belang is dat in de scenario’s voor het onderzoek 

naar de digitale infrastructuur de verantwoordelijkheid van het Rijk daarin goed 

wordt beschreven. 

 

Dhr. Wienen geeft aan dat het besluit om uit te treden bij voorkeur eerst met de 

bestuurlijke partners in de regio besproken had moeten worden. Hij heeft begrip 

voor de overwegingen van het Rijk, maar geeft aan dat de volgorde van handelen 

niet goed is. In Noord Holland leidt dit tot een kwetsbare situatie. Er blijven maar 

twee gemeenten over in de regeling. Het risico bestaat dat deze gemeenten ook 

hun deelname aan de GR heroverwegen. Dat is een risico voor het voortbestaan 

van het RHC. Het is van belang om als Rijk te benadrukken dat je in de regio wil 

blijven samenwerken. De majeure wijziging van het digitaal archiveren is een 

uitdaging voor alle overheden. Zijn de risico’s van nu uittreden niet te groot? De 

achterblijvers in de regio blijven met grote zorgen achter. 

Hij zou graag meer gelegenheid hebben om meer deelnemers binnen de regeling 

te krijgen.  

 

Dhr. Pommer beaamt dit en wil vanwege het belang van de digitale infrastructuur 

als bestuurders graag meedenken over de vraagstelling voor het onderzoek naar 

de toekomst van het e-depot.  

Mw. Van Os benadrukt dat de historische archieven een gezamenlijk belang zijn, 

en dat in het onderzoek naar het totaal gekeken moet worden, niet alleen naar de 

rijksarchieven. Zij pleit voor een gezamenlijke aanpak. 
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Verschillende andere bestuurders ondersteunen dit.  

Dhr. Van Muilekom vraagt of er nog ruimte is om met de minister in gesprek te 

gaan om over de manier waarop kan worden samengewerkt te praten. Mw. Haar 

en mw. Stam geven aan dat in de overleggen met de rijksbestuurders ook steeds 

is aangedrongen over het belang van het betrekken van de hele besturen bij dit 

besluit.  

 

Mw. Wolfensberger geeft aan dat de minister graag in samenwerking met de 

besturen naar oplossingen wil zoeken. Zijn belang is ook dat de archieven voor nu 

en in de toekomst goed geborgd zijn. Zijn uitgangspunt is wel uittreden uit de 

regeling, dat staat vast. Maar hij wil ook graag betrokken blijven bij de RHC’s en 

wil samen naar oplossingen zoeken. 

(dhr. Bunt is binnengekomen) 

 

Mw. Voortman vraagt of hij ook bereid is met de bestuurders in overleg te treden. 

Dhr. Dekker geeft aan dat het van belang is om aan de voorkant met elkaar in 

gesprek te gaan met de besturen. Het is van belang dat het signaal van dit 

overleg dat er een risico bestaat dat andere deelnemers zich ook terugtrekken 

goed wordt opgepakt. Mw. Heeremans en dhr. Wienen benadrukken dat goed 

gekeken moet worden wat er gebeurt met het RHC als andere partners zich 

terugtrekken. Dhr. Vroome geeft aan dat er snel duidelijkheid nodig is om te 

zorgen dat de RHC’s verder kunnen. 

 

Mw. Wolfensberger geeft aan dat het ministerie de tijd neemt die nodig is om tot 

een goede alternatieve manier van samenwerken te komen. De besturen zullen 

betrokken worden bij de onderzoeken die daarvoor gestart zijn. Binnenkort zal 

het ministerie in een brief de stand van zaken rondom het traject toelichten.  

 

Dhr. Wienen en mw. Voortman geven aan graag een vervolggesprek te willen. Het 

is heel goed dat het ministerie met de directeuren van de RHC’s overleggen, maar 

ook het gesprek met de besturen is nodig.  

 

Mw. Wolfensberger zegt toe dat zij de minister zal informeren over deze 

bijeenkomst en een vervolggesprek zal initiëren.   

 

Ad 4. Vervolgafspraken 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

- Mw. Wolfensberger zegt toe dat ze de minister op de hoogte zal brengen 

van dit gesprek. 

- Er komt een vervolggesprek met de bestuurders. 

- Er komt zo snel mogelijk een brief met de stand van zaken rondom het 

traject. 

Ze bedankt de aanwezigen voor de komst naar Den Haag en sluit de vergadering. 

 

 


