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ALGEMEEN BESTUUR 
Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 14 maart 2022 van  
15.00 – 16.30 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum: maandag 14 maart 2022 
Locatie:        via Teams 
Tijd:             15.00 – 16.30 uur 
Plaats:          via Teams 
Gasten:          
Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. I. Jansen, dhr. R. van Muilekom, mw. A. Smit, 

dhr. R. Strijk, mw. L. Voortman, mw. C. Keijsper, dhr. L. Boessenkool 
Afwezig:        
Notulist: mw. K. Fokken  
 ________________________________________________________________________ 
  
Het bestuur bespreekt de mail van mw. Klein waarin zij het Algemeen Bestuur wil voorstellen 
dat Charlotte Dijkstra, adviseur bestuurlijke zaken van de provincie, aansluit voor agendapunt 
4, in verband met haar beoogde rol in het vervolg hierop.  
 
Het bestuur bespreekt deze vraag en de reacties van bezwaar hierop. 
  
Mw. Jansen geeft aan dat zij moeite heeft met het aansluiten van beleidsmedewerkers bij 
een agendapunt waarvan 

- het voorstel als vertrouwelijk is gekwalificeerd, en 
- het bestuur nog punten over de opdracht te bespreken heeft. 

Dat laatste wil zij als bestuurslid in alle openheid en vertrouwelijkheid kunnen doen, zonder 
ambtenaar erbij. 
 
Dhr. van Muilekom geeft aan dat de provincie voor een dergelijke belangrijke opdracht het 
van belang vindt om ruis over afspraken te voorkomen en daarom ambtelijke ondersteuning 
erbij wenst wanneer het functioneel is. 
Daarnaast is het gebruikelijk is dat bij vergaderingen van een GR altijd ambtelijke 
ondersteuning aanwezig is met daarbij wel onderscheid tussen de DB en AB vergadering. 
Omdat het belangrijk is voor de ambtenaar om uit de eerste hand de informatie te horen stelt 
hij voor om voortaan in de AB vergadering een ambtelijke toehoorder aan te laten sluiten. 
 
Mw. Voortman ondersteunt dit voorstel van dhr. van Muilekom.  
 
Mw. Smit merkt op dat zij zich overvallen voelt door deze vraag en merkt daarnaast op dat 
zij in de reactiestukken van de laatste informatiesessie onvoldoende terugzag dat de 
informatie door de ambtenaar meegenomen was. Zij wil graag een duidelijke grens tussen 
bestuur en uitvoerder. Daarnaast gaat het nu over de opdrachtformulering waar het bestuur 
nog de gedachten over vormt. 
 
Mw. Keijsper deelt mee dat het beleid tot nu toe was dat het bestuur vertrouwelijk met 
elkaar vergadert en dat de concept notulen binnen 10 dagen geleverd worden. 
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Mw. Klein concludeert dat er verschil van inzicht en mening is over het wel of niet aanwezig 
zijn van ambtelijke ondersteuning bij de AB vergadering. Een eerste proeve hiervoor is 
gedaan bij de informele sessies.  
De voorzitter verzoekt om voor de extra bestuursvergadering in juni dit onderwerp te 
agenderen om met elkaar scherp te maken wanneer er wel en niet vertrouwelijke gesprekken 
zijn. 
 
Voor de bespreking van agendapunt 4 stelt zij voor om eerst de besluitvorming over de 
opdrachtverlening onderling door het bestuur te bespreken en daarna de ambtenaar aan te 
laten sluiten voor de informatieve punten. 
 
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 14 maart 2022 
  
De voorzitter mw. Klein opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

 
1. Opening en mededelingen (mondeling)                    ter informatie 
- Per mail d.d. 25 januari 2022 heeft het bestuur akkoord gegeven op het voorstel  

e-depot en daarbij voorwaarden gegeven. Zie de mail van C. Keijsper van 25 januari 
2022 aan de AB leden. 

 
- Herbenoeming rijksbestuursleden. 

 
Mw. Keijsper informeert het bestuur over de herbenoeming van de rijksbestuursleden. De 
GR volgt de cyclus van de gemeentebestuursleden. De Rijksbestuursleden hebben 
aangegeven om graag herbenoemd te worden voor de komende 4 jaar. Dat wil zeggen tot 1 
januari 2024 in verband met de uittreding rijk. 
 

- HUA activiteiten in het kader van Utrecht 900. 
Mw. Keijsper meldt 2 tentoonstellingen:  

• Op 22 maart opent de tentoonstelling Water! Vriend of vijand? waarbij de Commissaris 
van de koning en de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap aanwezig zullen zijn. 

• Op 2 juni zal HUA opgenomen worden in het openingsprogramma van Utrecht 900. 
 
HUA heeft meegedaan met de actie voor cultuur inzake de oorlog in Oekraïne. De 
publieksinkomsten van het weekend worden gedoneerd aan giro 555. 
 

- Email van OCW inzake afspraak gespreksronde RHC specifieke onderwerpen 
Het bestuur bespreekt de vraag van OCW om een afspraak met het bestuur tijdens de juni 
vergadering om over RHC specifieke onderwerpen te komen praten. 
 
Het bestuur zal via mw. Keijsper als antwoord doorgeven dat de provincie Utrecht en de 
gemeente Utrecht, beide deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief, 
op 22 februari een brief aan de staatssecretaris mw. dr. G. Uslu gestuurd hebben over de 
gemeenschappelijke regeling en de uittreding. De provincie en gemeente Utrecht zijn in 
afwachting van een reactie op deze brief en maken om die reden pas op de plaats met het 
plannen van een gesprek in het bestuur over de specifieke omstandigheden. 
 
Het bestuur vraagt daarbij ook om dit gesprek, als het gaat worden gepland, ambtelijk voor 
te bereiden zodat de context voor iedereen duidelijk is en er een agenda kan worden 
opgesteld met de bespreekpunten. 
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Tot slot vraagt het bestuur om dit soort verzoeken voortaan te richten aan directeuren en 
besturen van de RHC’s. 
 
Mw. Smit deelt mee dat zij aanwezig is geweest bij een overleg van rijksbestuurders en het 
Nationaal Archief.  
De nieuwe directie van het NA (Afelonne Doek en Tom de Smet) willen ook een werkbezoek 
brengen aan de RHC’s in aanwezigheid van de bestuurders. Wij wachten tot hun vraag 
binnenkomt. 

 
 
2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 

vergadering Algemeen Bestuur 6 december 2021 (bijlage 2)     ter goedkeuring 
 

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 december 
2021 worden met een enkele wijziging vastgesteld. 
 
 

3. Binnengekomen en verzonden stukken                  ter informatie 
- Ingekomen brief d.d. 15 december 2021 van Minister Slob aan besturen van de 

Regionale Historische Centra (RHC’s) inzake transitie RHC’s en bevestiging bestuurlijke 
afspraken (bijlage 3.1 ) 

- Ingekomen budgetbrief d.d. 21 januari 2022 van Nationaal Archief aan Algemeen 
bestuur HUA inzake rijksbijdrage 2021 bevoorschotting 2022, transitiebijdragen. 
(bijlage 3.2 )  

 
Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken. 

 
4. Voortgang verkenning voornemen uittreding rijk    ter bespreking 

Ter informatie: 
- Verslagen en agenda’s van de informatiesessie bestuur 14/1/2022 en 4/2/2022 en 

PowerPoint voortgang traject (bijlage 4.1)      
- Ingekomen nota d.d. 8 februari 2022 van dhr. Breevaart (OCW) aan de provincie 

Friesland inzake vragen provincie Friesland over deelname GR (Tresoar) (bijlage 4.2) 
- Ingekomen email d.d. 21 februari 2022 van D. van der Heiden aan Chantal Keijsper 

inzake Position Paper Archiefwet en aanwezigheid Linda Voortman bij 
Rondetafelgesprek procedurevergadering OCW m.b.t. wetswijziging archiefwet (bijlage 
4.3 )  

- Brief d.d. 9 februari 2022 van de staatssecretaris OCW, mw. Uslu aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter informatie inzake de brief van 
voorganger minister Slob aan de besturen van de RHC’s ter bevestiging van de 
bestuurlijke afspraken (bijlage 4.4)         

- Brief d.d. 22 februari 2022 van GU en PU aan de staatssecretaris Cultuur en Media, 
OWW, mw. Uslu inzake uittreden rijk uit gemeenschappelijke regeling HUA (bijlage 
4.5) 

- Raadsbrief d.d. 22 februari 2022 van College B&W aan de raad inzake voortgang 
voorgenomen uittreding OCW uit GR HUA (bijlage 4.6) 
 
Vertrouwelijk ter vaststelling:   

- Opdrachtformulering verkenning toekomstige samenwerkingsvormen na uittreding 
OCW uit GR HUA “procesbegeleiding besluitvorming in AB, Raad en Staten” (bijlage 
4.7) + email d.d. 28 februari 2022 van mw. A. Smit aan de bestuursleden inzake 
gezamenlijke opdracht AB (bijlage 4.8)   
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Het bestuur bespreekt eerst de besluitvorming over de opdrachtverlening en zal vervolgens 
apart met mw. Charlotte Dijkstra, de ambtenaar van de Provincie Utrecht, de informatieve 
punten doornemen. 
  
Het bestuur bespreekt de opmerkingen op de opdrachtformulering die zijn ingebracht door 
mw. Smit. Mw. Smit ziet in de concept opdrachtformulering onvoldoende terug wat 
afgesproken was in de informatieve sessies van het bestuur. Haar voorstel is nu om in de 
opdrachtformulering mee te nemen wat de impact is van de toekomstscenario’s op de 
volgende zaken: 
  
1. Duurzame borging van het beheer van de papieren Rijksarchieven. 
2. Het lopende gesprek tussen het Rijk en de delegatie van de RHC’s op de SPUK. 
3. De langlopende contracten van HUA (GR’s  en andere samenwerkingspartners) die 
afhankelijk zijn van de GR. 
  
Met deze toevoeging kan het een opdrachtformulering worden vanuit een gezamenlijke 
opdracht van het AB en niet van GU en PU partners. Mw. Jansen onderschrijft de opmerking 
van mw. Smit dat hiermee de totale breedte wordt gedekt waarmee de opdracht namens het 
gehele AB geformuleerd is. 
  
Dhr. Van Muilekom merkt op dat de SPUK (bij punt 2) nog onduidelijk is en wellicht als 
apart punt of paragraaf opgenomen moet worden en niet als criterium.  
  
Het bestuur komt overeen om de drie onderdelen van zin 4 van de begeleidingsbrief te 
wijzigen in: 
  
1. De impact van de toekomstscenario’s op de duurzame borging van het beheer van de 
papieren Rijksarchieven. 
2. de impact van de toekomstscenario’s op het lopende gesprek tussen het Rijk en de 
delegatie van de RHC’s op de SPUK. 
3. De impact van de toekomstscenario’s op de langlopende contracten van HUA (GR’s  en 
andere samenwerkingspartners) die afhankelijk zijn van de GR. 
  
Deze drie punten zullen worden toegevoegd aan de opdrachtformulering. 
De concept opdracht is hiermee vastgesteld en vierledig (i.p.v. drieledig) en zal worden 
gemaild naar iedereen. 
  
Het bestuur vraagt de Provincie Utrecht om als penvoerder op te treden.  
Het bestuur wijst als gedelegeerd opdrachtgever dhr. Strijk aan. 
  
Over de kostenverdeling tussen HUA, GU en PU vraagt dhr. Boessenkool wat de kosten zullen 
gaan bedragen? De raming van het bestuur gaat naar een omvang van 60.000 euro als 
richtbedrag. De verdeling is dan ieder 20.000 euro voor PU, GU en HUA. Als de kosten meer 
bedragen dan zal het restbedrag fifty/fifty worden verdeeld tussen GU en PU. 
  
Mw. Smit is blij dat er gezamenlijkheid is gevonden in de opdrachtformulering. 
  
Mw. Keijsper vraagt aandacht voor het informeren van de partners waarmee HUA 
dienstverleningsovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten heeft. 
  
Mw. Klein antwoordt dat dit nog even in beraad wordt gehouden.  
  
De opdrachtformulering zal worden aangepast en rondgemaild. 
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Informatieve punten: 
Mw. Dijkstra, ambtenaar PU, komt de vergadering in en wordt geïnformeerd over de 
opdrachtformulering.  
   
Mw. Keijsper meldt verder over agendapunt 4 dat dhr. Boessenkool het bestuur kan 
informeren over de voortgang van de voorbereidingsgesprekken over de SPUK. 
  
Dhr. Boessenkool meldt dat de RHC-directeuren uit Zeeland, Drenthe en Utrecht een eerste 
verkennend gesprek hebben gehad over de SPUK met OCW. 
De indruk is dat OCW zeer welwillend is om de SPUK eenvoudig te houden qua 
verantwoordingssystematiek. Er zijn voorbeelden van SPUKS hiervoor, die mogelijk als 
uitgangspunt hiervoor kunnen worden genomen, bijvoorbeeld de SPUK voor De 
Schipholbalies. 
  
Mw. Klein vraagt hoe OCW reageert als gemeld wordt dat het bestuur nog niet akkoord is? 
Dhr. Boessenkool heeft alleen gesproken met mw. Dankier (ambtenaar bij OCW) die niet in 
dit bestuurlijke traject zit. Zij is wel voornemens om met dhr. Breevaart langs te komen om 
met de besturen van de RHC’s in gesprek te gaan over de specifieke omstandigheden per 
RHC bij de uittreding van het rijk (zie het besproken verzoek per email (in bijlage 1 
agendapunt 1). 
  
Mw. Voortman geeft een terugkoppeling van het rondetafelgesprek op 23 februari over de 
nieuwe archiefwet. Zij heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om haar visie over de 
terugtreding rijk te delen met de tweede kamer. 
De kamer gaat nu een schriftelijke vragenronde doen. Het is goed om daar input op te geven.  
Ook heeft mw. Voortman contact gehad met iemand van het Drents Archief die aangaf dat 
zij de uittreding van het rijk ook geen goede ontwikkeling vinden.  
  
Mw. Smit geeft een terugkoppeling over het overleg met de rijksbestuurders. Zij heeft daar 
gehoord dat er andere RHC’s zijn die moeite hebben met het vinden van nieuwe partners voor 
de GR. 
  
Mw. Voortman heeft de uittreding bij de lobbyafdeling neergelegd. Zij zal acties hierin 
vooraf voorleggen aan het bestuur. 
  
Mw. Keijsper vraagt om de gemeente- en rijksarchivaris hierbij te betrekken als het gaat 
over de nieuwe archiefwet. 
  
Dhr. Strijk zal dit ook melden bij de lobbyisten van de provincie. 
  
Mw. Klein vat de beslispunten uit de begeleidingsbrief als volgt samen: 
Het gaat om de impact van de toekomstscenario’s op de punten zoals genoemd in zin 4 van 
de begeleidingsbrief. De genoemde punten worden als volgt aangepast:  
1. De impact van de toekomstscenario’s op de duurzame borging van het beheer van de 

papieren Rijksarchieven. 
2. De impact van toekomstscenario’s op het lopende gesprek tussen het Rijk en de 

delegatie van de RHC’s op de SPUK. 
3. De impact van de toekomstscenario’s op de langlopende contracten van HUA (GR’s en 

andere samenwerkingspartners) die afhankelijk zijn van de GR. 
 
Daarmee is het een definitieve AB opdracht geworden. 
De Provincie wordt penvoerder met dhr. Robert Strijk als verantwoordelijk bestuurslid. 
Het bedrag voor de opdracht is afgesproken met een maximum van 20.000 euro voor HUA. 
Bij overschrijding zal deze door GU en PU worden betaald. 
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De concept opdrachtformulering zal worden aangepast en worden rondgemaild naar het 
bestuur. 
 
 

5. Voortgang e-depotvoorziening   
- Memo Digitale Duurzaamheid (bijlage 5)            ter informatie 

  
Mw. Keijsper geeft een korte toelichting op de memo.  
 
 

6. Jaarbericht HUA en bezoekcijfers vorig jaar (bijlage 6.1 en 6.2)          ter informatie 
Het bestuur neemt kennis van het jaarbericht en de bezoekcijfers. 
 
 

7. Rondvraag  
De voorzitter beveelt de tentoonstelling “Water, Vriend of vijand?” aan, die op 22 maart geopend wordt. 
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Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 14-03-2022 
 

Volgnr
. 

Besluiten d.d. 
vergaderi
ng 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 6 december 2021 wordt met 
een enkele wijziging vastgesteld. 

2022 
14 maart 

 ja 

2 Het AB stemt in met de volgende punten: 
 
Instemming om zo snel mogelijk van start te gaan met het 
verkennen van een volwaardig alternatief voor de e-depot 
voorziening van het Nationaal Archief, inclusief de 
financiële en organisatorische consequenties. 
 
Hierbij samen op te trekken met de andere RHC’s waar een 
gezamenlijk aan te besteden oplossing de voorkeur geniet. 
 
De Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht verzoeken 
Het Utrechts Archief om een start te maken met het 
opstellen van een verkenning naar de gevolgen van de 
uittreding van OCW voor de partners van de 
Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief. 
 
De uitkomsten van deze verkenning voor te leggen in de 
najaarsvergadering van het bestuur. 
 

2021 
15 maart 

 ja 

3 Besluit concept verkenning gevolgen uittreding rijk uit GR 
voor HUA en partners  
 
Conclusies en acties: 

1. Het bestuur geeft HUA de opdracht om op basis van 
de bestuursvergadering het vervolg van dit traject 
verder uit te gaan werken met de volgende 
onderdelen: 
• de financiële en juridische analyse; 
• opties voor andere samenwerkingsvormen. 

  Dit wordt voorbereid voor bespreking in het 
bestuur, in samenwerking met de leden  van de 
werkgroep. 
 

2. De 4 adviezen worden onderschreven door het 
bestuur met de volgende aanvullingen: 

a. advies 1 wordt overgenomen waarbij HUA de 
opdracht krijgt om dit uit te werken en met 
de werkgroep voor te bereiden; 

b. advies 2 wordt overgenomen; 
c. advies 3 wordt door mw. Keijsper 

voorgelegd aan de andere RHC's; 
d. advies 4: vanwege het gegeven dat het 

onderhandelingstraject over DTR en e-depot-

2021 
15 
septem 
ber 
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gelden zich reeds in een vergevorderd 
stadium bevindt, kan dit advies niet worden 
overgenomen.  

3. Mw. Klein en dhr. Van Muilekom onderzoeken de 
mogelijkheden voor lobby.  

4. Het belang om als gezamenlijk bestuur een eenheid 
te vormen en samen op te trekken is benadrukt. 
Aansluiting van de rijksbestuursleden op de 
werkgroep zal worden vergemakkelijkt. 

 
De rijksbestuursleden geven nog een inhoudelijke reactie 
op de adviezen. Dit zal per email worden gedeeld met het 
bestuur vóór 24 september met verzoek om reactie. 
Indien wenselijk voor de voortgang van het proces, wordt 
een extra bestuursoverleg gepland. 
 

4 Agendapunt Voortgang verkenning voornemen uittreding 
rijk. 
Dit agendapunt zal in een aparte bestuursbijeenkomst 
worden besproken op 14 januari. 
 

2021 
6/12 

2022 
14/1 

ja 

5 Agendapunt Verkenning alternatief e-depotvoorziening 
 
Het bestuur erkent de risico’s die we lopen als 
besluitvorming wordt uitgesteld maar kan het stuk nu nog 
niet vaststellen vanwege de vragen die nog beantwoord 
moeten worden.  

De voorzitter vraagt dhr. Van Vliet om de vragen die 
nog beantwoording, toelichting en aanvullende 
informatie behoeven, uit te werken en ter bespreking 
en besluitvorming voor de bijeenkomst van 14 januari 
in te dienen. 
 
Mw. Klein, mw. Smit en mw. Keijsper bereiden deze 
bijeenkomst voor op 20 december.  

 

2021 
6/12  

2022 
14/1  

ja 

6 Mw. Klein vat de beslispunten uit de begeleidingsbrief als 
volgt samen: 
Het gaat om de impact van de toekomstscenario’s op de 
punten zoals genoemd in zin 4 van de begeleidingsbrief. 
De genoemde punten worden als volgt aangepast:  
1. De impact van de toekomstscenario’s op de 

duurzame borging van het beheer van de papieren 
Rijksarchieven. 

2. De impact van toekomstscenario’s op het lopende 
gesprek tussen het Rijk en de delegatie van de 
RHC’s op de SPUK. 

3. De impact van de toekomstscenario’s op de 
langlopende contracten van HUA (GR’s en andere 
samenwerkingspartners) die afhankelijk zijn van de 
GR. 

 
Daarmee is het een definitieve AB opdracht geworden. 

2022 
14 maart 
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De Provincie wordt penvoerder met dhr. Robert Strijk als 
verantwoordelijk bestuurslid. 
 
Het bedrag voor de opdracht is afgesproken met een 
maximum van 20.000 euro voor HUA. Bij overschrijding 
zal deze door GU en PU worden betaald. 

  
De concept opdrachtformulering zal worden aangepast en 
worden rondgemaild naar het bestuur. 
 

 
 
Actielijst AB vergadering HUA d.d. 14-03-2022 
 

Volgnr. Acties d.d. 
vergade
ring 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 HUA zal de nieuwe raadsleden en de Statenleden van de 
provincie uitnodigen voor een werkbezoek. Naast de 
commissie Mens en Samenleving en de fractievoorzitter, 
zullen ook de raadsleden uitgenodigd worden die zich met 
erfgoed bezighouden. Via de griffie zal een geschikte datum 
worden gezocht. 
 
Bestuursadviseur wethouder Klein, zal datum en tijdstip 
opties voor voorjaar 2020 doorgeven aan HUA voor een 
uitnodiging. 

2018 
24/9 

CK 
 
 
Bestu
ursad
viseu
r 
weth
ouder 
Klein 

In 
afwach- 
ting van 
datum 
opties 
voorjaar 
2020 

2 Mw. Klein concludeert dat er verschil van inzicht en 
mening is over het wel of niet aanwezig zijn van ambtelijke 
ondersteuning bij de AB vergadering. Een eerste proeve 
hiervoor is gedaan bij de informele sessies.  
De voorzitter verzoekt om voor de extra 
bestuursvergadering in juni dit onderwerp te agenderen om 
met elkaar scherp te maken wanneer er wel en niet 
vertrouwelijke gesprekken zijn. 
 

2022 
14 
maart 

2022 
28 
juni  
 

 

 
 
 


