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Inhoud

___



Gemeenschappelijke regeling sinds 1998

Deelnemers: Rijk, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht

DVO partners in de provincie Utrecht: Gemeente Nieuwegein, 

WIL, BghU, GGDrU, RUD, VRU, Ridderlijke Duitsche Orde, 

Volksbuurtmuseum

Het Utrechts Archief

____



• 18 km (53% van de totale collectie HUA)

• 15 km archief, 3 km bibliotheek, beeld en audiovisueel materiaal

• 38% van de financiering van de GR partners  

Raadpleging

• 70% van alle aanvragen

• 33 van de 50 meest geraadpleegde archieven 

• Groot deel gedigitaliseerd 

Rijkscollectie

____



• Archieven van de gewestelijke besturen uit de periode voor 1811  (bisschoppen van Utrecht en 

het landsheerlijke bestuur, de Dom, kloosters, Staten van Utrecht, Ridderschap etc.)

• Archieven van rijksorganen in de provincie Utrecht (Kamers van Koophandel, notarissen, 

rechtbanken, Rijkswaterstaat, Universiteit Utrecht etc.) 

• Archieven van particuliere herkomst (kastelen, Utrechts landschap, Rode Kruis afd. Utrecht, 

archieven vooraanstaande families met taken in bestuur of Staten)

• Archieven Nederlandse Spoorwegen

• Kerkelijke archieven 

Samenstelling rijksarchief

____



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.

Een nieuwe samenwerkingsvorm (delegatie met SPUK) waarin de huidige rijkstaken voor het analoge 

archief inclusief de huidige rijksbijdrage worden gecontinueerd.

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



• 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

m.i.v. 2022 een transitievergoeding van het Rijk.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

____



Proces en vooruitblik

____

• OCW bereidt in overleg met de RHC’s delegatiebesluit en SPUK voor. De RHC’s treden 

gezamenlijk op richting OCW.

• Minister Slob heeft per brief van 15 december 2021 de tussentijdse afspraken vastgelegd. De 

RHC’s hebben om een bestuursakkoord gevraagd.

• Besluitvorming transitie- en uittredingproces HUA door AB.

• Het overleg met OCW wordt gevoerd door een delegatie van bestuursleden en directeuren 

RHC’s. Linda Voortman neemt deel aan de delegatie.

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



Aandachtspunten bestuur HUA

____

Verkenning effecten uittreding OCW uit gr HUA

• Opgesteld door Werkgroep HUA, gemeente en provincie o.l.v. Ma Oeh Pe

• Vastgesteld in bestuursvergadering 15 september 2021

Status-update 19-11-2021

• Geagendeerd voor bestuursvergadering 6 december 2021

• Input voor gesprek 14 januari 2022

Aanbestedingsadvies Straatman Koster d.d. 24 november 2021

• Risico’s, aandachtspunten en vragen door provincie voorgelegd aan Straatman Koster 

advocaten 

• Verspreid onder bestuur



Conclusie aanbestedingsadvies Straatman Koster

_____

1. Het is mogelijk om de gemeenschappelijke regeling zodanig in te richten dat deze geschikt is om 

taken over te dragen zonder dat er sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht. De 

belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

• De desbetreffende taken vloeien voort uit overgedragen bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

• Financiële autonomie HUA;

• Toezichtrol van de GR-deelnemers op basis van ‘politieke’ controle.

2. De Minister kan haar taken en bevoegdheden niet overdragen aan de gemeente of provincie, die 

vervolgens ter uitvoering daarvan opdracht verleent aan HUA. 

Acties: 

• Bovenstaande wijzigingen meenemen in de aanpassing van de GR

• Ex ante-bekendmaking GR

.



Aandachtspunten voor de komende periode

____ 

1.  Inrichting SPUK:

• Bestuursakkoord

• Structurele vergoeding voor beheer gedigitaliseerd rijksarchief

• Duurzaamheid specifieke uitkering

• Reserves en voorzieningen

• Gebruikmaking licenties

• Beperking administratieve lasten

• Gebouwenbeheer

Brief Minister 15 december:

• Onderzoek naar een bekostigingsmodel met het karakter van een lumpsum en waarbij rekening 

wordt gehouden met reserves en voorzieningen, gebouwen en onderhoud.

• Voornemen gericht op duurzame samenwerking; nieuwe Archiefwet ondersteunt dit.

2. Start inrichting e-depotvoorziening



Vervolg bestuursbijeenkomst Het Utrechts Archief 
over de uittreding van het rijk

4 februari 2022



Aandachtspunten voor de komende periode (laatste sheet

van 14 januari)

____ 

1.  Inrichting SPUK:

• Bestuursakkoord

• Structurele vergoeding voor beheer gedigitaliseerd rijksarchief

• Duurzaamheid specifieke uitkering

• Reserves en voorzieningen

• Gebruikmaking licenties

• Beperking administratieve lasten

• Gebouwenbeheer

Brief Minister 15 december:

• Onderzoek naar een bekostigingsmodel met het karakter van een lumpsum en waarbij rekening 

wordt gehouden met reserves en voorzieningen, gebouwen en onderhoud.

• Voornemen gericht op duurzame samenwerking; nieuwe Archiefwet ondersteunt dit.

2. Start inrichting e-depotvoorziening



Update 4 februari 

1. Voorbereiding SPUK van start gegaan met OCW en delegatie RHC’s

2. Hoofd Bedrijfsvoering HUA, Luuk Boessenkool, gevraagd voor inhoudelijke deelname werkgroep 

SPUK OCW en delegatie RHC’s

3. Werkgroep Verkenning bijeen geweest

4. Voorstel PU vervolg traject uittreding


