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De vorige memo over de voortgang dateert van maart 2022. Deze memo geeft de voortgang op 
het Programma Digitale Duurzaamheid weer sindsdien.  

Met het programma Digitale Duurzaamheid werkt HUA er in de beleidsperiode naartoe de digitale 
archiefbewaarplaatsfunctie tot regulier onderdeel te maken HUA. Het programma bestaat uit 
diverse onderdelen die samen bijdragen aan dit doel: aanbesteding e-depotvoorziening; inrichting 
van de organisatie en functies; uitfaseren bestaande e-depotvoorziening; aansluittrajecten op het e-
depot; programma-organisatie; architectuur.  

De door het bestuur ingestelde Stuurgroep Digitale Duurzaamheid is tweemaal bijeengekomen: 4 
april en 28 juni. In de Stuurgroep zitten HUA, gemeente en provincie. 28 juni is het Programma van 
Eisen voor de e-depotvoorziening vastgesteld. Eind augustus start het aanbestedingstraject: een 
meervoudig onderhandse aanbesteding. Vanaf januari 2023 moet er een e-depotvoorziening zijn, 
die vervolgens ingericht wordt. De financiële kaders hiervoor zijn duidelijk.  

Een e-depotvoorziening is een belangrijk onderdeel van digitale duurzaamheid, maar zeker niet het 
enige. Er is bij HUA een team actief die het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitaal 
(origineel) materiaal centraal stelt. Dat betekent ook het adviseren en helpen van de partners over 
het in goede, geordende en toegankelijke staat krijgen van de informatie, zodat het overgebracht 
kan worden. De afgelopen maanden heeft dit team vormgekregen met een 
informatiemanager/specialist collectiedata, e-conservator, adviseur digitale informatie en 
programmamanager. Het programmateam wordt in het najaar een regulier team: Digitale 
archiefdiensten. De huidige programmamanager vertrekt en er gaat een coördinator geworven 
worden.  

Het team is bezig met het inrichten van processen, vaak aan de hand van oefenmateriaal. De 
komende maanden wordt gewerkt aan aansluitvoorwaarden, preserveringsbeleid; en advisering 
over e-conservering en (meta)databeheer. Er wordt gewerkt met impactanalyses. Hier doen we 
steeds ervaring mee op, zodat in de toekomst mogelijk gewerkt kan worden met quick-scans.  

De afgelopen maanden is contact geweest met diverse overheden (GGDrU, VRU, RMN, gemeente 
Nieuwegein) over het conserveren/ (voorbereiding) overbrenging van digitaal archief. Het traject 
met de gemeente Utrecht is, zoals vorige Stuurgroep Digitale Duurzaamheid besloten, gestopt en 
een evaluatie wordt door de gemeente opgesteld. 23 juni vond een sessie plaats met de Provincie 
over wat HUA te bieden heeft op het gebied van digitale duurzaamheid.  

Rondom het programma zijn veel ontwikkelingen en plannen die gevolgd worden en mogelijk in de 
nabije toekomst vertaald worden naar het programma. Het gaat dan om de gevolgen van de nieuwe 
Archiefwet, de relatie met WOO (in het kader van uitplaatsing/ vervroegde overbrenging), 
implicaties van MDTO ten opzichte van TMLO.  
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