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Oplegnotitie e-depotvoorziening 
 

Opdracht 
In de vergadering van 15 maart 2021 is gevraagd om in de najaarsvergadering: de verkenning van 
een volwaardig alternatief te presenteren voor de (per 1 januari 2024 expirerende) e-
depotvoorziening van het NA, inclusief financiële en organisatorische consequenties; en hierbij op te 
trekken met andere RHC's.  
 

Antwoord 
Context 
In 2014 is Het Utrechts Archief aangesloten op het e-depot van het Nationaal Archief, dat deel 
uitmaakt van de landelijke digitale infrastructuur, ontwikkeld in het kader van het programma 
Digitale Taken Rijk (DTR). Net als alle andere RHC’s biedt HUA sinds 2018 een aantal digitale 
archiefdiensten aan conform een gezamenlijk ontwikkelde Producten- en Dienstencatalogus.1 
Binnen dit kader wordt sindsdien gewerkt aan de aansluiting van GU en PU (na toetreding tot de GR 
in 2019) op die voorziening en het leveren van de diensten uit genoemde PDC aan deze beide 
partners. 
 
Als basis voor de financiering van deze nieuwe diensten is door NA en RHC’s een Kostenmodel 
Digitale archiefdiensten ontwikkeld. Bij de hernieuwde vaststelling van de GR van HUA in 2019 is dit 
als vaste component voor de financiering van deze diensten benoemd. Daarbij wordt vooralsnog 
voor de provincie met een starttarief van 50 pct. gerekend voor de aansluitfase, de facto de periode 
tot het einde van de lopende beleidsperiode. Voor de bijdrage van de gemeente is een 
Activiteitenplan met bijbehorende begroting uitgewerkt, dat in maart 2019 door het bestuur is 
vastgesteld. Toekenning van de benodigde middelen vanuit de gemeente vond eind 2020 plaats.  
 

Digitale archiefbewaarplaats 
Het Utrechts Archief fungeert voor de aansloten partners als archiefbewaarplaats. Dat geldt voor 
alle blijvend te bewaren archieven, analoog en digitaal. Voor het opnemen, beheren, beschikbaar 
stellen en presenteren van digitale archieven zijn vier programma’s opgesteld. Het Programma 
Digitale Duurzaamheid gaat over vooral over het opnemen en beheren van digitale archieven. Een e-
depotvoorziening vormt een essentiële component binnen de digitale infrastructuur die nodig is 
voor de uitvoering van deze taken. Om ook na 1 januari 2024 invulling te geven aan de wettelijke 
functie van archiefbewaarplaats is het noodzakelijk dat HUA dan over een eigen e-depot beschikt. 
Deze voorziening zal worden gebruikt voor: a. digital born archieven van provincie en gemeente, b. 
voor blijvend te bewaren gedigitaliseerde archieven en c. digital born bestanden van particuliere 
archiefvormers (b.v. materiaal dat in het kader van hotspots is verworven); en de mogelijkheid voor 
DVO-partners deze voorziening aan te bieden. 
 
De ervaring van andere archiefinstellingen (waaronder een aantal RHC’s) leert dat de markt intussen 
goede oplossingen biedt voor zo’n voorziening en dat die goed kan worden aanbesteed. Uit de 
rondgang bleek dat RHC’s inmiddels elk, binnen hun specifieke GR-constellatie, een eigen oplossing 
realiseren. Tegelijkertijd blijven we met de RHC’s samenwerken in de doorontwikkeling van de PDC, 
het kostenmodel, standaarden, en uitwisseling van kennis en ervaring.  
 

 
1 https://hetutrechtsarchief.nl/images/2.Downloads/Vakgenoten/e-Depot/PDC_2018_Digitale_Archiefdiensten_RHC_v2_0_definitief.pdf 
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Waarom nu een besluit? 
Gelet op een aantal onzekerheden op langere termijn wordt voorgesteld om nu een voorziening aan 
te besteden voor drie jaar, met de mogelijkheid tot periodieke verlenging en opschaling. Daarmee 
kunnen de doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan ten aanzien van de ontwikkeling van de 
functie als digitale bewaarplaats overeind blijven. Tegelijk kan de komende periode worden gebruikt 
om de perspectieven voor de periode na 2024 beter in kaart te brengen. Volgend jaar wordt het 
kostenmodel geëvalueerd en verkrijgen we inzicht in de omvang van over te brengen digitaal 
archief. Bovendien zal er helderheid komen in de voorgenomen uittreding van het Rijk.  
 
Potentieel zouden de kosten die met aanbesteding en implementatie van een eigen e-depot en de 
licentiekosten voor die eerste drie jaar zijn gemoeid, volledig kunnen worden gedekt uit de 
transitiegelden die beschikbaar worden gesteld door OCW in het kader van de uittreding.  
 
Om in 2023 over een operationele e-depotvoorziening te kunnen beschikken, is besluitvorming op 
korte termijn echter noodzakelijk. Met het voorgestelde hieronder wordt een gefundeerd besluit 
genomen over een stabiele, duurzame invulling van de archiefbewaarplaats, die voldoende 
speelruimte biedt voor verdere ontwikkelingen. Tussentijdse sturing op dit traject kan plaatsvinden 
via de in te stellen stuurgroep voor het programma Digitale Duurzaamheid. 
 
 

Gevraagde besluiten 
1. Het realiseren van een eigen e-depotvoorziening Het Utrechts Archief en hiervoor een passende 

oplossing op de markt te zoeken voor een periode van 3 jaar met optie tot periodieke verlenging 
en opschaling. Daarvoor een aanbesteding te doen in de eerste helft van 2022; en inrichting in 
de tweede helft van 2022. 

2. Gelet op de drie scenario’s in de verkenning, akkoord te gaan met voorkeursscenario B: een 
stabiele voorziening, geschikt voor langdurig gebruik en opschaalbaar. 

3. Voor de dekking van de kosten van een oplossing in lijn met dit scenario, geraamd op max. 
€ 250.000,- (2022-2024), de gelden aan te wenden die OCW in het kader van de uittreding van 
het Rijk beschikbaar stelt. Dit loopt vooruit op de onderhandelingen met OCW en de verdere 
besluitvorming over de uittreding van het Rijk en de mogelijke toezegging voor de gelden. (In de 
risico-inventarisatie (paragraaf 3.6.2 van de  vastgestelde begroting  2022-2025 ) is dit als risico 
benoemd, voor een bedrag van € 237.500,-. Daarmee kan dit in voorkomend geval  ten laste 
komen van de algemene reserve. Het resterende deel kan opgevangen worden uit de algemene 
begroting. ) 

4. Na verdere besluitvorming over de uittreding van het Rijk en evaluatie (voorzien in 2022) van het 
kostenmodel, in 2023 een besluit te nemen over de doorontwikkeling van de e-depotvoorziening 
na 2024. 

5. Een stuurgroep in te stellen voor het programma Digitale Duurzaamheid, met 
vertegenwoordiging vanuit HUA (voorzitter, leverancier), GU en PU (afnemers). 
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Verkenning alternatief e-depotvoorziening 
 

Inleiding 
Aanleiding en noodzaak 
Deze verkenning kent een lang voortraject vol onvoorziene ontwikkelingen. Voor het huidige besluit 
is van belang dat begin 2021 duidelijk werd dat per 1/1/2024 de RHC's geen gebruik meer kunnen 
maken van de e-depotvoorziening van het NA. Dat betekent dat HUA de eigen beheeromgeving 
(tenant) in die voorziening vóór eind 2023 zal moeten uitfaseren en dat in de tussentijd aan een 
alternatief moet worden gewerkt dat in 2023 operationeel is.  
Het realiseren van een eigen e-depotvoorziening is nodig. HUA is de archiefbewaarplaats van de 
partners. In een e-depotvoorziening worden digitale archiefstukken die de afgelopen jaren door 
gemeente en provincie gevormd zijn, opgenomen voor duurzaam beheer en beschikbaarstelling. 
Andere RHC’s zijn HUA inmiddels voorgegaan in de aanbesteding en inrichting van een voorziening. 
Duidelijk is dat de RHC’s opereren vanuit de vastgestelde kaders en architectuur. De afgelopen jaren 
is veel kennis gecreëerd, gedeeld en verworven. Daarop wordt gebouwd. 
 

Programma Digitale Duurzaamheid 
De afgelopen tijd heeft HUA vier interne programma’s 
geïnitieerd om invulling te geven aan de belangrijkste 
doelstellingen uit het MJBP: digitale Organisatie (DiOr), 
Duurzaamheid (DiDu), Toegankelijkheid (DiTo), 
Dienstverlening (DiDie). De vier programma’s zijn 
samengevat in ons zogenaamde domtorenmodel. DiDu, DiTo 
en DiDie  zijn ontleend aan het nationale programma 
van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de daarmee 
samenhangende DERA-architectuur: Houdbaar, Bruikbaar, 
Zichtbaar. Met DiOr werkt HUA aan het fundament 
daarvoor: een digitale organisatie.  
Het Programmaplan Digitale Duurzaamheid is nader 
uitgewerkt en vastgesteld in het managementteam. Het doel 
is dat digitaal archiefbeheer eind 2024 stevig ingebed is in de 
reguliere organisatie.  
 
Programma DiDu bestaat uit diverse onderdelen. Het realiseren van een e-depotvoorziening en het 
uitfaseren van de e-depotvoorziening van het Rijk zijn daarin belangrijk. Een e-depotvoorziening is 
nu noodzakelijk voor de invulling van een archiefbewaarplaats. Het is niet het enige. Het is 
noodzakelijk omdat het de oplossing is voor opname van document-gestructureerde informatie van 
aangesloten overheden en particuliere organisaties. Overheden en particulieren hebben dergelijke 
informatie om over te brengen en dat zal nog een tijd duren. De noodzaak wordt nog versterkt 
vanuit het Meerjarenbeleidsplan om archieven en informatie over hotspots op te nemen en te 
bewaren. Dergelijke informatie, ook van particuliere vormers, worden vooral digitaal gevormd.   
Een e-depotvoorziening is niet het enige wat invulling kan geven aan de functie van 
archiefbewaarplaats. Een belangrijk concept is de door de gemeentelijke overheid ontwikkelde 
architectuur van Common Ground. Common Ground kan betekenen dat de data aan de bron 
bewaard, gepreserveerd én toegankelijk gemaakt wordt. De aandacht bij archivering op grond van 
Common Ground ligt niet zozeer bij document-gestructureerde gegevens, maar vooral bij gegevens 
die dynamisch zijn en waar constant mutaties plaatsvinden. Er wordt, bijvoorbeeld bij de collega-
archiefinstelling Regionaal Archief Zuidoost Utrecht (RAZU) gewerkt aan digitale duurzaamheid 
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volgens de principes van Common Ground. HUA wil deze ontwikkeling niet alleen volgen, maar wil 
actief bijdragen en vertalen naar de archiefbewaarplaatsfunctie van HUA.  

E-depotvoorziening: alternatief 
Situatie en verwachting 
Momenteel is in de e-depotvoorziening van het Rijk nog maar beperkt informatie opgenomen. Het 
betreft 1,7TB gedigitaliseerd Rijksarchief en minder dan 0,01GB aan digitaal archief van provincie en 
gemeente Utrecht, en minder dan 0,01 gedigitaliseerd archief van de gemeente. De overheden 
(gemeente, provincie, gemeenschappelijke regelingen) geven echter aan de komende jaren meer 
digitaal archief te willen overbrengen. De exacte omvang zal binnen het programma preciezer in 
kaart worden gebracht. De nieuw aan te stellen adviseur digitale informatie (ADI) zal daartoe een 
inventarisatie houden van over te brengen data en hun omvang. Daarnaast zullen er particuliere 
archieven worden overgebracht. Instellingen die al met een e-depotvoorziening werken, geven aan 
dat wanneer eenmaal een e-depotvoorziening in gebruik genomen is, het aanbod vanuit overheden 
en particulieren toeneemt.  
 

Werking van een e-depotvoorziening binnen OAIS-model 
Voor een digitale archiefbewaarplaats is het 
OAIS-model leidend. Met OAIS wordt invulling 
gegeven aan de definitie van het e-depot als 
“Het geheel van organisatie, beleid, processen 
en procedures, financieel beheer, personeel, 
databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- 
en software, dat duurzaam beheren en 
raadplegen van te bewaren digitale 
archiefbescheiden mogelijk maakt”. Een e-
depotvoorziening past in dit model.  
Alvorens informatie wordt opgenomen in een e-depotvoorziening, moet die in goede, geordende en 
toegankelijke staat zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de archiefvormer. De wijze van 
aanleveren en de informatie zelf moeten aan voorwaarden voldoen om te kunnen opnemen. Een 
wijziging in leverancier of versie kan grote gevolgen hebben voor het kunnen opnemen. Het 
realiseren van de opname is een proces van samenwerking tussen archiefvormer en HUA.  
Het beheren van de opgenomen informatie is een taak van HUA. Voor en tijdens het beheer zullen 
bestanden beoordeeld moeten worden of ze (nog) duurzaam toegankelijk zijn. Dergelijke 
handelingen moeten door de e-depotvoorziening worden ondersteund.  
Beheerde archieven moeten vindbaar, raadpleegbaar, zichtbaar en toonbaar zijn. Op dit gebied 
hebben de bestaande e-depotoplossingen nog stappen te maken. Voor HUA zijn hierin belangrijk: de 
relatie met het Collectiebeheerssysteem (CBS), de mogelijkheden van zoeken voor ambtenaren, en 
de beschikbaarstelling via website en digitale studiezaal.  
 

E-depotvoorziening HUA 
De afgelopen tijd is gekeken naar wat er nodig is voor een eigen e-depotvoorziening. De markt biedt 
verschillende oplossingen, die voor deze verkenning in kaart zijn gebracht. Eisen en wensen ten 
aanzien van functionaliteiten hebben invloed op de kosten. Van belang zijn dat de e-
depotvoorziening bedoeld is voor digitale originele archiefstukken met als verwachting een totaal 
van 4GB eind 2024.  
Een dienst die niet in de PDC Digitale Archiefdiensten is opgenomen is een digitale bewerkingsruimte 
vóór opname in het e-depot. Dat helpt archiefvormers en HUA om de bestanden in goede, 
geordende en toegankelijke staat over te brengen. Het is zeer wenselijk een dergelijke voorziening te 
realiseren naast de e-depotvoorziening.  
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HUA kiest voor een e-depotvoorziening die opschaalbaar is. Dat betekent dat meer en/of vaker dan 
verwacht archief opgenomen kan worden, zoals bij een grote toestroom of bij het opnemen van 
gedigitaliseerd archief. Een dergelijke opschaling moet beperkte gevolgen hebben voor het 
aanleverproces vanuit de zorgdragers, zoals door het wijzigen van koppelingen of exports. De 
voorziening heeft een mogelijkheid voor zoeken, vinden en raadplegen. Deze mogelijkheid moet in 
te passen zijn in de architectuur van HUA.  
Met een opschaalbare voorziening wordt een e-depot ingekocht dat stabiel is en waarmee partners 
en HUA jaren vooruit kunnen. Het is echter onmogelijk zo ver in de toekomst te kijken. Om die reden 
wordt een oplossing gezocht met een beperkte contractperiode (3 jaar), wel met optie tot 
verlenging. Hierdoor wordt een oplossing gerealiseerd die in principe duurzaam is; voldoet aan de 
eisen voor een archiefbewaarplaats; en flexibel genoeg is om in te spelen op ontwikkelingen.  

Scenario’s  
Vanaf 1/1/2024 zullen de partners in de GR een eigen digitale archiefbewaarplaats moeten hebben. 
De kosten tot die tijd zijn gedragen door het Rijk. Er zijn diverse factoren die van belang zijn voor het 
inzicht in de kosten voor een e-depotvoorziening, inclusief het werken ermee. Er zijn drie scenario’s 
onderzocht voor de periode 2022 tot en met 2024 voor 4 TB in beheer.  
 

A: minimale voorziening  
Gelet op de eisen voor opslag wordt de informatie opgeslagen (tenminste in Europese Economische 
Ruimte) en wordt gebruik gemaakt van een omgeving die voldoet aan minimale eisen voor een 
voorziening. 
Het op te stellen Programma van Eisen is gericht op het opnemen van (potentieel) digitale originele 
archieven en beschikbaar stellen voor ambtenaren en burgers volgens de methode van de 
aanbieder. Overbrenging is mogelijk, maar kan vertraging oplopen. De aandacht gaat bij dit scenario 
uit naar overheidsarchieven en in zeer beperkte mate naar particuliere archieven. In deze optie is 
niet iets als een digitaal atelier opgenomen, met aanvullende tooling om over te brengen én 
overgebrachte digitale archieven te kunnen toetsen en te preserveren. Er wordt volledig gebouwd 
op de functionaliteiten van de leverancier. De kostenindicatie:  
 

Wat Schatting 

Licentie € 90.000 – € 120.000 

Ondersteuning, inrichting, advies, opleiding € 40.000 – € 75.000 

Tooling t.b.v. opname en beheer € 10.000 – € 30.000 

Extra TB, per tb € 500 – € 1.500 

 
Deze minimale variant is de goedkoopste oplossing voor dit moment. Zo’n voorziening is gericht op 
het technisch opnemen en beheren van digitaal archief. Verbetering van een dergelijke voorziening 
is in de toekomst vrijwel zeker nodig. Vanuit het Programma van Eisen wordt opschaling gevraagd. 
De kans bestaat echter dat opschaling niet mogelijk is binnen dit scenario, maar dat dan een nieuwe 
aanbesteding (voor een andere voorziening) noodzakelijk is.  
 

B. E-depotvoorziening: eigen stabiele voorziening, ontwikkelingen bijhouden 
In dit scenario is een e-depotvoorziening meer dan een opslag van digitale archiefdocumenten. De 
oplossing die gekozen wordt, is stabiel en kan langdurig gebruikt worden. De gewenste 
opschaalbaarheid is reëel voor een dergelijke voorziening. Met dit scenario zorgt HUA voor opname 
van digital origineel materiaal, maar is desgewenst uitbreidbaar met gedigitaliseerd archief.  
Binnen en naast de voorziening wordt ook een digitale ruimte voor het bewerken en preserveren 
van archief opgenomen.  
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De markt van e-depotvoorzieningen is nog niet uitontwikkeld. Met name op het gebied van 
toegankelijkheid, raadpleging, dienstverlening zijn er diverse ontwikkelingen en wensen. Deze 
ontwikkelingen worden gevolgd en vertaald naar HUA. De kostenindicatie: 
 

Wat Schatting 

Licentie € 190.000 – € 280.000 

Ondersteuning, inrichting, advies, opleiding  € 40.000 – € 80.000 

Tooling € 30.000 – € 65.000 

Extra TB, per tb € 500 – € 1.500 

 
Dit scenario geniet de voorkeur bij de meeste instellingen. Uit de rondgang bij andere RHC’s en 
collega-instellingen die een aanbesteding achter de rug hebben, blijkt dat zij voor tenminste een 
dergelijke optie kiezen. De voorziening is voldoende stabiel en duurzaam, ook voor een langere 
periode.  
Op basis van deze inschatting zal mogelijk een Europese aanbesteding nodig zijn. De exacte kosten 
zullen in de aanbesteding duidelijk worden. Het is mogelijk op grond daarvan meer/ minder 
(personele) middelen in te zetten. Op deze manier is er, ook in 2024 wanneer het Rijk uitgetreden is, 
een e-depotvoorziening. Dit scenario is ambitieus en realistisch. Het is, met de beschikbare 
gegevens, berekend. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met andere, aanvullende invulling aan 
archiefbewaarplaats, zoals op de principes van Common Ground.  
 

C. Optimaal functionerende e-depotvoorziening, ontwikkelingen sturen 
Met optimale e-depotvoorziening wordt maximaal gebruik gemaakt van diensten vanuit de markt. 
Het is mogelijk dit in te kopen op offertebasis of met een abonnement. Binnen dit geheel kan ook 
worden gekeken naar preserveringsoplossingen en het volledig uit handen nemen van de pre-ingest 
van archiefvormers. Ook op het gebied van Digitale Toegankelijkheid en Digitale Dienstverlening zijn 
er voordelen aan dit scenario. Er wordt meer ingezet op de inwilliging van wensen op het gebied van 
zoeken, vinden, tonen (raadplegen en publiceren). De kostenindicatie is:  
 

Wat Schatting 

Licentie € 190.000 – € 280.000 

Ondersteuning, inrichting, advies, opleiding   € 90.000 + 

Tooling € 30.000 – € 65.000 

Extra TB, per tb € 500 – € 1.500 

 
Dit scenario is het meest ambitieus. De voorziening is stabiel en wordt optimaal gebruikt en 
ontwikkeld. Als digitale archiefbewaarplaats zal HUA voorop lopen. Daarmee wordt de kennisfunctie 
van HUA optimaal onderstreept. Er kleven ook nadelen aan deze optie. Kiezen voor dit scenario, 
betekent commitment voor vele jaren voor een dergelijke voorziening. Daar is momenteel geen 
dekking voor. Een ander nadeel is dat te weinig geïnvesteerd wordt in andere mogelijkheden om 
invulling te geven aan de digitale archiefbewaarplaats, zoals met common ground.  
 

Voorkeur: scenario B 
De voorkeur gaat uit naar scenario B. Dit scenario past het beste bij de huidige positie van HUA en is 
voldoende flexibel/opschaalbaar om mee te groeien met de ontwikkeling in de komende jaren. 
Kosten zijn binnen de bandbreedte van de transitiegelden van het Rijk en de huidige e-depot 
bijdragen van gemeente Utrecht en provincie Utrecht. Dit is nader uitgewerkt onder financiering. 
Door te kiezen voor een periode van 3 jaar, is ook een periode van één jaar (2024) gedekt waarin het 
Rijk is uitgetreden. Er wordt daarmee vanaf 2024 voldaan aan de eis voor een archiefbewaarplaats, 
ook voor digitaal archief. Besluiten voor de periode vanaf 2025, worden in 2023 genomen. 
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Ondertussen wordt meer duidelijk over het gebruik van de voorziening en is het kostenmodel 
geëvalueerd.  

Governance: stuurgroep instellen 
Het alternatief voor de e-depotvoorziening wordt gevonden in het Programma Digitale 
Duurzaamheid. Daarbinnen neemt het aanbesteden, inrichten en gebruiken van een e-
depotvoorziening een belangrijke plaats in. Het is belangrijk dat ook daadwerkelijk overgebracht 
wordt. Het is minstens zo belangrijk dat partners nauw betrokken zijn bij de voortgang van het 
programma Digitale Duurzaamheid.  
In de overbrengingstrajecten die tot nu toe gestart zijn, was er een stuurgroep geformeerd. Bij 
overbrenging van provinciaal archief, nam de provincie zitting. Voor gemeentelijk archief, de 
gemeente. In het licht van het programma is het niet wenselijk voor elk project een dergelijke 
stuurgroep in te richten, per onderdeel. Voorgesteld wordt om één stuurgroep in te richten voor het 
Programma DiDu, waarin beide onderdelen besproken worden, als ook de aanbesteding en de 
inrichting van de nieuwe e-depotvoorziening.  
Het bestuur wordt gevraagd tot het instellen van een stuurgroep waarin er sprake is van leverancier 
(archiefbewaarplaats) en afnemer/ gebruiker (partner). De groep monitort en stuurt de ontwikkeling 
van HUA als digitale archiefbewaarplaats, aan de hand van het Programma Digitale Duurzaamheid. 
Het programma wordt gecoördineerd door een programmaleider van HUA. Gedacht wordt aan de 
volgende samenstelling:  

• Voorzitter HUA: Chantal (directeur) 

• Leverancier: Kaj van Vliet (inhoudelijk, archivaris), Luuk (bedrijfsvoering) 

• Gebruiker: GU (Marcia Chong) en PU (Stefan Kerkmeester) 

• Programmaleider.  
 

Financiering 
Methodiek PDC en kostenmodel 
In 2018 is de Producten- en Dienstencatalogus Digitale archiefdiensten RHC’s vastgesteld voor de 
taken voor digitale archivering. In aansluiting op deze PDC is ook een kostenmodel ontwikkeld en 
vastgesteld. Het gaat om een lumpsum voor digitale archivering die losstaat van de lumpsum die de 
archiefvormer betaalt voor fysiek archiefbeheer2 en voor toezicht. Daarnaast worden de kosten voor 
de opslagruimte (TB) per zorgdrager in rekening gebracht. Archief wordt blijvend bewaard en elk 
jaar komt er archief bij. Archief telt op. 
Het kostenmodel betreft alleen de taken van een RHC voor digitale archivering in de constellatie van 
een landelijk e-depot. De kosten van het Nationaal Archief als beheerder van het rijks e-depot voor 
inkoop, ondersteuning, beheer en doorontwikkeling van het e-depot zijn niet meegenomen in de 
lumpsumfinanciering. De kosten voor deze taken zullen vanaf uiterlijk 1/1/2024,wanneer de RHC’s 
een eigen e-depotvoorziening hebben draaien, door de deelnemers in de e-depotvoorziening zelf 
gedragen moeten worden.  
In de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief is in de financiële paragraaf opgenomen dat 
het kostenmodel de basis vormt voor de bijdragen van de partners die nodig is voor de digitale 
archiefdiensten en het e-depot. Ook is opgenomen om het tarief en de factoren na vier jaar te 
herijken. Evaluatie van de PDC en kostenmodel zijn voorzien voor 2022. Het convent heeft hiervoor 
recent opdracht gegeven. Deze informatie is noodzakelijk voor het bestuur om inzicht te krijgen in 
de situatie na 2024.  
 

 
2 Het Rijk houdt de financiering voor het analoog archiefbeheer per strekkende meter gelijk. Voor HUA is de 
verwachting dat de instroom van papier pas na 2030 echt afneemt. Tot die tijd is er sprake van instroom van 
papier dat vervolgens voor altijd beheerd en beschikbaar gesteld wordt. 
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Financiering e-depot 
Het doel van de verkenning voor het bestuur is om binnen de bestaande financiële middelen een e-
depotvoorziening te realiseren.  
 
Rijk: voor en na 2024 
Tot 2024 is het mogelijk gebruik te blijven maken van de e-depotvoorziening van het Rijk die de 
afgelopen tien jaar ontwikkeld en beschikbaar gesteld is voor de partners van de GR HUA. In 2020 en 
2021 zijn gelden beschikbaar gesteld in het kader van DTR. Deze gelden zijn niet volledig gebruikt en 
bij de 2e Berap 2021 wordt voorgesteld het restant onder te brengen in een reserve, zodat deze 
gelden de komende jaren kunnen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van HUA als digitale 
archiefbewaarplaats.  
Voorts heeft OCW in het kader van de uittreding van het Rijk transitiegelden toegezegd voor het 
uitfaseren van de NA-voorziening en de overgang naar een eigen e-depotvoorziening. Het zou gaan 
om een eenmalig bedrag voor de RHC’s samen voor een marktverkenning; een eenmalig bedrag per 
RHC voor aanloopkosten e-depotvoorziening; en gedurende vijf jaar een overbruggingstoelage. De 
bedragen zijn nog niet geformaliseerd, maar op dit moment gaan de RHC’s ervan uit dat voor elk van 
hen tussen 2022 en 2026 in totaal beschikbaar komt: € 350.000,- bestemd voor een e-
depotvoorziening voor de resterende partners in de GR HUA.  
 
Gemeente en provincie Utrecht: voorziening 
Gemeente en Provincie Utrecht zijn deelnemende partners van HUA. Op basis van het kostenmodel 
kan berekend worden wat gemeente en provincie bijdragen voor de e-depotdiensten. Voor de 
periode tot eerste aansluiting wordt gewerkt met een starttarief (50%). Vanuit de provincie Utrecht 
is bij de toetreding een jaarlijks bedrag van € 63.425,- toegekend. De bijdrage van de gemeente is 
gebaseerd op een activiteitenplan voor 2020-2022, waarbij elk jaar een bedrag van 200.000,- 
toegekend. Ook deze bijdrage is in lijn met het kostenmodel. Nu er vanwege de uittreding van het 
Rijk een andere e-depotvoorziening voor HUA moeten komen, betekent dat een verlenging van de 
aanloopfase, wat ervoor pleit om de tot dusverre gehanteerde starttarieven voorlopig, voor de duur 
van het programma, te handhaven, 
 
Projecten en aansluitingen 
Ten aanzien van (DVO-) partners geldt dat zij kunnen aansluiten op het e-depot. Bij aansluiting wordt 
gewerkt op basis van een projectbegroting voor de producten en diensten die niet als standaard zijn 
opgenomen in de PDC. Deze projecten zijn kostendekkend.  
 

Herkomst en bestemming financiering e-depot 
Het doel van de PDC en Kostenmodel is om kostendekkend te zijn. In 2022 wordt in conventverband 
het Kostenmodel geëvalueerd. HUA hanteert net als de andere RHC’s vooralsnog het bestaande 
kostenmodel met aansluitkorting voor de partners. In het verlengde daarvan wordt voor HUA de 
PDC met kostenmodel herzien, zodat dit als vertrekpunt kan worden gehanteerd voor de begroting 
van de volgende beleidsperiode 2025-2028.  
Gebruikmakend van genoemde bijdragen van gemeente en provincie en rekening houdend met 
transitievergoeding van het Rijk kan de ambitie van het programma Digitale Duurzaamheid om HUA 
tot een volwaardige  digitale archiefbewaarplaats te maken, binnen het beschikbare budget voor de 
periode t/m 2024 gerealiseerd worden, inclusief aanbesteding en inrichting van een nieuwe e-
depotvoorziening. Er worden binnen HUA worden diverse functies ingevuld in relatie tot digitale 
duurzaamheid. Het gaat om de rol van archivaris (beheerder en toezichthouder) en de functies 
informatiemanager, relatiebeheerder, functioneel beheerder, ICT-afdelingshoofd, inspecteur.3 Op 

 
3 Zie het in maart 2019 door het bestuur vastgestelde blauwdruk uit het Activiteitenplan voor de toenmalige 
berekening. 
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basis van deze begroting is het mogelijk om in de periode 2022-2024 ook de nieuwe rollen voor 
advies digitale informatie, e-conservering en coördinatie te vervullen en de nodige tooling aan te 
schaffen voor het digitaal archiefbeheer. 
 
Inkomsten 2021-2024 

Omschrijving/ 
herkomst 

Bedrag Toelichting 

Personeelsbegroting 
2021-2024 

€ 657.000 Grondslag: personeelsbegroting t.b.v. functies 
vanuit GU claim (3 x € 200.000) en reserves in 
2020-2021 besloten.  

Transitie Rijk 2022-
2024 (o.v.) 

€ 250.000 Uitgegaan van eenmalig € 100.000; en 
driemaal € 50.000 

Bijdrage PU 2022-
2024 

€ 190.000 Op basis van jaarlijkse bijdrage cf kostenmodel 
van € 63.425 (starttarief)  

Tweede berap 2021 € 155.000  

TOTALEN   

2022-2024 € 1.252.000 GU, PU, Rijksbijdrage, reserve, begroting 

 
Uitgaven 2021-2024 

Omschrijving/ 
herkomst 

Bedrag Toelichting 

2021 € 50.000 Kosten advies en personeel 

E-depotvoorziening 
2022 t/m 2024 

€ 250.000 Aanschaf, licentie, begeleiding en inrichting 

Personeel 2022-2024 € 827.000 In 2022: 250K; 2023: 270K; 2024: 307K. 

Innovatie en advies 
2022-2024 

€ 75.000 Onder andere ten behoeve van Common 
Ground 

Tooling 2022-2024 € 52.000  

TOTALEN   

t/m 2024 € 1.252.000  

 

Kosten e-depotvoorziening: structureel en incidenteel 
Uit een rondvraag bij diverse archiefinstellingen is gebleken dat er veel verschil is in de kosten voor 
een voorziening. Hierboven is opgenomen welke elementen van belang zijn voor een e-
depotvoorziening voor HUA. De weging ervan (als eis, wens of vraag om plannen) kan in het 
Programma van Eisen opgenomen worden. De kosten van de voorziening zullen daarvan mede 
afhankelijk zijn. In deze verkenning zijn deze nader in kaart gebracht als onderdeel van de drie 
scenario’s die hierboven zijn uitgewerkt.  
De kosten voor een traject van aanbesteding zijn meer vastomlijnd. Met het begeleiden van een 
aanbesteding én inrichting van een e-depotvoorziening (met opleiding) is een bedrag van € 45.000,- 
gemoeid. Daarnaast is het is raadzaam een bedrag te reserveren voor innovatie en ontwikkeling op 
het gebied van digitale archiveringsoplossingen. Daarbij wordt gedacht aan een bedrag van € 
25.000,- per jaar voor de jaren 2022- 2024. Daarin is te denken aan aansluiting op trajecten rondom 
Common Ground, maar ook de ontwikkeling van protocollen in het kader van overbrenging, beheer 
en beschikbaarstelling. Ook eventuele kosten voor migratie vanuit het e-depot van het Rijk naar die 
van HUA kunnen hieruit worden betaald.  
Digitale duurzaamheid is meer dan alleen een voorziening. Met (personele) middelen wordt invulling 
gegeven aan de bijbehorende taken, waarbij ook expliciet aandacht en ruimte is voor ontwikkelingen 
op het gebied van common ground. 
 
Structurele en incidentele kosten 
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Het Rijk treedt in 2024 uit. De kosten voor de e-depotvoorziening (aanbesteding, inrichting, licentie) 
zijn tot die tijd aan te merken als incidentele kosten. Een e-depotvoorziening zal op zijn vroegst na 
de zomer 2022 opgeleverd én ingericht zijn. Een e-depotvoorziening is een structurele invulling aan 
de digitale archiefbewaarplaats. Vanaf 2024 zijn de kosten voor de voorziening als structureel 
opgenomen.  
 

Wat Schatting 

Incidenteel 
2022&2023 

Structureel 
2022&2023 

Structureel, jaarlijks vanaf 
2024 

Licentie voorziening € 110.000,- –     
€ 180.000,-  

€ 0 € 70.000,- - € 95.000,- 

Ondersteuning, inrichting, 
advies, opleiding 

€ 40.000,- –        
€ 80.000,- 

€ 0 € 0 

Tooling € 0 € 30.000,-  –        
€ 70.000,- 

€ 20.000,- 

Extra TB, per tb € 0 (tot 4GB 
totaal HUA) 

€ 500,- –             
€ 1.500,- 

€ 500,- – € 1.500,- 

 
Tot 2025 geldt de huidige korting op grond van het bestaande Kostenmodel Digitale Archiefdiensten 
RHC’s. In 2022 wordt dit model door de RHC’s geëvalueerd, wat mogelijk tot aanpassingen zal leiden. 
Voor de nieuwe beleidsperiode zal op basis van dit aangepaste model worden gerekend. Het 
uitgangspunt blijft hetzelfde: het model moet kostendekkend zijn.  

Samenvattend 
Het Utrechts Archief fungeert voor de aansloten partners als archiefbewaarplaats. Dat is voor 
analoge en digitale archieven het geval. Voor het in beheer nemen, beheren, beschikbaar stellen en 
presenteren van digitale archieven zijn vier programma’s opgesteld. Het Programma Digitale 
Duurzaamheid gaat over de digitale archiefbewaarplaats. Met het realiseren van een e-
depotvoorziening wordt invulling gegeven aan de eis dat er ook na 1/1/2024 een digitale 
archiefbewaarplaats is.  
Gelet op de succesvolle aanbestedingen bij collega-RHC’s, gaan we ervan uit dat we het e-depot 
kunnen aanbesteden. De periode van aanbesteding zal voor een initiële periode van drie jaar zijn, 
waarna periodieke verlenging mogelijk is. Tussentijdse sturing vindt plaats via de in te stellen 
stuurgroep voor Digitale Duurzaamheid.  
Resumerend kunnen tot en met 2024 de kosten voor een e-depot volledig worden gedekt uit de 
beschikbare middelen én transitiegelden die OCW beschikbaar stelt. In 2023 zal een voorstel voor 
het bestuur worden voorbereid met een keuze voor het vervolg van de e-depotvoorziening. 
 


