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Voor: AB HUA 
Van: Chantal Keijsper en Kaj van Vliet 
Datum: 25 febr. 2021 
Betreft: Voorstel verkenning plan B voor e-depot HUA 
 
 
Ter inleiding 
 
Bij aanvang in 2013 van het programma Digitale Taken Rijk (DTR), dat tot doel had de ontwikkeling 
van een landelijke digitale infrastructuur voor het beheer van de digitale archieven van de 
Rijksoverheid, is met de RHC’s de afspraak gemaakt dat ook de andere partners in deze GR-en 
gebruik konden maken van deze nieuw te ontwikkelen voorziening. In de jaren daarna zijn alle RHC’s 
aangesloten op dit e-depot, Het Utrechts Archief in 2014. Waarna de voorziening door het Nationaal 
Archief in nauwe samenwerking met de RHC’s verder is uitgebouwd en een pakket aan Producten en 
Diensten is ontwikkeld waarmee deze instellingen de partners in hun GR konden gaan bedienen. Na 
eerste verkenningen in de vorm van pilots is de laatste jaren hard gewerkt aan het aansluiten van de 
partners, een proces dat bij Het Utrechts Archief verregaand is voorbereid en dat in 2021 zijn eerste 
vruchten had moeten afwerpen in de vorm van proefoverbrengingen vanuit de digitale omgevingen 
van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. 
 
De uittreding van het Rijk uit deze gemeenschappelijke regelingen, aangekondigd door minister Slob 
in 2018, blijkt nu een nadelig effect te hebben op deze ontwikkeling. Werd aanvankelijk door de 
minister nog de verwachting uitgesproken dat deze digitale infrastructuur ook na uittreding van het 
Rijk nog door de RHC’s zou kunnen worden benut, in het najaar van 2020 klonken uit de hoek van het 
ministerie van OCW steeds krachtiger de geluiden dat dit geen begaanbaar pad zou zijn. Ofschoon 
een formele uitspraak van de minister nog op zich laat wachten, is inmiddels deze nieuwe lijn van het 
ministerie inmiddels wel klip en klaar in een recent Memo verwoord (zie bijlage).  
 
Waar Het Utrechts Archief tot nu toe steeds ervoor had gepleit vast te houden aan de e-depot-
voorziening van het Nationaal Archief wordt het nu net als alle andere RHC’s voor de keuze geplaatst 
om op zoek te gaan naar een alternatief. De impact van deze ontwikkeling op de samenwerking 
tussen de RHC’s was recent onderwerp van gesprek in het gezamenlijk overleg van de RHC-
directeuren. 
 
Overleg RHC-directeuren van 3 februari 
Op 3 februari jl. zijn de RHC-directeuren bijeen geweest voor de e-depotontwikkeling en om na te 
denken over toekomstige samenwerking in het RHC-netwerk. Hiervoor was door het OMC (Overleg 
Managers Collectie) een notitie voorbereid. Een model van samenwerking voor RHC’s gaat worden 
uitgewerkt tot een routekaart.  De meest urgente onderwerpen zijn e-Depot en uittreding Rijk. HUA 
heeft ingetekend op de onderwerpen: 
• Meedenken over toekomst e-Depot op initiatief Hannie Kool (Zeeuws Archief), Fred van Kan 

(Gelders Archief) en Chantal keijsper (HUA). Mogelijkheid is om te kijken naar een voorziening in 
gezamenlijkheid met andere RHC’s, of samen werken aan aanbesteding van eigen voorzieningen. 
Voordeel is dat twee RHC’s hier al ervaring mee hebben en deze ervaring willen delen. 

• ‘Archiving by design’ en Common Ground, met initiatiefnemer Lieuwe Zoodsma (Noord-Hollands 
Archief).  
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Andere onderwerpen zonder directe deelname van HUA zijn voorzieningen voor particuliere digitale 
archieven (initiatiefnemer Vincent Robijn, Historisch Centrum Overijssel) en gemeenschappelijke 
raadpleegfunctie (ook van wezenlijk belang, maar nog niet belegd).  
 
Er komt daarnaast een werkgroep van de RHC’s om de reeds gemaakte en verwachte e-Depot kosten 
in kaart te brengen voor het overleg met OCW. Vanuit HUA zullen Luuk Boessenkool en Kaj van Vliet 
hieraan deelnemen. Kaj van Vliet neemt deel vanwege intensieve betrokkenheid bij programma 
Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) vanaf het begin. Vanuit de andere deelnemers wordt kennis van 
financiële zaken en bestuurlijke processen ingebracht 
 
Hoe verder? 
Hoe pakt HUA dit verder op binnen de eigen organisatie? In het kader van het Meerjarenbeleidsplan 
was reeds gestart met het uitwerken van een drietal programmalijnen, waarvan één geheel gericht 
op alles wat raakt aan Duurzame Toegankelijkheid. Belangrijkste doel van dit programma: het verder 
ontwikkelen van het e-depot en het digitale archiefbeheer, zodanig dat dit in 2024 een volwaardig 
onderdeel van de staande organisatie vormt. Eind 2020 is hiervoor de werving voor een 
programmaleider gestart. In het licht van de recente ontwikkelingen ligt nu de gedachte voor om de 
binnen dit programma met voorrang aan de slag te gaan met het uitwerken van een plan voor een 
alternatieve e-depotvoorziening. Samenwerking met andere RHC’s heeft daarbij de eerste voorkeur. 
Tegelijk zal goed gekeken moeten worden hoe deze voorziening anno 2021 het beste kan worden 
vormgegeven, waarbij we enerzijds willen vasthouden aan de principes die in landelijke architectuur 
van het NA en de RHC’s (MARA), alsmede de Nationale Strategie van NDE en DERA, anderzijds ook 
goed willen kijken naar hoe deze voorziening het beste is in te passen in het grotere geheel 
informatiesystemen bij gemeente en provincie waarbinnen duurzaam digitaal beheer gestalte kan 
krijgen. Nieuwe ontwikkelingen als archiving by design en het Common ground-programma van de 
gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Het is echter zaak om het komende jaar effectief te 
werk te gaan en snel de contouren in kaart te gaan brengen van het alternatief dat nodig is als de 
aansluiting van HUA op de e-depot-voorziening van het Nationaal Archief wordt uitgefaseerd. De 
financiële en organisatorische impact moeten goed worden onderzocht, evenals de wijze waarop 
gemeente en provincie op de nieuwe voorziening kunnen worden aangesloten.  
 
Op 15 februari jl. heeft een ambtelijk vooroverleg van HUA met de gemeente en provincie Utrecht 
plaatsgevonden om bovengenoemde recente ontwikkelingen door te spreken. Zie hiervoor het 
bijgevoegde verslag (bijlage 3). 
 
 
Gevraagd aan het AB: 
 

1. 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; 

 
2. Hierbij samen op te trekken met de andere RHC’s waar een gezamenlijk aan te besteden 

oplossing de voorkeur geniet; 

https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/nationale-strategie/
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/dera/
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3. De uitkomsten van deze verkenning voor te leggen in de najaarsvergadering van het bestuur. 

 
 
 
Bijlagen: 
 
1: Verslag overleg RHC’s, NA en OCW d.d. 19 november 2020 
2: Notitie RHC-stelsel en e-depot overleg directeuren, van Paul Breevaart (OCW) 
3: Verslag Ambtelijk vooroverleg 18 feb 2021 


