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1. Kort voorstelrondje 
Charlotte is bestuursadviseur bij de provincie voor o.a. HUA; de functie die voorheen werd gedragen 
door Irmgard Broos. Stefan Kerkmeester is programmamanager Samenwerken en Dossiers bij de 
provincie. 
 
2. Stand van zalen m.b.t. uittreding Rijk en e-Depot RHC’s 
Chantal schetst de huidige stand van zaken en voorziene gevolgen voor HUA en de partners. We 
moeten voor de komende tijd met elkaar nadenken over hoe we de koers gaan uitzetten voor een  
e-Depot voorziening, die flexibel mee kan ontwikkelen richting de toekomst van het informatie-
landschap. Het aanvankelijke doel was om het e-Depot van het Rijk ook beschikbaar te stellen voor 
de andere partners in de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s. De uittreding van het Rijk uit 
de gemeenschappelijke regelingen betekent nu concreet dat dit niet meer mogelijk is. Chantal en de 
andere RHC-directeuren zijn al geruime tijd bezig om het gesprek met OCW en Nationaal Archief (NA) 
te voeren. Het bijgesloten memo van Paul Breevaart duidt al aan dat het gesprek over de uittreding al 
is afgerond wat OCW betreft: het oorspronkelijke plan van uittreding wordt al in gang gezet. Het 
laatste gesprek met Paul en de RHC’s hierover leverde een definitief beeld. Dit zal ook aan de 
bestuurstafels gecommuniceerd en besproken worden. Er is door de RHC’s opgeroepen om het 
gesprek ook met demissionair minister Slob te voeren. Chantal verwacht geen invloed van het 
aftreden van het kabinet op dit traject. 
 
Charlotte vraagt hoe lang dit traject duurt en wat de verwachtingen zijn rond financiële compensatie 
van de andere GR-partners. Chantal heeft hier nog geen tijdspad voor gezien, maar de huidige 
plannen voor de uittreding zijn rond 2024. De papieren rijksarchieven van Utrecht blijven bij de RHC’s, 
inclusief de huidige financiering daarvan. Hiervoor bestudeert OCW een vorm van delegaat. Het 
afsluiten van de e-Depot dienstverlening is voor OCW en het NA een feit. 
Het rapport van PBLQ wekte, ook aan de bestuurstafels, de indruk dat het Rijk mogelijk nog door 
wilde met de samenwerking met de RHC’s voor e-Depot diensten. Dat bleek uit bericht van OCW na 
de kerstvakantie niet het geval. Kaj kaart aan dat de minister hier eerder in zijn brief wel een intentie-
uitspraak over heeft gedaan. Daar zit voor de RHC’s nog aanzienlijke tegenstrijdigheid in. 
 
Wat de vraag van de financiën betreft is de kwestie aan Paul Breevaart voorgelegd dat veel 
menskracht van de RHC’s zoals HUA is besteed aan het Rijksprogramma. De kennis is voor een deel 
nog aanwezig bij de RHC’s, maar de andere investeringen niet. Dit heeft ook zijn weerslag op de 
andere GR-partners. Paul Breevaart gaat hierover in gesprek met het NA; de RHC’s hebben 
toegezegd met een onderbouwd kostenoverzicht te komen van de investeringen van de RHC’s. Kaj is 
gevraagd voor de werkgroep die hier het voorbereidend werk voor doet (zie volgend agendapunt), ook 
zal Luuk Boessenkool deelnemen aan deze werkgroep. Wat betreft de uittreding van het Rijk uit de 
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gemeenschappelijke regeling verwacht Chantal dat de bedrijfsvoering van HUA door kan blijven 
lopen, maar dat de frictiekosten goed in kaart moeten worden gebracht. Er zijn ook nog vragen die 
hieraan gerelateerd zijn, zoals hybride archief en de archieven van de cvdK. Dit zijn vraagstukken die 
ook door de RHC’s op tafel zijn gelegd bij NA en OCW. 
 
Joris heeft vanuit het perspectief van de burger en diens behoefte aan eenduidigheid een gesprek 
gevoerd met de wethouders in het bestuur van HUA. De wethouders waren bezorgd over het beeld 
van versnippering van het informatielandschap. Dit geeft Joris mee aan dit overleg. De behoefte aan 
eenduidigheid is ook breder te vertalen naar de wetgever: Wet open overheid, Omgevingswet, et 
cetera. Er is geen eenduidige visie bij het Rijk. De vanuit OCW gevraagde visie hierop is ook niet 
geleverd. Chantal geeft aan dat het HUA-bestuur hiervoor ook kijkt naar VNG en IPO. 
Kaj voegt hieraan toe dat de toegang op landelijk niveau binnen het kader van de MARA-architectuur 
wel is gerealiseerd. Dat is wat hem betreft wel een belangrijke verworvenheid. Kaj verwacht dat de 
strategie voor een toegang op landelijk en internationaal niveau wel is ontwikkeld. Wat hem betreft 
hoeft dit kind ook niet met het badwater mee en sluit dit ook aan op de boodschap van Joris. Annelot 
voegt hier de Nationale Strategie van NDE en DERA aan toe. Joost en Annelot wijzen aanvullend op 
de lokale en regionale dimensie en programma’s zoals Datalandschap Erfgoed Utrecht (gemeentelijk), 
Landschap Erfgoed Utrecht (provinciaal) en Utrecht Time Machine. Gerard geeft aan dat het argument 
van Linked Data bijdraagt aan één ‘focal point of contact’. 
Er zijn veel mogelijkheden om versnippering tegen te gaan, maar die vragen ook om een Utrechtse 
visie. Joost stelt voor om die binnen de context van een nieuwe oplossing voor het e-Depot te 
verkennen. 
 
Ascon vraagt of de plannen wat specifieker kunnen zijn dan 2024. Chantal verwacht dat de meeste 
gevolgen van de uittreding niet ingrijpend zijn voor de bedrijfsvoering, maar dat de gevolgen voor juist 
e-Depot nadere bestudering nodig hebben. De bestuurders zijn op de hoogte van de achtergrond van 
dit dossier. Maar de gevolgen voor de e-Depot voorziening richting de toekomst vragen ook in het 
bestuur nog een helder beeld en keuzes, voordat de plannen explicieter in de tijd kunnen worden 
uitgezet. 
 
3. Terugblik op gesprek met RHC-directeuren op 3 februari jl.  
Chantal geeft een terugblik op het gesprek met collega-directeuren. Een kans die de RHC-directeuren 
samen aan het verkennen zijn is het voornemen om te blijven samenwerken in het RHC-netwerk. Het 
model van samenwerking voor RHC’s is goed ontvangen en wordt op onderdelen uitgewerkt door de 
RHC-directeuren en leden van het overleg van Managers Collectie (OMC). Meest urgente 
onderwerpen zijn e-Depot en uittreding Rijk. Chantal heeft ingetekend op de onderwerpen: 

1. Meedenken over toekomst e-Depot op initiatief Hannie Kool (Zeeuws Archief), Fred van Kan 
(Gelders Archief) en Chantal. 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. 

2. ‘Archiving by design’ en Common Ground, met initiatiefnemer Lieuwe Zoodsma (Noord-
Hollands Archief).  

 
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, zoals 
hierboven al aangegeven, een werkgroep van de RHC’s om de reeds gemaakte en verwachte e-
Depot kosten in kaart te brengen voor het overleg met OCW. Hannie Kool, Corinne Rodenburg 
(Drents Archief), Leo van Wijk (Gelders Archief) en Kaj en Luuk Boessenkool namens HUA nemen 
hieraan deel. Kaj 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. 

https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/nationale-strategie/
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/dera/
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Stefan vraagt wat betreft de keuze voor software naar een planning richting 2023/2024. Hier komt veel 
bij kijken: hij heeft in de vorige stuurgroep van de provincie al aangegeven dat Preservica 
(ontwikkelaar van de e-Depot software) kennelijk een licentie heeft afgegeven voor de Nederlandse 
overheid als geheel. Chantal heeft nog geen concreet beeld bij deze planning (zie ook eind vorig 
agendapunt), maar neemt deze overweging wel mee. Er moet een verkenning komen naar de 
mogelijkheden; daarna volgt de stap naar de concrete acties die daarbij horen. 
Kaj vult aan dat de concrete uitspraak van OCW ook te lang duurde om hier zelf stappen mee te 
kunnen zetten. Hij stelt voor om van het HUA-bestuur nu dit nu wel duidelijk is, te vragen om een 
principebesluit te nemen om dit traject uit te laten werken. De intentie om hiervoor met andere RHC’s 
samen te werken maakt hier onderdeel van uit. 
Chantal tekent aan dat de noodzaak voor een eigen e-Depot organisatie de afgelopen periode al 
zichtbaar werd. Daarom heeft HUA geïnvesteerd in de aanstelling van een programmamanager 
Duurzame Toegankelijkheid. Het gesprek met de gewenste kandidaat is bijna afgerond, maar bevindt 
zich wel in de fase van arbeidsvoorwaarden. Joris maakte deel uit van de sollicitatiecommissie vanuit 
de partners. 
 
Joris vraagt of het beeld dat hij uit dit gesprek ophaalt klopt, dat een lobby via VNG en IPO eigenlijk 
geen nut meer heeft. Hij wilde dit wel als tweede spoor uitzetten. Ascon geeft aan dat hij dit ook met 
Charlotte besproken heeft, maar dat de lobby eerder gericht zou zijn om de compensatie op de efforts 
in het verleden naar tevredenheid te krijgen. Hij verwacht niet dat het nut heeft om lobby in te zetten 
op toekomstig gebruik van de e-Depot voorziening van het Rijk. 
Joris zegt niettemin te verwachten dat dit de onderhandelingspositie kan vergroten; of bestuurlijk in 
ieder geval het besef goed op tafel hebben van de bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen van dit 
besluit. Chantal kan zich vinden in deze gedachten, maar neemt voor zichzelf mee dat de financiering 
voor de analoge collecties ook voor de toekomst gezekerd moet zijn. Daarnaast tellen ook de gelden 
die RHC’s in het Rijksprogramma wel hebben gekregen wel mee voor de inspanningen. 
Joris vult mede vanuit Utrechts belang aan dat de discussie over compensatie en risico’s zoveel 
mogelijk door de RHC’s in gezamenlijkheid gevoerd moet worden. Hij pleit ook voor een uniformiteit 
van de getroffen oplossingen. Chantal verwacht op dat tweede punt weinig impact door o.m. 
standaardisatie, maar op het eerste punt zeker een meerwaarde – ook rekening houdend met de 
verschillen tussen RHC’s en hun deelnemers. 
Joost onderschrijft het vraagstuk van uniformiteit: dit zou wat hem betreft genuanceerder verkend 
moeten worden. De ervaringen van Stefan wijzen hierop, zoals besproken in de stuurgroep van de 
provincie. Standaardisatie maakt veel mogelijk aan de raadpleegkant voor de burger, maar met name 
bij overbrenging vanuit de zorgdrager zitten veel nuances. Kaj vult hierop aan dat bij de toepassing 
van standaarden die al zijn uitgezocht, er wel een basis is voor de toekomst. 
 
Gerard merkt op dat de omgeving veel aan het veranderen is, dus dat we goed moeten kijken naar het 
bestaande beeld van e-Depot voorzieningen richting de toekomst. Gerard biedt aan om ook vanuit de 
gemeente HUA nadrukkelijker aan te haken bij de ontwikkelingen rond ‘archiving by design’, Common 
Ground en KIA. De gemeente is hier via het KIA-netwerk ook goed bij betrokken. 
Joris vraagt om de scenario’s wat dit betreft ook realistisch te houden en goed organiseren rond de 
belangen van de zorgdragers en archiefdienst onderling. Een totaaloplossing aan het begin wensen is 
irreëel en creëert ongewenst hoge kosten. Chantal bevestigt dat dit een belangrijke overweging is om 
vast te houden. 
 
Annelot adresseert het feit dat de werkgroep van de RHC’s voor gezamenlijke toegang nog niet is 
belegd (zie vorige pagina). Chantal onderschrijft dat ook die vierde werkgroep van groot belang is, 
maar geeft aan dat hier nog goed naar moet worden gekeken. Zij blijft hier ook alert op bij de 
netwerkvorming van de RHC’s. Gerard vraagt aanhakend hierop naar de mogelijkheden van de 
Common Ground-beweging. Chantal geeft aan dat de programmamanager van HUA deze 
ontwikkeling mee gaat nemen in zijn verkenning; daarbij nadrukkelijk kijkend naar bestaande 
ervaringen en slimme oplossingen. 
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Kaj kaart aan dat het huidige traject ook gevolgen heeft voor de particuliere digitale archieven, en dat 
een e-Depot voorziening hier ook een thuisbasis voor moet gaan bieden. 
 
Er wordt door de programmamanager actie gezet op het plan samen met gemeente en provincie. Kaj 
verwacht hiervoor in april uit de startblokken te kunnen schieten. Joris bevestigt dat het een goed idee 
is om deze weg in te slaan, maar dat het verstandig is om voor het bestuur de urgentie van een 
grotere bruidsschat duidelijk voor het voetlicht te krijgen. Chantal memoreert dat daar de werkgroep 
voor is, waar o.a. Kaj en Luuk deel van uitmaken. 
OCW had het beeld dat de inspanning vooral vanuit het NA werd geleverd. Het is ook niet duidelijk 
hoe dit nu overeenkomt met het beeld van de minister tot op heden. 
 
Stefan wijst erop dat ook de provincie zelf projecten heeft gestart gericht op aansluiting op het e-Depot 
en overbrenging, en de enterprise-architectuur op dit principe heeft opgesteld. De ontwikkeling die we 
nu meemaken heeft daar een remmende invloed op, en de vraag voor de provincie is nu welke 
financiële gevolgen dit heeft. In de stuurgroep heeft hij al verwezen naar de aansluiting en de nodige 
herijking daarop. Toen was HUA nog in gesprek over scenario 6 van het PBLQ-rapport. Hij vraagt aan 
HUA wanneer de provincie en gemeente op de rol staan om in een eerste ronde hiervan aan tafel te 
zitten. Kaj verwacht in het voorjaar de verkennende gesprekken hierover te gaan voeren. Wanneer de 
concrete stappen richting aanbesteding gezet kunnen worden, is voor hem nu nog lastig te zeggen. 
Chantal bevestigt dat het lastig is om op dit moment veel werk te maken van de aansluiting bij de 
provincie, en dat het besluit van de stuurgroep op dit punt heroverwogen moet worden. 
 
4. Hoe nu verder?  
Joris bevestigt dat HUA het hardst wordt geraakt door deze ontwikkeling en dus ook aan tafel zit. Hij 
vraagt wel hoe we elkaar vasthouden voor het vervolg en hoe de gemeente en provincie hier ambtelijk 
goed blijven aangehaakt. 
Chantal memoreert dat de RHC-directeuren namens hun besturen met het Nationaal Archief en OCW 
aan tafel zitten, en dat een nauwe afstemming met bestuurders en ambtenaren hier een onderdeel 
van is. 
 
Joris vraagt of een lobby vanuit de VNG nog frictie kan opleveren met de belangen van de RHC’s, als 
die wordt opgezet. Dat gesprek wil hij met open vizier voeren. Chantal stelt voor dat zij daarvoor als 
schakel optreedt richting de RHC-directeuren. 
 
Voorbereiding bestuursvergadering 15 maart 2021: Chantal stelt met Kaj samen een notitie op voor 
het HUA-bestuur, met o.m. dit gesprek als basis, waarin de verkenning wordt voorgesteld. 


