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Wolfensberger (Directeur-Generaal Cultuur en Media), A. 

Groeneveld (afdelingshoofd Informatie- en 

Bibliotheekbeleid), E. Scholten (programmamanager 

RHC's) 
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MBVOM opent de vergadering en schetst de aanleiding van de ontwikkelingen: De 

briefwisseling met RHC’s en directeuren over de aangekondigde uittreding van het 

Rijk uit de gemeenschappelijke regelingen voor de RHC’s. Door de digitalisering, 

het digitaal werken van de overheid, ontstaan er nieuwe vraagstukken. Het is van 

belang om de samenwerking zo vorm te geven dat de zorg voor archieven niet uit 

het oog wordt verloren. Er wordt ruim (tot 2024) de tijd genomen voor de 

transitie. Per provincie is maatwerk nodig. De veranderingen worden er niet 

doorheen gejaagd. Het is ook nadrukkelijk geen bezuiniging. En er ontstaat door 

de wijziging bewegingsruimte om het anders te doen.  

 

Mevrouw Poepjes geeft aan dat er bij de provincies weliswaar begrip is voor het 

standpunt van de minister, maar dat de provincies het niet eens zijn met de 

minister. Als het Rijk uit de gemeenschappelijke regelingen stapt heeft dat 

financiële en bestuurlijke consequenties, die moeten eerst in kaart worden 

gebracht. 

 

MBVOM geeft aan dat hij het op prijs stelt dat dit gesprek nu plaatsvindt.  

Mevrouw Voortman geeft aan dat het van belang is om eerst vast te stellen wat je 

inhoudelijk wil om daarna te bezien wat daar bestuurlijk voor nodig is. 

Mevrouw Poepjes geeft aan dat de bestuurders wel open voor verandering staan, 

maar dat het systeem in de basis nog werkt.  
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MBVOM licht toe dat de ontwikkeling past binnen de bredere beweging. Op dit 

moment wordt ook gewerkt aan een nieuwe Archiefwet. Nu is het moment om 

dingen te veranderen. De Archiefwet en de samenwerking moeten worden 

aangepast aan de tijd. De archieven moeten bij de tijd gebracht worden. Het 

probleem van de gemeenschappelijke regelingen voor het Rijk zit daarnaast in de 

voor het Rijk uitzonderlijke en logge procedures voor gemeenschappelijke 

regelingen, bijvoorbeeld de voorhangprocedures bij de Tweede en Eerste Kamer 

bij aanpassingen van regelingen. 

 

Mevrouw Voortman geeft aan dat ook met een andere werkwijze problemen zullen 

ontstaan. De heer Aalberts geeft aan dat hij de beweging begrijpt, maar dat hij 

zich zorgen maakt over de financiën. Binnen het Zeeuws archief maakt de 

rijksbijdrage een groot deel uit van de inkomsten. 

 

MBVOM geeft aan dat OCW verantwoordelijk is en blijft voor de rijksarchieven, 

ook financieel. Het is daarnaast van belang dat elke overheidslaag de eigen 

verantwoordelijkheid voor de archieven oppakt. Er zijn grote verschillen hoe 

decentrale overheden dit oppakken.  

 

[De heer Wienen komt binnen] 

Mevrouw Poepjes vraag of het mogelijk is daarbij op bestuurlijk niveau spelregels 

af te spreken.  

 

MBVOM benadrukt dat de inzet is om het proces op een zorgvuldige manier te 

laten verlopen, met waar nodig maatwerk. Daar wordt de tijd voor genomen. 

Wellicht is het prettig om een aantal dingen vast te leggen.  

MBVOM vindt het van belang goed met elkaar in overleg te blijven. Hij geeft aan 

dat de bijdrage wat hem betreft niet verandert, maar dat natuurlijk de Eerste en 

Tweede Kamer gaan over de rijksbegroting. Op een vraag van de heer Wienen 

welke visie de minister heeft op het stelsel en de toegankelijkheid van archieven, 

schetst MBVOM dat het archiefstelsel bestaat uit alle archiefinstellingen in 

Nederland. Het Nationaal Archief heeft daarbinnen een belangrijke rol. Naast de 

RHC’s zijn er ook andere grotere archieven die een belangrijke rol spelen. RHC’s 

hebben gewerkt aan goede verbindingen met elkaar en binnen de eigen regio. Dat 

blijft van belang.  

 

De heer Wienen vraagt of er een afspraak gemaakt kan worden dat pas verder 

gegaan wordt als er een visie ligt. 

 

MBOVM geeft aan dat de ontwikkeling in een bredere context gezien moet 

worden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Archiefwet. Naast het gesprek over de 

“bestuurlijke stip op de horizon” wordt ook het gesprek over de ”inhoudelijke stip” 

gevoerd met de koepels, waarbij OCW zal aangeven hoe de trajecten aan elkaar 

verbonden zijn. Daarna worden de gesprekken gevoerd in de regio’s met de 

provincies en gemeenten. Het is overal anders en dus moeten goede afspraken 

gemaakt worden om tot maatwerk te komen. Daarvoor is ook nog tijd. De heer 

Wienen geeft aan dat hij een gesprek zal organiseren van de RHC’s, IPO en VNG 

om zoveel mogelijk met een gezamenlijke visie te komen, zodat er een goed 

gesprek daarover gevoerd kan worden. 

 

Mevrouw Poepjes vraag tot slot aandacht voor de situatie in Friesland en de 

relatie met het bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. 
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MBVOM geeft aan dat hij op de hoogte is van het bestuursafspraak en dat dat in 

de provincie Friesland deel uit maakt van het maatwerk dat daar nodig is.  

MBVOM sluit de bijeenkomst.  


