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AGENDAPUNT 3.1 

Onderwerp: Aanpassing Archiefverordening 2009  Nummer: 851269 

In D&H: 16 september 2014 Steller: Drs. M. J. W. Brederoo 
 BMZ  30 september Telefoonnummer: (030) 634 59 38 In Cie: 
 SKK   Afdeling: ICA 

In AB: 22-10-2014   
Portefeuillehouder: Vorm, E. van Geheim:  ja   nee 
 
Eerdere besluiten:  nee  ja, namelijk Archiefverordening 2009 vastgesteld op 03 november 2009 
 
Voorstel / ontwerp-besluit

Gelet op de Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling 2009,  

stelt het college van dijkgraaf en hoogheemraden u voor om de Archiefverordening Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden 2009 als volgt te wijzigen: 

 

A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:  

In sub d wordt de streekarchivaris, hoofd van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 

Lopikerwaard te Woerden; vervangen door: de streekarchivaris, hoofd van het Regionaal 

Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden, is de overeenkomstig artikel 37 van 

de wet de door het algemeen bestuur benoemde waterschapsarchivaris; 

B  Artikel 5 komt te luiden: 

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de 

werkzaamheden verbonden aan het beheer van de waterschapsarchiefbescheiden en 

documentaire verzamelingen ongeacht hun vorm.  

C Artikel 16 komt te luiden: 

De streekarchivaris is belast met het toezicht bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het 

beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

D Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd: 

In sub b wordt bouw, verbouwing, inrichting, of vervanging van inrichting en ingebruikneming van 

ruimten als archiefruimte; vervangen door: 

bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als 

archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte; 

E In artikel 21 wordt per 2 jaar vervangen door: per jaar. 

 

Dit besluit treedt in werking op 22 oktober 2014  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 

Volgens de Archiefwet 1995 draagt het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) de zorg voor de 

archieven van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zij doen dat in overeenstemming 

met een door het Algemeen Bestuur (AB) vast te stellen archiefverordening. De Archiefverordening geeft 

aan op welke wijze aan de zorg voor archieven inhoud wordt gegeven. Daaronder zijn begrepen de 

verantwoordelijkheid voor het beheer van archieven, en die zaken die noodzakelijk zijn om efficiënt en 

effectief beheer mogelijk te maken, zoals voldoende en geschikte huisvesting, deskundig personeel, het 

vaststellen van een Besluit Informatiebeheer en voldoende financiën. Onze organisatie beschikt over een 

Archiefverordening uit 2009. Formeel moet de regelgeving van het waterschap worden aangepast aan de 

wijzigingen in de rijkswetgeving.  

 

ARGUMENTEN 

Op 1 april 2010 is een nieuwe Archiefregeling van kracht geworden. De Archiefregeling stelt regels voor de 

inrichting en bouw van archiefruimten, de geordende en toegankelijke staat van (digitale) archieven en de 

duurzaamheid van (digitaal) archiefmateriaal. De Archiefregeling haakt in op de digitale ontwikkelingen op 

het gebied van archief- en informatiebeheer van de overheid. Een belangrijke aanleiding voor het vaststellen 

van de Archiefregeling door de Rijksoverheid was de voortgaande digitalisering van de 

informatiehuishouding of het archief van de overheid.  De ontwikkelingen daarin zijn sinds het vaststellen 

van de vorige regeling zeer snel gegaan. Daardoor was grote behoefte ontstaan aan up-to-date richtlijnen 

voor goed en duurzaam digitaal archiefbeheer.   

 

Tevens is sinds 1 oktober 2012 de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) van kracht. Hierdoor heeft er 

een forse verandering plaatsgevonden in het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van archieftaken door 

waterschappen. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan deze nieuwe wetgeving. 

  

Het vaststellen van de Archiefregeling en de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) maakt het 

noodzakelijk de Archiefverordening van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden uit 2009 aan te 

passen. 
 

RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN 

De Archiefverordening heeft een wettelijke basis in de Archiefwet 1995 en de Archiefregeling. 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
De wijzigingen in de Archiefverordening hebben geen financiële consequenties. 
 
KANTTEKENINGEN 
(niet van toepassing) 
 
UITVOERING 
Het hoofd van de afdeling Informatiecentrum en Automatisering (IcA) is de intern verantwoordelijke voor de 

uitvoering van het archiefbeheer. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht brengt een duidelijke scheiding 

aan tussen uitvoering en toezicht. Het interne toezicht is belegd bij de archivaris. Deze rol wordt bij ons 

waterschap ingevuld door de streekarchivaris van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. 
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BIJLAGE 

 

 

 
 
 
 
COMMUNICATIE  

Na vaststelling wordt openbaar kennisgeving gedaan van de gewijzigde archiefverordening door middel van  

ter inzage legging en publicatie. 

De streekarchivaris van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard en aan de Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Utrecht worden geïnformeerd over de wijziging van de archiefverordening. 

 

BIJLAGE(N) 

 

 nee 

 ja, namelijk  

1. Concept gewijzigde Archiefverordening 2009 (DM 860837) 

2. Aanbiedingsbrief gewijzigde Archiefverordening 2009 (DM 860790) aan het college van 

Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

3. Aanbiedingsbrief gewijzigde Archiefverordening 2009 (DM 861499) aan de streekarchivaris. 

 

 

TER INZAGE 

 

 nee 

 ja, namelijk       

 

 

 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden, 

dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 

secretaris-directeur J. Goedhart 
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