
Bijlage 1. Thema’s en uitwerking 2020

Thema Uitwerking Voortgang
smart maken: 
doelen, taken en 
tijdspad
 

Resultaat

Bewaarstrategie digitaal
 

In 2020 worden de volgende 
zaken uitgezocht/op schrift 
gesteld. 
 Om welke digitale informatie 

gaat het?
 Waar bevindt zich die 

informatie?
 Welke mogelijke knelpunten 

zijn er?
 Hoe beheersen we genoemde 

knelpunten?
 Welk onderhoud moet hierop 

plaatsvinden? 
 

Bewaarstrategie voor 
onze digitale 
informatie op papier 
en eventuele 
knelpunten benoemd 
en gemitigeerd
 
Opzet augustus 2020, 
uitvoering Q4 2020 en 
wellicht gedeeltelijk in 
Q1 2021.

Vastgestelde 
bewaarstrategie
inclusief PDCA-
cyclus voor 
onderhoud 
hiervan

Bewaarstrategie analoog In 2020 worden de volgende 
zaken uitgezocht/op schrift 
gesteld. 
 Om welke analoge informatie 

gaat het?
 Waar bevindt zich die 

informatie?
 Welke mogelijke knelpunten 

zijn er?
 Hoe beheersen we genoemde 

knelpunten?
 Welk onderhoud moet hierop 

plaatsvinden? 
Dit gaat met name om ons 
materiaal in Coevorden

Bewaarstrategie voor 
onze analoge 
informatie op papier 
en eventuele 
knelpunten benoemd 
en gemitigeerd
 
Opzet augustus 2020, 
uitvoering Q4 2020 en 
wellicht gedeeltelijk in 
Q1 2021.

Vastgestelde 
bewaarstrategie 
inclusief PDCA-
cyclus voor 
onderhoud 
hiervan

Overbrenging1 De volgende zaken worden hier 
bepaald.
 In welke blokken wordt 

overgedragen ?
 Welke archief is bewerkt en 

kan dus wanneer worden 
overgedragen? 

Plan en inzicht 
omtrent over te 
dragen analoog 
materiaal 
 
Overleg met HCO 
welk deel dit gaat 

Laatste analoge 
archieven 
overgedragen

1 Overbrenging = de procedure waarbij een zorgdrager zoals het waterschap de archiefbescheiden 
overdraagt aan de archiefbeheerder van een archiefbewaarplaats, zoals het HCO
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 Is vervroegd overdragen te 
overwegen?

 Kan dit fysiek bij het HCO? 

worden en een plan 
van aanpak opstellen 
om dit zo ver te 
krijgen dat het 
overgedragen kan 
worden.

Openbaarheidsbeperking
en onderzoek en beleid

Bij ons waterschap kent slechts 
weinig materiaal een beperking 
in openbaarheid. Het is goed te 
onderzoeken of dat terecht is, of 
dat er wellicht groepen 
documenten zijn die van deze 
openbaarheid zouden moeten 
worden uitgesloten.
Bijv. is het wenselijk dat 
tekeningen van bijvoorbeeld 
zuiveringen openbaar 
beschikbaar zijn? 

  


