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Informatie- en archiefbeheer bij WDO Delta: een korte samenvatting

Overheidsorganisaties zijn vanuit de Archiefwet gehouden aan een aantal regels en eisen rondom 
informatie- en archiefbeheer. Die regels hebben te maken met het kunnen terugvinden van 
gegevens, beslissingen, informatie; met het tijdig vernietigen volgens een vastgestelde lijst van die 
gegevens; en het tijdig openbaar maken en/of overdragen van de informatie naar een regionaal 
archief. Bij ons waterschap nemen we deze taak serieus op en zijn we vrij vooruitstrevend in de 
manier van werken. 

Een digitaal waterschap

Toen de twee waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland gingen fuseren, werd een verhuizing 
naar de Dr. Van Deenweg in gang gezet. Voor de archiefmedewerkers van beide waterschappen even 
schrikken: in het nieuwe pand zou geen archiefruimte meer voorzien zijn, waar beide waterschappen 
voorheen konden beschikken over een gekwalificeerde archiefruimte. Op dat moment is gekozen 
voor een weg die toch al was ingeslagen: we gingen vanaf dat moment volledig digitaal werken. Dat 
betekende wel een en ander, zowel voor het analoge materiaal (dus de archiefdozen vol met 
dossiers) als voor de digitale inrichting van onze archieven.

Analoog: stand van zaken

Voor alle dossiers die we op papier hebben, hebben we een indeling gemaakt.

- Alle dossiers van voormalig waterschap Groot Salland die ouder dan twintig jaar zijn, moeten 
en zijn overgedragen naar het Historisch Centrum Overijssel, ons regionaal archiefcentrum. 
Dit is een wettelijke vereiste: in de Archiefwet staat dat te bewaren archieven na de 
wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar in goede, geordende en toegankelijke staat 
moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

- Alle dossiers van voormalig waterschap Reest en Wieden zijn opgeslagen in de archiefruimte 
van Coevorden. Dit is een ruimte die we delen met de gemeente Coevorden en die aan alle 
eisen voldoet. We moeten te zijner tijd een oplossing vinden om deze dossiers over te 
dragen volgens de wettelijke eisen (dit geldt dus voor alle dossiers ouder dan twintig jaar); 
zowel het regionale archiefcentrum van de provincie Overijssel (HCO) als dat van Drenthe 
hebben aangegeven geen ruimte te hebben; en de opslag in Groningen is slechts tijdelijk 
beschikbaar voor ons. Dit verdient aandacht; dit is bekend bij onze toezichthouder, de 
Provincie Drenthe.

- Alle dossiers die jonger dan twintig jaar zijn, zijn opgeslagen bij M&R, op twee locaties, in 
Kampen en in Zwolle. 

- Er komt geen nieuw papier meer bij; wij hebben een besluit vervanging genomen, daarover 
hieronder meer. Er gaat wel telkens papier af; als we dossiers hebben waarvan de 
bewaartermijn verstreken is, vernietigen we het papier. 

Digitaal: stand van zaken

Vanaf de fusie van ons waterschap, werken wij volledig digitaal. 



- Dat betekent dat alles waar mogelijk digitaal afgehandeld en ondertekend wordt
- Voor documenten die op papier aan ons worden aangeboden, geldt dat wij een 

vervangingsbesluit hebben genomen. Deze documenten worden ingescand met 
inachtneming van allerlei kwaliteitsprocedures en na een bewaarperiode van drie maanden 
vernietigd. Dit heet vervanging. 

- We hebben daarnaast een selectie gemaakt uit al onze archieven, met series dossiers 
waarvan wij zien dat die met regelmaat worden geraadpleegd door medewerkers. Deze 
selectie is in de afgelopen jaren gescand, zodat deze ook digitaal beschikbaar wordt. Dat 
scheelt ons uiteindelijk tijd en geld (fysiek ophalen en wegbrengen van dossiers; minder 
opslag). Dit project is nog niet helemaal afgerond helaas, er wordt nog aan gewerkt.

- Daarnaast hebben we een aantal onderzoeken lopen die het terugvinden van 
informatie/gegevens en het denken vanuit data en gegevens een boost zouden moeten 
geven. Hiervoor werken we onder andere samen met de Gemeente Amsterdam en de TU 
Delft, maar ook met een softwareleverancier. De twee initiatieven die daarvoor nu lopen 
zijn:

o Is het mogelijk om het handmatig metadateren, dat nu in bovengenoemd project 
loopt, automatisch te laten verlopen door gebruik van Artificial Intelligence? Dit zou 
de afronding van genoemd project bespoedigen en dat komt ten goede aan gebruik 
door onze medewerkers

o Is het mogelijk om uit ongestructureerde data, zoals documenten dat zijn, kennis en 
informatie te halen die leidt tot kennis over die data, zoals bijvoorbeeld wanneer je 
een document moet vernietigen, wat er meer over een bepaalde zaak aan informatie 
te vinden is, et cetera. 

Beide trajecten lopen nu en zullen het komende half jaar hopelijk de eerste vruchten gaan 
afwerpen.  
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