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Hoogachtend,

In het bijgevoegde verslag zijn de gehanteerde risicogebieden, de gebruikte informatie
en de ontwikkelingen tot het afgesproken meetpunt op 15 september terug te vinden.
Ook is aangegeven op welke terreinen nog nadere actie wordt verwacht.

Hierbij ontvangt u onze visie op de archiefzorg bij het waterschap Drents Overijsselse
Delta. Deze is eerder al ambtelijk besproken en gebaseerd op een gezamenlijke risico
weging.

Geacht bestuur,

drs. M.F. Haasjes,
teammanager Water, Bodem en Milieu

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

i.0

Wij hopen dat de gezamenlijke inzet voor verbetering van de archiefzorg in 2022 kan
worden voortgezet en danken u voor het delen van informatie.

Bijlage: Beoordelingsverslag waterschap Drents Overijsselse Delta 2021
mb/coll.
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l. Wat voorafging
In 2020 werden in overleg met het waterschap enkele risicogebieden bepaald, waarop een

aanpak zou moeten worden geformuleerd. In willekeurige volgorde waren dat:

• de overbrenging van archiefbestanden;

• de bewaarstrategie (papier en digitaal);

• de metadatering

Dit resulteerde in een aantal praktische verbetermaatregelen ten aanzien van het

informatiebeheer. De tactische en strategische inrichting werd bepaald door de resultaten

van de kwaliteitsmonitor 2019, die gebaseerd was op KIDO. Op basis van die informatie

beoordeelden we de informatie en archief-positie van het waterschap als 'ruim voldoende'.

2. Wat is er binnengekomen?
De genoemde kwaliteitsmonitor kan worden beschouwd als agenda voor de toekomst. KIDO

is daarbij ingezet als sturingsmiddel ook voor de lange termijn. Via een teams-overleg is

vervolgens op 18 maart overlegd over het vervolg. Daarbij is geconstateerd dat er dit jaar

kan worden voortgegaan op de ingeslagen weg. In tegenstelling tot het voorafgaande jaar is

er relatief laat sturingsinformatie gedeeld. Dit berustte op wederzijdse miscommunicatie,

zoals later duidelijk werd.

3. Wat was de opgave?
Dit jaar is er opnieuw een Kl DO-check gedaan. Wat verder is beschreven in de Kl DO-check, is

dat een klein aantal eisen niet van toepassing is voor het waterschap, zoal bijvoorbeeld: er is

geen sprake van vervreemde archieven, of uitleenadministratie (omdat er geen stukken uit

ons archief analoog worden uitgeleend). Het overgrote deel voldoen we aan. En uit de

overgebleven eisen halen wij onze geprioriteerde actielijst, die leidt tot een aantal thema's

zoals hierboven besproken.

4. Wat is er gedaan?
Aangezien het waterschap al sinds haar ontstaan digitaal werkt kan men spreken van een

relatief voortvarende positie op dit terrein. Opgemerkt moet worden dat de corona

epidemie vanzelfsprekend belemmerd heeft gewerkt bij daar de uitvoering van een aantal

praktische maatregelen op o.a. het terrein van vernietiging. Hieronder een overzicht van de

vorderingen op het gebied van de thema's:



Bewaarstrategie digitaal: het digitaal ordeningsplan, waarin beschreven staat welke

applicaties archiefwaardige informatie bevatten en wat de waardering van die

informatie is, is gereed.

Bewaarstrategie analoog: het ordeningsplan voor analoge informatie is afgerond en

geüpdatet.

Overbrenging: in overleg met het HCO welke blokken we kunnen overdragen en

benoemd wat daarvoor moet gebeuren. Mogelijk komt er nog dit jaar

overeenstemming met HCO over de voorwaarden van overdracht.

Openbaarheidsbeperkingen onderzoek en beleid: hier wordt aan gewerkt in

samenwerking met andere waterschappen. Het doel is een te komen tot een

generieke lijst met onderwerpen die toepasbaar zijn bij dit waterschap. Thema nog

niet afgerond.

5. Wat moet er nog gebeuren?
Op het vlak van de metadatering start binnenkort een ambitieus O365-project waarbij de

informatieadviseurs een goede inbreng krijgen om in de design-fase een goed metadata

model in te brengen. Naast het DMS/RMA zijn er meer archiefwaardige stukken bevattende

applicaties. Ook daar is voor wat betreft de juiste metadatering oog voor.

Het besluit tot aanschaf van een e-depot wordt voorlopig opgeschort: 'Zolang een e-depot

niet voldoet aan het OAIS-model en dus ook bv. heeft ingeregeld dat de toegang tot de in

het depot opgeslagen stukken gewaarborgd is, wordt niet besloten tot onmiddellijke

aanschaf van een e-depot. Daarnaast heeft het HCO een prijsstructuur die werkt voor

gemeenten (per ingezetene) maar niet voor een waterschap', aldus het waterschap. Over de

inzet voor een e-depot is nog nader overleg gewenst.

6. Beoordeling
Op basis van later verstrekte informatie kunnen we constateren dat de risicogebieden

doelmatig werden voorzien van te nemen tegenmaatregelen. Het waterschap lijkt goed in

control. Op basis van de huidige stand van zaken zal voor 2021 daarom de kwalificatie

'(ruim) voldoende' worden aangehouden.

E.J. Brink

toezichthouder


