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Behandeld c (geanonimiseerd)

Onderwerp: Toezicht archiefzorg 2022 

Geacht bestuur, 

Hierbij ontvangt u de beoordeling van de archiefzorg in uw waterschap, zoals die voor 

dit jaar is vastgesteld. 

In het bijgevoegde verslag zijn de gehanteerde risicogebieden, de gebruikte toezicht- 

informatie en de ontwikkelingen tot het afgesproken meetpunt op 15 september terug 

te vinden. Ook is aangegeven op welke terreinen eventueel nog nadere actie wordt 

verwacht. 

Wij hopen dat de gezamenijke inzet voor goede archiefzorg in 2023 kan worden 

voortgezet en danken u voor het delen van informatie. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

  (geanonimiseerd)
Bijlage: Beoordelingsverslag Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022 

mb/coll. 



Beoordelingsverslag Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022 

1. De Opgave 

In 2021 werden in overleg met het waterschap enkele risicogebieden bepaald. Die kwamen 

overeen met die van het daaraan voorafgaande jaar, te weten: 

e de overbrenging van archiefbestanden; 

e de bewaarstrategie (papier en digitaal); 

e de metadatering; 

e de openbaarheid. 

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 (het gebrek aan) 

gedeelde informatie beoordeelden we de informatie en archief-positie van het waterschap 

destijds als ‘voldoende’. 

2. Wat is er gedaan? 

Er is het afgelopen jaar planmatig met wisselend resultaat aan bovengenoemde 

aandachtgebieden gewerkt. Op basis van mondeling contact en schriftelijk verstrekte 

informatie van dit jaar is het volgende beeld ontstaan. 

Op het terrein van overbrenging zijn het afgelopen jaar opnieuw inspanningen verricht om 

het archiefdeel dat zich in Coevorden bevindt over te brengen naar Zwolle. Dit met het oog 

op de huidige risicovolle opslag in een niet goedgekeurde archiefbewaarplaats. Alvorens dit 

traject te starten is dit jaar een inventarisatie gemaakt van de aard en omvang van 

bestanddelen die voor verplaatsing in aanmerking komen. 

Er is met het oog op van de metadatering volgens MDTO actief ingezet op betrokkenheid bij 

de inrichting van Office 365. Daarnaast was er de veronderstelling dat er voldoende inbreng 

zou zijn om de terugvindbaarheid en het bewaarbeleid te waarborgen. Doordat de sturing 

van dit project tussentijds werd veranderd was er echter minder zicht op de informatie- of 

archiefwaardigheid. 

Voor dit jaar zijn er in overleg met andere waterschappen en met het oog op richtlijnen van 

het Nationaal Archief stappen gezet in het in kaart brengen van eventuele 

openbaarheidsbeperkingen. In het kader van de komende audit op de informatiepositie van 

het waterschap is er een instructie geschreven voor het uitvoerend personeel. 

3. Wat moet nog gebeuren? 

Er is, mede op verzoek van de secretaris-directeur, voor volgend jaar een audit in 

voorbereiding. Het is de bedoeling om daarmee een beter beeld van de situatie van het 

informatiebeheer bij het waterschap te krijgen. 
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Bij de strategische planning voor de langere termijn wordt gewerkt aan de hand van een 

kwaliteitssysteem en het Actieplan DIV (hoofdlijnen). De planning daarbij zal worden 

geconcretiseerd en met de provincie worden gedeeld. Wellicht dat de resultaten uit de 

beoogde audit hier ook een bijdrage aan kunnen leveren. 

Er wordt verder gezocht naar een oplossing voor de overbrenging van archieven naar de 

Collectie Overijssel ; de huurovereenkomst met de Saxenburgh groep dient heroverwogen te 

worden omdat de ruimte daar steeds minder voldoet aan de eisen. 

4. Beoordeling 

Mede gezien het vooralsnog uitblijven van concrete resultaten op bovengenoemde punten 

‘overbrenging’ en ‘bewaarstrategie’ zal voor 2022 als kwalificatie voldoende worden 

aangehouden. 

Aanvullend dient opgemerkt te worden dat er in de gemeente Steenwijkerland op termijn 

nieuwe archiefruimte beschikbaar komt. De archivaris is niet onwelwillend om daarin het 

archief van het voormalige waterschap Reest en Wieden op te nemen en daarvoor ook de 

bijbehorende dienstverlening te leveren. Dit zou voor het gebruik van dit archiefblok een 

enorme stimulans kunnen zijn, omdat een groot deel van het waterschap ook in die 

gemeente gelegen was. Publicatie van de inventarissen van het archief zou daar zeker ook 

een bijdrage aan kunnen leveren. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  


