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Onderwerp: extern technisch beheer van digitale 'niet-overgedragen provinciale
Archiefbescheiden'
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het thema 'beheer van externe data-opslag' ter uitvoering
van het besluit dat wij op 10 april 2018 hebben genomen.

Met de vaststelling van de 'Archiefverordening provincie Drenthe 2013' is de zorg van
het archief belegd bij uw Staten. Conform deze verordening bepalen uw Staten op
welke locatie archiefstukken worden opgeslagen en wie het technische en inhou-
delijke beheer uitvoert. Steeds meer opslag vindt buiten het provinciehuis plaats. Dit
komt doordat we steeds meer gebruik maken van 'cloud-oplossingen'.

ln artikel 7 van de Archiefverordening van de provincie Drenthe is bepaald dat
uw Staten voorschriften vaststellen voor het beheer van de archiefbescheiden van
provinciale organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
Praktische afspraken inzake het informatiebeheer staan in het'Besluit lnformatiebe-
heer provincie Drenthe 2O14'.

Alle provinciale archiefstukken worden onder verantwoordelijkheid van de provincie
beheerd. Bijde zogenaamde digitale'niet-overgebrachte provinciale archief-
bescheiden'gaat het om provinciale archiefstukken die een rol spelen in de actuele
bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld GS-nota's, verordeningen, memo's of informatie in

applicaties.

Wij hebben besloten om het technische beheer van de digitale 'niet-overgebrachte
provinciale archiefbescheiden' uit te besteden.
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Wij hebben hiervoor gekozen omdat het voor een externe technische beheerder een-
voudiger is te voldoen aan het'2417 beheer'. Ook sluit het uitbesteden van het tech-
nische beheer aan op het steeds vaker extern opslaan van gegevens. Bij de 'web-ba-
sed'applicaties van tegenwoordig is dit aan de orde.

Het inrichten van een opslagvoorziening en het vullen met informatie hiervan gebeurt
door de opdrachtgever, provincie Drenthe. Het zorgen dat de informatie goed in de
opslag blijft staan, de informatie eruit gehaald kan worden en beschikbaar blijft, zal bij
externe opslag voortaan een taak zijn van de externe technische beheerder.

Een externe technische beheerder van de digitale 'niet-overgedragen provinciale
Archiefbescheiden' moet veilig werken én conform de wettelijke normen. Het risico dat
dit niet gebeurt wordt geminimaliseerd door de veiligheidseisen en wettelijke normen
als eis op te nemen in de beheerdersovereenkomsten en periodiek de naleving ervan
te toetsen. De gegevens worden uitsluitend op Europees grondgebied bewaard.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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