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Onderwerp: Driejarige pilot met het Drents Archief om te komen tot een 

e-depot

Status: .Ter informatie

Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over de samenwerking met het Drents Archief in de 

vorm van een driejarige pilot om te komen tot een e-depot. 

Volgens de Archiefwet zijn wij verplicht provinciale archiefbescheiden te ver

werven, duurzaam en eenduidig te beheren, te behouden en effectief te ont

sluiten en beschikbaar te stellen om zo het Drents Cultureel erfgoed veilig te 

stellen en hergebruik ervan mogelijk te maken. Naast fysieke archiefbescheiden 

geldt dit ook voor digitale archiefbescheiden. De provincie Drenthe legt in toene

mende mate haar handelingen digitaal vast. Verschillende werkprocessen ver

lopen zelfs geheel digitaal. Voor digitale informatieobjecten moet nog een voor

ziening getroffen worden om duurzaam beheer van die informatie te garan

deren. Dit wordt aangeduid als e-depot. Een voorziening voor digitale infor

matieobjecten voor de lange termijn bestaat nog niet. Daarom starten wij een 

driejarige pilot met het Drents Archief. 

Kennis op gebied van het beheer van e-depots is zeer schaars; het is een nieuwe 

ontwikkeling waar veel specifieke kennis voor nodig is om de taken op dat 

gebied naar behoren te kunnen uitvoeren. Zelf een eigen e-depot ontwikkelen is 

niet wenselijk aangezien wij hiervoor apart capaciteit en middelen zouden 

moeten optuigen, zowel nu tijdens de ontwikkelingsfase als tijdens het beheer 

later. Bovendien bevindt zich bij het Drents Archief de door de provincie aan

gewezen archiefbewaarplaats voor fysieke informatie. In lijn daarmee is verkend 

of ook het e-depot bij het Drents Archief kan worden ondergebracht. 
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Het Drents Archief heeft de kennis om het e-depot in te richten, te vullen, de 

applicatie en de digitale archieven te beheren. Gedurende deze pilot kunnen wij 

gebruik maken van elkaars kennis, kunde en ervaring en tegelijk onze eigen 

kennis verder opbouwen en vergroten. Tijdens de pilot wordt het e-depot ont

wikkeld op basis van verschillende soorten informatie van de provincie en de 

gemeenten Meppel en Emmen. Door deze gevarieerde input ontstaat een 

e-depot dat in de volle breedte geschikt is om digitale archieven te beheren en te

raadplegen en een aanwinst voor Drenthe; het wordt namelijk eenvoudig voor

alle Drentse gemeenten en de provincie om aan te sluiten bij het e-depot,

wanneer zij en wij dit willen.

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 

th/coll. 


