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Onderwerp: lnvulling horizontaal toezicht op provinciale archiefzorg

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u over de invulling van de provinciale archiefzorg na wijziging
van de Archieñryet 1995 en over de toekomstige aanpassing van de provinciale

archiefuerordening 1996 als een gevolg hiervan.

Per 1 januari 2013 heeft de provincie als nieuwe wettelijke taak gekregen de zorg voor
de eigen sinds 1801 gevormde historische archieven. Voorheen was dit een taak van
het Rijk. U hebt een controlerende rol ten aanzien van onze archieñruettelijke taak,
waarover wij aan u verantwoording afleggen. Het belang van het horizontale toezicht
is vergroot in het dualisme, wat legitimeert dat het interbestuurlijk toezicht (lBT) meer
op afstand is komen te staan. Het Rijk geeft aan haar IBT op de provinciale archief-
zorg niet actief te zullen vervullen.

Provinciearchivaris benoemd
Om de archiefwettelijke taak volwaardig uit te voeren, hebben wij per 1 januari 2013 in
onze eigen organisatie een provinciearchivaris met een diploma archivistiek benoemd.
Deze provinciearchivaris is verantwoordelijk voor twee taken. Enerzijds het beheer
van de historische provinciale archieven van 20 jaar en ouder in de archiefbewaar-
plaats en anderzijds het archieftoezicht op de intern door de provinciale diensten
beheerde jonge archieven.

Uitvoerend beheer openbare provinciale archieven in delegatie
Een deel van onze nieuwe wettelijke taak, namelijk de uitvoering van het beheer van
de openbare, historische provinciale archieven delegeren wij voor de duur van het
Bestuursakkoord aan het Drents Archief. De provinciearchivaris is formeel
(ei nd)vera ntwoordel ij k.
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Dit betekent dat de provincie zich niet mengt in de bedrijfsvoering van het Drents
Archief, maar tegelijkertijd wel invloed houdt op het gevoerde beheer van over-
gebrachte provinciale archieven in de archiefbewaarplaats. Om verantwoordelijkheden
duidelijk te beleggen, sluiten wij een dienstverleningsovereenkomst af met het Drents
Archief.

Aanpassen provinciale archiefverordening
Als vervolgstap wordt de provinciale archiefuerordening aangepast, en besluitvormend
aan u voorgelegd in het eerste kwartaal van2013. De huidige Archiefverordening
provincie Drenthe 1996 handelt conform de oude situatie over zowel interne als
externe toezichtstaken. Deze laatste zullen worden meegenomen bij de nieuwe invul-
ling van alle interbestuurlijke toezichtstaken door de provincie. De per 1 januari 2013
gewijzigde Archiefiruet 1995 bepaalt dat uw Staten een verordening moeten vaststellen
voor de provinciale archiefzorg en het interne toezicht door de provincie-archivaris.

Retatie tot interbestuurlijk archieftoezichtlop gemeenten en waterschappen
Wij blijven het interbestuurlijk toezicht uitvoeren op archieven bijgemeenten en water-
schappen in Drenthe, gebaseerd op de generieke bepalingen uit de Gemeentewet
(artikel 124). Reality checks en beoordelingen op taakverwaarlozing in de verslagen
van het horizontale toezicht door gemeenten en waterschappen zelf komen in de
plaats van (fysiek) uitgevoerde interbestuurlijke inspecties.

Wij vertrouwen erop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten

secretaris

Bijlage(n):
/coll.

Op basis van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt), die in werking is getreden op
1 oktober 2012, is het interbestuurlijk toezicht op de naleving van de archiefiretgeving
gewaarborgd.


