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Advies van de bestuurlijke commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken aan het college
van dijkgraaf en heemraden:
De commissie is akkoord met het voorstel en adviseert dit als hamerstuk aan het algemeen
bestuur voor te leggen.
Reactie van het college van dijkgraaf en heemraden:
Het voorstel wordt ongewijzigd voorgelegd aan het algemeen bestuur.
Advies
1. De Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018 vast te stellen;
Inleiding
De Archiefwet schrijft voor dat archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten
worden gehouden. Om dat doel te bereiken zijn in lagere regelgeving voorschriften
opgenomen, waaronder de regelgeving binnen het waterschap. De actuele
Archiefverordening van Waterschap Rijn en IJssel dateert uit 2012 en is inmiddels gedateerd.
Daarin ontbreekt bijvoorbeeld een instructie voor het toe te passen kwaliteitssysteem en een
regeling voor digitale archiefbescheiden.
Het is aan het algemeen bestuur om een gewijzigde verordening vast te stellen. Het dagelijks
bestuur moet vervolgens zorgdragen voor de uitvoering en toepassing en daartoe zal het
Besluit informatiebeheer uit 2012 moeten worden vervangen.
Tevens moet een Aanwijzings- en benoemingsbesluit worden genomen ten behoeve van de
waterschapsarchivaris en de archiefbewaarplaats. In dit besluit wordt onder andere als
archiefbewaarplaats voor digitale archiefbescheiden de e-depot voorziening onder beheer
van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers aangewezen.
Eerder genomen besluiten
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 november 2012 de Archiefverordening
Waterschap Rijn en IJssel 2012 vastgesteld.
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 17 juli 2012 het Besluit
Informatiebeheer Waterschap Rijn en IJssel 2012 vastgesteld.
Het algemeen bestuur heeft op 6 mei 2014 ingestemd met het aangaan van een
dienstverleningsovereenkomst Archiefzorg met het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers
en tevens een nieuwe waterschapsarchivaris benoemd.

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering d.d. 23 oktober 2018
besloten:
1.
Het Besluit informatiebeheer Waterschap Rijn en IJssel 2018 vast te laten stellen,
onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur van de
Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018;
2.
Het Aanwijzings- en benoemingsbesluit waterschapsarchivaris en archiefbewaarplaats
Waterschap Rijn en IJssel 2018 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling door
het algemeen bestuur van de Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018.
Onderbouwing
1.1 De huidige Archiefverordening is niet meer actueel.
De huidige Archiefverordening dateert van 13 november 2012. Enkele artikelen die hierin zijn
opgenomen zijn niet meer correct. Voort ontbreekt er onder meer een artikel over een toe te
passen kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden. Het voorgestelde concept
voor de verordening sluit aan op een door de Branchevereniging Archiefinstellingen
Nederland (BRAIN) vastgesteld model.
1.2 De aanwijzing van de archiefbewaarplaats is veranderd.
In de huidige Archiefverordening is de aanwijzing van de archiefbewaarplaats integraal
opgenomen. Conform een aanbeveling hieromtrent van onze waterschapsarchivaris verdient
het de voorkeur om die aanwijzing in een separaat aanwijzingsbesluit op te nemen. Daarmee
wordt het mogelijk voor het dagelijks bestuur om slagvaardig en flexibel te handelen mocht er
behoefte zijn aan een andere (aanvullende) bewaarplaats.
1.3 Voor digitale archiefbescheiden is het e-depot onder beheer van het Erfgoed Centrum
Achterhoek en Liemers aangewezen.
De afgelopen jaren is door digitalisering digitaal archief ontstaan. Digitaal archief vraagt om
een andere wijze van beheer dan analoog (papieren) archief. Een voorbeeld hiervan is het
duurzaam toegankelijk houden van digitale archiefbescheiden in een snel veranderende
digitale omgeving. Het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers beheert een e-depot
(elektronische depot) dat voldoet aan de wettelijk eisen voor het beheren en toegankelijk
houden van digitale archiefbescheiden.
Kosten
nihil
Kanttekeningen
n.v.t.
Juridische consequentie
De Inspraakverordening Rijn en IJssel is van toepassing op het vaststellen van de
Archiefverordening Rijn en IJssel 2018 (art. 2 lid 2). Dat betekent dat afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (art. 3). De ontwerpverordening moet voor
eenieder ter inzage liggen gedurende zes weken en wordt gepubliceerd in het digitale
Waterschapsblad. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.
Na beoordeling en verwerking van de eventuele ingediende zienswijzen moet de verordening
door het algemeen bestuur worden vastgesteld.
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Communicatie
Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland dient te worden geïnformeerd over de
vastgestelde archiefverordening.
De vastgestelde archiefverordening en de genomen besluiten worden gepubliceerd op
Overheid.nl in het Waterschapsblad.
De waterschapsarchivaris wordt op de hoogte gebracht van de vastgestelde verordening en
van de genomen besluiten.
Verdere actieve communicatie is niet van toepassing.
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