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Inleiding 

In dit document breng ik, als waterschapsarchivaris verslag uit aan het college van Dijkgraaf en 

Heemraden van het Waterschap Vallei en Veluwe, over de uitoefening van het toezicht op het beheer 

van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, zoals vastgesteld in 

artikel 20 van de Archiefverordening.  

Toezicht en advisering 

In 2020 hebben Dennis van Noort (als adviseur informatiebeheer en toezichthouder) en Marjan 

Hartsuiker (als adviseur vernietiging en overbrenging) regulier overleg gevoerd met teamleider Rien 

van Ravenhorst en senior medewerker DIV Chantal Brugman (beiden van team DIV) en Richard de 

Klerk, beleidsmedewerker van team Informatisering. In dit regulier overleg zijn onderstaande 

onderwerpen besproken. 

 

Marktconsultatie DMS-RMA en Zaaksysteemfunctionaliteit 

Voor de marktconsultatie DMS RMA en zaaksysteem is op basis van het programma van eisen naast 

het reguliere overleg apart overleg gevoerd. Tevens zijn door de adviseurs van het Gelders Archief de 

eisen beoordeeld ten aanzien van informatiebeheer en de processen selectie, vernietiging en 

overbrenging van archiefbescheiden. Hierin is voornamelijk getoetst op opname van de juiste eisen 

conform de archief wettelijke kaders. De aanpak, de betrokkenheid en de samenwerking hierin was 

ons inziens zeer positief. In 2021 zal het Gelders Archief verder in gesprek gaan met het waterschap 

over de aanbesteding van een nieuw DMS RMA en zaaksysteem en vervanging van Verseon. 

Aandachtspunt hierbij is de verdere digitalisering en mogelijke toekomstige aansluiting op een e-

Depotvoorziening t.b.v. overbrenging van digitale archiefbescheiden. 

 

Archieven Veenraadschap van de Gelderse en Stichtse Venen 

Het veenraadschapsarchief is eigendom van het waterschap maar is in permanente bruikleen gegeven 

aan de gemeente Veenendaal. De gemeentearchivaris van Veenendaal heeft het waterschap 

geïnformeerd over de staat waarin dit archief verkeert. Bij een bezoek aan de archiefbewaarplaats van 

Veenendaal is geconstateerd dat het archief in matig tot slechte staat verkeerd en dat restauratie op 

korte termijn wenselijk en noodzakelijk is. Er is afgesproken dat eerst een volledige inventarisatie van 

de staat van het archief plaatsvindt op basis waarvan een offerte voor restauratie opgevraagd kan 

worden. Dit proces zal in samenspraak tussen de Gemeente Veenendaal en het Waterschap worden 

opgepakt. In 2021 blijf ik graag op de hoogte van de (vervolg)stappen die genomen worden. 

 

Migratie vergunningen van Verseon naar Powerbrowser 

In 2020 heeft de afdeling vergunningverlening en handhaving de intentie uitgesproken de 

vergunningendossiers te migreren vanuit Verseon naar Powerbrowser. Vanwege de complexiteit en de 

kosten is eind 2020 besloten van een migratie af te zien. Mocht alsnog over worden gegaan tot 

migratie van de vergunningendossiers dan is het Gelders Archief graag betrokken bij dit proces gezien 

de risico’s die hieraan verbonden zijn m.b.t. informatiebeheer en duurzame toegankelijkheid. 

Vernietiging archiefbescheiden 
In 2019 is een machtiging tot vernietiging afgegeven voor te vernietigen archiefbescheiden van 

Heemraadschap van de Rivier de Eem (1616-1948, bloknummer 1956) en College van de Slaperdijk 

(1652-1948, bloknummer 1957, conform het Besluit Informatiebeheer Waterschap Vallei en Veluwe. 

Hiervan is in maart 2020 een verklaring van vernietiging opgemaakt.  

Toezicht 2021 
In het regulier overleg worden de archiefinhoudelijke aandachts- en actiepunten voor 2021 besproken 

op basis van de archief KPI 2020 en de actuele vraagstukken van het waterschap. Hieruit komt een in 
samenspraak en op maat gemaakt toezichtsplan met activiteitenmatrix voort.  

 


