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Geacht bestuur, 

Met deze brief geef ik gevolg aan mijn voornemen om aan de besturen van de 
Regionale Historische Centre (RHC's) mijn positie ten aanzien van het 
voorgenomen uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen nader uiteen te 
zetten. Dit voornemen maakte ik eerder kenbaar in mijn brief aan de provincie en 
gemeente Utrecht van 26 april jl. over dit onderwerp, die ik u in afschrift heb 
toegestuurd. 
Tevens wil ik u hierbij mijn voorstellen doen voor de vervolgstappen en u 
informeren over de gewijzigde planning van dit uittreden. 

Continuiteit 
Bij het aangaan van onze samenwerking wilden wij als samenwerkende 
overheden de rijksarchieven in de provincies en de archieven van decentrale 
overheden professioneler beheren, de middelen efficie.nter inzetten en met de 
archiefcoliecties een zo breed mogelijk publiek bereiken. Hierin zijn we naar mijn 
overtuiging goeddeels geslaagd. Vele belangstellenden, zowel het brede publiek 
als onderzoekers en andere professionele gebruikers, weten de weg naar het RHC 
te vinden. 
De digitalisering van de informatiehuishouding heeft inmiddels geleid tot een 
centralisering van de voorzieningen bij het Rijk. Het zwaartepunt van de digitale 
dienstverlening van het Nationaal Archief komt als gevolg hiervan te liggen bij de 
Rijksoverheid. Dit was een belangrijke overweging bij het voornemen om uit te 
treden uit.de  gemeenschappelijke regelingen van de RHC's. 
De RHC's spelen hierop in met eigen voorzieningen voor een e-depot en kunnen 
hiervoor rnede gebruik maken van de financiele middelen die mijn 
ambtsvoorganger eenmalig heeft toegekend voor aanloopkosten. Hierdoor kunnen 
de RHC's de digitale toegankelijkheid van de archieven vergroten en tevens 
bijdragen aan een betrouwbare digitale informatiehuishouding van de overheid. 
Ik ondersteun deze rot en betekenis van de RHC's van harte. Het wetsvoorstel 
van de Archiefwet 2021 biedt een grondslag om na mijn uittreden uit de 
gemeenschappelijke regelingen de verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
archiefbescheiden van het Rijk aan u over te dragen. Deze grondslag maakt 
tevens mogelijk om de RHC's een specifieke uitkering te verschaffen om de 
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kosten van het beheer te dekken. Van mijn uittreden verwacht ik den ook voor de 
RHC's goon negatieve financiele effecten. 
Het Nationaal Archief zet met u de afstemming over het beheer van de 
(rijks)collecties voort. Over vraagstukken zoals,de omgang met hybride archief en 
overbrenging kunt u collegiaal over!eg voeren. iiitgangspunt is dat de conecties 
zovvel voor als na mijn uittreden onverminderd teedankelijk zijn voor het publiek. 

Bestuurlijke afspraak 
Ik begrijp good dat de RHC's zicht willen houden op hun toekomst en 
ontwikkelingsmogelijkheden en graag concreet gemaakt zien dat hot Rijk met het 
uittreden uit de gerneenschappelijke regelingen de handen van de P,HC's niet 
aftrekt. Zo zou een bestuurlijke afspraak in die behoefte kunnen voorzien. 
Het maken van eon dergelijke afspraak lijkt mij een goede zaak. Hiermee geven 
wij als ondertekenaars het signaal onze samenwerking te zien als eon die geldt 
voor de langere termijn. Bovendien kan zo'n afspraak bijdragen aan het 
vertrouwen van zov,tel bestaande als rnogelijke nieuwe partners in de 
demeenschappe.lijke regeling en in de samenwerking am de archiefcellocties voor 
het publiek toegankelijk te maken. Nieuwe partners kunnen bijdragen can eon 
robuust bestuur, een brede vertegenwoordiging uit de omgeving en een stevige 
financiele basis van het RHC. 
Ik neem dan oak graag binnenkort het initiatief cm samen met u to kcmen tot 
zo'n bestuurlijke afspraak, die is gericht op de duurzaamheid van de 
samenwerking. 

Tijdpad 
In eerdere communicate met de RHC's is steeds uitgegaan van 1 januari 2024 als 
de datum van het voorgenomen uittreden. Zoals mondeling can dtecteuren en 
besturen van de RHC's al is gemeld, is doze datum inmiddels met een jaar 
opgeschoven. Dit hangt semen met de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel van de Archiefwet 2021, die meer tijd vergt dan was vocrzien. De 
bijgestelde voorgenomen datum van uittreden is hierdoor 1 januari 2025. 
Enerzijds kan doze datum ruimere mogelijkheid bieden tot voorbereiding en 
communicate. Anderzijds hoeft het geen belemmering te vormen, indien nieuvide 
partners al voor die datum willen toetreden tot de publieke sarnenwerking. 
Overigens schuift hiermee oak het formele bes!uit tot uittreden op. Zodra meer 
hierover bekend is, zal 	u informeron. 

Tot slot 
Met deze brief hoop ik u mijn positie en voornemens ten aanzien van het 
uittreden uit de gerneenschappelijke regelingen te hebben verdiAelijkt. Met 
daarenboven eon bestuurlijke afspraak hoop ik Let het oogpunt van het publieke 
belang van onze archlefcollectles met u uit te megen zien naar een 'duurzame 
relatie en samenwerking. 
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