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Geacht college,

Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) loopt sinds enige tijd een traject om

de werkprocessen digitaal in te richten. Onderdeel daarvan is het vervangen van de fysieke

archiefbescheiden door digitale reproducties. Dit betreft zowel de archiefbescheiden van

de gemeenschappelijke regeling zelf als de archiefbescheiden die OZHZ ontvangt of verzendt

in het kader van de gemandateerde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en

handhaving. Met het oog op vervanging van de archiefbescheiden van de gemandateerde taken

verzoeken wij u op grond van artikel 7 van de Archiefwet een vervangingsbesluit te nemen.

De achtergrond van ons verzoek is als volgt.

OZHZ werkt sinds 18 november 2015 met het zaaksysteem Decos JOIN. Dit systeem maakt

het mogelijk om documenten digitaal duurzaam op te slaan, te onderhouden en door te zetten naar

behandelaars. DECOS JOIN voldoet aan de norm NEN 2082 waarin de eisen voor functionaliteit

van informatie- en archiefmanagement zijn beschreven. Bij de inrichting van het systeem destijds

is rekening gehouden met de eisen voor toekomstige vervanging van fysieke archiefbescheiden

voor digitale reproducties en voor een digitaal duurzame beheeromgeving.

De voorbereidingen van het vervangingstraject zijn inmiddels zo ver gevorderd dat de gemeente-

archivaris van Dordrecht (het Regionaal Archief Dordrecht ofwel het RAD), mede als archivaris

van de gemeenschappelijke regeling van OZHZ, heeft ingestemd met de wijze waarop de fysieke

archiefbescheiden zullen worden vervangen door digitale reproducties. Dit is vastgelegd in het

Handboek Vervanging Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, versie 4.0 van 5 september 2017.

Ook de archivarissen van de organisaties die niet bij het RAD zijn aangesloten (i.c. de provincie

Zuid-Holland en de gemeenten Gorinchem (mede namens Giessenlanden en Leerdam) en Zederik

hebben laten weten akkoord te zijn met het handboek. Het handboek geeft de technische en
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procedurele wijze aan waarop de vervanging plaats zal vinden, overeenkomstig de op grond van

de archiefwetgeving aan digitale vervanging te stellen eisen. Onderwerpen die in het handboek aan

bod komen zijn onder andere het scanproces, het vernietigingsproces, de beeldkwaliteit,

de technische infrastructuur en wijzigingenbeheer.

Het handboek bevat de onderbouwing voor het te nemen vervangingsbesluit, en is er onlosmakelijk

mee verbonden. Alvorens daadwerkelijk tot vervanging van de archiefbescheiden in het kader van

de gemandateerde taken kan worden overgegaan dienen de zorgdragers, i.c. de colleges van

burgemeester en wethouders in Zuid-Holland Zuid en het college van Gedeputeerde Staten, een

vervangingsbesluit te nemen. Het dagelijks bestuur van OZHZ heeft reeds een vervangingsbesluit

genomen voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling.

Gelet op de verdere planning van het traject verzoeken wij u het vervangingsbesluit bij voorkeur

voor 1 december 2017 te nemen en overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht bekend te

maken.

Een model-vervangingsbesluit, het genoemde handboek en overige van belang zijnde documenten

hebben wij via de mail aan uw ambtelijke organisatie beschikbaar gesteld.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur,

Drs. J.J. Cats

Plv. directeur
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