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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 16 augustus 2018 heeft uw adviseur Informatiemanagement,                      de

provincie verzocht een positief advies te geven op de inhoud van het ‘Handboek Digitale

vervanging analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst West-Holland’. Dit Handboek is

opgesteld ter voorbereiding op de besluitvorming door uw dagelijks bestuur om over te gaan tot

vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties, die u ontvangt en verzendt

uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling, waarvoor u bent aangewezen als zorgdrager.

Tevens wilt u als dagelijks bestuur de vervanging laten gelden voor alle analoge

archiefbescheiden, die ontstaan in het kader van alle in mandaat uit te voeren gemeentelijke en

provinciale taken.

Op grond van artikel 26b van de Archiefregeling dient de zorgdrager een besluit tot vervanging te

nemen en dat vergezeld laten gaan van:

• Een Handboek Vervanging waarin de vervanging wordt verantwoord en

• Een positief advies van de archivaris van de betrokken zorgdragers over de

voorgenomen vervanging.

Conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) publiceert de desbetreffende zorgdrager het

besluit tot vervanging in de Staatscourant.

Tussen ODWH en de archiefinspecteur van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) heeft overleg

plaatsgevonden over de eisen die aan de vervangingsprocedure verbonden zijn, wat heeft geleid

tot dit Handboek Vervanging. De archiefinspecteur was bij dit overleg betrokken namens de

archivaris van de gemeente Leiden,  die benoemd is als archivaris van de ODWH als

gemeenschappelijke regeling.

Aangezien de omgevingsdienst ook over wenst te gaan tot de vervanging door digitale

reproducties van de analoge archiefbescheiden die worden ontvangen of verzonden in het kader

van de in mandaat uit te voeren gemeentelijke en provinciale taken zijn ook hun archivarissen om

advies gevraagd. De reden hiervoor is dat de colleges van B&W, respectievelijk Gedeputeerde
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Staten voor deze archiefbescheiden zorgdrager zijn en dit vervangingsbesluit moeten nemen na

een positief advies van hun archivaris.

 

Op basis van de inhoud van het Handboek Vervanging ODWH, versie 22 oktober 2018, kunnen

wij instemmen met de inhoud.

Wij wachten het verzoek van uw bestuur aan ons college af om als zorgdrager voor de

provinciale archiefbescheiden het benodigde vervangingsbesluit te nemen. U kunt dit verzoek via

onze provinciearchivaris aan ons richten.

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

               

Provinciearchivaris


Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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