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Kernboodschap  De bestaande Gemeenschappelijk Regeling Noord-Hollands Archief (NHA) waarin 
Haarlem deelneemt behelst de dienstverlening van het NHA op het gebied van 
analoge archivering. 
 
De additionele DVO betreft extra dienstverlening op het gebied van digitale 
archivering op basis van het e-Depot. Hiervoor is de vorm van een DVO 
noodzakelijk om te voorkomen dat de statuten van de GR moeten worden 
aangepast. 
 
De ontwikkeling van het e-Depot is de afgelopen 4 jaar bekostigd door het Rijk. 
Recent is landelijk een tarievenstelsel afgesproken door de Regionaal Historische 
Centra en het Nationaal Archief over het gebruik van het e-Depot waarbij deze 
kosten in rekening gebracht worden bij de deelnemers en DVO partners.  

 
Het ter beschikking stellen van het e-Depot past binnen de dienstverlening van het 
NHA aan de deelnemers en DVO partners en sluit aan op de businesscase die in 
2014 is uitgevoerd met de gemeente Haarlem. 
 

In de goedgekeurde meerjarenbegroting 2019-2023 is reeds rekening gehouden 

met de extra kosten gerelateerd aan de DVO. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de ondertekening van de dienstverleningsovereen-

komst (DVO) tussen de gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief 
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de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Het Noord Hollands Archief (NHA) is het regionaal historisch centrum voor Haarlem en de regio. De 
gemeente Haarlem heeft het NHA aangewezen als gemeentelijke archiefbewaarplaats (conform 
Archiefwet en Archiefverordening). De komende jaren richt het NHA zich steeds meer op de digitale 
dienstverlening aan overheidspartners, met in het bijzonder de aansluiting op het e-Depot, de 
digitale vorm van de archiefbewaarplaats.  
 
De ontwikkeling van het e-Depot is de afgelopen 4 jaar bekostigd door het Rijk. Recent is landelijk 
een tarievenstelsel afgesproken door de Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief over 
het gebruik van het e-Depot. De structurele kosten hiervoor zijn zowel opgenomen in de begroting 
van het NHA als in de begroting van de gemeente Haarlem.  
 

De extra dienstverlening op het gebied van digitale archivering op basis van het e-Depot vraagt om 

een extra DVO om te voorkomen dat de statuten van de GR moeten worden aangepast. De nieuwe 

DVO is geanalyseerd en recent toegelicht door het NHA. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Akkoord te gaan met de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen 

de gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief 

 

3. Beoogd resultaat 
De dienstverlening op het gebied van analoge archivering wordt uitgebreid met de archivering van 
digitale informatie. Hiermee blijft de gemeente Haarlem voldoen aan de wettelijke verplichting om 
haar archiefwaardige informatie tijdig over te brengen naar de aangewezen archiefbewaarplaats, het 
NHA. 

 

Door de structurele bijdrage vanaf 2019 kan Haarlem invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling 

van deze faciliteit en kan hier structureel gebruik van gaan maken.  

 

4. Argumenten 
De afgelopen jaren heeft het NHA gewerkt aan een digitale archiefbewaarplaats, ook wel e-Depot 
genoemd. Het e-Depot van het NHA is gebaseerd op het gebruik van het Rijks e-Depot van het 
Nationaal Archief. Haarlem heeft hier in 2014 een pilot mee gedaan en heeft feed-back geleverd voor 
de verdere ontwikkeling ervan.  
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Tot nu toe werden de kosten voor de ontwikkeling van het e-Depot gedekt door bijdragen van het 
Rijk en de bestemmingsreserve projecten. Voor de ingebruikname van het e-Depot is recent landelijk 
een tarievenstelsel afgesproken door de Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief. Als 
deelnemer aan de GR geldt voor Haarlem een aangepast  tarief van € 1,38 per inwoner.  
 
Vanaf 2019 wordt het e-Depot stapsgewijs worden uitgerold. Als gevolg van het per 1 januari 2018 
ingegane “Besluit Vervanging” wordt binnen de gemeente Haarlem alleen nog digitale te archiveren 
informatie vervaardigd. Als partner binnen de gemeenschappelijke regeling gaat daarom ook 
Haarlem gebruik  maken van de e-Depot voorziening.  De gemeente Haarlem moet daarvoor een 
aantal essentiële werkzaamheden en inspanningen verrichten om tot een succesvol gebruik van het 
e-Depot te komen. Daarom is er tussen het NHA en de gemeente Haarlem afgesproken de 
structurele bijdrage voor de aansluiting op en het gebruik van het e-Depot van € 218.940,- per jaar 
pas in 2022 volledig te gaan betalen en dit in 4 stappen te bereiken: 
 

 voor 2019: 40% van € 218.940,- zijnde € 87.576,- 
 voor 2020: 60% van € 218.940,- zijnde € 131.364,- 
 voor 2021: 80% van € 218.940,- zijnde € 175.152,- 
 vanaf 2022: 100% van € 218.940,- 

 
Naast de bijdrage voor de aansluiting op en het gebruik van het e-Depot zijn er ook structurele 
kosten aan de kant van Haarlem nodig om te kunnen aansluiten op het e-Depot. Deze worden 
ingeschat op € 20.000,- per jaar.  
 
De structurele kosten hiervoor zijn zowel opgenomen in de begroting van het NHA als in de begroting 
van de gemeente Haarlem. De kosten voor deze incidentele projectactiviteiten voor de voorbereiding 
van de aansluiting op het e-Depot zijn ook opgenomen in de Haarlemse begroting van 2019. 
 

De e-Depot voorziening van het NHA met daarin de nieuwe tarievenstructuur voor digitale 

archivering past binnen het informatiebeleid “Transparant en Veilig” van de gemeente Haarlem. De 

gesprekken tussen de directeur van het NHA en de gemeente Haarlem met betrekking tot de e-

Depot voorziening zijn recent afgerond.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De extra dienstverlening op het gebied van digitale archivering op basis van het e-Depot vraagt om 

een extra DVO om te voorkomen dat de statuten van de GR moeten worden aangepast. De nieuwe 

DVO is geanalyseerd en recent toegelicht door het NHA.  

 

De gemeente Haarlem heeft de budgettaire consequenties voor de incidentele en structurele kosten 

voor digitale archivering € 218.940 opgenomen in de programmabegroting vanaf 2019. 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming door het College zal de nieuwe DVO worden ondertekend. De DVO treedt met 

terugwerkende kracht in werking  op 1 januari 2019. 
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7. Bijlage 

Bijlage 1: DVO Haarlem – NHA 

 

 

 


