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Op grond van artil<el 6 lid 2 van de arcliiefverordening provincie Zeeland 2014 brengt ons college eenmaal
per jaar aan Provinciale Staten verslag uit omtrent hetgeen wij hebben verricht ter uitvoering van artikel 27
van de Archiefwet. Dit jaarverslag is onderdeel van de verantwoording van Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten over de bestuurlijke zorg voor de informatiehuishouding en het archiefbeheer van de
provinciale organen.
In september 2015 is mevrouw H. van Aalst van het Zeeuws Archief door Gedeputeerde Staten benoemd
tot provinciearchivaris. De periode september-december 2015 is door de provinciearchivaris te kort geacht
om een volledig beeld te krijgen van de actuele stand van zaken rondom het informatiebeheer van de
provincie Zeeland. In het jaarverslag over de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Zeeuws
Archief en Provincie Zeeland, dat door het Zeeuws Archief is opgesteld en aan ons college is aangeboden,
wordt in het hoofdstuk "Inspectie en advisering" kort ingegaan op het toezicht van de provinciearchivaris in
2015. Dit onderdeel van de DVO-rapportage (zie bijlage 1) beschouwen wij voor dit jaar als jaarverslag van
de provinciearchivaris en bieden wij u hierbij ter kennisneming aan.
Naast het jaarverslag informeren wij u over de volgende relevante ontwikkelingen op het gebied van het
informatiebeheer in 2015:
Het Beleidskader Informatiebeveiliging Provincie Zeeland 2015-2018 is op 27 januari 2015 door ons
college vastgesteld;
Het Informatiebeleid Provincie Zeeland 2015-2018 is 1 december 2015 door ons college vastgesteld;
De aanbesteding van de bewerking van archieven is in gang gezet, zodat in 2016 en 2017 de achter
standen, genoemd in het jaarverslag 2014, kunnen worden weggewerkt;
Er is een project Digitaal Op Orde gestart, dat moet leiden tot digitalisering van de documentaire in
formatiestromen;
De fysieke beveiliging van de archiefruimten is verbeterd.
Met deze acties heeft de organisatie ons inziens een aantal belangrijke stappen ter verbetering van onze
informatiehuishouding gezet, waarmee in 2016 wordt verdergegaan.
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Jaarverslag provinciearchivaris (onderdeel van Zeeuws Archief - Provincie Zeeland jaarverslag
DVO 2015,18 april 2016)
Inspectie en advisering
In september werd het Zeeuws Archief door Gedeputeerde Staten benoemd tot provinciearchivaris, waar
mee het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de provincie nu ook bij het Zeeuws
Archief is belegd.
In de jaarverslagen die over de jaren 2012-2013 en 2014 door de voormalige provinciearchivaris gemaakt
zijn, wordt een aantal knelpunten benoemd. Op hoofdlijnen ging het om:
het ontbreken van adequaat informatiebeleid
het ontbreken van adequate informatiebeveiliging
achterstanden bij de overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats.
De periode september-december 2015 was te kort om een volledig beeld te krijgen van de actuele stand
van zaken rondom het informatiebeheer van de provincie Zeeland in het algemeen, en de oplossing van
de genoemde knelpunten in het bijzonder. Wel is uit een aantal gesprekken met provinciale medewerkers
gebleken dat er sinds het verschijnen van beide rapportages belangrijke stappen gezet zijn en worden om
de benoemde knelpunten op te lossen. De bewerking van de over te brengen archieven is aanbesteed en
zal naar verwachting voor 1 januari 2017 worden afgerond. Nieuw vastgesteld informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid worden momenteel geïmplementeerd. Begin 2016 zijn er afspraken gemaakt met
betrekking tot het toezicht op en de advisering over de provinciale informatiehuishouding door het Zeeuws
Archief. Hierbij wordt primair gewerkt aan het leren kennen van de provinciale organisatie zodat het Team
Inspectie van het Zeeuws Archief zich een beeld van de werkwijze ten aanzien van het informatiebeheer
bij de provincie kan vormen. Daarnaast zal een onderzoek worden gestart waarin aan de hand van een
aantal kritische prestatie indicatoren wordt getoetst in hoeverre de provincie inmiddels voldoet aan de wet
en regelgeving omtrent informatiebeheer.
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