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Rapportage Project: e-Depot in productie! 
 



 

 2 

 

Inhoudsopgave 
 
 
 
1. Managementsamenvatting .................................................................................. 3 

2. Aanleiding ............................................................................................................ 3 
3. Doel ..................................................................................................................... 4 
4. Afbakening van het project .................................................................................. 4 
5. Aanpak en resultaten van het project .................................................................. 5 
6. Communicatie-activiteiten ................................................................................... 6 

7. Afhankelijkheden project ..................................................................................... 6 

8. Planning en uren ................................................................................................. 8 

9. Mijlpalen .............................................................................................................. 8 
10. Kosten .............................................................................................................. 8 
11. Afstemming ...................................................................................................... 8 
12. Bevindingen ..................................................................................................... 9 

13. Aanbevelingen ............................................................................................... 11 
Bijlage 2: Verklaring van overbrenging ..................................................................... 12 

Bijlage verklaring van overbrenging Provinciaal Blad Provincie Noord-Holland ....... 13 

 
  



 

 3 

 

1. Managementsamenvatting 

 
De Provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief hebben zich tot doel gesteld om te 
onderzoeken of digitale documentaire informatie uit het zaaksysteem overgebracht kan worden naar 
het Rijks e-Depot. De gehele keten door het Nationaal Archief ontwikkelde Rijks e-Depot is nog niet 
gereed. In gezamenlijkheid is daarom besloten om pragmatisch naar de al beschikbare 
mogelijkheden te kijken. Zo is er uitgegaan van het meest recente vastgestelde informatiemodel dat 
de richtlijnen voor metadata voorschrijft. Het Noord-Hollands Archief heeft zelf een toegang op het 
e-Depot laten ontwikkelen zodat de opgenomen informatie doorzoekbaar is en getoond kan worden. 
Bij de opname van de informatie bleek dat het nodig is om de documenten en metadata uit het 
zaaksysteem om te vormen tot een ander formaat. De Provincie Noord-Holland heeft geïnvesteerd in 
een herbruikbare tool om dit te realiseren. Het is met deze aanpassingen gelukt om de informatie 
naar wens op te nemen en te presenteren.  
 
De belangrijkste aanbeveling is is dat de metadata en structuur van de op te nemen informatie per 
bedrijfsonderdeel zoveel mogelijk gestandaardiseerd moet worden. Als tevens alle benodigde 
processen op een gestandaardiseerde manier zijn ingeregeld is de volgende stap het testen met 
meer gevarieerde digitale informatie. Daarna kan het opname proces worden opgeschaald naar een 
doorlopende of periodieke opname.  

 
 

2. Aanleiding 
 
Medewerkers van de Provincie Noord-Holland (PNH) maken digitale informatie aan en gebruiken 
deze informatie voor hun werk. Het is belangrijk dat zij hun informatie zorgvuldig opslaan in een 
archiefsysteem. Bij de Provincie Noord-Holland wordt hiervoor het zaaksysteem Verseon gebruikt. 
Verseon is geschikt om digitale informatie tijdelijk te bewaren, maar is niet uitgerust om informatie 
op lange termijn duurzaam te beheren. Voor informatie, die permanent moet worden bewaard is het 
heel belangrijk om de kwaliteit van de informatie te waarborgen. Net als voor papieren 
archiefmateriaal heeft het Noord-Hollands Archief een voorziening voor de permanente bewaring en 
ontsluiting van digitale informatie; het e-Depot.  
 
Het e-Depot van het Noord-Hollands Archief is een digitale voorziening die beschikbaar wordt gesteld 
aan (aangesloten) overheidsorganisaties, waaronder de Provincie Noord-Holland om hun digitaal 
archiefmateriaal permanent in op te slaan. Daarbij horen bijvoorbeeld ook de technieken, processen 
en procedures die ervoor zorgen dat de kwaliteit en authenticiteit van digitaal archiefmateriaal 
permanent behouden blijven.  
Formeel is de definitie van e-depot: “Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, 
financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat 
duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.” Het e-
Depot van het Noord-Hollands Archief voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor de permanente 
bewaring.  
 
De Provincie Noord-Holland wil graag aansluiten op het e-Depot om ervoor te zorgen dat de kwaliteit 
van belangrijke, permanent te bewaren digitale informatie gewaarborgd blijft. De Provincie wil het 
hiermee mogelijk maken om digitaal te kunnen overbrengen. Deze wens is gedreven vanuit een 
wettelijke verplichting (De provincie heeft vanuit de Archiefwet de verplichting om permanent te 
bewaren informatie volgens wet- en regelgeving te beheren en beschikbaar te stellen) én gedreven 
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vanuit een intrinsieke motivatie, namelijk het feit dat de provincie zich richt op openheid en 
toegankelijkheid van data en digitaal duurzaam documentbeheer (Concern Informatiebeleidsplan 
(CIP) 2016 – 2020). Dit project draagt hieraan bij. Daarnaast vindt de Provincie het belangrijk om aan 
te sluiten bij landelijk geldende kaders en standaarden. Het e-Depot van het Noord-Hollands Archief 
maakt hiervan gebruik. Tot slot wil de Provincie graag ervaring op doen om vervolgens deze kennis 
over te dragen aan Noord-Hollandse gemeentes en andere stakeholders van de Provincie. 
 
In 2015 is met de pilot ‘e-Depot met het Noord-Hollands Archief’ een eerste verkenning gemaakt wat 
er moet gebeuren als er een aansluiting wordt gemaakt met het e-Depot. Dit project is een vervolg 
hierop. 
 

3. Doel 
 
Het doel van dit project is om een daadwerkelijke aansluiting van de Provincie Noord-Holland op het 
e-Depot van het Noord-Hollands Archief te realiseren. Dat wil zeggen dat er een verbinding wordt 
gerealiseerd tussen de Provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief waarmee digitale 
archiefinformatie verzonden kan worden naar het e-Depot. De archiefinformatie verdwijnt op dat 
moment uit de omgeving van de provincie. Geïnteresseerden kunnen de informatie raadplegen op 
de website van het Noord-Hollands Archief. De archiefinformatie is hiermee overgebracht. Het 
project is geslaagd als de verbinding om digitaal over te brengen is gerealiseerd,  als de raadpleging 
naar wens verloopt en wordt afgesloten met een kleine, eerste digitale overbrenging. Deze 
overbrenging is tevens publiekelijk raadpleegbaar op de website van het Noord-Hollands Archief. 
 
Voor deze nieuwe vorm van (vervroegde) overbrenging1 is het belangrijk dat de digitale informatie 
op de juiste manier en zonder informatieverlies wordt overgebracht naar het e-Depot. Dit vraagt om 
nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers van beide organisaties die bij dit nieuwe proces 
betrokken zijn, het vraagt om andere voorzieningen om dit mogelijk te maken én het vraagt om het 
vastleggen van afspraken die specifiek gericht zijn op deze vorm van overbrenging. Dit project zorgt 
ervoor dat duidelijk wordt welke mensen betrokken zijn bij dit nieuwe proces, welke kennis en 
vaardigheden nodig zijn, welke stappen moeten worden gezet, welke voorzieningen nodig zijn, welke 
kosten de overbrenging met zich meebrengen,  wat er al is en wat er nog verbeterd moet worden.  
 

4. Afbakening van het project 
 
Belangrijk is om helderheid te scheppen in wat wél binnen het project valt en wat niet. De scope van 
het project is als volgt gedefinieerd: 
 

 Dit project omvat het vervroegd overbrengen van archiefinformatie. Het gaat om de opslag 
van digitale informatie waarvan de wettelijke termijn van overbrenging nog niet is verstreken 
en blijvend te bewaren is. 

 Dit project omvat het vervroegd overbrengen van informatie zonder 
openbaarheidsbeperkingen.  

 De overbrenging verloopt met een zoveel mogelijke geautomatiseerde koppeling.  

 De dossiers die worden overgebracht, zijn compleet, goed geordend en bevatten metadata 
conform het organisatiespecifieke metadataschema (welke de landelijke standaard, het 
TMLO2, omvat). 

                                            
1 Vervroegde overbrenging: In principe geldt voor overbrenging van  archief - dat onder de Archiefwet valt - naar de archiefbewaarplaats, 

een termijn van twintig jaar. Daarnaast is ook vervroegde overbrenging of juist opschorting van overbrenging mogelijk. 
2 TMLO: 1 mei 2014 is er door KING (VNG) een standaard voor metadata vastgesteld: Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden 
(TMLO). In dit TMLO is een set van metadata beschreven die lokale overheden ten minste aan hun informatieobjecten moeten meegeven. 
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 Vervanging valt buiten scope van dit project. 

 De raadpleging van de archiefinformatie via de website van de Provincie Noord-Holland en 
de website van het Noord-Hollands Archief valt binnen scope van dit project. 

 Afspraken die specifiek gelden voor deze vorm van overbrenging worden vastgelegd en 

formeel bekrachtigd door bestuurders of hun gemandateerden. 

 
 
 
 

5. Aanpak en resultaten van het project 
 
Om een aansluiting op het e-Depot te realiseren, is het volgende proces gevolgd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hieruit volgen verschillende  
actielijnen nodig die elk hun eigen resultaat hebben: 
 

 Actielijn 1: Kiezen over te brengen informatie. 
o Resultaat: Duidelijke set van over te brengen digitale dossiers.  

                                                                                                                                        
Daarnaast kun je als organisatie zelf ook nog aanvullende metadata bijhouden. De waarden uit het TMLO én de waarden die de organisatie 
zelf wil meegeven aan digitale informatie vormen het organisatiespecifieke metadataschema. 

 

Figuur 1: Proces van overbrenging 
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 Actielijn 2: Opstellen organisatiespecifiek metadataschema 
o Resultaat: Een organisatiespecifiek metadataschema voor de Provincie Noord-

Holland, dat als basis dient voor verdere overbrengingen. 

 Actielijn 3: Realiseren koppeling Verseon – e-Depot. 
o Resultaat: Een technische en functionele verbinding tussen het DMS van de provincie 

(Verseon) en het e-Depot van het NHA die digitale overbrenging mogelijk maakt.  

 Actielijn 4: Procesmatige en technische test van overbrenging. 
o Resultaat: De betrokken medewerkers van beide organisaties bootsen het proces 

van overbrenging na, met gebruik van alle instrumenten die nodig zijn voor de acties 
(zie figuur 1). 

 Actielijn 5: Testen van de raadpleegvoorziening 
o Resultaat: een voorziening waarin de ambtenaren van de Provincie Noord-Holland en 

burgers naar wens hun informatie kunnen vinden. 

 Actielijn 6: Vaststellen afspraken voor het vervroegd overbrengen. 
o Resultaat: Het bekrachtigen van de samenwerkings-en dienstverleningsafspraken. 

Onderdelen zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de informatie, de financiële 
afspraken, het contactkanaal voor het melden van problemen of storingen, de 
vernietigingsprocedure van de overgebrachte archieven uit Verseon, de procedure 
voor het beheer van de informatie en de informatiebeveiliging en de momenten van 
overbrenging. 

 Actielijn 7: Echte kleine overbrenging 
o Resultaat: Een daadwerkelijk formeel overgebracht digitaal dossier. 

 

6. Communicatie-activiteiten 
 
Op 19 januari 2017 is een kick-off georganiseerd waarbij zoveel mogelijk betrokkenen aanwezig zijn. 
In deze bijeenkomst staat de aanleiding, het doel, de aanpak en ieders rol centraal. 
 
het project wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. In Q3 2018 worden in de Janskerk of 
bij de Provincie de resultaten en leerervaringen gepresenteerd. Doelgroep zijn de e-Depot collega’s 
bij archiefinstellingen, alle Noord-Hollandse gemeenten en (aangesloten) overheidsorganisaties. 
Daarnaast wordt tijdens de regiobijeenkomst van het NHA en in de nieuwsbrief aandacht besteed 
aan de uitkomst van dit project. 
 

7. Afhankelijkheden project 
 
Dit project was afhankelijk van de oplevering van een aantal producten, die elk in een project werden 
ontwikkeld. Deze producten zijn: 
 

Product Oplevering naar verwachting 

Informatiemodel TMLO  Naar verwachting Q3 2018  door het Nationaal 
Archief 

Uitwisselmodel voor het e-Depot  Naar verwachting Q3 2018  door het Nationaal 
Archief 

Koppeling van het e-Depot naar het Collectie 
Beheer Systeem van het Noord-Hollands Archief 
(MAIS Flexis) 

Naar verwachting Q3 2018 door het Nationaal 
Archief 
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Een Project Start Architectuur3 voor de 
raadpleegvoorziening 

Q2 2017 door het Noord-Hollands Archief 

Een daadwerkelijke raadpleegvoorziening Q1 2018  door het Noord-Hollands Archief 

 
Zie ook de blauwe regels in Bijlage 1. 
 
Er is pragmatisch omgegaan met het ontbreken van een aantal van deze producten. Vanwege 
onduidelijkheid over de oplevering van het informatiemodel TMLO en het uitwisselmodel e-depot is 
ervoor gekozen om de met alle beschikbare kennis over het metadata formaat dat in het e-Depot 
wordt gehanteerd (ToPX) een mapping van de metadata te maken die voldoet om de metadata ‘uit 
te lezen’ en duurzaam beschikbaar te houden. Zolang de omgeving van het Nationaal Archief nog 
niet gereed is om het Collectie Beheer Systeem dat het Noord-Hollands Archief hanteert op te 
nemen blijft de huidige situatie, met een Collectie Beheer Systeem in eigen beheer, gehandhaafd.  De 
metadata die de Provincie Noord-Holland levert wordt opgenomen in het eigen Collectie Beheer 
Systeem en indiennodig overgeplaatst naar de omgeving van het Nationaal Archief. Het Noord-
Hollands Archief heeft zelf een eigen raadpleegvoorziening (buiten de scope en kosten van dit 
project om) laten ontwikkelen. Wanneer de raadpleegvoorziening van het Nationaal Archief 
opgeleverd wordt zal de informatie van de Provincie Noord-Holland hier ook in  geplaatst worden.  

  

                                            
3 Een overzicht van de benodigde functionaliteit voor de raadpleegvoorziening. Deze wordt door het Noord-Hollands Archief ontwikkeld 

met de informatie-architecten van de aangesloten overheidsorganisaties, waaronder de informatie-architecten Werner de Bruijn en Tiny 
Kanters van de Provincie Noord-Holland. 
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8. Planning en uren 
 
Nov 
‘16 

Dec 
‘16 

Jan 
‘17 

Feb 
‘17 

Mrt 
‘17 

April 
‘17 

Mei 
‘17 

Juni 
‘17 

Juli 
‘17 

Aug 
‘17 

Nov’
17 

Dec’
17 

Jan 
‘17 

Feb 
‘17 

Mrt 
‘17 

Actielijn 1: Kiezen over te 
brengen informatie. 

           

Actielijn 2: Opstellen organisatiespecifiek metadataschema    

          Actielijn 3: Realiseren verbinding 
Verseon – e-Depot 
  

 

             Actielijn 4: Procesmatige 
en technische test van 
overbrenging 

              Actielijn 5: 
Testen van 
de raadpleeg 
voorziening 

    Actielijn 6: Vaststellen afspraken voor het vervroegd overbrengen. 

              Actielijn 7: 
een 
overbrenging 

 
De inspanning van de betrokken medewerkers fluctueerde als gevolg van de afhankelijkheden in het 
project. Vanwege het ondervonden issue dat Verseon niet het gewenste formaat kan leveren en de 
zoektocht en daaropvolgende keuze voor een alternatief is het project uitgelopen in tijd. Over deze 
uitloop is onderling afgestemd en geaccordeerd door de stuurgroep 
 

9. Mijlpalen 
 
De mijlpalen zijn de met succes afgeronde resultaten die genoemd zijn bij de eerder omschreven 
actielijnen. 
 

10. Kosten 
 
Op de volgende onderdelen zijn kosten gemaakt: 
 

Verbinding Verseon op e-Depot € 11.492,50 

Kick Off bijeenkomst € 200,- 

Afsluitingsbijeenkomst mits succesvol afgerond € 2000,- 

Totaal € 13.692,50,- 

Dit is een afwijking van circa €3000 ten opzichte van de eerder ingeschatte kosten. Deze afwijking 
hangt samen met de noodzaak om een export in sidecarstructuur op te leveren voor opname in het 
e-Depot.  
Kosten van de personele inzet van het Noord-Hollands Archief en van de Provincie Noord-Holland zijn 
niet verrekend. 
 

11. Afstemming 
 

 De projectleider heeft maandelijks een voortgangsrapportage opgesteld voor de Provincie 

Noord-Holland t.b.v. de stuurgroep I&I. 

 Deze voortgangsrapportage is tevens gebruikt voor de stuurgroepvergaderingen  
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 Er is na de wisseling van Mirjam Bakker naar Roomyla Choenni tweewekelijks en daarna 

maandelijkse overleggen en afstemming in een grotere groep geweest. Wendy Meijer, 

Mandy Schulte, Erin Jansen, Antoinet Nijssen en Sjoerd van den Noord zijn naast Anne 

Sterenberg en Tjeerd de Lange  continue betrokken. 

 Alle relevante documentatie, van contextdocumenten tot voortgangsverslagen en 

werkgroepnotulen zijn in een Pleio omgeving geplaatst die benaderbaar is voor alle 

rechtstreeks betrokkenen. 

 

12. Bevindingen 
 
Informatiemodel 
 
Er is gekozen om niet de oplevering van het nieuwe metadata informatiemodel af te wachten maar 
pragmatisch om te gaan met het al beschikbare informatie over het huidige metadata 
informatiemodel. Het Noord-Hollands archief heeft deze keuze vastgelegd. Het nieuwe 
informatiemodel heeft naar verwachting dezelfde uitgangspunten en geeft vooral meer helderheid 
over hoe er ingevuld moet worden. Antoinet Nijssen is zelf inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling. 
Dat had als voordeel dat we voor de mapping van dit project al rekening hebben gehouden met 
toekomstige eisen aan invulling in de controle van de mapping.  De keuze voor dit model is niet van 
invloed op de beschikbaarheid van metadatagegevens of zoekresultaten. Logisch gevolg van deze 
keuze is dat als het nieuwe informatiemodel in  de toekomst wordt opgeleverd er ook er 
aanpassingen in de mapping van gegevens plaats zal vinden. Het Noord-Hollands Archief helpt dan 
ook graag bij evt. aanpassing als bij de publicatie van het nieuwe model blijkt dat dat alsnog nodig is. 
 
Sidecarformaat uit Verseon 
 
Voor de correcte opname in het e-Depot is een export in sidecarformaat nodig. De sidecar is een 
aanvullend metadatabestand in een mappenstructuurordening. Met behulp hiervan identificeert het 
e-Depot individuele documenten. Deze structuur kan echter niet rechtstreeks geleverd worden uit 
het DMS Verseon. De leverancier van Verseon werd benaderd voor een oplossing. Zij zagen geen 
meerwaarde in het investeren in een dergelijke export of de werkzaamheden hiervoor meenemen in 
de reguliere (onderhouds)werkzaamheden voor de Provincie. Wel bestond de mogelijkheid om hen 
tegen betaling een export tool te laten ontwikkelen. De kosten hiervoor bleken hoger dan de 
geraamde kosten voor dit project. Daarom is er gezocht naar een alternatieve leverancier voor 
exporttooling. Dit werd Content Strategy, zij leverden een export tool die meermaals inzetbaar is 
voor sidecar omzettingen vanuit Verseon. 
 
Omzetting 

Content Strategy heeft voor de sidecaromzetting de brongegevens omgezet naar de structuur zoals 
die wordt gehanteerd in de sidecar. Elk DMS systeem heeft wel een bron waarin de gegevens worden 
opgeslagen (database), in dit geval Oracle voor Verseon. Om de oplossing zo generiek mogelijk te 
houden (zowel voor beheer en/of aanvullen/aanpassen van content) is bij de export gekozen voor 
een aparte database met specifieke tabellen/stored procedures/functies voor de export tool. De 
tabellen zijn gebaseerd op de objecten Archief/Serie/Dossier/Record/Bestand en de kolommen in de 
tabellen zijn conform de XML elementen. Met behulp van stored procedures en functies kunnen we 
de data eenvoudig extraheren, modificeren en valideren. De resultaten worden vervolgens in de 
tabellen gevuld met inhoud. De export tool hoeft hierna alleen maar de nieuwe database te 
benaderen voor het raadplegen van content, transformeren naar XML-objecten en in de juiste vorm 
gieten. 
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Aanpassingen 

In de Verseon omgeving waren geen aanpassingen nodig. Het enige wat nodig was, was de 
mogelijkheid om een nieuwe database/schema aan te maken in Oracle en vanuit deze nieuwe 
database toegang (leesrechten alleen nodig) te verkrijgen op de Verseon database. Dit kon via Ron 
Beliën (PNH) vrij snel geregeld worden. Daarnaast beschikt Ron over ruime kennis van Verseon 
(zowel de applicatie als de database structuur). Dit had als groot voordeel dat de ontwikkeling / 
communicatie vrij snel en soepel verliep en dat de ingerichte databasestructuur van Verseon snel 
doorgrond werd. 

Bevindingen bij omzetting 

Jammer was dat bij de controle van de export na elke error/fix duidelijk werd of er nog meer fouten 
in zitten (of niet). Het was efficiënter geweest als alle fouten 1x teruggekoppeld konden worden. Dit 
laat Preservica echter niet toe. Er wordt per deelonderdeel gecontroleerd en het kan voorkomen dat 
een issue dat in eerste instantie niet door het controle programma wordt opgemerkt later toch voor 
een gestokte opname zorgt. Daarom is het extra belangrijk dat genoeg tijd beschikbaar is voor de 
analyse en dat er liefst twee personen met voldoende kennis van zaken een analyse doen tijdens het 
invoeren van de export. 

De gekozen oplossing is in principe te gebruiken bij elke Verseon installatie, dit geldt eigenlijk voor 
elk DMS (met een database die niet encrypted is). Wel is de oplossing ontwikkeld naar 
Archief/Dossier/Record/Bestand. Serie is in dit geval niet benut omdat Provincie Noord-Holland deze 
niet invult, dit is ook geen verplicht veld. Aandachtspunt is dat in de huidige situatie bij elke nieuwe 
overbrenging bij een andere afdeling de stored procedures/functies aangepast moeten worden 
omdat de omgevingen anders zijn ingericht. Het is echter 1 van de genoemde aanbevelingen om de 
huidige versnipperde situatie aan te passen naar een generieke. 
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13. Aanbevelingen 
 
 

 De sidecar exporttool testen met gevarieerd materiaal 

Voor de toekomstige tests van overbrenging is het belangrijk dat we op veel aspecten kunnen 
controleren. Het is niet per se nodig dat dit te bewaren informatie is. Het gaat om een test. De 
informatie wordt niet verwijderd uit Verseon, het DMS van de provincie en wordt na het uitvoeren 
van de test verwijderd uit de oefenomgeving van het e-Depot. Om te kunnen controleren of de 
informatie op de juiste manier overkomt, met de vooraf gestelde metadata vinden wij het belangrijk 
dat de testinformatie: 

 Bestaat uit een variatie van bestandsformaten 

 Metadata bevat 

 Verschillende zaken omvat 
 Verschillende zaken van verschillende grootte (in MB’s) omvat 

 Zaken met relaties omvat 
Voor de uitvoering van hiervan zijn reeds 5 willekeurige zaken gekozen die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen. 
 

 Generieke metadatering en Verseon-structuur 

Belangrijk is dat de metadatavelden uit Verseon zoveel mogelijk overeenkomen met de 
metadatavelden in het e-Depot. De Verseon-structuur an sich is daarbij niet persé leidend. Leidend 
zijn daarentegen wel de normen uit TMLO versie 1.2 (op dit moment de meest recente versie). Ook is 
het aan te bevelen om organisatiespecifieke velden zoveel als mogelijk over te nemen.  
 
Voor de mapping is nu TMLO versie 1.1 (14 april 2014) gebruikt, het is dus belangrijk dat nieuwe 
ontwikkelingen ten aanzien van de TMLO ook meegenomen worden in de ontwikkeling van het e-
Depot op de langere termijn. 
 

 Eenmalig inregelen alle benodigde procestappen 

De Provincie Noord-Holland wil bij voorkeur overdrachten procesmatig (zaakgericht) en 
projectmatig structureren. Met andere woorden: overbrengen per zaaktype of per project, 
uiteraard is meerdere zaaktypen en meerdere projecten per keer een mogelijkheid, maar de 
structuur is per project of zaaktype. Op deze manier wordt de voor een e-Depot zo 
belangrijke context van documenten en zaken het best gewaarborgd. Het idee is om 
overdrachten projectmatig, samen met het NHA, op te pakken. Vooraf vindt er zoveel 
mogelijk controle vanuit de Provincie Noord-Holland plaats zodat de benodigde inzet vanuit 
het Noord-Hollands Archief voor de controle beperkt is. 
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Bijlage 2: Verklaring van overbrenging 
 
 

als bedoeld in artikel 9  lid 3 van het archiefbesluit 1995. De eerste ondertekenaar, dhr. drs. 
L.W.M.M. Beljaars, directeur Concernzaken van de Provincie Noord-Holland, verklaart te 
hebben overgedragen aan de beheerder van de archiefbewaarplaats van de Provincie Noord-
Holland, archief van het Provinciaal Blad over de periode 2015-2017, met een omvang van 
circa 2.5 GB. De betreffende bescheiden zijn in het Rijks e-Depot geplaatst en digitaal 
toegankelijk gemaakt. Aan de raadpleging van de hiervoor omschreven digitale bescheiden 
zijn geen beperkende bepalingen verbonden, deze bescheiden zijn volledig openbaar. 

 

De tweede ondertekenaar, drs. L. Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, in zijn 
hoedanigheid van beheerder van de archiefbewaarplaats, verklaart de bovengenoemde 
archiefbescheiden in beheer te hebben ontvangen. 
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Bijlage verklaring van overbrenging Provinciaal Blad Provincie Noord-Holland 
  
Het Noord-Hollands Archief heeft in de metadata zoals aangeleverd voor de mapping aanpassingen 
gedaan in structuur om alles doorzoekbaar en goed terugvindbaar te maken. Het Noord-Hollands 
Archief heeft in afstemming met de Provincie Noord-Holland gekozen voor ontsluiting van dit 
materiaal via ‘full text search’. Hiermee wordt afgeweken van de door het Nationaal Archief 
gehanteerde manier van toegang en zoeken. Dit is gedaan omdat de toegangsoplossing van het 
Nationaal Archief nog niet gereed is. Daarom is tevens een fictieve toegangscode gebruikt. 
 
Ordening metadata 
Metadata en data worden tegelijkertijd doorzocht aan de hand van een zoekterm. Daarnaast kan het 
NHA zelf aangeven wat er wel/niet wordt getoond en opgehaald uit het e-Depot.  Daarom heeft de 
manier waarop de metadata geordend is geen direct effect op de presentatie van het materiaal. Het in 
de originele metadata ontbrekende niveau ‘serie’ is door het Noord-Hollands Archief gesimuleerd om 
opname in de zoekomgeving van het Noord-Hollands Archief te faciliteren.  
 
Onvolkomenheden in metadata 
De structuur en ordening van het archief zijn in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen 
van het TMLO/ToPX. Bij nadere inspectie is gebleken dat een aantal onderdelen in de metadata niet 
volledig conform de eisen waren. Het Noord-Hollands Archief heeft op basis hiervan een aantal 
aanpassingen gedaan en is van mening dat deze onvolkomenheden de goede opname en 
vindbaarheid van de informatie niet in de weg staan. Hieronder volgt een opsomming van 
onvolkomenheden. 

 In de naamgeving van het archief ontbreekt er een streepje tussen Noord en Holland. Dit is 

aangevuld. 

 De identificatiekenmerken zijn niet op één gestandaardiseerde manier aangeleverd. Gevolg 

hiervan is dat niet op ieder niveau de ISIL identificatiecode is toegepast. 

 In het metadata-element Relatie zijn relatie ID’s opgenomen. Deze ID’s verwijzen in een aantal 

gevallen naar stukken die niet zijn opgenomen. Daarnaast lijkt het in deze gevallen alsof er 

sprake is van een horizontale relatie  waar een hiërarchische relatie mogelijk passender is. 

 Er is gekozen voor het opnemen van een minimale set aan metadata. In een aantal gevallen is 

bepaalde metadata niet opgenomen omdat de hiervoor benodigde informatie niet 

beschikbaar was vanuit het bronsysteem (Document Management System Verseon). 

Toekomstige overbrengingen 
Een duurzame oplossing voor het voorkomen van dergelijke onvolkomenheden is nog beter toezien op 
gestandaardiseerde invulling van metadata in de door de Provincie Noord-Holland gehanteerde 
zaaksysteem omgeving. Tevens is het wenselijk dat eventuele ontbrekende metadata wordt 
aangevuld. In deze situatie is een uitzondering gemaakt, dit is gedaan met het oog op de ambitie van 
de Provincie Noord-Holland om de digitale informatievoorziening procesmatig (zaakgericht) en 
projectmatig te structureren. Hierover wordt afstemming gezocht met het Noord-Hollands Arch
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