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Het Regionaal Archief heeft in 2016 de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om 
voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een e-depot. Met het e-depot  kan het 
digitaal informatiebeheer en de toegankelijkheid van digitale informatie van alle 
aangesloten gemeenten duurzaam worden geborgd. Doel is dat alle aangesloten gemeenten 
in 2018 gebruik kunnen maken van dit gezamenlijke e-depot.  
 
Verkenning 
In de tweede helft van 2016 heeft het Regionaal Archief een verkenning uitgevoerd onder 
alle aangesloten gemeenten, waarbij de gemeentelijke behoeften rondom digitaal 
informatiebeheer in een e-depotvoorziening centraal stonden. Uit dit onderzoek bleek dat de 
gemeenten behoefte hebben aan een e-depot en bij de implementatie ervan advies en 
ondersteuning vanuit het Regionaal Archief verwachten. Gemeenten hechten vooral belang 
aan een goede aansluiting tussen e-depot en DMS of zaaksysteem. Wel is het 
applicatielandschap van de aangesloten gemeenten erg heterogeen:  er zijn dus veel 
verschillende systemen waar het e-depot op moet aansluiten. Daarnaast bevestigde de 
verkenning dat  gemeenten nog geen goed beeld hebben van de kwantiteit en kwaliteit van 
de informatie die in aanmerking komt voor opname in een e-depot. 
 
Definitiefase 
Het RAA is in 2017 gestart met de voorbereidingen voor de aanschaf van e-depotsoftware, in 
nauwe samenwerking met de aangesloten gemeenten. In de definitiefase is de opzet van het 
project uitgewerkt. Het project behelst drie trajecten, die parallel zullen worden 
gerealiseerd: 

 een periodiek onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht welke informatie het eerst 
in aanmerking komt voor opname in het e-depot en hoe het te verwachten volume 
aan informatie zich ontwikkelt (Monitor Digitale Informatie); 

 een inkooptraject (aanbesteding), dat resulteert in de keuze voor e-depotsoftware en 
implementatie-ondersteuning van de leverancier; 

 de voorbereiding van de eerste twee aansluitingen op het e-Depot. 
 
Op de volgende pagina zijn deze drie projectlijnen schematisch weergegeven.
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Schema Projectactiviteiten: 
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Projectstructuur 

De projectstructuur is de volgende: 
 
 

 
 
 
Stuurgroep: De stuurgroep zal op korte termijn worden samengesteld en zal bestaan uit 

een bestuurslid, een afdelingshoofd van één van de gemeenten en de 
directeur RAA. In de definitiefase van het project komt de stuurgroep in 
ieder geval twee keer samen: bij de oplevering van het PVE (de formele start 
van het inkooptraject) en om de voorlopige leverancierskeuze te 
beoordelen (ter voorbereiding van de bestuursvergadering medio juli).  

  
Projectgroep: De projectgroep bestaat uit de projectleider RAA, de projectadviseur RAA en 

de werkpakketleiders van de 2 koploopgemeenten. De projectgroep bereidt 
de volgende zaken voor: 

 besluitvorming over het inkooptraject  
 de businesscase 
 het aansluitplan voor 2017/2018. 
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Werkgroepen:  
- inkoop In dit werkpakket worden de volgende producten en mijlpalen 

opgeleverd: 
 Bestek voor de aanbesteding, bestaand uit de formele 

procedurebeschrijving en het Programma van Eisen 
 Leveranciersselectie: selecteren, aanschrijven en beoordelen 

van leveranciers 
 Voorlopige keuze van de leverancier die het e-Depot gaat 

leveren, op basis van de offerte en een Proof of Concept. 
 
Voor juridisch advies wordt samengewerkt met de gemeente Schagen.  
Het PVE wordt door RAA-medewerkers voorbereid, i.s.m. de 
projectleider. Voor de eisen en wensen met betrekking tot het gebruik 
van het e-Depot aan de kant van de gemeente zal inzet worden 
gevraagd bij een gemeentelijke partner. Voorafgaand aan de 
vaststelling van het PVE zal een schriftelijke consultatieronde worden 
gehouden onder alle gemeenten. Na verwerking van de feedback zal 
de definitieve versie worden besproken in de projectgroep en de 
stuurgroep.  
 

- Aansluit-
voorbereiding 

Parallel aan het inkooptraject worden de voorbereidingen getroffen 
voor de eerste twee aansluitingen op het e-depot. De voorbereidingen 
bestaan uit de informatieanalyse, metadatamapping en acties om de 
metadata op ‘e-depotkwaliteit’ te krijgen. Zie voor meer informatie het 
Stappenplan aansluiting e-depot Regionaal Archief Alkmaar. 
 
De twee koplopers zijn de gemeenten Alkmaar en Den Helder, die ieder 
hun eigen aansluitwerkgroep zijn gestart. Het RAA adviseert deze beide 
werkgroepen. 
 
Dit werkpakket resulteert in twee datasets die gereed zijn voor de 
ingest in het e-depot, één voor iedere koploper.  
 

Klankbordgroep 
 

Om de kennis- en ervaring die wordt opgedaan in het project eenvoudig 
te kunnen delen met de overige gemeenten worden in ieder geval twee 
klankbordgroepbijeenkomsten gehouden. Ook wordt de 
klankbordgroep ingezet bij de consultatierondes voor het PVE (voorjaar 
2017) en het aansluitplan voor de realisatiefase van het project e-Depot 
(najaar 2017).  
Vanuit de deelnemende gemeente is er duidelijk de behoefte om zo 
veel als mogelijk op de hoogte gehouden te worden de vorderingen van 
het project. Om die informatie te delen, zullen de leden van de 
klankbordgroep op de hoogte gehouden worden via nieuwsbrief en/of 
berichten via een nieuwsgroep of de website van het Regionaal Archief. 
Ook als er vanuit de klankbordgroep behoefte is aan het bijeenkomen, 
zal daaraan gehoor gegeven worden. 
 

 
Besluitvorming 
De definitieve deelname aan het gezamenlijke e-depot zal worden geagendeerd in de 
bestuursvergadering medio 2017.  
 
 
 


