
Voortgangsrapportage Nummer:4
Datum   :30 oktober 2017 

Naam project Digitalisering bouwdossiers
Opdrachtgever Corrine Ockhuijsen
Projectleider Annet Uithof
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
1-1-2015 31-12-2017 1 jaar
1. Voortgang activiteiten
Gunning is verleend aan Karmac.
Op 11 juli was de kick-off bijeenkomst.

Testscans
Karmac heeft 12 bouwdossiers ontvangen van de gemeente Woudenberg. Van deze 
dossiers zijn testscans gemaakt. De testscans zijn intern besproken en met  twee 
medewerkers van Archief Eemland.
Conclusie: gemeente Woudenberg is tevreden met de scans. 
Medewerkers van Archief Eemland Hebben ook de testscans beoordeeld. Zij hadden nog 
wat twijfels over de kleuren in de scans. Op hun verzoek heeft er een overleg bij Karmac 
in Lelystad plaats gevonden. Na dat overleg gaven ze aan akkoord te gaan met de 
testscans.

Algemene verordening gegevensbeheer
De gemeentearchivaris heeft nog een aantal aandachtspunten aangegeven. Waaronder 
het aanleveren van een digitaal bestaand gesplitst in pdf met eventueel 
privacygevoelige documenten en een pdf van documenten zonder privacygevoelige 
gegevens. Ook gaf hij aan dat de gemeente Woudenberg de verplichting heeft om alleen 
de laatste 20 jaar ter beschikking te stellen aan de burger. Dus ook al beschikt de 
gemeente Woudenberg over een digitaal bestand van alle bouwdossiers. Dit bestand 
mag alleen door het personeel geraadpleegd worden. 

Op 30 oktober heeft een gesprek plaats gevonden met Ina Loovers (directeur Archief 
Eemland, Vincent Robijn (gemeentearchivaris), Corrine Ockhuijsen en Annet Uithof. 
Onderwerp van het gesprek was het aanleveren van een digitaal bestand gesplitst in 
diverse pdf-jes. Mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming van 
kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG noopt ons tot 
het nemen van extra bescherming van pdf bestanden die ter beschikking aan de burger 
worden gesteld. Dit betekent dat er extra handelingen door Karmac uitgevoerd moeten 
worden om hieraan te voldoen. Toen we het project in 2015 starten was dit niet voorzien.

Dossiers gereed maken
In de zomermaanden is nog een achterstand van archiefwerk bij Team Leefomgeving 
verwerkt. Dit betekent dat er extra meters bij Karmac worden aangeleverd om te 
digitaliseren. De offerte zal hoger zijn dan in eerste instantie was begroot.

Planning
Inmiddels lopen we iets achter op de planning zoals die met Karmac was afgesproken. 
Dit is besproken met Karmac. Zij hebben aangegeven dat dit voor nu nog geen 
consequenties heeft. Voor de gemeente Woudenberg heeft het ook geen consequenties.



Handboek vervanging digitalisering bouwdossiers
Handboek is in conceptvorm gereed. Gemeentearchivaris moet handboek nog aanvullen 
en daarna zijn akkoord er voor geven. 

2. Gevraagde besluiten 
 Instemmen met   latere oplevering van de gedigitaliseerde dossiers. Eerste 

kwartaal 2018.
 Kennis nemen van verwachte overschrijding van het budget. De dekking hiervan 

wordt gevonden in reguliere budgetten. Het Collegeadvies volgt.

3. Geld
Vanwege de extra meters die erbij zijn gekomen komt de totaal prijs rond 30.500 euro  te 
liggen. 
Daarnaast is er nog circa 8.000 euro extra nodig als gevolg van de AVG, welke in mei 
2018 van kracht wordt. Binnen de bestaande budgetten t.b.v. het archief is ruimte 
gevonden om de extra 8.000 euro te kunnen bekostigen.

4. Risico’s
Door een digitaal bestand aan te leveren waarbij duidelijk onderscheid is in documenten 
met privacygevoelige informatie en documenten die geen privacygevoelige informatie 
bevatten voldoen we aan de AVG. 

5. Organisatie
Dit project wordt vanuit de lijnorganisatie georganiseerd. De projectorganisatie bestaat 
uit interne medewerkers vanuit diverse afdelingen. De ambtelijke en bestuurlijke 
opdrachtgevers worden regelmatig over de voortgang geinformeerd.
6. Tijd
De beoogde einddatum verschuift naar eerste kwartaal 2018.

7. Informatie / communicatie & kwaliteit 
Voordat het eerste blok door Karmac opgehaald gaat worden zal een bericht op Pleio 
gezet worden dat er bouwdossiers door Karmac gedigitaliseerd gaan worden.
Team Leefomgeving is al op de hoogte van de stand van zaken van dit project.
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