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VERZONDEN

Geacht bestuur

In uw brief van 4 april 2022 heeft u de deelnemende organisaties uitgenodigd 
een zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2023, inclusief de 
meerjarenraming 2024-2026 van Het Flevolands Archief. De ontwerpbegroting 
heeft in de periode 29 april tot en met 18 mei 2022 ter inzage gelegen.

De ontwerpbegroting 2023 is op 7 juni 2022 behandeld in de Algemene 
Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland. De Ontwerpbegroting ligt in lijn 
met de meerjarenraming. Onze reactie luidt dat wij kunnen instemmen met de 
ontwerpbegroting 2023. 

Voor de periode na 2023 zal met name de voorgenomen uittreding van het rijk 
en invoering van een e-depot voorziening de nodige impact hebben. Wij 
dringen er bij u op aan om tijdig en in overleg met de partners voldoende 
duidelijkheid te bieden ten aanzien van te ontwikkelen producten en diensten 
voor digitale archieven. En met name ook de daarmee samenhangende kosten 
en toedeling daarvan, het kostenmodel. Hierbij dient ook rekening gehouden te 
worden met de noodzakelijk besluitvorming bij de partners over aanpassing 
van de Regeling.

Ook constateren wij dat, ondanks geplande onttrekkingen, de 
bestemmingsreserves groot blijven. Wij hebben begrip voor de oorzaken 
daarvan maar verzoeken u om de omvang de komende periode op het niveau 
te brengen in lijn met eerdere afspraken daarover.

Wij wensen u veel succes, om samen met de deelnemende organisaties, de 
geschetste doelen uit de ontwerpbegroting 2023 te realiseren.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden
van Waterschap Zuiderzeeland,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

b.a. 

ing. W. Slob MSc. ir. H.C. Klavers.
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