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Geacht college,
in bijlage zend ik u het verslag over de uitvoering van het toezicht naar het gevoerde erc:hiet~ en
informatie-beheer over 2015 bij uw gemeente, alemede over het gevoerde beheer van de
archieven van cie gemeente Leiderdorp in de regionale archiefbewaarplaats,
Ten opzicht van het verslagjaar 2014 zijn er verbeteringen geconstateerd in de naleving van
artikel 30 van de Archiefwet 1995 met betrekking tot de zorg voor arohiefbescheiden door uw
college. ln vergelijking met de KPl-meting over 2014 is in de periode 2015 tim luni 2016
vooruitgang geboekt in de naleving van de zorg voor aroniefbeecheiden en de uitvoering van
het arohiefbeheer bij uw gemeente. Drie indicatoren (Archief KPI 3 en zijn verbeterd. Zij
kleuren van oranje naar oranje/groen waarmee is aangetoond datde gemeente grotendeels
voldoet aan haar wettelijke verplichtingen. Echter door de wijziging in de bezetting in 2015 en
de vele verbeter- of aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden, kan het team Poet
Archief de wettelijk verplichte archieftairen op dit moment met moeite uitvoeren. Urn die reden
kleurt KPl 10 van groen naar oranje/groen,
Met vriendelijke groet,
mevrouw Netiv
gemeentearchivaris van Leiderdorp
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Verantwoording
Conform de gemeenschappelijke regeling inzake het archiefbeheer van de gemeente
Leiderdorp, getekend dd 20 februari 2001/2 april 2001, en de dienstverleningsovereenkomst
Nadere regelgeving ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 van de gemeenschappelijke
regeling inzake het beheer van het archief van de gemeente Leiderdorp, getekend op 23 april
2001 is de archiefbewaarplaats van Leiden per 1 april 2001 aangewezen als
archiefbewaarplaats voor de historische archieven van de gemeente Leiderdorp,
ln dezelfde regeling is de gemeentearohivaris van Leiden benoemd tot gerneentearchivaris van
Leiderdorp. Het toezicht op de uitoefening van het archief- en intormatiebeheer bij de gemeente
is op grond van artikel 32\ 2e lid, Archiefwet 1995, en artikel 9 van de Archietverordening
Leiderdorp 2014 bij de gemeentearchivaris gelegd Artikel 14 van de Archietverordening
bepaalt dat de gemeentearchivaris eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan het college van B en
W betreffende de uitoefening van dit toezicht. Tevens bepaalt artikel 7 van het Besluit
lnforrnatiebeheer gemeente Leiderdorp 2014 dat de gemeentearchivaris jaarlijks verslag
uitbrengt aan het college van B en W over het door haar gevoerde beheer van de archieven van
de gemeente Leiderdorp in de regionale archiefbewaarplaats
ln opdracht van ondergetekende vond de jaarlijkse uitoefening van het toezicht naar het
gevoerde archief- en intorrnatiebeheer over 2015 op 10 februari en 2 maart 2016 plaats door
mevrouw MM. Louwerse~Zimrnerman, archiefinspecteur van Erfgoed Leiden en Omstreken
Evenals bij de inspecties over 2013 en 2014 is gebruik gemaakt van de E›tcel~rnatrix
gebaseerd op het raamwerk van de Kritische Prestatie indicatoren Archief (Archief
vastgesteld door de VNG. Voor het verslagjaar 2015 is er voor gekozen om de Excekntatrix
niet in te vullen maar te gebruiken als leidraad, Daarnaast zijn controlelijsten van ELO
gehanteerd, Het inspectieonderzoek is in nauwe samenwerking met de heer Lodewijk, senior
medewerker Div van de gemeente Leiderdorp, uitgevoerd. Aanvullende informatie is ifm juni
2016 direct of indirect verkregen van specialisten op het gebied van archief« en
informatiebeheeri
De aanpak van de verbeten en aandachtspunten, zoals vermeld in het inspectieverslag over
2014, de aanbevolen verbeterpunten in het toetsingsrapport van en de aanpak van
verbeterpunten in het Beheerplan lnformatiehuishouding gemeente Leiderdorp, zijn de basis
geweest om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de informatiehuishouding bij de
gemeente, Daarnaast zijn de archiefruimten van de gemeente getoetst aan de artikelen 27-46,
57 en 59 van de Archiefregeling.
Deze inspectie heeft geresulteerd in het voorliggende verslag over 2015 inclusief de
verantwoording over het beheer van de archieven van de gemeente Leiderdorp in de
archiefbewaarplaats van Leiden, Gelet op de datum van de gehouden inspecties en verder
onderzoek, strekt dit verslag zich uit tot de bevindingen en conclusies tim juni 2016.
Leiden, 26 juli/2016.
uetiv
gerneentearchivaris van Leiderdorp
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Verslag uitvoering toezicht archief- en informatiebeheer gemeente
Leiderdorp 2015
2.1 inleiding
Conform artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van Burgemeester en Wethouders
zorgdrager voor de gemeentelijke archietbescheiden en dient daar, conform artikel 8 van de
Archietverordening Leiderdorp 2014, verantwoording over ai te leggen aan de gemeenteraad Dit
gebeurt door middel van een jaarlijks verslag. ln dat kader iegt het coltege het verslag over dat
door de gemeentearchivarie aan hen is uitgebracht. Het vastgestelde verslag wordt, zoals
overeengekomen in de bestuursovereenkomst met de provincie, aan Gedeputeerde Staten van
Zuid~i-lolland gezonder¿
Vanuit naar archietwettelijke taak houdt de gemeentearchivaris van Leiderdorp overeenkomstig de
wettelijke kaders toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden bij de
gemeente. ln verband met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wet
Rgt) per 1 oktober 2012, neemt zij daarbij ook aspecten van de zorg voor die archietbescheiclen
mee. Van de uitoefening van dit toezicht en de verantwoording over het beheer van de archieven
van de gemeente Leiderdorp in de archiefbewaarplaats van Leiden, brengt de gemeentearchivaria
jaarlijks verslag uit aan het college, Namens de gemeentearchivarie houdt de archiefinspecteur van
ELO de jaarlijkse toetsing bij de gemeente
voor de verslaglegging over het verslagjaar 2013 heeft de archiefinspecteur voor het eerst gebruik
gemaakt van de Excehmatrix gebaseerd op het raamwerk van de Kritische Prestatie indicatoren
voor de gemeentelijke archiefketen (Archief zoals opgesteld door de VNG in het kader van
de Wet Rgt. Ue Archief l<Pl's bevatten tien indicatoren die een beeld geven van de mate waarin de
gemeente aan de archietwettelijke eisen voldoet en indirect ook de kwaliteit van de
informatie-huishouding van de gemeente tonen. Het verslag over 2013 kan worden beschouwd als
een nulmeting waarop toekomstige verslagen kunnen vooitborduren.
voor het verslag over 2014 is opnieuw gebruik gemaakt van de Excel-matrix Archief KPl's en is
inhoudelijk gebaseerd op de aanpak van de verbeten en aandachtspunten zoals opgenomen in het
verslag over 2013 en de verdere ontwikkelingen op het gebied van archief- en iniormatiebeheer bij
de gemeente
de uitvoering van het toezicht over 2015 is besloten de Excel-matrix niet in te vullen maar
deze als leidraad te gebruiken. Inhoudelijk is de toetsing gericht op de aanpak van de verbeter- en
aandachtspunten zoals aanbevolen in het KP'l~vers;lag over 2014. de aanpak van de knelpunten
zoals vermeld in het Beheerplan lniormatiehuishouding Leiderdorp, de aanbevolen verbeterpunten
opgenomen in het toetsingsraoport van VHIC en de stand van zaken in de archietruimten van de
gemeente.
2.2 Verslaglegging 2015
in opdracht van de gemeentearchivarie van Leiderdorp heeft de archiefinspecteur van ELO op 10
februari en 2 maart 2016 de jaarlijkse toetsing gehouden naar het gevoerde archief- en
informatiebeheer over 2015 bij de gemeente. Aanvullende informatie ten behoeve van het verslag
is verkregen juni 2016.
Het voorliggend inspeotieverslag betreft de resultaten van de acties die in deze periode door de
gemeente genomen zijn ter verbetering van haar inforrnatiehuishouding naar aanleiding van:
1 išestuursovereenkomst lE3T PZH en gemeente Leiderdorp, besluit van college van B en W van 23 september
2013/ondertekening door partijen 30 september 2013.
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de verbeten en aandachtspunten in het inspectieverslag inzake het archief~ en
iniormatiebeheer over 2014;
de knelpunten in het Beheerplan lnformatiehuishouding Leiderdorp guni 2015) inzake de
inforrnatiehuishouding van de gemeente:
de aanbevolen verbeterpunten in het toetsingsrapport van VHIC juli 2014) inzake de
digitale beheeromgeving in het kader van de vervanging van archiefbescheiden.
Daarnaast bevat het verslag de resultaten van het inspectieonderzoek in de archiefruimten als
nadere uitwerking van Archief i<Pl›vraag 7,2 en de verantwoording over het beheer van de
gemeentelijke archiefbescheiden in de regionale archiefbewaarplaats. De conclusies worden
grafisch ondersteund via de stoplichtrnethoder
2.3 Aanbevolen verbeterpunten veralag 2014
Hieronder volgt een overzicht van de drie openstaande verbeterpunten) zoals opgenomen in het
verslag over 2014, met daaronder de genomen of niet genomen acties in 2015 tim juni 2016
gevolgd door een conclusie en aanbeveling.
1 KPI 2.1a invoeren van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn 1
geformuleerd. m
Een archiefwettelijk voorgeschreven kwaliteitssysteem voor het infermatiebeheer is nog niet
opgezet en ingevoerd Wel beschikt de gemeente sinds juni 2015 over een Beheerplan
lnformatiehuishouding. Dit beheerplan kan worden beschouwd ala onderdeel van een nader uit
te werlíeg kwaliteitssysteem m
Kwaliteitssysteerri iKP| 2.1ai
Artikel 16 van de Archiefregeling verplicht de zorgdreger dat het beheer van zijn aroniefbescheiden
moet voldoen aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Volgens ISO
8402 is een kwaliteitssysteem het geheel van organisatorische structuurl verantwoordelijkheden,
proceduresi processen en voorzieningen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van de
kwaliteitszorgï ln de toelichting op de Archietregeling wordt gesteld dat 'elke overheidsorganisatie
kwaliteitseisen stelt aan inforrnatie en archietmanagement in overeenstemming met haar
veraritwoordeliikheden en uitvoering van taken¿ De gemeente moet kunnen aantonen dat
beschreven is waar verantwoordelijkheden zijn oelegd, hoe taken dienen te worden uitgevoerd om
een vooral bepaalde kwaliteit te bereiken in hoeverre aan bepaalde standaarden wordt voldaan
NEN 2082) en dat regelmatig interne toetsing en evaluatie plaatsvinden.
in opdracht van het project Archielinnovatie Decentrale Overheden (A100) heen de projectgroep
l<lDO (Kwaliteit lntorrnatietieheer Decentrale Overheden) gewerkt aan een “Handreiking
Kwaliteitssysteern inforrnatiebeheer Decentrale Overheden, vastgesteld op 5 januari 2016, De
handreiking beoogt gemeenten) provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te
ondersteunen bij de opzet van een kwaliteitssysteem voor hun informatiebeheer, zoals bedoeld in
artikel 16 van de Arohielregeling.
Bevindingen
De gemeente heeft een kwaliteitssysteem, zoals voorgeschreven in artikel 16 van de
Archiefregeling, ook in 2015 juni 2016 nog niet opgezet en ingevoerd. Zij werkt continue aan de
verbetering van de kwaliteit van naar iniormatiehuishouding, Dit blijkt uit de totstandkoming van
een Beheerplan lniormatiehuishouding (juni 2015) waarin de huidige stand van zaken van de
informatiehuishouding in kaart is gebracht incl. de aanpak van de knelpunten, Andere voorbeelden
zijn de aanpak van de aanbevolen verbeterpunten in het toetsingsrapport van VHIC, het zo
mogelijk direct doorvoeren van wijzigingen of aanpassingen in een procedure of systeem en
het direct bijwerken van een interne handleiding of instructie Deze wijzigingen worden bijgehouden
in een voor de medewerkers P&A toegankelijk document op de gezamenlijke netwerkschljfr
Wiizigingen in de werkwijze voor gebruikers worden op intranet geplaatst en dnderateund met een
instructiefilrnpje.
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Het Beheerplan lntormatiehuishouding gemeente Leiderdorp van juni 2015 is opgesteld door de
senior medewerker Div, Dit plan speelt in op het nader uit te werken kwaliteitssysteem van de
gemeente Het beheerplan biedt inzicht in de organisatie van de iniormatiehuishouding van de
gemeente, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de wijze waarop de authenticiteit,
duurzaamheid en beveiliging van de informatie worden gewaarborgd, Het beheerplan kan als een
beleid- en beheerinstrurnent worden beschouwd voor de complete informatiehuishouding van de
gemeente. Met het oplossen van de in het rapport genoemde knelpunten wordt invulling gegeven
aan de rechtmatigheid van zorg en beheer van de informatie Daarnaast beoogt het beheerplan
een verbeterinstrument te zijn ten behoeve van een planmatige aanpak van knelpunten of
tekortkomingen, in het beheerplan is onder hoofdstuk 7 een zestal knelpunten opgenomen, zoals
het vastleggen van e-mails als reactie op geregistreerde e~rnails en het niet kunnen koppelen van
computersvstemen. voor het aanpakken van de knelpunten zal een plan van aanpak worden
geschreven. waaraan op het moment van deze inspectie nog wordt gewerkt, Niet alle acties
kunnen meteen worden genomen en sommige hebben een langere doorlooptijd.
Conclusie
Ue gemeente besteedt volop aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van haar
iniormatlehuishouding en werkt aan het opzetten van een kwaliteitssysteem. Als onderdeel hiervan
heeft zij een Beheerplan lntormatiehuishouding (versie juni 2015) opgesteld,
Aanbeveling
Aanbevolen wordt om een kwaliteitssysteem voor het inlormatiebeheer van de gemeente verder uit
te werken en daarbij gebruik te maken van de “Handreiking Kwaliteitssysteem lnformatiebeheer
Decentrale Overheden', Jaarlijks dient gecontroleerd te worden of het Beheerplan
lntormatiehuishouding nog actueel is, De in het beheerplan beschreven knelpunten moeten deel
uitmaken van een jaarlijkse PDCA-cyclus en opgenomen worden in het kwaliteitssysteem
KP'l 3.2a j Vastleggen, vaststellen en implementeren van de beschrijving van een
metadataschema.
De beschrijving van metadata is niet vastgelegd in een aparte metadataschema op basis van
NEN-iSU 23081, Zij is als bijlage gevoegd bij het concept Handboek vervanging van analoge
archiefbescheiden door digitale reproduoties. M
lvletadataschema jKP| 32a)
De gemeente is op grond van artikel en 19 van de Archiefregeling verplicht om op basis van
NEN-lSO 23081 een overzicht vast te stellen, waarin ze aangeeft welke metagegevens voor haar
organisatie minimaal nodig zijn en hoe deze worden vastgelegd. Een rnetadataschema voorziet in
een set aan verplichte metagegevens die nodig is voor het duurzame beheer en de
toegankelijkheid van de wettelijk over te brengen digitale informatie.
Voor een meladataschema zijn standaarden beschikbaar, zoals de Richtlijn lvtetagegevens
Overheidsinformatie, een uitwerking van de NEN-ISO 23081412006 en NEN-ISO 23801-212007.
Deze Richtlijn vormt het kader voor alle systemen waarin ot waarmee informatie wordt beheerd en
geldt voor alle informatie die door de gemeente bij de uitvoering van haar taken wordt ontvangen of
gecreëerd. De Richtlijn is verder uitgewerkt in generieke toepassingaprofielen: oa het
Toepaaaingsprofiel Metadatering Lokale Overheden een standaard voor metadatering bij
alle decentrale overheden. Dit profiel bevat nadere afspraken over onder andere semantiek en
verplichtingen die op de gemeente van toepassing zijn,
Het Tlvli.O is geschikt als reterentiernodei voor het door de gemeente individueel vast te stellen
organisatiespeolfiek metadatamodel. Bij het opstellen van een metadatasoherna moet er voor
gezorgd worden dat de juiste kenmerken aan de archiefbescheiden worden toegekend zodat bij
overbrenging naar het e-Depot de digitale informatie makkelijk te vinden en eenduidig
interpreteerbaar ie, Het toekomstige e-Depot van ELO zal ook aansluiten bij het TMLQ Hierbij is
vastgelegd welke set van kenmerken (metadata) de gemeente ten minste aan arohiefbescheiden
moet meegeven.
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Bevindingen
Het belang van metadata. oftewel data over data. voor een goed informatiebeheer wordt door de
gemeente onderkend. Zij heeft haar metadatascherna als bijlage opgenomen in het concept
Handboek vervanging van analoge archietbescneiden door digitale reproducties (versie 25 januari
2016), Dit schema bestaat uit eoreenehotsr elk voorzien van een bijbehorende titel zonder verdere
toelichting. Op dit moment verkeert het handboek nog in de controletase waarbij de gemeente zal
worden gevraagd het metadatascherna met het TMLO, als reterentiemodel, te vergelijken. Door het
nemen van een collegebesluit tot vervanging zal naast het Handboek ter ondersteuning van het
besluit ook het metadataechema worden vastgesteld.
Conclusie
l-let metadatascnema van de gemeente is geen apart vast te stellen document maar is als bijlage
gevoegd bij het Handboek vervanging van analoge archietbescheiden door digitale reproductles.
Het schema bestaat uit screen shots uit DMS Decos JOIN, voorzien van het onderwerp, bv
“Onderdeel Zaken. adreenlveatr zonder verdere.
Aanbeveling
Aanbevolen wordt om het metadatasoherna van de gemeente aan de nand van de landelijke
etandaard TMLO te beoordelen.
KPl4.1a Toetsen van de digitale beheerorngeving aan de hand van
kwaliteitsinstrurnenten.
ln juli 2014 heeft VHIC de digitale beheeromgeving voor de informatiehuiehouding van de
gemeente getoetst aan de nand van RODlN {Reterentiekader Opbouw Uigitaal
lnformatiebeheer) op borging van duurzame toegankelijkheid van de arczhiefbescheiden. ln het
toetsingsrapport is een lijet van verbeterpunten opgenomen A A W A A
Toetsen digitale beheeromgevino iKF*l Ale)
Duurzaam digitaal dooumentbeheer maakt het mogelijk om de integriteit, volledigheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid van de digitale archiefbesoheideh ook ob de lange termijn te
waarborgen, Daarom moet inzicht worden verkregen of de digitale beheerorngeving op orde is en
ot deze voldoet aan de wettelijk daaraan te stellen eisen Door toetsing van de inrichting van de
digitale beheerorngeving aan de hand van een referentiekader verkrijgt de gemeente inzicht rn de
maatregelen die genomen moeten worden om duurzaam digitaal documeritbeheer te borgen.
Een dergelijk referentiekader is RODIN, een handzame, begrijpelijke samenvatting van alle
relevante wetten en regelgeving, normen en standaards. RODlN biedt een handvat voor inrichting,
gebruik en beoordeling van een (in ontwikkeling zijnde) digitale beheeromgeving, waarin digitale
arohiefbescheiden duurzaam en toegankelijk worden beheerd RODlN kan gebruikt worden als
checklist en daarmee dienen als instrument voor good governance, adequate sturing,
beheersing verantwoording en toezicht, en inzicht geven in de mate waarin de gemeente op dit
gebied control” is. Naast ROBIN is ook het norrnenkader Duurzaam Toegankelijke
Overheidsinformatie (DLITO) beschikbaar. Beide kwaliteitsinetrumenten dienen structureel te
worden ingezet orn duurzame digitale archivering te borgen.
Bevindingen
ln opdracht van de gemeente heeft VHEC de inrichting van de digitale beheeromgevihg voor de
intormatiehuishouding van de gemeente getoetst aan de hand van referentiekader RODW Reden
voor toetsing was het voornemen van het college om over te gaan tot vervanging van de originele
papieren archiefbescheiden door digitale reproducties. Ter ondersteuning van het te nemen
collegebesluit kan het positieve advies van de gemeentearchivaris op het Handboek vervanging
dienen. Alvorens zij positief kan reageren op het Handboek vervanging moet ook de digitale
beheeromgeving volledig voldoen aan de gestelde eisen,
Conclusie
De inrichting van de digitale beheerorngeving voor de intorrnatiehuishouding van de gemeente is in
juli 2014 getoetst aan de hand van het referentiekader RODW De aanbevolen verbeterpunten in
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het toetsingsrapport van VHlC zijn gedeeltelijk gerealiseerd waardoor de digitale beheeromgeving
nog niet ROD|N-oompliant is.
Aanbeveling
Aanbevolen wordt om verder te werken aan de verbeterpunten zoals opgenomen in het Vl-llC~
toetsingsrapport om de digitale beheeromgeving op orde te brengen zodat deze voldoet aan de
wettelijk daaraan te stellen eisen.
2.4 Aanbevolen aandachtspunten verslag 2014
Naast verbeterpunten is in het l<Pl~\/erslag over 2014 ook een opsomming gegeven van drie
aandachtspunten. Hieronder volgen de aandachtspunten met daaronder de wel of niet genomen
acties in het iaar 2015 Um iuni 2016, gevolgd door een conclusie en aanbeveling
ln november 2015 is het lnforrnatiebeveiligirigsplan gemeente Leiderdorp vastgesteld waarin een
lijst van_verbeterpunten en prioritering ervan is aangelegd.
lnformatiebeveiliging iKPl 4.11
Onder iniormatiebeveiliging wordt verstaan het treffen en onderhouden van een samenhangend
geheel aan maatregelen om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te waarborgen.
Kernpunten daarbij zijn: beschikbaarheid integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie. Het
informatiebeveiligingsbeleid geldt voor het gehele proces van informatievoorziening en de gehele
levenscyclus van informatiesystemen. De organisatie moet zorgen dat een beveiligingsplan met
betrekking tot informatiebeveiliging wordt gehanteerd, gebaseerd op de Code voor
lntormatiebeveiliging of een vergelijkbare richtlijn.
Bevindingen
De gemeente heeft haar lntormatiebeleidsplan in februari 2013 geactualiseerd in: leiderdorp.
lnformatiebeleideplan 2013-2015. Naar een flexibele en toekometbestendige informatie-
voorziening'. Bii de totstandkoming van het ^lnformatiebeveiligingsplan gemeente Leiderdorp* in
november 2015 zijn verschillende disciplines van de gemeente betrokken geweest. Aan de hand
van een risico-inventarisatie en evaluatie is een gap-analyse uitgevoerd. de uitvoering
hiervan is het normenkader van de Baseline lnformatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(VNG/KlNG, mei 2013) gebruikt, zoals ook geadviseerd door de VNG. Voor de DIV
informatieprocessen wordt de Baseline informatiebeveiliging intorrnatiehuiehouding Nederlandse
Gemeenten (KING) 2011) gehanteerd. Aan de hand van de geconstateerde verschillen is een lijst
van verbeterpunten opgesteld met een bepaalde voorrang van afhandeling. De gemeente heeft in
een plan van aanpak de te nemen maatregelen opgenomen. Alvorens tot uitvoering over te gaan
wordt dit plan van aanpak samen met het lnlormatiebeveiligingeplan voorgelegd aan het MT.
Conclusie
Het lnforrnatiebeveiligingsplan gemeente Leiderdorp, november 2015 bevat een lijst van
verbeterpunten waaraan door de gemeente op basis van prioritering zal worden gewerkt.
Aanbeveling
Met het oog op het te nemen collegebesluit tot vervanging van de analoge arcniefbescheiden door
digitale reproducties wordt aanbevolen de intormatiebeveiliging bij de gemeente te borgen.
KPl4.1 ïTot stand komen(vaštstelletnlvanneenlnformatlebeveíligingšplanf M M1
1 KPl 5.2 Verwijderen en vernietigen van de digitale reproducties (scans) van E
originele archiefbeecheíden daterend van 2008 maart 2014.
l-let verwijderen en vernietigen van de ecans van de originele archietbescheiden opgeslagen in
het DM$!RMA Decos „lOlN, heeft nog niet plaatsgevonden. A
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Vernietiging archietbeeclieiden jKPl
Overneideorganen zijn conform artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht arcnietbesclieiden op
grond van de gestelde categorieen en de daaraan verbonden beweartermijnen te vernietigen Dit
betreft archiefbescheiden ongeacht hun vorrn, ongeacht of het om analoge of digitale
archiefoeecheiden gaat De gegevensdrager kan een papieren stuk zijn ol opgenomen zijn in
archiefwaardige applicaties, op netwerkscnijvenj cd-rome, in e-malle of back ups, Als daarvoor in
aanmerking komende archiefbescheiden worden vernietigd. houdt dat in dat ook de digitale versies
ervan op de gegevensdragers moeten worden verwijderd en vernietigd.
Bevindingen
in 2008 is team l&A begonnen met het scannen van originele ingekomen stukken en het opnemen
daarvan in Corsa, het vorige docurnentmanagementsyateem van de gemeente. De digitale
kopieën aangemaakt in 2008 maart 2014, zijn naar het nieuwe DMSIRMA (Decos JOlN)
geconverteerd en van daaruit raadpleegbaar.
De gemeente heeft de daarvoor in aanmerking komende papieren archietbeecheiden volgens de
vernietigirigsprocedure van ELO in 2014 vernietigd. Tegelijk met de vernietiging van de papieren
archiefbeecheideri moeten ook de scans van deze bescheiden, die in het systeem zijn
opgeslagen, worden verwijderd en vernietigd. Dit geldt levens voor de bijbehorende metadata.
Aan de verwijdering en vernietiging van digitale arohiefbescheideri daterend van 2008 tim rnaart
2014 is de gemeente in de periode 2015 juni 2016 niet toegekomen. De gemeente handelt
hiermee in strijd met de verplichting tot vernietiging van archietbescheidenj conform artikel 3 van
de Archiefwet 1995
Conclusie
De digitale reproducties (scans) gemaakt van de papieren archiefbescheiden in de periode 2008
maart 2014 zijn nog niet verwijderd en vernietigd op de digitale gegevensdragers. Hiertoe
ontbreekt een procedure
Aanbeveling
Aanbevolen wordt om aandacht te besteden aan de verwijdering en vernietiging van de scans van
de originele archietbescheiden gemaakt van 2008 maart 2014
lit. l l@Pl 5.3 l Starten met vervangingsprocedure van archiefbe-scheiden.
De gemeente is gestart met het vervangirigstraject om de analoge (papieren) archietbescneiden
door digitale reproductiee te laten vervangen waarna de analoge bescheiden worden vernietigd.
concept Handboek veggangirig is bescljikbaar.
Vervanging archreflriescheiden jKPl
Gemeenten gaan steeds meer over naar een volledig digitale informatiehuishouding en richten
daarom hun werkprocessen volledig digitaal in. Analoge (papieren) arohietbe-scheiden worden
vervangen door digitale reprocluctiee, waarbij de digitale reproductie als origineel wordt beschouwd
en waarna het papieren origineel wordt vernietigd. Vervanging is een onomkeerbaar procest Het is
van groot belang dat de kwaliteit van de digitale re-producties optimaal re. Om tot vervanging over
te gaan, dient het college van B en W een besluit hieromtrent te nemen.
De voorschriften voor vervanging zijn te vinden in de Archiefwet 1995, het Aroniefbeoluit 1995 en
de Archielregeling. in artikel Zôo van de Archiefregeling een aantal verplichte aspecten voor
waarmee de zorgdrager inzage geeft in het proces en de technische inrichting van de toegepaste
vervanging. Aan de hand van deze aspecten verantwoordt de zorgdrager op welke manier de
reproduciies tot stand zijn gekomen en toont hij aan dat de reorocluoties een juiste en volledige
weergave zijn van de originelen Bovendien is het nodig orn het duurzaam beheer van de digitale
bescheiden op de langere termijn mogelijk te maken. Wanneer een aspect wijzigt en daarmee het
proces of de inrichting verandert, zal de zorgdrager een nieuw besluit tot vervanging moeten
riemen. Als bijlage voor het te nemen vervangingabesluit wordt in de regel een Handboek
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vervanging gevoegd. Het concept handboek wordt voorgelegd aan de gerneentearchivaris waarop
hijizij een positief advies kan uitbrengen als het handboek voldoet aan de gestelde eisen.
Bevindingen
Met het oog op de vervanging van de analoge archiefbeecheiden is de digitale beheeromgeving
van de gemeente in juli 2014 door getoetst aan de hand van het referentiekader RODiN; zie
ook onder 2.3 Aanbevolen verbeterpunten 2014, verbeterpunt ln opdracht van de gemeente
heeft het `l-landboek vervanging van door de gemeente Leiderdorp ontvangen of intern
gecreëerde fysieke archiefbescheiderr, versie 25 januari 2016) samengesteld. Dit handboek
beschrijft de technische en procedurele wijze waarop de vervanging van analoge
archieibeecheiden moet plaatavinden. voor de vervanging van de analoge arcniefbescheiden door
digitale reproducties zijn in de procedure (extra) controiemornenten opgenomen. Het handboek is
ter controle voorgelegd aan de archiefinspecteur van ELO en is in juni 2016 voor de derde
reactieronde aan de gemeente teruggestuurd. De daadwerkelijke vervanging van papieren
archiefbescheiden kan pas starten als de in het rapport genoemde en voor vervanging cruciale
verbeterpunten zijn geïmplementeerd.
Conclusie
De gemeente is eind 2015/begin 2016 gestart met de procedure voor vervanging van analoge
archiefbeecheiden door digitale reproducties. Hiertoe is een concept Handboek vervanging
opgesteld door Vl~llC, in het handboek is een lijst van verbeterpunten opgenomen. Het handboek
verkeert nog in de controlefase.
Aanbeveling
Met de goedkeuring van het Handboek vervanging zal ook de digitale beheerorngeving van de
gemeente moeten voldoen aan de gestelde eisen.
2.5 Aanbevolen verbeterpunten toetsingsrapport VHIC
Enkele verbeterpunten in het inspectieverslag over 2014 komen overeen met de aanbevolen
verbeterpunten in het toetsingsrapport van Vl-llC 3 juli 2014. Dit rapport bevat een overzicht
van een flink aantal verbeterpunten in de deelgebieden Beleid en Organisatie,
informatiebeheer en ICT-Beheer en ICT-Beveiliging. Achter elk verbeterpunt is een prioritering
aangegeven gericht op de procedure tot vervanging van archiefbescheiden. De gemeente heeft de
volgende acties genomen op het gebied van:
Beleid en Organisatie
een metadatascherna (in de vorm van screen shots) is opgesteld (RODIN checklist
de processen en procedures voor de digitale beheeromgeving zijn beschreven Voor
borging van het gebruik van de digitale beheeromgeving zijn extra interne controles
ingebouwd en opgenomen in het interne controleplan {RODlN checklist
lnronnatiebeheer
een metadatascheme is opgesteld en als bijlage opgenomen in het Handboek
vervanging (RODIN checklist 2.4 en
ICT-beheer en beveiliging
een informatiebeveiligingsplan is opgesteld (RODlN checklist
2.6 Aanpak knelpunten Beheerplan tnformatiehuishouding Leiderdorp
ln het Beheerplan lnforrnatiehuishouding is de stand van zaken van het archief- en
intormatiebeheer bij de gemeente in beeld gebracht. Daarbij zijn zes knelpunten gesignaieerd.
Deze zijn opgenomen in een overzicht met bij eik knelpunt een toelichting en de te nemen
verbetermaatregelenj incl. tijdepad en kosten. ln het beheerplan staat tevens vermeld welke
procedures nog moeten worden opgesteld. De gemeente heeft de volgende acties genomen met
betrekking tot de onderstaande knelpunten:
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Koppelen emails aan geregistreerde emails (knelpunten t en
Medewerkers zijn door team P&A gewezen op het gebruik van het DMS (Decos JOIN)
voor het beantwoorden van hun brieven en emails;
Dit houdt ook in dat hun e»rnaile_ die een reactie zijn op de binnengekomen e-mailer aan
een bestaande zaak moeten worden gekoppeld om volledigheid van de zaak te kunnen
garanderen;
Daarbij wordt door team het nut van registreren van documenten getoond.
Procedure digitale werkwijze postregistratie en fysieke opslag (opstellen procedures)
in het oude gemeentehuie heeft team al een begin gemaakt om afspraken en
werkwijzen vast te leggen om de poststromen en de archivering in goede banen te leiden;
Met Servicepunfíl/afdeling Financien en afdeling HRM zijn afspraken gemaakt over de
werkwijze in ot. de archietbeeoneiden;
Dit geldt ook voor de werkwijze de bezwaarschriften.
Aan de overige knelpunten in het Beheerplan lnforrnatienuiehouding wordt door team l&A gewerkt
2.7 inzet team Post Archief
Naast de ondersteuning van de medewerkers in het digitaal en zaakgericht werken in Decos JOiN,
besteedt het team P&A ook aandacht aan de andere wettelijke arohieftaken. Op net moment van
deze inspectie wordt door het team P&A van de gemeente aan diverse nieuwe en langlopende
projecten gewerkt, zoals:
de voorbereiding van de ven/angingsprooedure;
het realiseren van verbeterpunten in het inspeotierapport;
het realiseren van verbeterpunten opgenomen in het Beheerplan lnformatlenuisnoudingj
het realiseren van verbeterpunten opgenomen in het toeteingerapport Vl-HC;
het herindelen van de arcnietbescheiden in de archietruimten volgens een prioriteiteniijst
van team
De personele bezetting is op het moment van dit lnspeotleonderzoek in vergelijking met 2014
gewijzigd. ln december 2015 is een medewerker DIV met pensioen gegaan en in het tweede
kwartaal van 2015 is een medewerker van team overgeplaatst naar een andere afdeling
van de gemeente. Er is nu sprake van een zekere onbalans in de benodigde en toegewezen
capaciteit bij team mede gezien de werkdruk die het bovengenoemde takenpakket oplevert,
2.8 Arohiefruimten
Voor de toetsing van de archietruimten van de gemeente wordt verwezen naar de verslagen vanaf
bijlagen 1 tot en met 3 en de bevindingen in bijlage De toetsing van de aroniefruimte bij
Burgerzaken wordt in de volgende inepectieronde rneegenorneni
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Samenvatting, eindoordeel, verbeterpunten en actietermijn
3.1 Samenvatting
Läkaie Eëgeiáèšving
li
De gemeentelijke regelgeving voldoet aan de wettelijke eisen!
i KP! interne kwaliteitszorg en toezicht-W l H
De gemeente beschikt nog niet over een archieivvettelijk voorgeschreven
kwaliteitssysteem Sinds juni 2015 heeft zij een Beheerplan lnformatiehuishouciing als
onderdeel van een verder uitte werken kwaliteitssysteem.
Gekwalificeerd toezicht en jaarlijkse verslaglegging zijn belegd bij de gerneentearchivaris
van Leiderdorp.
KP! Grdening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid
archiefbescheiden
Het archiveringssysteem van de gemeente waarborgt de authenticiteit, context,
toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archieibeacheiden,
Het metadatascnema is als bijlage gevoegd bij het concept Handboek vervanging. Dit
schema moet worden beoordeeld aan de hand van het refereniiemoclel TMLO.
Specifieke eieen aanudigitale aroiiiefbeaoheiden
iwi
De gemeente heeft haar digitale beheeromgeving in 2014 door laten toetsen aan de
hand van het referentiekader RODEN, Aan de aanbevolen verbeterpunten wordt gewerkt.
Vernietigingfvewanging en vervreemding van archlefbeecheiden
De gemeente draagt zorg voor tijdige en correcte uitvoering van de selectie en
vernietiging van haar analoge aroniefoeecheident De verwijdering en vernietiging van de
digitale kopieën (scans) van de originele archieibeecheiden uit de periode 2008 maart
2014 is nog punt van aandacït.
KP! Qverbrengingyan archieibescheiden naar de archiefbewaarplaats
De gemeente heeft haar permanent te bewaren archieihescheiden ifm 1995 overgebracht
naar de regionale archiefbewaarplaats,
KP! Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots
De fysieke bewaaromstandigheden van de archiefbescheiden in de arohieiruimten
(kluizen 2 en van de gemeente zijn op orde gebracht. De instelling van de relatieve
luchtvochtigheid en temperatuur vergt aandacht.
De archiefbewaarplaats van Leiden voldoet aan de eisen van de bouw en inrichting voor
archiefbewaarplaatsen. Bij ELO is in mei 2016 pilot gestart voor de implementatie van een
e-Depot voorziening.
KP! Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbeecheiden
Wii
De gemeente voldoet aan de openbaarheideeisen van de Archiefwet 1995.
KP! Rampen, calamiteiten enmveiligheid
De gemeente beschikt sinds februari 2015 over een vastgesteld Calamiteitenplan voor
behoud van haar aroniefbescheiden bij bijzondere omstandigheden,
KP! 10. Middelen en mensen N W A
De gemeente stelt voldoende middelen beschikbaar voor de uitoefening van haar wettelijk
verplichte taken arcniefzorg en archiefbeheert De kwaliteit van de DIV-
medewerkers is dusdanig dat de wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren
kunnen worden gedaan De huidige formatie bij team is op_dit moment onvoldoende.
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Voidoet niet aan de wetteiijke verpššchtíng
Voldoet deels aan de wetteüjke vefplèchting,
oldoel grotendeels aan de wettetijke verpäichting
maar er zijn nog aandachtspunten.
Voídoet aan de wetteišjke verptichtiššjmm W
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3.2 Eindoordeel
De gemeente Leiderdorp werkt structureel aan de verbetering van haar informatiehuishouding. Dat
te merkbaar aan de aanpak van de verbeten en aandachtspunten in het KPl-verslag over 2014 De
verbeteracties hebben geleid tot de aanpak van vijt van de zee verbeter- of aandachtspunten. Aan
de aanbevolen verbeterpunten in het toetsingsrapport van juli 2014) en in het eigen
Beheerplan intormatienuiehouding (juni 2015) is eveneens gewerkt, Niet alle acties ter verbetering
van de intormatiehuiehouding van de gemeente kunnen meteen worden genomen en sommige
hebben een langere doorlooptijd.
De drie archietruimten op de eerste etage van het gemeentehuis voldoen wat betreft de
klirnaatometandigheden niet geheel aan de eisen. Dit is ook bij eerdere inspecties onder de
aandacht gebracht Vanwege aangetroffen schimmel in kluis 2 zijn inmiddels bijna alle
archietdozen vervangen en wordt de ruimte regelmatig schoongemaakt, Kluia 2 lijkt meer de
officiele archietruimte van de gemeente te worden Dat is positief te waarderen.
in vergelijking met de l<„Pl~meting over 2014 is in de periode 2015 tim juni 2016 vooruitgang
geboekt in de naleving van artikel 30 van de Archiefwet 1995 (zorg voor archieibeacheiden) en de
uitvoering van het archiefbeheer van de gemeente Leiderdorp. Drie indicatoren (Archief KP! 3 en
zijn verbeterd. Zij kleuren van oranje naar oranje/groen, waarmee is aangetoond dat de
gemeente grotendeels voldoet aan haar wettelijke verplichtingen. Echter door de wijziging in de
bezetting eind 2015/begin 2016 en de vele verbeter~ of aandachtspunten waaraan gewerkt moet
worden, kan het team P8./lt de wettelijk verplichte archiettaken op dit moment met moeite uitvoerent
Om die reden kleurt KPi 10 van groen naar oranje/groen
Op grond van dit verslag van bevindingen kan ook over 2015 geconcludeerd worden dat de
gemeente Leiderdorp op hoofdlijnen in voldoende mate voldoet aan de eisen van de Archiefwet
1995. Er is op geen van de onderzochte deelterreinen eprake van (ernstige) taakvenvaarlozing op
grond waarvan de provinciale toezichthouder dient in te grijpen. Hoewel verbeteringen in de
inforrnatiehuishouding van de gemeente zijn gerealiseerd, zijn er nog aandachtspunten,
verder uitwerken en vaststellen van een kwaliteitssysteem (Archief KP!
beoordelen metadatascherna aan de hand van reterentiemodel TMLO (Archief
aanpakken van verbeterpunten als opgesomd in het toeteingsrapport van VHIC;
aanpakken van verbeterpunten als opgesomd in het lšeheerplan lntorrnatiehuishouding
Leiderdorp;
aanvullen van de openstaande formatie bij team
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3.3 Verbeterpunten en actietermijn
jloofdvraag M Ueešvragg¿ WM Re_su!taat_
Verbèterpušten
Actiešgrmiiršm
Lokale regelgeving Archiefverordening
Besiuit informatiebeheer
Register gemeenschappelijke
regeíingen
Interne kwatíteštszorg en
toezicht
Kwakiteitššçsteššïm-
Nader uitwerken en
mvoeren van
kwatiteitssysteem
1012017
Ordening, authenticiteit,
conten, tcegankeiijkheid en
duurzaamheid anamge en
digitale archiefbescheóden
Geordend overzšcht
Metafigtaschšnwa
CU
Beøordelen
metadataschema
referentiemodei TMLO
1Qf2017
Digštale archiefoescheiden
Digitaše beheeromgeving
Reaiiseren overige
verbeterpunten in
toetsingsfapport
woíâow
Vernietiging, vervanging en
vervreemding
archiefbescheiden
Selectie en vemšetiging
afchiefbescheiden
Overbrenging Civermenging archiefbescheiden
archiefbescheiden
archäefruimten en e»depots
Archiefbewaarplaatßen, _1_fMÃrchiefruimte¿leiderdorp
Archiefbewaarplaats Leiden
Terbeschikkingstetiing van Openbaameidseie-:en Archiefwet
naar archiefbewaarpiaata
overgebracme
archieftzescheiden
Rampen, calamiteiten en
veiligheid
Calamiteitenpšan
archiefruimfe
Ontruirníngsplan en CHV~pían
W WELO
argfašefwettelijke taken
10, Middelen en mensen Voidoende voor uitvoering
*Hi
Aandacm voor personeie
bezetting learn P&A
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Bijlage 1
ARCHIEFINSPECTIE ERFGOED LEIDEN EN GMSTREKEN
inspectie archiefruimte A171 Dynamisch archief
lnspectiedatum: 02-03-2016
inspectie uitgevøerd door: Mivi l.c›uwerse~Zimmerman, archiefinspecteur ELO
Cøntactpersoneni Lodewijk, senior medewerker DIV
Toetsing archieiruimte artikelen 27-46, 57 en 59 van de Archiefregeiingw
Datum vorige inspectiei 20-O2-2012
Specificatie archiefruimte A1.71 Dynamisch archief
ßøcmšrispaczše E ii E 'ïmgggi.9gnf@ø;hiè¿?uimtenms fmvzšefä iiåaf-fi.
E E E EEmi.msgsciigšy¿dërzøeki2m5››bii±tie gemi@enw,LL
Locatie E
E E E E E ïiwiiem Mmnømxaaniiii
E E E E E i2asE1iiEøziLfi44aqa@±;pïiaj;g;
fßßuwiaffiiiï ii ii E
E is
if fiiflz¿ii ii fyf*
ffifaef W
stam E 1
E E ii E E E E iiikiimaøfßl¿ø¿ßmfziiüa¿ivøafi¿ëniøfeniaèi¿e¿fii_
“1Archieiregei|ng, Staatscourant 2010 ni 70, 6 Januari 2010 en wijziging Gtaatscouram nr W969, 17 november
2010.
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Verslag toetsing archiefruimte A111 aan de Archiefregeling
Archiešregaling,_¿aofdfatukken 41, en 8
Haofóstuk Algemene voørscmíftøn da bouw en inrichting vanarchiefçuimten an
_~ämhiefbawaàrplaai:san
1 Ašge.-meen'
Artikel 27. Algemene buitentoepassing-
sfelling
Aan een in deze reg,eli11g, c›pgenomcn
vo<vrschríft dat moai worden íoegepaßt
om te voldoen aan een met betrekking tot
een archiefruirnw of archieíbewa±1rplaats
gestelde eis, behoeft niet te worden
voldaan, voor zover andem dan dom
føepassing van dat vnorschrift de
archiefruimte af archiefbøwfxarpiazxts ten
minste dezelfde mate van veiligheid,
bescherming tegen vvater,
klimaatbeheersing en miíícuhygiëzw
als is beøogd met het betrokken
voumchrift.
Artikel 28. Situering
Hvt gebouw waarin een archíefrušmte of
is af wordt
gesimeerd, is dom zijn locatie, aard en
bouwwijze za gøed mogelijk gevrijwaard
van risícds van:
brand;
øverstroming; en
\mchtindringing door mpkomend
gru›nd~, regen- of rioníxmter, alslïwde van
elke overige \form W111 waterc›ve1'iast.
28. Vcxidoet. De archiefruimte is gebouwd
conform kantoren en gesitueerd ørvdef het
parkeerdekv
28.a Voldøet, de scheidingswand van
naastgelegen archiefruimte A170
28 b Voldoet deels. De drempel is am praktische
reden ven/všgderd,
Voídoet
Artikel 29. Normen voor ondergronds
bouwen
Bij bouwen van een archief-
ruímte of een archiefbewaarplaats heeft
de wateríndringimg in het bauwmateriazxl
om waarde die 0ns;cImde}i§k is voor de
bewaring van archiefbczscheiden,
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gemeten vcïvlgeiisr
ii. ISO-D13 703121983 of NPR 2877: 1991
voor beton;
lo. NEN 277811991 voor andere bc›uw›
materialen.
Artikel 30. Brandveiligheid
Arcliiefruiniten en
nrchiefbøwaarplaat¿en zijn vøarzien van
cleugáelíikc en, mede gelet ap de aard,
oppervlakte en inhoud van de
archiefruimte onderscheidenlijk archief-
bewaarplaats, Cloelmatige middelen of
voorzieningen voor het clmfen en
wrtragcri van brand, waaronder in ieder'
geval valdoencle en zichtbaar
gemarkeerde draagbare blustoestffllen.
Iloeder- of schuíniblussers zijn niet
toegestaaiw.
Voor zilver toegepast, zijn sprinkler-
imtallaties volautoinatisch werltend en
uitg,øv(,›erd met ¿prinklerkoppen die zich
aan het plafond en in de stellingen of in
de rekken bevinden. Open
¿prínklerkoppen zi}n niet toegestaan.
De niicldclcn en voorzieningen voor
het doven en vertragen van brand,
bedoeld in eerste en tweede lid, zijn
gesclwikt om de schadelijke gevulgen
daarvan vi›0r de aanwezige
archieíbeschoiden te beperken.
lñe bijdrage de brand voortplanting;
van in- en uitwendige
salieidíngsconstructies voldoet ten minste
aan klasse 2 vnlgens NEN
Ventílativ- af
luclitbehanclelingskanalen zijn vuorzien
van brandkleppen alle voldoen aan NEN-
EN 1366-l:i99*9 en NEN-EN 1366-211999.
ta. Archiefruimtien en
archiefbewaarplaatsen zijn vnorzien van
ro<“›kn1elders en een brandmelciinstallatiez
met een aut<›rnatiscl^\e doormelding naar
de brandweer. De brandmeldinstallatie
beheerd overeenkomstig NEN
2654-112002, deel
In een archiefruimte of
archiefbewaarplaats bevinden zich geein
30.1
30,2
30,3
30.5
30,6
30.7
Voldoet, in de archiefruimte is een
draagbare CO2 blusser aangetmffen.
Voldoet deels, voer zover van toepassing op
kantoren
Voldoet, de scheidingswand van de
naastgelegen archiefruimte A170
Voldoet voorzover van toepassing op
kantøren.
Voldøet, Aan het plafond is een mokmeider
geplaatst met doorschakeling naar BMt en
automatische daormetding naar de
brandweer,
Voldoet,



Z/16/034941/67312

materialen en appmaten die
kunnen vemor7,al<en.
Artikel 31. Roukverbød
In archiefrušmten en
archiefbewaarplaatsen geldt een
mnkverbod.
Voldoet. In het hele gebouw geldt een
rcokverbod.
Artikel 32. Waterrnelders
Watermelders, van een damr-
melding via hei geb(›uwbeheerssysteem,
het beveiÉigí11gssystee11w of het
ínstallatiebeheers¿¿ysteem, zijn aanwezig
in archiofruimten en
archiefbmmarplaatßm
die zich cleels; af gelwel beneden het
maaiveld bevinden;
die zíin vøorzien van men sprinkler-
ínstallatie; uf
waarin zich een af meer
brandslanglïaapel¿ bevinden.
32.a
Nvvvt,
Nvt,
Artikel 33. Kabels, leidingen en kanalen
Kabels, leidingen of kamalen zijn
ßlechts toegusfaalw
ca. als opbouw; en
voor noodzakelijke vour7,íening;en in
de archíefruimtcš uf archiefbewaarplaats
zelf.
Voor mver ven rwoodzakelijlac
\1<›r›rzieníng zich in een cc›mpa1^tin1ent
bc-vindt, worden de daarvoor benüdigde
kabels, leidix1§;m of kanalen niet Clcmr het
overige gedeelte van de a1^cl1ief1'uin1te af
axthieflnewanrplaats g„evc›ercl.
33,1a
33.2
Veldoet. Er lopen geen kabels en ladingen
door de archiefruimte anders dan vsor de
voorzieningen in de ruimte zelf, De kast met
de stommbevochtšger vøor de øplevering
van de ruimte naar links verplaatst.
Voldoet,
Artikel 34. Deuren
Deuren in een archíøfruizmc een
archietlwwaarplgaats zijn zelfsluitend en
d raaien, vøor zuwr draaiend uitgevoerd,
naar buiten toe* open.
Vøldoet. Deur is zeifsiuètend en gaat naar
buiten toe open
Artikel 35. Maatregelen tegen
ongeautoriseerde toegang
De zorgdrzxger neemt eimeltreffendfa maak
regelen tegen <›ngeautoriseercle tuegang
tot de archiefruixnte of de
Voldoet, De deur is te openen meteen FOB~
sleutel. De archiefruimte is uštsluitend
toegankelijk voor medewerkers van team P&A
en in geval van calamiteiten oek voor de
dienatdøende BHV'ers.
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archiefbewaarplaats.
Vødraehríftan mer een gunstig míiieß en klimaat
Artikel 36. Algemene milieu- en
klimaatvoørschriften
ln een arclwlefruimte of
archiefbewaarplaats bevinden zich geen
malïerialen, apparaten of stoffen
de temperatuur en de lu<;l1tvø<:l1tigheíd
nadelig kunnen beïnvloeden
verontreiniging kunnen verapreiclen;
insecten of n\icra~<›rganif+men kunnen
aantrekken; of
arclwiefbeschelclen op een andere wijze
kunnen besclwadigen of de degradatie
ervan bevorderen.
Niel toegestaan zijn bouw- en afwerk-
materialen waaruit schaclerlijke gassen
kunnen vrijkomen of die op andere wijze
schade aan de archiefbescheiden kunnen
veroorzaken of waarvan een redelijk
vermneden bestaat dat zij in de mekumal
schade kunnen veroorzaken.
36 ln de archiefrulmle gelden de
klimaatvodrschriften volgens kantoren.
36l1a Voldoet.
Voldoet.
36.10 Voldoet.
36.2 Voldoet.
Artikel 37. Afwerking vlueren, wanden
en plafonds
Vloeren, wanden en in een
archíefmimte of een archiefbewaarplaats
worden glad, vlak en stofvrii afgewerkt.
37. Voldoet.
de vloer is glad afgewerkt (marmoleurnlç
het plafond en twee scheidlngswanden
ziln voorzien van spuirwerk met fijne
structuur. Een scheidingswand is glad
afgewerkt,
Artikel 38. Vervallen
Arlikel 39. Klimaatapparatuur
Klímaatapparatuur in een
archiefruimte of een archiefbewaarplaats
is zodanig, uitgevoerd dat:
via de kanalen ervan geen water, samf,
vuil of ongedierte kunnen doordringen
en
geen onderlinge besmetting van
compartimenten kan untstaan met
schimmels of andere micru~o1"§z,am'smen.
De deugdelijke werking van alle in een
archiefruimte of archíefbewaarplaata
aanwezige meetapparatuur voor relatieve
luchtvochtigheid en temperatuur wordt
regelmatig gecontroleerd.
39,12: Voldoet. De kllmatlserlng van de archiefruimte
ls conførm kantoren.
Voldoet.
302 Voldoet niet, De werking van de wand digitale
thermometer is bij de medewerkers P&A
onbekend. De waarden mor RV en T moeten
door het gebouwbeheersysteem worden
gecontmleerd. Het computerprogramma
hlervaor ontbreekt nog. De clatalogger van de
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gemeente is voor algemeen gebruik. Voorde
archèefruémten is een datalogger in bestelling.
Artikel 40. Plaatsing archiefstellingen
Arcliiefsfcllingen in een mchiefrizimte of
een archielbe\wiarplaats worden mdanig,
geplaatst van
elkaar, van wanden en plafonds
alamecle van de overige inrichting, dat
sfeeds vavllloamcle luclwtcirculafle mogelijk
is ter van schimmels; of
andere 111icr<u-c›z'ganisn1en;
verliclit'ingsclerm~nten, dat geen voor
de a1'chiefbescl1eiden schadelijke warmte-
rmtwikkeling kan plaatevlnden; of
doorvoeringen door
constructiee, dat eventuele bramlcšocxmlag
geen direct gevaar \mur de
zirchiefbescheidøm oplevert.
401:
401:
De archiefruimte is :ngerioht met
archiefkasten van Bruynzeel Storage Systems
Voldoet De amhiefkasten staan op voldoende
afstand van de scheidingswanden lets 10
De afstand tussen de bovenkant van de
kasten en het plafond is voidoende (els 30
De afstand tussen de verrijdbare
stellingen in gesloten toestand is voldoende
(eis 5
Voldoet De verlichtingselementen hangen
haaks boven de verrijdbare stellingen De
ruimte is voorzien van beletverlichting
bewegingsensoren) De bewegingssensoren
zijn aangepast, De verhchting gaat nu niet
meer plotseling uit omdat de verrijdbare
stellingen het sensorgebied blokkeren
Voldoet.
Artikel 41 Kasten voor magnetische
gegevensclragers
Magnetische gegevexwsriragers voor
arcliiefbcscheiden worden bewaard in
een gesloten censtnictie die te-gengaat dat
voor de archiefbef-;cl^rei<:l±'m sclmdeliike
magnetif-:che straling deze constructie kan
binnendringen.
Voldoet. De archiefruimte wordt niet gebruikt
voor opslag van digitale gegevensdragers die
als bijlage bij een ingekomen stuk zijn
gevoegd ln voorkomend geval worden deze
dragers in het semkstatisch archief
bewaarde
Hoofdstuk Sijzendere vøorsehriftcm voor
iføomchriffen in verivand met de veifighefd
de bouw en inrichting van afchíefruimten
Artikel 42. Maximale vloerbelasting
De vloerbelaeting van een archieíruirnte
is berekend op het maximale gewicht van
de daarop staande inrichting inclusief
arcliiefbescheirlcm.
Voldoet Bij de bouw van de archiefruimte rs
rekening gehouden met de vloerbeiaetlng van
gevulde archiefkesten (maxi vloerbelasting 10
kNfm2)v
Artikel 43. Brandveiligheid
De in- en uitwendige ¿cheídingw
mnstructies van een enchiefruirnte
hebben een brand weremllwícl van ten
minste 60 minuten volgens NEN
(›069:2005, dan wel, zover gelet op
de aarcl van de scheidingsconstrucfie van
t<'›ep„1ssi1"ig, NEN 32001, NEN
of NEN
De bijd rage tot de bmnclvoortplantíng
Voldoet, De archiefruimte is gebouwd
conform kantoren, De scheidingswarrd mel
archiefruimte A170 voldoet wel aan deze
eisen
43.2 Voldoet, De arehiefruimle is gebouwd
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van de inrichting, aan klasse- 2
vt>1g,ens NEN
In ut in de nabijheid van een
;›xrchit>fx'uí1ntv2 zijn brandsalanglfxaspels
aan\wxig. indien de haßpelfa zich in de
asrrthietruimte btevínden, zijn deze
met drrvge bíusleittírtgen
waarvan de aansluiting zíclw buiten de
archíefruimte bevindt.
43.3
conform kantoren; zie verder 434.
Votduet. De brandstanghaspel hangt in gang
A0.48„ achter de toegangsdeur van de
kantoorruimte. De branctstang heeft een
Iengte van 20 irprvt 30 de ciichtstbij
zijnde gang hangt aak een brandslanghaspet
met een iengte van 20 Bij eikaar
votdoerrde afdettkend.
Veørschräïen vaar een gunstig milieu
en lrtímaat
Artikel 44. Luchtkwaliteit
[ie Iuchtinhtmd van een archie¿uimteß
wordt ten eenmaal per etmaztl
ververst.
Daarnaast werdt de archiefruimte
meerdere keren per werkdag door de
medewerkers P&A
Artikel 45. Meetinstrumenten klimaat
Een archicfruimte is voorzien van een
gøed werkende thermometer en
1^ïzmrhygr<›1"neters zijn nie
ttätëgeataatw.
Voldøet deels, Naast de deur is tegen de
wand een digitale wandtherrncrmeter
geplaatst. Het betreft niet een combinatie met
een hygrometer aangetrøften. De werking van
de meter is onbekend.
Artikel 4521. Relatieve luchtvochtigheid
en temperatuur van archiefruimten
rvlatieve Etzchtvuchtigheid van
arfzhíefruimten heeft een zo constant
rncrgeíijke waarde van 50% RV.
De temperatuur varieert tustselw de
en ZOOC. Een ovfzrschrijdmg mt
gedu rende ten IO etmalen per
jaar is ttwfgestatazx.
Tetzlichting PA1 Noord-Høliandz met 50%
10% wordt van relatieve
iuchtvmclttšgheiti bedoeld van 40% tot
Voldoet deeisr Op het moment van de ächuuw
geeft de thermometer: 18,5“C aan.
De waarden voor RV en T moeten door de
beheerder van het gebøuwbeheersysteem
gecontroteerd worden. Het is onbekend of het
computerprogramma hiervoor nog øntbreekt,
Er is speciaat voer de archietruimten een
datalcgger bestetd.
De thermohygrnmeter van ELO geeft de
volgende waarden aan:
Hoogste Rv: 42,6 Hoogste 215/
Laagste Rv; 39,2 Laagste Tr 20.5
Zie bijtage 1.1 rnettngsrapport RV en
Overige voarschriftøn
Artikel 46. Inbraakpreventie
Tc›eg,ï1ngadeuren in een arclwiefruimt¿ 46.1
en hang- en síuitwerk daamp
aan Massa 3
50åš8:1CM4/C2:19%
F3,xt+:1"ne scheidingsmnstr*uctie en g,ewl- 452
ešønvmten vošâotzn aan wee1'standskh1
SSC'
Voldoet.
Voldoet.



Z/16/034941/67312

4 volgens; NEN
*CI :E007
Hm¿iatxm 0mhu1ifíngen~
Artikeš 57. Gntheffing voorschriften
archiefmimten en
archiefbewaarplaatsen
Op strekkend vc1v,c›ei~; kan in 57'
Gen bijzund<:r gevaš C›r1theífing
verleend van een of meerdere
in de hcmfd¿fukken 5 en
6 van regeling dom:
de minister, wat betreft archief-
x'uimt<=vn bestemd af aangewe;/,en vom" de
bewaring van archic¿twscheiden, beduøld
in de «?srtik\2Ien 23, en tweecle en
41, Eid van de Archiefwet i995,
alsmede V001* wat betreft dv
rijksarchíefbewaarplaaism;
güdeputeerde staten, vmor wat befreft
ancšeere arclwiefruimterw
plaatscrz.
Aan de 0ntheííi11g„ in hef
eeerst¿ lid, kunnen vønrscíwríften worden
verbuncšen.
Høpíågmk pv§vyaßgsb¿pa“§ingen,.
Artikel 59. Overgangsrecht
hoofdstukken 6 en 7
Artikel 33, eersšiv lid, aanhef en
onderdeel en tweede lid, is niet van
tcmpassixwg up archieímin¿erw die zijn
vam het tijdstip vam
inwerkingtreding, van deze regeling.
De voor dv ixwwerkírwgtrvding van cirëzø
regeling, grorui van de artikelen 43 mw
44 van de Regeling, en irmc:hti,ng
mwrhiefruímten om archíefbewaarpiaatsen,
zoašxa die luidde vam irmførkizwgtra-<íí11g
van deze regeling, \fwleeluiw
m\thefí`fi:1g,e|1 blíjveffn van en gelden
als mmheffingen ah; beáøeid in artikel 57.
Nvt.
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Leiden 26 juti 2016 Leiden, 26 juli 2016
Voør uitvoering Voor gezien:
mevrouw MM. Louwerse Zimmerman evt
archiefmspecteur ELO gemeentearchivaris van Laiderdorp
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sijiage 1.1
Meting relatieve iuchtvochtigheid en temperatuur archiefruímte
Betreft meting RV en T archiefruirnte
Locatie: gemeentehuis, Wittem-Alexanderiaan 2351 DZ Leiderdorp
Archiefruimte dynamisch archief)
Verdieping: ie etage
Datum en tijd meting: 2 maart 2016, 14.15 uur
verricht door MM. Louwerse~Zimme-1-rman, archiefinspecteur ELO
§_Datum m Locatšetfgefíngfv
02_;_O_3-2016 vcor 39,6
fIf_§1„2
Mfddëfi¿ïiöøf
zi?
föï53«201 is “links V06? VVVV VV N
21,3
14W.
Rechjr-§,__zgchter 42,0
20,5
6 Migggn achtgr 52,6
40,6
Hoogste RV: 42,6 Hoogste 21,7
Laagsze Rv: 39.2 Laagsie 20,5
Opmerkingen:
Geiei op de beperkte oppervlakte van de archiefruimte is in het midden niet gemeten.
RV en T gemeten met de hand-thermohygrometer van ELO
Getoonde waarden op digitale wandihermømeter van Leiderdorpï 18506.
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Bijiage 2
ARCHIEFWSPECTIE ERFGOED LEiDEN EN OMSTREKEN
inspectie archiefruimte A1„70 Semi-statisch archief
inspectiedatum: 02-03-2016
inspectie uitgevoerd door: MM. Louwerseiimmerman, archie¿nspecteur ELO
Ccmtacipersonen: Lodewijk, senior medewerker Div
Toetsing archiefruimte o.givi: artikelen 27-46, 57 en 59 van de Archiefregeiingm
Datum vorige inspectie: 20-02-2012
Specificatie archiefruimte A1 .70 Semi-statisch archief
ämninspectie. L L “L_L;Lïøemà¿vßnijarcniefruimtenaisia¿çierxåemvan het
h¿ßaiiëi LL F LL f 6
Meuai1åifLLLLïLLiLiL L L L L
ßemmming in ±c1e,pi,+mi;i<LL L 1;1LgLA«:;nm-aii§;§ii.iibei;iama§v<i;zr;LLiLI; ii i
f Li
LL açr;hiiafkàafien;L\wuningggi1§L;permci{3siçaafteii;
ivar<;v.~:}fii„1ir§§5{:,;gfrzfi_t›i11iiic;tš1eaeie).
W Amhiefregeimg. Staatscourant 2010 70. 6 ianuari en wijziging Siaaiscøurant 17969. november 2016
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Verslag toetßíng archíefruímte A110 aan de Archiefregeling
Amhiiafregeåing, hcwfdsmkicen 7 en 8
archiøfbewaarplaatsan K
Algemeen
Hmtdstuk Algemene vcmmchrí¿en voor dehnuw en inrícmšng van amhiefmímtçn en
Artikel 27. Aigemene buítenfoepassing-
stelling
Aan eren deze regeling op§2,enC›men
vum^scl1rift dat moet worden megvpast om te
voídozen aan een met betrekkírxg tot een
archíefruimte nf archi±›,t"bewaax~piaats geswíde
eis, behoeft niet te worden voldmm, voor
zovm" anders; dan dmoz" tuepas¿ing van dat
voorschrift de anïhiefruimte of
arcfxivfbewaarplaats te¿ minste dezelfde mate
van veiligheid, bescherming watvr,
k}ínmatbehe>m^:~;i11g en biedt, als
is beoogd nur! het
de wílgqíwid f
Artikel 28. Situering
Het gebou w waarin van archieíruinxte of
archíef1ve\Nz1ar^plaats is of wordt gesitueerd,
door zijn locatie, aard een bouwwijze zo gøed
rnmgeišjk gevrijwaard van van:
brand;
<›vG1^stmrnir1§,;; en
\fnchtinchíngíng door
regen- of rioølwater, alsmevde van eške
overige vorm van
28. De archšefruimte is gebouwd en ingericht ats
officiële archiefruimte en is gesitueerd onder het
parkeerdek
28.23 Voldøet.
28.111 Voidoet. In de opleveringsfase aangebrachte
hoge (waie›rkerings)drempeI is om praktische
reden verwijderd,
Voldoet.
A¿ikel 29. Normen vuur ondergmnds
bouwen
Bij ondergromís bouwfan van een archief-
ruinm;~øfee1'\archieñwwaarpiaatsheeft de
in het bnuwmatvriaal Gvn
waarde die 0mc'hadeliik is; voor de bewaring
van ge-nweten
ISO-D15 7031:1983 wf NPR 287711991 voor
beton;
NEN vam' andere bouw-
materialen.
29 N.v`tV
Artikel 30. Brandveiligheid
Awkwiefruímten en archiefbewaarplaatsen
voorzien van Lieugdc¿ifke en, gešet
30.1 Voídoet. De archèefruirnte is voorzker: van een
draagbare CO2 blussen Laatste corwtroiez
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op de aard, oppervlakte en inhoud van de
archieíruimte c›nde1'sChcidønIijk archief-
bewaarplaats, Liciøiiiiatige middeien of
voorzieningen vom' het dawn en vertragen
van brand, in ieder geval
voldoende en zivhtbazir gmnarkeerde
dmagbme blnzstiwstuilmi. Poeder- of schuim~
blussers zijn niet t<›egestaan.
Voor zøver toewfpa¿t, zijn sprinkier-
instailaiies voiautomatís»cb werkend en
uitgz,e-\foerd met spririklei-koppen die zich aan
het piafund en in de Hellingen of in de rekken
bevinden. Open sprinklerkøppen zijn niet
toegestaan.
[Fe middelen en vømrziuningen voer het
doven en vertragøiw van brand, bedoeld in
eerste en fweefk iid, geschikt om de
suïlmdelifke daarvan vom de
aanwezige ai'<*hiei'lwscl1«zi<:1m te beperken.
De bijdrage tot de bram!voøwtpianting van
en uítwendigge scheidingscmistructies
vuldoet ten minste aan klasase 2 volgens NEN
606521991.
\/e«ntiIaíie~ of Iufhtbehandelingskanalen
zijn voorzien van bramikleppeii die voldaan
aan NENEN 13656421 999 On NEN-EN
221999.
Archiefruimien en zmïhiefbewaarpíaatsen
zijn voørzien van rucvknwlders en een
brandmreidinstaliatiü met Gen zmtornatische
doormelding naar de brandweer. De
brandmeldinstallatív wordt beheerd
overeenkomstig NEN 2654412002, deei
In een archieímimtve of archíeffbewaarplaats
bevinden zich geen materialen en apparafen
die brandgevaar 1-<unm>n xferoorzaken.
30.2
30.3
36.4
30.6
30.7
december 2015.
vi ti V
Voidoet.
Voldoet,
Voldoet.
Op het plafond zijn twee roøkmeßders geplaatst
met doorschakeling naar de E3M& en
automatische døormeiding naar de brandweer,
\/oidoet.
Artikel 31. Rookverbud
In archiefrxxiimen en zuthiefbewaarpiaateen
geldt een ruokvermd.
31. Voldoet. In het hele gebouw geldt een
rookverbod,
Arkikel 32. Watermeiders
Watermeiders, voorzien van een doormelding
via het gebouwbeheex'¿systeeiti, het
beveiiigixigssystevnw of het instaliatiebeheem
gysteem, zijn in archiefruimten en
archieíbewaarplaatsen
Ex. die zich kmnednn het
maaiveld bevinden;
die zijn voorzien van eem sprinkler-
instaiiatie; of
waarin zich een of meer brandsianghaspels
bevinden.
321)
Ni/.tv
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Artikeï 33. Kabeis, leidingen en kanalen
Eeidingen of kanalen zijn aimïhts
tmßges-staarw
La. alfa opbøuw; en
xxoødzakeiijke in da
archieíruinwte uf nrChi<„›f`t\ewaarpl;›zma zelú
Vom" 7,0ve1' emw rxxumízakelijkøs voorzixlning
zich in een compartiment bevimit, worden de
daarv<›m^ benodigde kabels, leidingen of
kzmašem niet dom' het ove-rige* van de
archiøfruinwte of armieíbewaarplømts
33.1a Vctdoetv Er kopen geen kabels en leidingen door
de archiefruimte anders dan voer de
voorzieníngen in de ruimte
Voèdoet,
Votdoeíw
Artikel 34. Deuren
in een an^hí«?fr“uimte een ar<ïhief~
zíjn zølísluiïend en dmaíen,
vøur zover Clraaienffï uštgevoerd, naar buiten
me opvn.
Voldoet De deur is zeifsiuitend en gaat naar
buiten toe open
Artikel 35. Maatregelen tegen
ongeautoriseerde toegang
De zorgcírager neenwt d<›eItreffend<* maai-
re;z,eIen tegen c›n§z;<;auto1"iseerdc> to«;›gi›1ng tot
de aruhiefruimtc of de archiefbewaurpíaats.
Votdoet. De deur gaat open met FOB-sïeutefv
De archiefruimte is uitsiuitend toegankelßk vøor
medewerkers DEVV ln geval van caiamiteiten ook
voor de dienstdoende BH\/“era
Vmmchriftëå vcm›rlear:.gx:nsííg; imike-uien
voorschriften
In een archieëfruín¿e of ar<:híefbewaarpEaaf±:
bevšndm zich geen materialen, apparaten of
die:
21, de temperatuur en de Iuchtvochtí;,;l^u°í<f
na«,ieIig„ kunnen beïnvmeden;
kmmen \fersp1'e>ícien;
irwfwcterw of mí<“m-organiamen kmmen
aantr«=l<ken; af
arfhiefbescfwidcm op een andere? wijze
kunm›,n beschz\dig,m of de degradmíe ervan
bevorderen.
NM megestaaxw zijn bouw« en
ïïmtwíalen waamít scšmdelíjke gaf-;s0n
kunnen xfrijkormm of die up andvre wij/.fs
sclmde aan de archiøíbescheiden kun1~=en
\f«:morzz1I<en of »~mar\faxxw een redelijk
\fm~nme<„ien bestaat dat zij in de toekmnst
schade kunnen veroorzaken.
A„rtikeI`36. Algemene fníliefx- en klimaat- U
36-Ha
3631::
36.2
Voldøetv
Voldøet.
Vošdoet.
Voldoet
VQEÖOGL
Artikel 37. Afwerking vloeren, wanden en
píaíonds
wanden en plafonds in een
Voldøet
de vioer is van beton en glad afgewerkt met
marmøleum;
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arcliiefmimlr? of een archleíbewalaxplaats
wørden glad, vlak on ezlolvril afgewerkt.
het plafond en de wanden zijn glad afgewerkt
Artikel 38. Vervallen
Artikel 39. Klimaatappamtuur
lélimaalappzilummr in rem ar'cl1iefruimle›
een rxrrlwir›fbmvaar'plaatse is
uitp,0vr›<;ix^d dal:
via de kaimrlrm ervan geef: water, vul]
of rwrwgeclierte kunnen doordringen; en
ki. geen orlderlingge bøsmeltixlg van
Cr,›\1lpzxx'llni@nten kan ontëlnan met nclwirnmels
of andere micm-orgcmiaanwen.
De deuggclelíllw werking, van alle in een
arclliefruimhß of arcl1i@rl„›r~waar^plaat¿
avmwiezlge llwmapparzrtrilxr voor relatieve
li.lcthtvo«cl1tlgl1eicl en tonwperatuur
regelrxwatig gz¿controleerd.
39`la
Volddet
Voldoet.
Voldoet niet. De werking van de digitale
wandthermohygrometer is bij de medewerkers
P&A onbekend,
Artikel 40. Plaatsing archiefstellingen
/\rcl1ie§stellingl3n in een arclwiefruimle of deli
archiefbevrfaarplaatfa worden zodanig
geplaatst van
elkaar, wanden en plzifdxirls al:-;mecle
van de overige inrichting, dat steeds
voldoemle luchtiçirculalíe nmgraliik ie; ter
viildrlmming van of andere micro-
rlrgarwísnwcxl;
vrsrlichtilig:-sel01m~n'rrm, dat georw voor ifln
fll'cl1ieflJesch<±iclen sclmdelijkie warmte-
unlwíkkeling kan plaatsvinden;
dl›dr\'0eri1ri§.;mw door dchrsidingf;mnstv^*L›ctles,
dat everltuelc l›ranr;idor›1"slag geen direct
evaar voor de ar«;l1iefl"i«:§chefírle›n 0 wløverl.
40„a
4Orb
De archiefrulmte is ingericht met archieflraszten
van Bruynzeel Storage Systems BV
Voldoet. De archiefkasten staan op voldoende
afstand van de scheidingswanddn (eis 10
De afstand tussen de bovenkant van de kasten
en het plafond is voldoende (eis 30 De
afstand tussen de verrijdbare stellingen in
gesloten toestand is voldoende (eis 5
Voldoeti De verlicxhlingselomenten hangen
haaks boven de verrijdbare stellingen. De
arohiefruimte was vodrzien van beletverlichtlng
bewegingsensoren). De verrijdbare stellingen
blokkeerden het serisorgebied. Dit euvel is
opgelost door de verlichting dag en nacht aan te
houdend Deze methode zal nog worden
besproken met de beheerder van de ruimte.
Voldoet,
Artikel 41. Kasten voor magnetische
gegevrznsdragrzrs
Magxwelísclw gegevensrlragers voor
war:-dan hewelard in een
geslotw die tvgengaal dat V001"
a1'clziofl"›esclwiden schadelijke rxwglwtisclwe
deze crlnstruclier kan bínneridrlngen.
Voldoet deels Er is geen aparte kast voor
digitale gege-vensdragers. In voorkomend geval
worden deze dragers voorlopig in de
archiefdoos bewaard.
Hrfiofddluk Biiwndere vor›re›ch,riEten voor de lzmuw en inrichting van archieímimten
33 in zwåvarrri met rieiligíwiøí
Artikel 42. Maximale vloerbešasting
r tw 42 Volddet Bij de bouw is rekening gehouden met
U fl fi n xs
maar laglnglälum dn uu d vl belast van evulde archiefkasten
herokmxd op hot nlaxirmlle gewicht van de {Fï8fÉïOerbel§åing
slaancle inrichting inclusieš ar<:lriol~
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besfrlwtden.
Artikel 43. Brandveiiigheid
De* in- en uitwendige saïlweíciixtgß-
C0nst1'ucti«.›s; van een archíefruixi1tt› hebben
eert b1'andwere*ndl"it>id van ten minate bi)
minuten volgens NEN dan wei,
wirër zover gëlet op de aard van de
§›cl\@ídingsct“›nf1t1^uctie› van toepassing, NEN
12001, NEN of NEN 6073:l9',~il.
bijdrage tot de* bramdvc›<›1'tplanïing van
de imichtirtg vøldiwt aan l¿lassv 2 vriígens
NEN
In of in de nabljheicl vam een archiefruimte
zijn afmwezig. Indien de
haspels zich in de arctiiefruinttt¿ bevinden,
zijn deze toegepast mm tvltisfeëiilirtåwii
waar'-/an de aanfrltxiting xich human de
amhíefruímle btwimit.
43,1
43.2
Voldoet.
Voldoet
Voldoet. De lorand¿alanghaspel hangt in gang
A048, achter de toegangßdeur van de
kantoorruimte De brandslang heeft een lengte
van zo ml ipv 30 in de aicnrszbii zijnde
gang hangt ook een braridslanghaspel met een
lengte van 20 Bij elkaar voldoende
afdekkend.
røiegzeiistig milieu en k maat
Artikel 44. Luchtkwaliteit
De luchtinhoud van een archief:-uimte wordt
ten hoogste eenmaal per otniaal ververst.
Voldoet. Daarnaast wordt de archiefruimte
meerdere keren per werkdag door medewerkers
betreden.
Artikel 45. Meetinstrumenten klimaat
Een archíefruimte is \fuorxien van eem
goedwerkende thernioinetel- en hyglonieter.
]›iaa1'liygromet:-ers zijn niet toegestaan,
Voldoet niet De archiefruimte is voorzien van
een digitale Wandthermohygrometer (naast
deur). Er zijn geen historische gegevens van de
gemeten waarden RV en T beschikbaar over
bijvoorbeeld het afgelopen half jaar. De
datalogger van de gemeente is in gebruik
genomen door een andere afdeling/team.
Speciaal voor archiefruimteri is een datalogger
besteld,
Artikel 45a. Relatieve Euchwoclitigheid en
temperatuur van zirchíefmimten
Ile relatieve luchtvr›CI"ití;_;;lt0íd van
awhíefrtxinwten heeft een zo constant
nmgelijkc waarde van 50% De
temperatuur varieert tussen de en
lïen r›\fe1's<:hrij<Jling tot gedtzrende ten
liu<›gste 10 etmaíen pw jaar is toegzßstaan.
45.23
Voldoet deels Het klimaatsysteem in de
archiefruimte wordt op afstand bediend door
Van Dorp Installateurs. te Zoetermeer, ln geval
van monitoren van het systeem stuurt team
P&A of de gebouwenbeheercier een email naar
dit bedrijf met verzoek om aanpassing van de
waarden RV en Middels een inbelsvsteem
vindt de aanpassing door Van Dorp plaata In
2017 wordt deze procedure vervangen door een
stand alone computer die onder beheer wordt
gebracht van de gebouwanbeheerderl
De meetapparatuur aan de wand (ml4OG0
Hanwell) aansturen van de waarden moet
nog worden aangesloten.
De hanothermohygrometer van ELO geeft de
volgende waarden aan:
Hoogste RVi 56,2 Hoogste 19,7 UC
Laagste RV: 44,1 Laagste 19,4
Zie voor metingsverslag RV en T bijlage
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Cšzmríge '<2ox›rs0I1fzftm?
Artikel 46. lnbmakpreventie
'l`0egax\g§dm:re›,n in een are"hiefz'uimte en
hang- vn sluitwerk daarop vuídcwn aan kizxme
3 N ni.
scheidin;:,f,m1wtru\:1íø en
elonwentem vuldmen aan weerstandsklafšse 4 of
NEN 120307
46.1 \/otdoetw
46.2 \fotdoet
Hmfåamk
Arfikel 57. Unthefíing vøorachriften
archiefmimten en archiefbewaarplaatsen
Op daartoe fvtmkkemi vermek kan in een
geval ontheffing; worden verleend
Wm een nwe3x'c{e=1-L* in de
h<›oíd.mxl<lmn 5 en van deze wgeiíng
de minister, voor wat archief-
ruímten of aangewezzen vuur de
kwwfarirwg van arclwieíbescheiden, bedoeld in
de arïikølen 23, eerste en lid, en 43,
eerestev lid van de /äxüaiefwet 1995, aíszmede
vom wat betreft de rijkfèarchie*Fbewaa1'«
plaatsen;
ggudepuwerde eatatezw, vom' wat begtmft
andere archiuíruímten af
plaatsen.
/aan de mmwífíng, bedoeld in het eerste
lid, kunnen v00rsf:hrií'wr\ vmrdon verbçmden.
57, Nvvk.
klaøfâatulš fm øvçzgàaagabepålšngapg
Artikel 59. Overgangsrecht houfdstukken
5 6 en 7
se Nm.
Artikel 33, serene Hd, aax`1i^mfex1 onderdeci
en tweede iid, if; niet van toepassing ap
m*<:hie:frui1nte›'1 die zijn gysbøuwd voor het
tijdstip van inv»fe1~1<ing,xre«;iin§; van deze
regeííng.
Uc de ixwwferkirwgtre¿iíxwg; van deze
regeling op van de arfikelexw 43 en 44
van de Regeling høuw rm inlwhtíng ar<:hief~
ruimten en archíefbewaarplaatsen, mals: die
luidde vuur inwerki\1;;tredín;r, van cšeze
mg,eiing;, veršeemde ontheffingen biijven van
kracht en gelden als ommffingen am becioelci
in artikeš 57.
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Leiden, 26 jufi 2916 Laden) 26 juli 2016
Vcor Lytvoeringi Voor gezien:
mevrouw MM. Lauwerse-Zimmerman mevrgøwífs. AH. Netiv
archie¿nspecteur ELO gßmêentearchivaris van Leiderdorp
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Bijlage 2.1
Meting relatieve iuchtvochtigheid en temperatuur archiefruimte
Betreft: meting RV en T arciiiefruimte
Locatie: gemeentehuis, Wiiiem~/äiexanderiaan 2351 DZ Leiderdorp
Archiefruimte A176 semi-statisch archief)
Verdieping ie etage
Datum en tiid meting: 2 maart 2016, 14.30 uur
verricht door: MM. Louwerse-Zimmerman. amhiefinspecieur ELO
ïaazfiërm¿ng Z
RGCWS 545
O2-032016 voor
55,8
02~O3»201§ Links
i O2~O3-2016
54,9
53,7
Tßfsšwidde¿
oz-ba-zois Tfåççhis
53,5
föïiêfzfbifš _Miadëf{g_çjuer
19,5 vloer i
Høogßie Rv 56,2 Hoogste T1 19,7
Laagsie Rv; 44,1 Laagsie 19,4 Uc
Opmerkingen:
ventilatiesysteem maakt een piepenci geluid
RV en T gemeten met de nand-tiiermohygrometer van ELO.
Getoonde waarden op digitale iherrnohygrometer van Leiderdorp;
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Bijlage 2.2
Schimmelcontrole-rapport
Betreft: schimrnelcoritrole archiefruimte
Adres: gemeentenuie Willem Alexenderlaani, Leicterdcrp
Archietruimte nri A170
Verdieping: te etage
Periode testen: 02-03-2016 Urn O7-O3A201i5
Verricht door. MM. Louwerse-Zimmerman (archiefinspecteur ELO)
Locatie controle:
Op woensdag 2 maart 2016 tussen ca. 1445 15.00 uur zijn vier scnimmeltesteri afgenomen op
archiefmateriaal en archiefstukken die in archiefruimte A170 werden bewaard. Deze erchietruimte is
bestemd voor de bewaring van het aemietatiech archief van de gemeente en zijn fysiek gescheiden in
een serie te vernietigen en een serie te bewaren arcniefbescneiden. ln arctiietruimte geplaatste
archietbescneiden komen de Selectielijst (geactualieeerd in 2012) voor vernietiging dt voor
permanente bewaring in aanmerking. Artikel 12 van de Archiefwet 1995 verplicht de gemeente naar
analoge (en digitale) arcniefbeecheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen en ouder
zijn dan n/vintig jaar, over te brengen naar de regionale archiefbewaarplaats. De archiefbewaarplaats
van Leiden is aangewezen als de archiefbewaarplaats voer de permanent te bewaren archieven van
de gemeente Leiderdorp.
Reden controle:
De schirnmeltesten zijn uitgevoerd als onderdeel van het inspectieonderzoek ever 2015/begin 2016
naar de arctiietruimten van de gemeente Leiderdorp
yjtgevoerde testeg_e_n_resultaten:
sirititzešjï"
Atïontrole V ijitsiaå
girçgieídoos met
mfeiszmr§< Wirtåši
(lip deksel van
docs
oma-2016 Miveganer MZi7foa«2o1<›
2 ošïtía-2016
3~5erie 1215/_
archiefdo<_›_§_§51gt
Dossiermap 132
Op zijkant
opziiranzvaii oa-oa-zbts negaiièf Negatief
stukken in
dossiermap
bene v›2.iJ_2lf
257260
Dossiermap 259
3 02^03«2016i
Clp stukken in
dcssierrnap
04›03~ 2916 Negatief 07~U3-2016 Negatief
4 oz-r>z›zmr›
amhir¿w¿et
Gp deksel van 04 032016 Negattel 0103-2016 Negatief
doos
De bovenstaande testen zijn uitgevoerd met een etrijktest met een DG-18 AGAR voedingsbodem en
hebnen totaal vijf dagen (incubatietijd) in een broedstoot van 25-31 OC gelegen.
Resultaten
ad.1 ad,4 Na twee en vijf dagen zijn er geen sporen aangetroffen van actieve of zeer actieve
schimmel.
Voor uitvoering:
MM. Louwe-ree~Zimmerman
arcniefinspecteur ELO
Voor gezien:
8 20/ye, Leiden, 9 ri/part 2016,
/Ar 4 it
mevrouw AH, Netiv
gemeentearchivaris van Leiderdorp
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Bijiage 3
ARCHIÉFENSPECTIE ERFGOED LEBDEN EN OMSTREKEN
inspectie archiefruêmte A1.73 BV-archief
inspectie uitgevnerd door:
Contactpersonen:
lnspectiedatum: 02-03-2016
MM. Louwerse~Zimmerman, archiefinapecteur ELO
Loøewijk, senicr medewerker DEV
Toetsing archiefruimte artikelen 27-46, 57 en 59 van de Archiefregelingw
Datum voršge inspecne:
2C1»02~2O't 2
Speci¿catíe archiefruimte A1.73 Semi-statisch archief
Snow: msperztia
"Fcetsan van arshiefrušmten als omrieraaef van het
ínspezctiecnøerzøek 2015 bi; de gemeente,
Locatie
Gameantehuês
Wittem Mexandariaan 1
2351 CIZ Leiderctørp
Jáar van bouw opievefing geüouw H Elecember 261%
Nummer (amhiefyuimte vntgehs
bouwtekening
A173 ia geailueerd ap de 1a ›a1ag,e›
Meubišašr
verrijdbare ate¿ingen mest 3 kasten per slaüíng,
3 vastø staåàïngen met 3 kastøn per mailing.
Levaramcier: Bruynzeeš âtøraga Syßtems BV,
Capaßíieit
480 (1441) archiefdøzeny M
Ešestemming bij bouwplan
Amhiefruimte het dynamisch archief.
Bestemming in uw praktgèk
Archäefmimia bestemd vaar:
døøsšerza make afgesïøten en mpende
høuwvergunningen en (uiíQeprmte}
amgevingavergunningßn,1995~h~eden. Ge
Ešouwvefgunningendøaaier¿ 1995-20{i4 staan ai
in archißfmimte A172.
Bouwargunningenöøssiar¿ van 1995 zijn
al avevgabracht naar fegšcmaie
archiefbewaarptaats.
1 arshiefbeacheiden afknmatig van de
bufgemeester;
w@rkv«:›c;»rra_aci team
ätazusí k
Archíefrušmte A273 kan wørden besßhouwd ats
een ruimte waar het dynamiach archief waamoar
ktimaawøømchri¿ßn waar kantøren gamen,
Arch›efregeimg_ Staatscouvant 2616 70. 6 januari 2010 en Staatscourant nr 17969, 17 november
2010.
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Verslag toetsing archíefruímte A1.73 aan de Archiefregeting
`Archiefrega!ing, hoofcmtukken 7 en 8
amhiefbemaarpiaatßan k
Atgemeen k
Hmfdstuk Målgemmïè voarschriftan vuur de tmuw en inrmhtí~ng van amhiefmšmtan en K
Artikel 27. Mgemene buiíentuepassíng-
Qteliing
een in deze regeling opgenonwen
voo1^schrift dat muet worden toegepast om te
voldoen aan een met betrekking tot een
archiefmimte mf archiefbewaarplaats ggefšt¿do
eis, behoeít nivt te worden voidazm, voor
Zover andem dan door toepassing van dat
vuørschríft de alfchiefrxlínwte of
archie¿vewaarplaats¿ ters minste dezelfde mate
van veiligheid, besefhernxíng tegen water,
klimaaïbeheersíng en mílíeuhygíëne biedt, als
is beoøgd met het hetmkken voorschríít.
12, in v@røanøLme;aa.wz:;gmf4L
Artikel 28. Situering
Het gebouw waarin een archiefruimto of
archiefbev\=aarplaats ia of gesitueerd,
door zijn locatie, aard en bouwwijze zo
mogelijk gm/ríj\~1aard van rísicds van:
brand;
ove-rsiroming; en
vq›d1tindríng,>ing door <›pkc›n1end grond~,
1'egen› of riooíwater, aL<;1medo van elke
overige vorm Wm wat0m\>c›rlast.
28 Vošdoet. De archiefruirnte- is gebouwd
conform kantoren en gesitueerd onder het
parks-erdek.
28,21 Voldoet, voor zover het de scheidmgswancš
betreft van de naastgeiegen ruimte A170.
28.0 Vofdoet,
Artikel 29. Normen voor ondergronds
bßuwen
Hij ondferg1^onc;i~§ bouwen van een archiøš-
ruimte of een archiefbewaarplaats de
\waierindrixwging in het í"›0uwmaïeriazzí emx
waarde die onrwlwzxdawšijk is voor de bewaring
van archieíbescíwiden, gemeten 'mlgensz
[SO-UES 703111933 of NPR 287721991 vom”
beton;
iv. NEN 277811991 voor andere b0uw~
materialen
Artikel 30. Brandveiligheid
Archiefruímton em archiefbewaarpfzmwen
301 Voldmet niet. Us archiefruimte ss niet voorman
van een draagbare CO2 btusser.
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zijn voorzien van deugdelijke en, geiøt
op de aard, oppe1*\flakte en inhoud van
archiešruimte onderscheideníijk archief-\
bewaarplaats, c1o«:~lmz1tíge midcie~!ex1 of
vom"zieníng«s«n vom' het doven en vert ra;.;er1
van brand, ieder
\midøende en zichtbaar genwarkwrde
draagpare blustoestelïen. of schuixw
niet tcegestaan.
Voor toegepast, zijn Qprinkler-
insm\1aties voiaummatisch werkend en
uitgevmerd met sp;-inkle1'k<›ppm\ die xirh aan
het píaíond en in de steüingelw wi in de rekken
bevinden. Open Sprínkkerkoppm zijn niet
De middelen en voørzíeninge;1 het
doven en vertragen van brand, bedueld in
eerste en tweede lid, zijn geschiki om de
ssclwadelijke gevolgen daarvan voor de
mmwezige archiefbescheiden te beperken.
De bijdrage mt de brandv¿ortplanting Wm
in« en uitwendige schcidingsconz-;tructie9
vmldoet ten mínsie aan klasse 2 vofigens NEN
Ventilatie- of luchtbehandelingskanalen
zijn vøorzien van brandkleppen die
aan NEN-EN 13661131999 en NEN-EN
211999.
Archireímimten en archíefbewaarplaatscn
zijn voorzien van rook1neldem en een
brandmeldinstallatie met een auton1atíf~:c:he
doornneldixwg naar de brandweer. De
bmm^ime1dinszal1atíe wordt beheerd
c›vereenkomstig NEN 2654-112002, deel
In een archiefruímte of archíefbewaaxwaatß
bevinden zich geen matorímen en apparaten
die brandgevaar kunnen vemmzaken.
30.2
30.3
30,4
30.6
30.7
Nvt.
Voldoet.
Voldoet, vøor zover het de scheidingswand
van de naastgelegen archiefruimte A170
betreft,
Votcíoet, voor zover van toepassing op
kantoren.
Aan het piafond is een rookmelder bevestšgd
met doorsøhakeiing naar de BME en
automatische doørmelding naar de
brandweer.
\loidoetv
Artikel 31. Rookverbod
In archíefruimten en archiufbewaarpiazmaen
geldt een rookverbod.
ln het hete gebouw geldt een roøkverbod.
Artikel 32. Watemwlders
voorzien van een d<„›ormel<iing
via het gebøuwbeheerssysfeem, het
beveilšggingssysteem het ínstallatiobelfwera-
syszteenz, zijn aanwezig in archiefruimten om
arclwíefbewaarplaateen
die zich deels af geheel beneden het
maaiveld bevinden;
die zijn voorzien van een sprinklen
installatie; of
waarin zich een of meer b1*ands1anghas}<velfs
321: Nvt.
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bevínclen.
Artikel 33. Kabels, leidingen en kanalen
Éeidingen of kfmalen zijn slechts
tmgyeastaan
als øpbuuw; en
Et. voor m›c›cizi1l<e“lijk«* \>0t>rzí01tingex'1 in
archiefruimte of at^ChivfL°›ewaarplaats zelf.
zov±>r een l't0(›d;I.clkf2!i§ke voørzimwíng
zich in een conlparlizmmt bevinclt, worden da
dexarvom' benodiggdee kabelel, leidingen
kanaißn niet door het gedeelte \um de
Mchíefruilnto archíefbe*waarplaats
gexfoord.
33.13
33.2
Er lopen geen kabels en leldingerl door de
archiefrulmte andere dan voor de
vocrzleningen in de ruimte zelf
Voldoet,
Voldøet.
Voldoet,
Artikel 34. Deuren
Deuren in een archteíruimte›, een archief-
bewaarplaats zijn zelísrluítend en draaien,
zover draaiend tliltgevoerd, naar buiten
toe open.
Voldcet. De deur is zelfsluitend en gaat naar
bulten toe opent
Artikel 35. Maatregelen legen
ongeautoriseerde toegang
D0 zorgdmger neemt dßeltreffende maat~
regelen tegen <mgeauloz“ifaec-1'de toegang tot
de archi(=fruímle uf de archielbz¿waarplcxzlls.
Voldoet. Ue deur ls te openen met FOB-
sleutel. De archlefrulmle is uitsluitend
toegankelijk voor medewerkers en
medewerkers Cluster Bouwen, Wonen en
Hefflngent ln geval van calamiteiten mok voor
de dienstdoende BH\fers,
Valwhfalmfšuie zflalar-gyn gzizmtígè
Artikel 36. Algemene milieu- en klimaah
voorschriften
In een archiefruimtez of archiefbewaarplaats
bevinden zich geen mziterialen, apparaten of
setoffen die:
de temperatuur en de luchtwlzlwtígheíd
nadelig kunnen beïnvloedc¿n;
v91'<›lttl'eini;2,ing
ínßlfcten of mícr0«c>1^gani5nwn kunnen
aztntlvkkellt; of
ar<*hieft›est^l1eidon up een andere wiize
kulmen beschadigen mi de degradatie ervan
bøvorderen.
Niet toegestaan zijn bouw- en afwerl<~
nmturíalen waaruit s›chadelijke gassen
vrijkonwn of die op andera wijze
s;<“hade aan de archiefbeacheiden kunnen
vommzaken of waarvan een redelijk
verrtmøden bestaat dat zit in de toekcwmst
schade kunnen verool^ml\:en,
36.18
36.133
36/id
36.2
Vøldoett De archlefrulmte is niet vøorzien van
een kllmaatsysteem zoals ln arcttlefrulrnte
A1 70 Archlefrulmte A173 is een ruimte voor
het dynamisch archief waan/cor de
kllmaatvoorachriften voor kantøren gelden
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet.
Artikel 37. Afwerking vloeren, wanden en
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pialïonds
Vloeren, wanden en plafonds in een
Circhieíruiniïe of een at'chiefiaewaarplziatf~s
worden glad, vlak en stofvrij aigcvvc1"l<4t„
Voldoet.
de vloer is van beton en glad afgewerkt met
marmoleum;
het plafond en de scneldingawanden zijn
voorzien van spuitwerk met fijne structuur
Artikel 38. Vervallen
Artikel 39. Klimaatappararuur
Kiiiimatappziraittu1^ in een archiefruimte of
een archieíbowaarpiaats is zodanig
dat:
21. via de kanatlen ervan geen water, vuil
of ottgßclierie kunnen doordringen; en
geen oriifierliitge besmetting van
compartínienten kan ontstaan met schimmels
of anr.le1^e mir."r0«organis1^nen.
De deugdelijke werking van alle in een
:iirrhíefrtiimte of a1'chiefbewaa1'plaate
aanwezige meetapparatuur voor relatieve
li.1chtvo<;htliz,l'ieid en temperatuur wordt
1'e;.›;el1i'1atig gecontroleerd.
39.1a
39.ib
39.2
Voldoet. De klimatisering van de
arcniefruimte is conform kantoren.
Voldoet.
Voldoet niet, De werking van de digitale
wandiriermometer is bij de medewerkers
P&A onbekend. De waarden voor RV en T
moeten door de beheerder van het
gebouwbeheersysteem worden
gecontroleerd. Het computerprogramma
hiervoor ontbreekt nog. Voor de
aroniefruimten is een clatalogger bestelde
Artikel 40. Plaatsing archíefstellingen
Archíeístellintxii in een arcitiefruintto of een
0rCiiit*fl:^›e\›vae11'plaats: worden 7odzmíg
geplaatst van
elkaar, van wanden en plafonds alsmede
van de overige inrichting, dat steeds
volcloenifle luvhtizírculatie mogelijk is ter
voorkoming van schimmels of andere micro
organismen;
verlichtingselenienien, dat geen voor de
archiefbescheiden schadelijke warmte-
oniwikl<eling kan plaatsvinden; of
doorvoeringen door scheídingscoiistruciiee,
dat eventuele branddoorslag geen direct
gevaar voor de archiefbescheiden oplevert.
40.3
4O.c
De arehiefruimte is ingericht met
arcnlefkasten (stellingen) van Bruynzeel
Storage Systems BV.
Voldoet De archiefkasten staan op
voldoende afstand van de scheldlngswenden
(eis 10 De afstand tussen de bovenkant
van de kasten en het plafond is voldoende
(eis 30 De afstand tussen de verrijdbare
stellingen in gesloten toestand is voldoende
(eis 5
Voldoet. De verllchtingselementen hangen
haaks boven de verrijdbare stellingen,
Beletverlicnting beweglngeensoren)
aanwezige De arcniefruimte was voorzien van
beletverlicnting bewegingserisoren). De
verrijdbare stellingen bloirkeerclen het
eensorgebied, Dit euvel is opgelost door de
verlichting dag en nacht aan te houden, Deze
methode zal nog worden besproken met de
beheerder van de ruimte
Voldoet.
Artikel 41. Kasten voor magnetische
gegevensdragers
lvlagnetieche gegevensdragers voor
archiefbeecheiden worden bewaard in een
gesloten wonen-uctie die tegengaat dat voor de
arfhiefiveficheíclen scliadelijke inagnetieclii:
stmliitg deze constructie kan binnencitingrm.
De archieiruimte wordt niet gebruikt voor
opslag van magnetische gegevensclragers.
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in rrcrímfzrí met de zreíišgiwid
Hoofdemk Biizondere voonschrifren voor de bouw en inrichting van archiefruímtvzn
Artškel 42. Maximale vloerbelasting
De vlr›«°,rbe=lasting van een archiefruímre is
berekend op het maximale gewicht van de
daarop staande inrichtirigg inclusief archief-
bescheiden.
4224
Vofdoet, Bi; de bouw is rekening gehouden
met de vioerbeiaeting van gevulde
arohiefkasten vioerbeiasting 10
Artikel Brandveiligheid
De in~ en uítweridi;;;e Scheidings-
conswucties van een archiefruinwre hebben
een braiwdwerrrxwdheiri van ten mimro ni)
minuten volggens NEN dan
vom' Zover geíet op de aard van de
schøídingsmxistrurtie van toepassírig, NEN
NEN 607211 991 of NEN
De bijdrage tot de brendvomtplantíng van
de inrichting; voldoet aan klasse 2 xfoigeris
NEN
In of in de nabijheid van een archíefruimte
zijn bra1'\ds!a¿ghaspels aanwezig. Indien de
haspels zírgh in de archiefru imte bevinden,
zíjn deze toegepast met droge blusleidíngen
waarvan om aamluítšng zich buiten de
archíefruímte bevindt.
43.1
Voidoet. De archiefruimte is gebouwd
conform kantoren. De scheèdingswand met
archiefruimte A170 voidoet wei aan deze
eisen.
Voidoet. De arohiefruimte is gebouwd
conform kantoren; zie verder
Voicioet. De orendslenghaspel hangt in gang
A048. achter de toegangsdeur van de
kantoorruimte De brandslang heeft een
lengte van 20 m1 ipv. 30 in de cfichtstbij
zijnde gang hangt ook een brandsianghaspei
meteen tengte van Bi; eikaar
voldoende afdekkenci.
Vrßorscïfrrfteiz een gmrsrig milieu rm klim
Artikel 44. Luchtkwaliteit
De Iuchiirrlmud van een archiefruimte wordt
ten hoogste eenmaal per etmaai ververst.
Voldoet. Daarnaast wordt de archiefruimte
meerdere keren per werkdag door de
medewerkers P&A bezocht.
Artikel 45. Meetinstrumenten klimaat
Een arimioímímm is voorzien van een
*oedwerkerxde thormomorei' en IW ›mmei'er.
Haarl1§.›gron'\etem zijn niet toegestaan.
Voidoet deels. Naast de deur ie tegen de
wand een digitaie wanothermometer
geplaatste Het betreft niet een combinatie met
een hygrometer aangetroffen, De werking
van de meter is onbekend
Artikei 45a. Relatieve luchtvochtigheid en
temperatuur van erchiefmimten
De relatieve 1ucl1t\'<>c}1tigl1eíd van
awhioíruimteri heeft een zo constant
mogelijlw waarde van De
temperatuur varieert iuseen de en
Een overesohrijdingg mi 25“C gedurende ien
hoogete IO errviaien per jaar Es rrwegestazxn.
\/oidoer deels. Op her moment van de
schouw geeft de thermometer: 18,5“C aan.
De waarden voor RV en T moeten door de
beheerder van het gebouwbeheersysteern
gecontroieerd worden Het is onbekend of
het computerprogramma hiervoor nog
ontbreekt Er rs specieei voor de
archiefruimten een dataiogger besteid.
De thermohygrorneter van ELO geeft de
voigende waarden aan:
Hoogste RV: 39,2 Hoogste Ti 21,9 OC
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Laagste RV1 38,0 Laagste 21,8
Zie bijlage 31 metingsrapport RV en T
Clveríge zmo1~.4c!11^ifte¿
Artikel 46. Inbraakpreventše
'ïwgzllwgsllelsrelw in een a1'chiefruinm> en
hang- en sluitwø„›rk daarop \foldoen aan klasae
3 volgens NEN
Externe sclwídingsmnstrurïie en gevel-
elemenlen v<›l<loen aan weere;lancls<l<lasse 4 of
hoger N EN +Cl 12007
46 1 Voïdoetl
46,2
Hnøfdstuk Qntheffingen
Artikel 57. Ontheffing vøorschríften
archiefmimten en archiefbewaarplaatsen
Op daartoe strekl<end \ferzmfl< kan in een
bíjzønder geval olwtheffílwg, worden verleend
van een of meerdere voorschriften in de
hc›ufdstul<l<en 5 en 6 van deze regeling
door:
de ministel', voor wat betrcfíl archief-
ruimten bestemd of aangmvezelw voor de
bewaring van archiefbesclweiden, bedoeld in
de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 41,
eerste lid van de Archiefwet 1995, alsmede
voor wat be-treft de 1'ljksar<:híelbewaar-
plaatsen;
geclvpuwcrd±> staten, voor wat betreft
andere archieímimten <Jfa1^<fl1lefbevvaa1'-
plaatsen.
Aan de ontheffing, in het eerste
lid, kulmen voorschriften worden verbonclen,
Huøfdshxk Sint- en uvergangabepalingen
Artikel 59. Overgangsrecht lmofdsfukken
6 en
/\rtíkel 33, eewste lid, aanhef vm onderckel er, 59
en lid, is niet van tuepasaíng op
archieíruimten die zijn gebouwd voor het
tijdstip van inwerkingtreding, van deze*
De voor de ínwerkingtmclíng van deze
regeling, op van de artikelen 43 en 44
van de Išegvling bouw en ínridztingz, archieß
ruimmn en ar<"hiefbewaarplaatsen, zoals die
luiclcle vcuor inwerl<ingtredíng van deze
N,v.tV
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ontheffingfm bššiven van
kracht en gelden ab; <›ntEmšfíng„en aha bedøeíd
in artikel 57.
Leiden, 26 jun 2016. Leèdern 26 ¿uti 2016.
voor itvoerin 1 gj Vaorgezien;
mevrouw MM. Louwerse›Zimmerman mevrouw AH. Netiv
archiefinspecteur ELO gemeentearchivaris van Leiderdorp
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Bijlage 3.1
Meting relatieve luchtvochtigheid en temperatuur archíefruimte
Betreft meting RV en T archiefruimte
Locatšeï gemeentehuis, Willem-Aiexanderlaan 2351 DZ Leiderdorp
Archiefruimte bouwvergunningen archief)
Verdieping: 1e etage
Datum en tijd meting: 2 maart 2016, 14.45 uur
verricht cioor; MM Louwerse-Zimmerman, archiefinspecteur ELO
Datum RV Hijggqggígeden
02-03-2016_ W 38,11,
š_O2-03-2Q_16 Midden voor 38,6
na
201% Links voor 380
21,9
2-o3›2o1f› 39,2
21,8
__f_f~_43daen acmer M M
21,8
W W M M "MNM f
Hoogste RV: 39,2 Høogste 21,9
Laagste Rv; 38,0 Laagste 21,8
Opmerkingen:
Gelet op de beperkte oppervlakte van de archiefruimte in het midden en iinks achter niet
gemeienv
RV en T gemeten met de hand-thermohygrometer van ELO.
Gemonde waarden op digitale thermohygrometer van Leiderdorpz.
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Bijlage 4
1 BEVINDWGEN ARCHEEFRUIMTEN GEMEENTE LEIDERDORP
1.1 inleiding
De inspectie is uitgevoerd door de archiefinspecteur van Erfgoed Leiden en Omstreken in
opdracht van de gemeentearchivaris van Leiderdorp, tevens toezichthouder van de riiet~
overgebraohte arohiefbescheiden van de gemeente Leiderdorp.
ln het kader van een irispectieonderzoek naar de uitvoering van het archiet~ en iniormatiebeheer bij de
gemeente Leiderdorp is tevens onderzoek gedaan naar de toeatarid van de archietruimten van de
gemeente. De inepectie is in opdracht van de gerneentearchivaris van Leiden uitgevoerd door de
archieiinsbecteur van ELO,
Ale toetsingskader voor het ins-pectieonderzoek is gebruik gemaakt van het raamwerk van de Kritische
Prestatie indicatoren Archief (Archief De belangrijkste wet- en regelgeving hiervoor wordt
gevormd door de Archiefwet 1905, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregelingr De archlefruimteri in
beheer bij team Post Archief zijn getoetst aan de artikelen 27-46, 57 en 59 van de Archieiregeling.
t/krchietregelingj Staatscourant 2010 70) 6 januari 2010 en wijziging Staatscourant 17969, 17
november 2010), De toetsing van de archietruimten is een nadere uitwerking van Archief l<Pl 713,
waarvoor gebruik is gemaakt van controlelijsten van ELO.
Dit verslag is tevens bedoeld om te bepalen welke maatregelen er op korte en lange termijn door de
gemeente genomen moet worden om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor de bouw
en inrichting van arrzhiefruimten. De gemeente heeft de verplichting om zelf ook gebreken aan de
archiefruimte in kaart te brengen en deze binnen een redelijke termijn weg te werken
1.2 Algemeen arohiefruimten
Het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp werd in het laatste kwartaal van 2011 in gebruik genomen
en kent geen vaste werkplekken voor de medewerkers. Mede vanwege de open kantoren zijn er geen
arohiefkasten in de directe nabijheid van het team P&A geplaatst, Uit praktische overweging is daarom
voor de DlV-medewerkers een uitzondering gemaakt, Zij hebben hun werkplekken dicht bij de drie
archietruimten op de eerste etage.
ln december 2011 zijn de vijf archiefruimten in het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp in gebruik
genomen De twee ruimten op de begane grond kregen de bestemming bewaarplaats voor het WMO-
archiei (A033) en het archief van Burgerzaken wo de Burgerlijke Stand. De drie ruimten op
de eerate etage zijn aangewezen als ruimten voor het dynamisch archief het semi-statisch
archief (A170) en het BVVT›archief De vermelde nummers: van deze ruimten komen uit de
bouwtekeningen en zijn na de oplevering niet aangebracht bij of op de deuren naar de ruimten) Bij de
Dit/-medewerkers staan de ruimten bekend als kluis kluis 2 en kluis
Het beheer van de archieiruimten op de eerste etage berust bij het team Het beheer van de
archietruimte op de begane grond met ola. stukken betreffende ole Burgerlijke Stand berust bij de
afdeling Burgerzaken. in ruimte A033 werd het WMO›archief geplaatst en de kunstwerken
(schilderijen) van de gemeente. Echter, de ruimte heeft ramen en voldeed daarom niet aan de
wettelijke eisen van de bouw en inrichting van archiefruimten Daarnaast waren door de ramen de
persoonanamen op een aantal dozen van de WMO~dossiera zichtbaar De medewerkers van team
WMO maken ook gebruik van de ruimte voor de opslag van hun actuele Wii/lO«dossiera, Na
overplaatsing van de WMO-dossiers is het beheer van de ruimte overgedragen aan dit team,
Bij de inspectie van de archietruimten over het jaar 2013 is op 16 december 2013 in het semi-statisch
archief (kluis zeer actieve schimmel bij testen door de archietinspecteur aangetroffen, evenals bij
de schimmeltesten op 8 januari en 10 februari 2014 in dezelfde kluis Ook de naar ELO overgebraohte
archietbeeoheiden met overbrengingsjaar 2014 bleken bij testen op 21 januari 2014 besmet met zeer
actieve schimmel. Gp 23 juli 2016 zijn na de genomen maatregelen door team P&A nogmaais testen
uitgevoerd in cie vier archietruirnten van de gemeente, in kluis 1 is actieve schimmel aangetroften.
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Oorzaken van de aanwezigheid van schimmel zijn waarschijnlijk een vvisselend binnenklimaat en
slechte hygiene, in combinatie met het gebruik van oude archiefdozen die in de fietsenstalling lagen
opgeslagen,
Het binnenklimaat in archierruimlen moet een zo constant mogelijke waarde van SOA”/o RV 10%
hebben, waarmee wordt bedoeld een RV van 40% tot De temperatuur mag variëren tussen de
16°C en waarbij een overscnrijding tot 25% gedurende ten hoogste 10 etmalen per jaar is
toegestaan De gemeente beschikt wel over een datalogger maar die wordt door een ander team
gebruikt. [Door de archiefinspecteur is tijdens dit inspectieonclerzoek een meting gedaan van de
relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimten, naast een schimmeltestcontrole in
archiefruimte A170 jkluis
Het schoonmaken van alle archiefruirnten was niet opgenomen in het schoonmaakplan van de
gemeente. Op advies van de archiefinspeclie worden de ruimten niet meer aangeveegd met een
harde bezem. Sinds de inspectie in 2015 over het jaar 2614 worden cie aroniefruimten schoongemaakt
door medewerkers van de DZS, dvi/.zi de vloeren worden gestolzuigd en de planken afgestolt.
Sinds 2015 beschikt de gemeente over een Calamiteitenplari voor haar aroniefruimten (versie 25
februari 2015), In geval van een calamiteit heeft de gemeente een externe plaats voor
arcnietbescheiden aangewezen
Archiefruimte A1 .71 (kluis
Bestemming en inrichting
Archiefruimte Al.7'l kluis bevindt zich op de eerste etage van het gemeentehuis vlak onder
het parkeerdek en kreeg bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis de bestemming: ruimte voor het
dynamisch archief. [Je ruimte is ingericht met vaste en verrijdbare archiefstelllngen. De kasten in de
stellingen zijn grotendeels afgestemd op een hangmaopensysteern, De ruimte is vergelijkbaar met
een kantoorruimte van de DlV-medewerkers waarin archiefkasten of paternosterkasten zijn geplaatst
De ruimte hoeft derhalve niet te voldoen aan de eisen van de bouw en inrichting van kantoorruimteri.
Zij is dan ook aangesloten op het klimaatsysteem voor kantoren Echter vanwege de overplaatsing
van het WMO-archief van ruimte A033 naar kluis 1 kreeg de ruimte de functie van arohiefruirntel Bij
de inspectie op 20 februari 2012 is kluis 1 door de provinciale en gemeentelijke arohiefinspeciie als
zodanig getoetst aan de regelgeving van de bouw en inrichting van archiefruimteni De
archiefinsoecteur heeft metingen in kluis l gedaan van RV en Het binnenklimaat geen met de
hanolthermohygrometer van ELO de volgende waarden aan:
Hoogste nv 426 Hoogste 21.7
Laagste RV: 39,2 Laagste Ti 20.5
inhoud
Vlak na de ingebruikname van kluis 1 zijn de archiefdozen met WMO-dossiers daterend van (1981)
1990-2011 in kluis 1 geplaatst De Wii./lO›dossiers komen voor vernietiging in aanmerking. De
bewaartermijn van de afgesloten dossiers is conform de Selectief-1lijet20jaar. Vanwege digitaal werken
worden geen analoge WMO-dossiers meer gevormde De andere in kluis 1 geplaatste bescheiden
betreft de werkvoorraad van team stukken waarvan dossiers gevormd moeten worden.
Op het moment van deze inspectie is kluis 1 nagenoeg leeg. Team P&A heen in 2015 een begin
gemaakt met de daadwerkelijke vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende WMO«dossiers.
De resterende WMO~dossiers met verriietigingsjaren V-2017, Vw20i8, V-2021 en V-2022, worden op
korte termijn overgeplaatst naar net semi-statisch archief (arcnielruirnte A170/kluis en bij de serie
te vernietigen archiefbescheiden geplaatst. De werkvoorraad van team P&A is vanwege de praktische
bereikbaarheid overgeplaatst naar archiefruimte A1,73rkluis 3e
Conclusie
Kluis 1 is tijdens dit inspectieonderzoek vanwege de aanwezigheid van de laatste WMO-dossiers
getoetst aan de Archiefregeling, Als arohiefruirnte is kluis 1 niet geschikt vanwege het ontbreken van
een klimaatsysteem en het daarom niet kunnen inregelen van de relatieve luchtvochtigheid en
temperatuur om het. volgens de regelgeving vereiste, zo constant mogelijke binnenklimaat te
bereiken FW is tijdens de meting op 2 maart 2016 te laag en T te hoog.
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Daarnaaet zijn niet alle wanden glad afgewerkt en ontbreekt een draagbare brandblusser, eveneens
vereist voor een archiefruirnte, Bij het volledig leegraken van de kluis l kan zij daarna voor andere
doeleinden worden gebruikt. De kluis zal in de toekomst niet meer worden getoetst aan de vigerende
wetgeving, tenzij er weer archietbescheiden in worden geplaatst.
Arcniefruimte A130 (kluis
Bestemming en inrichting
Arclnietruirnte A170 kluis bevindt zich op de eerste etage van het gemeentehuis vlak onder
het parkeerdek en kreeg bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis de bestemming: ruimte voor het
semi-statisch archief. De ruimte is ingericht met vaste en verrijdbare archiefatellingen. ln de kasten
van de stellingen zijn legplanken geplaatst voor archiefdozeri Enkele legplanken hebben
'doorzakverschijneelenï in de ruimte hangt een draagbare brandblusser.
De archietruimte is voorzien van een klimaatbeheerssysteemi Op het moment van de inspectie maakt
het ventilatiesysteem een ole-bend geluid. in geval van instellen van het klirnaatsysteem stuurt team
P&A of de gebouwenbeheerder een e-mail naar installatiebedrijf Van Dorp installaties in Zoetermeer,
Middels een inbelaysteern vindt de aanpassing door het bedrijf plaats. Tijdens; de inspectie over 2014
we-rd door team P&A gemeld dat de procedure wordt vervangen door een stand alone computer die
onder beheer wordt gebracht van de gebouwenbeheerder, Een andere melding was dat de
meetapparatuur aan de wand Hanwell) ten behoeve van het aansturen van de waarden nog
moet worden aangesloten De stand van zaken tijdens dit inspectieonderzoek is niet bekend,
Een historisch overzicht van het binnenklimaat is alleen verkrijgbaar via de gebouwenbeheercler van
de gemeente Voor het (opnieuw) inregelen van het systeem, is de gemeente afhankelijk van het
installatiebedrijf uit Zoetermeer. De werking van de wandthermohygrorneter in kluis 2 ie ook in 2016
nog onbekend bij de medewerkers DlV„ De aangetroffen oude thermohygrometer (klein model) werkt
niet naar behoren en ie niet tnooit) gekalibreerd De meting van RV en T op 2 maart 2016 door de
archietinspecteur gaf de volgende waarden aan:
Hoogste 56,2 Hoogste 19,7 Dc
Laagste av: 44,1 Laagste 19,4
inhoud
Vanaf de oplevering van de archietrulmten is in kluis 2 een onderverdeling voor de plaatsing van de
arohiefdozen gemaakt. Linke in de stellingen staan de te bewaren archiefbescheiden en rechts de te
vernietigen archiefbescheideni De dozen met permanent te bewaren archietbescheiden zijn
gerangschikt op overbrerigingsjaar 1995 heden. De vernietigbare serie is gerangschikt op
vernietigingsjaar en loopt op het moment van de inspectie door tim V-2055. Daarnaast worden ook
andere stukken in de archiefruimte bewaard, zoals raadsverslagen en collegebesluiten,
archiefkaanen, woningkaarten en ~pereoonskaarten en een collectie fotos, boeken folders en
brochures uit de voormalige bibliotheek.
Vanwege de aangetroffen schimmel in kluis bij testen in 2013 en 2014, zijn alle oude en besmette
niet-zuurvrije archietdozen tasegewijs vervangen door nieuwe zuurvrije archiefdezeni De dozen met
vernietigbare bescheiden zijn op het moment van deze inspectie geheel ven/angen. De dozen met
permanent te bewaren bescheiden grotendeels, tot en met de stukken uit 20111
Jaarlijks wordt er door team P&A volgens de procedures vernietigd of overgebracht. De bescheiden
die in 2015 voor vernietiging in aanmerking komen zijn, met toestemming vooraf van de
gemeentearchivaris van Leiderdorpj daadwerkelijk vernietigd. Archiefbescheiden die in het jaar 2015
voor overbrenging naar de regionale archiefbewaarplaats in aanmerking kornenj zijn overgebracht
Conclusie
in hoofdlijnen voldoet kluis 2 aan de eisen van de bouw en inrichting van archietbesoheiclen,
Mogelijkerwije is het klirnaateysteem niet goed ingesteld om de vereiste waarden RV en T te halen,
want in deze kluis is RV zowel te laag als de hoog. met een extreme meting van als T te hoog.
Door het ontbreken van een historisch overzicht van RV en T over een langere periode. het
laatste halfjaar van kan door de arohiefinspecteur geen juiste vergelijking worden gemaakt.
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Ge-waakt moet worden dat door extreme wisselingen in RV en T arcnieidozen en archiefstukken
opnieuw besmet raken
Archietruimte A1.73 (kluis
Bestemming en inrichting
Arohietruirnte A173 kluis bevindt zich oo de eerste etage van het gemeentehuis vlak onder
het parkeerdek en kreeg bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis de beatemmingi ruimte voor het
Bouwvergunningen lBV)-aronier, De ruimte is ingericht met vaste en verrijdbare archiefstellingen. in
de kasten van de stellingen zijn legolanken geplaatst voor archiefdozen. De ruimte is ingericht met
vaste en verrijdbare arcnieistellingen, De kasten in de stellingen ziin ingedeeld met legplanken, ln de
ruimte hangt een draagbare bandblusser.
De aroniefruirnte is niet voorzien van een klimaatbeheersayeteem maar aangesloten op net
lucntbenandelingssysteern voor kantoren. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat de BV`s niet in een
officiele aronietruimte hoefden te worden geplaatst, is tijdens de inspectie op 20 februari 2012 door de
provinciale en gemeentelijke aroniefinspeotie nogmaals benadrukt, dat de afgesloten bewaard
moeten worden in een aronielrulmte en is kluis 3 als zodanig ook getoetst De arcnieiinspecteur heeft
metingen in kluis 3 gedaan van RV en Het binnenklimaat geeft rriet de nandtnermonygrometer van
ELO de volgende waarden aan:
Hoogste 39,2 in Hoogste zie
Laagste Rv; aan Laagste zie
inhoud
Vanaf de oplevering van de arohiefruimten zijn in kluis 3 de dossiers van de bouwvergunningen later
omgevingsvergunningen geplaatst, alsook andere archiefbesoheiden en de werkvoorraad van team
Vanwege het niet voldoen van kluis 3 aan de eisen van de bouw en inrichting van
aroiiiefruimien, is bij de inspectie over 2013 en 2014 geadviseerd om de resterende over te
plaatsen naar de officiele aroriiefruimte (kluis De door een extern bedrijf geaohoonde BV`s
daterend van 1900-1992 zijn na digitalisering overgebracht naar de regionale archiefbewaarplaats.
Een groot deel van de bouwdossiers is inderdaad overgeplaatst naar kluis 21 De rest van de
bouwdosaiers, tw over de jaren 20052615, staat nog in kluis 3 Deze dossiers moeten ook naar kluis
2 worden overgeplaatst. Dit kan pas plaatsvinden zodra de B»seriea 2011 en 2012 zijn omgeoakt. ln
kluis 3 worden ook dozen met vernietigbare stukken geplaatst. Pas als die dozen vol zijn worden ze
overgeplaatst naar kluis
De medewerkers tearn P&A en de medewerkers van Cluster Bouwen. Wonen en l-iettingen komen
regelmatig in de arohieiruimte. Van de uitgeieende bouwdosaiers wordt door team P&A een
administratie bijgehouden, de ieners' melden het uitlenen aan medewerkers P&A die dan een
uitleenkaart invullen,
Conclusie
Vanwege de aanwezigheid van het resterende deel van de dossiers van de bouwvergunningen later
orngevingsvergunningen wordt ruimte A173/kluis 3 als arohieiruimte aangemerkt Dit houdt in dat
kluis 3 aan de wettelijke eisen moet voldoen. Door het ontbreken van een klimaateysteem is het
binnenklimaat niet goed te regelen. De gemeten RV is veel te laag en T te boog. Gewaakt moet
worden dat door extreme wisselingen in RV en T archiefdozen en archiefstukken besmet raken.
Tevens mag de kluis, zolang er archiefbeacneiden staan, geen opslagplaats worden voor voorwerpen,
Leiden, juli 2016 Leiden, 26 juli 2016
Voor itvoerßgt “fi voor ge ien/
mevrouw MM. Louwerse-Zimmerman r`nevrouw“dršfMAiH, Netiv
ELO gemeentearchivaris van Leiderdorp
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Bijlage 5
Verslag verantwoording beheer archieven van de gemeente Leiderdorp in de
archiefbewaarplaats van Leiden
Stand van zaken', 13 juli 2016
ALGEMEEN
Kennie en Adviescentrum
Erfgoed Leiden en Omstreken ie in 2013 ontstaan uit een samenvoeging van net team
Monumenten Archeologie van de gemeente Leiden en het Regionaal Archief Leiden. ELO,
gevestigd aan de Boisotltade 2a in Leiden, is een cultureel kennis- en adviescentrum voor de regio.
Beheerd worden de permanent te bewaren archieven van de gemeenten Hillegom, Leiden,
Leiderdorp, Noordwijk, Noordwijkerhout, gemeente Rijneburg, Teylingen (Sassenheim, Voorhout
en Warmond) en Zoeterwoude, alsmede archieven van de VRHM en voorgangers, Holland Rijnland
en de RDOG HM en voorgangers, Vanaf 1 januari 2017 zullen ook de gemeenten Nieuwkoop en Kaag
en Braassem als gemeenschappelijke regeling zich aansluiten bij ELO, Naast
overheidearchieven beheert ELO ook particuliere archieven betreffende Leiden en de regio. ELO voert
tevens erfgoeddiensteri uit op het gebied van archeologie en monumentenzorg.
Overzicht collecties ELO
Overheids- en particuliere archieven 10,8 I
Beeldmateriaal incl, kaarten, plattegronden en filmmateriaal 150,000 I atb.
Boeken, kranten, tijdschriften, gecienkboeken, etc. 100.000 i titels
Affiches 6.172 stukken
Archeologische Leidg vondsten 3 000 dozen H
Bouwhietoriacne materialen M 72 invnre
lvlonumentenregister (rijks-, gemeentelijke en karakteristieke 2.850 panden
panden) A u
*Een inventarianummer iran bestaan uit meerdere objecten
Websites
Voor de digitale dienstverlening is de website van ELO in 2014 vernieuwd, Daarnaast is ELO
aanwezig op Twitter, Facebook en YouTube. Website ELO: l*^itigc;!/vigvvw,erfggigijeige¿jjli, Sinds de
zomer van 2013 maakt Molenmuseum De Valk deel uit van ELO. Deze uit 1743 afkomstige
etellingkorenrnolen is uniek vanwege zijn bewaarde etadsmoleriaarswoning. Het museum heeft een
eigen webeitei httig§„Q_iri_oI_e;nrnneoiirndeva„&_nl/
Regels en reglementen
ELO ondersteunt de Servicenormen Archieven BRAIN. De dienstverlening van archietbenerende
instellingen moet voldoen aan een aantal minimumvereisten. Voor de verschillende vormen van
dienstverlening zijn normen vastgesteld. ln het Handvest Dienstverlening van BRAM slaan acht
eervicenormen waaraan archiefbenerende instellingen zich moeten houden
ln het Reglement Dienstverlening ELO staan onder meer regels voor studiezaalbezoekers en voor de
raadpleging van de archiefstukken. Voor koelen van reproduclies (analoge of digitale kopieën) of
afschriften van akten geldt de Tarievenlijst van ELO. Voor net tijdelijk lenen van archiefbeecneiden len
behoeve van tentoonstellingen is een overzicht van voorwaarden beschikbaar. Een overeenkomst van
inzageverlening van niet openbare archielbescheiden bevat voorwaarden, ingeval toestemming door
de gerrieente-archivaris is verleend, om privacygevoelige gegevens te raadplegen en voorwaarden
voor publicatie.
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1 Bezoekers fysiek en digitaal
Het aantal bezoekers aan de studiezaal van ELO vertoont in 2014 een dalende lijn, terwijl vanaf dat
jaar een enorme groei van het aantal digitale bezoekers te constateren ia.
Het komt regelmatig voor dat een bezoeker bij binnenkomst in de studiezaal aangeeft voor de
archieven van een bepaalde gemeente te komen en tenslotte ook stukken uit andere archieven
opvraagt. De reden voor het bezoek is sinds het bestaan van de website gewijzigd. Men komt nu vaak
voor onderzoek dat nog niet via de website mogelijk is en blijft langer in de studiezaal. Ook zijn de
gepubliceerde inventarissen reden om stukken uit een of meer inventarisnummere fysiek in te zien,
Dat verklaart waarschijnlijk de verhoging van het aantal bezoekers in 2015. Via de website van ELO
kan men vooraf stukken reserveren en aangeven wanneer men ze wil raadplegen of scans van
stukken opvragen. ELO werkt structureel aan de verbetering van de digitale bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de bronnen via de digitale studiezaal, Om die reden heeft ELO de focus gelegd
op de digitale dienstverlening.
ätvdieëaatëezgekefeaiwebßfteeeazie¿_§LO
2012 zm-i 2015
studiezaal W 4 2.749 zzaa
leeßeiea wemiia
Sessies leidei1._r_;_ourant.nu
$ae§ie§.arfQ0@dlaidanni l l
_§alg[gikerserfgoadlejdennl l l
Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar tot heden toegenomen omdat de digitale kranten beter
geïndexeerd zijn op Google, Belangstellenden komen nu eenvoudiger ob de alle van de digitale
kranten terecht,
Igtaaj aantal aanvragen in atggliezaal
l 2015,.
ro
w de
to oa to
os co
m co
ßlbliothišek 109
Geneaiøge.
Beeldmateriaal 0 Ol
arg 173 l
De aanvragen van de fysieke stukken is inclusief uitleningen van dossiers aan de gemeenten, andere
gemeenschappelijke regelingen of op grond van dienstverieningsovereerikomoten. “Ad hoc' betreft alle
handmatige invoer van aanvragen wegens niet op de website van ELO beschikbare toegangen
plaataingslijst, arcniefinventaris, doaaierinventariel, opsommingen van x-y of aanvragen voor de
Historische Bibliotheek. Het beeldmateriaal en de genealogische bronnen van ELO zijn bijna geheel
gedigitaliseerd en als scan beschikbaar op de website. Raadplegen van de originele afbeeldingen
komt eigenlijk alleen nog voor indien ze nog niet gescand zijn
Procedure binnenkomst archieven
Aan de overbrenging van permanent te bewaren arohiefbeacheiden naar de regionale
archierbewaarplaatsen zijn wettelijke regels verbonden. De gemeente dient haar arohiefbescheiden in
goede, geordende en toegankelijke staat over te dragen aan de regionale archiefbewaarplaats.
Een nieuw archief wordt bij binnenkomst gecontroleerd op aanwezigheid van micrmorganismen
schimmels) en/of insecten (zilverviajes, papierviajea, ovenvisjes, vliegen, stofluis„ eto) en spinnen.
alsmede op de kwaliteit van de verpakking. Een besmet archief wordt vooraf behandeld met
gamrnastralen voordat het in het depot wordt geplaatst. indien noodzakelijk wordt het archief geheel ol
gedeeltelijk omgepakt in zuurvrii archiefmateriaal. ln het depot worden de fysieke doseiermaopen of
omslagen aan de hand van de meegeleverde dossierinventarie of plaatsingelijat van de archiefvormer
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gecontroleerd. Tijdens deze controle aangetroffen beschadigde stukken worden in een aparte lijst
geregistreerd. indien nodig vindt een schade-inventarisatie van het gehele archief of een deel daarvan
plaats. Een voorstel tot restauratie van archiefstukken wordt telkens aan de gemeente voorgelegd.
ELO maakt zoveel mogelijk gebruik van standaardforrnaten archief-, prent- en aifichedozenj omslagen
en mappen. Afwijkende formaten worden apart besteld. ELO streeft naar een optimaal gebruik van de
depotruimtent Daarom en om doorzakken van archiefbeschelden te voorkomen, worden halfvolle
archiefdozen orngepakt. Of worden oven/olie dozen gesplitst en herverpakt.
Vrijwilligers ELO
Bij ELO zijn 82 vrijwilligers (peildatum 13 juli 2016) actief die uiteenlopende werkzaamheden
verrichten. Een groep vrijwilligers houdt zich bezig met het invoeren van gegevens uit de
genealogische bronnen Trouw- en Begraafregisters en Burgerlijke Stand), beschrijven van
fotos affiches of bibliotheekbeslanden. Vrijwilligers die aangeven meer inhoudelijk werk te willen
verrichten, controleren en/of inventariseren archieven, beschrijven het beeldmateriaal en
inventariseren de schade aan met name tekeningen van architecten. Vrijwilligers helpen ook bij het
controleren en beschrijven van de archeologische collectie. Tijdens de Open Monumentendagen
Leiden kan de coordinator Open lvlonumentendagenj werkzaam bij ELO rekenen op de inzet van ca.
220 vrijwilligers.
1.7 Educatie en stageplaatsen
ln het schooljaar 2014/2015 hebben 1079 scholieren van basisscholen uit Leiden en de regio een
lespakket van ELO gevolgd. ln dat schooljaar werd gerekend op 1200 leerlingen maar dit aantal werd
door omstandigheden bij de scholen niet gehaald. Voor het schooljaar 201512016 staat gepland dat er
1778 leerlingen komen. voor de basisscholen in Leiderdorp golden de volgende aantallen:
Schoolbezoek Leiderdorp aan ELO 2015 en 2016
Datum j Naam school Thema Kinderen Begeleiders
19-01-2015 I Willem de Zwijgerschool [Museum/Naar de stad?
18-02-2015 j Ph Willem Alexanderschool l Museum/Naar de stad?
22-01-2016 j Pr. Willem Alexanderschool Museum/Naar de stad?
06-04-2016 I Pr. Willem Aiexanderschool I TechniekíZo gaat de molen 25
forum
\tour
cdmlem
ELO heeft in 2014-2015 middelbare scholieren, SGD-cursisten en HBO- en WO-studenten begeleid
tijdens interne stages.
1.8 Jaarverslag ELO
ELO bracht in 2015 een publieksjaarverslag Llaarverslag 2012/2013 Erfgoed Leiden en Omstreken'
uit, waarvan een exemplaar aan de gemeente Leiderdorp is verzonden.
ARCHIEVEN GEMEENTE LEIDERDORP
2.1 Archieven gemeente Leiderdorp
Op 17 mei 2016 beheert ELO in totaal 31908 archiefbescheiden van de gemeente Leiderdorp in
de archiefbewaarplaats van Leiden. Archiefbescheiden met het overbrengingsjaar 2015 zijn tijdig
overgebracht naar de regionale archiefbewaarplaats Het merendeel van de inventarissen of
plaatsingslijsten van de archieven van de gemeente Leiderdorp is op de website van ELO te
raadplegen, evenals inventarissen of plaatsingslijsten van geschonken of in bruikleen gegeven
particuliere archieven inventarissen die niet op de website staan, zijn nog in bewerking om online
getoond te kunnen worden Dit houdt niet in dat de dossiers niet beschikbaar zijn voor raadpleging in
de studiezaal. ln de studiezaal zijn de papieren inventarissen of plaatsingslijsten beschikbaar.
2,2 Gedigitaliseerde archieibescheiden Leiderdorp
Een deel van de archieven van de gemeente Leiderdorp is gedigitaliseerd. Dit betreft met name de
retroacta van de Burgerlijke Stand (1619-1812), Burgerlijke Stand (1811/1812-1940) en
Bevolkingsregisters (1820-1921). De scans zijn via de inventarissen op de website van ELO
beschikbaar en via zoeken op “Co|lectie!Personen” in li/lemorix Maior (genealogie). Digitalisering
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betekent niet dat de originele archiefstukken zijn vernietigd. Deze zijn, indien nodig, fysiek te
raadplegen in de studiezaal van ELQ Hieronder volgt een opsomming van de gedigitaliseerde
archiefbeecneiden van of betreffende de gemeente Leiderdorp
Lij_§t van gedigitaliaeerde arclligflzeåç¿eirien van of Leiq_erdqp_
Uiaan:i__a_§chief Periode scans
1-eldefd¿fp 1393” 572
Gemeente Leiderdorp
Kerkenraad en [Diaconie
Retroacta van de Burgerlijke Standi 1619-1812 W 2.562
0 Registers van Doperi Trouwen, Begraven
v Gerecht
9eqUa“_f1Eå?'de
___i§§rkvoogglij_NH gemeente Leiderdorp 17294985 6
Parochie ivieertiurg 1855-198?
X Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters Leiderdorp, bestaande uit 1811-1940
Geboorten, 1812-1898 21347
Huwelijken, 1812-1922 1,854
Overlijden, 18114940 2.141
Bevolkin ere ister 1820 1921* 6.117'
*scans zijn nog niet doorzoekbaar via “zoeken op personen” online, maar wel raadpleegbaar.
DTl3`s, BS en BEVR Leiderdorp in database
De gegevens uit de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (1621~1811i1812) en de Burgerlijke Stand
(1811I1812~1954) van de gemeente Leiderdorp zijn door de vrijwilligers van ELO ingevoerd in de
database Memorix Genealogie, De scans van de akten worden gekoppeld aan de gegevens.
Hieronder volgt een lijst van ingevoerde gegevens betreffende de DTEš's en BS, stand 13 luli 2016.
Liisl en BS A
Deel
Qlë Dogen_M_ lyliegierçiuits ¿ewormd _1__641~1688, 1740-1811
ETEN 161 9~1 81 1
DTB____§_egraven Hen/ormcl 1
BS G b ri 1
6 O0 BH 1811 1898 1
Qverliiglen T 1811-1940
De ingevoerde gegevens zijn evenals de scans van de registers op de website van ELO te
raadplegen, via *Collectie-il¿ersonen'. De scans van de Bevolkingsregislers zijn op de website van ELO
via 'Collectie/Archieven' te raadplegen
im nu
al ui
Voor samenstellen: Voor gezien:
Leide ,/11jU 201611 al l.eiden,11' li 016. 1
mevrouw MM Louweree-Zimmerman í*ne_i/jouw/are. AH. Neliv
arcniefinspecieur ELO gemeentearchivaris van Leiderdorp
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