
Notulen van de 11e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad 

Vergaderdatum: 10 maart 2008 

 

Aanwezigen: JJ. van Loo (voorzitter), T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), E.N.M. 

van der Graaf, J.T.A. Jeukens, J.M. de Jong, L.P. Ouweneel, H.J. Reijs, C.W. Stigter en W.J.J. van 

der Zalm 

Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH) 

(M.k.) Afwezig: Afwezig: G.H. van den Brink, N. Jongerius, mw J. Nauta, J. Ooms, C.J. van Veen, P. 

Vink en mw C. Wijbrans (SAMH) 

 

1. Opening, vaststelling agenda en evt. publiekreacties 

 

Dhr Van Loo heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn n.a.v. de ter 

inzagelegging geen publieksreacties. 

 

2. Notulen 10e vergadering d.d. 12 februari 2008 

 

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr Stigter vraagt n.a.v. de rondvraag opnieuw naar de 

presentie van een collectieprofiel voor de archiefbibliotheek. Dhr Janzing antwoordt dat dit niet 

specifiek het geval is, maar er een acquisitieprofiel voor archieven en collecties wordt benut. Dit is in 

update en zal aan de commissie worden verstrekt. 

 

3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes 

• mw Wijbrans organiseert juist een eerste bijeenkomst. Zij maakte d.d. 10 maart 2008 een 

notitie voor de leden De Jong en Van der Graaf met afschrift aan voorzitter en secretaris van 

de Commissie van Advies. Dhr Van Loo zal zo mogelijk de eerste bijeenkomst van het 

werkgroepje ook bijwonen.  

• het werkgroepje (mw Radstaat met de leden Ouweneel en Den Boer) kwam 26 februari weer 

bijeen. Taakopdracht blijft het redigeren van bijdragen uit de regio. Kennis wordt genomen van 

de onderwerpenlijst en van wat inmiddels op de site staat. Dhr Stigter wijst in de 

onderwerpenlijst op een nodige correctie van 'Nederlands-Hervormde' naar 'Hervormde' 

kerken. Bij de onderwerpen wordt inhoudelijk niets gemist, maar wel de code 08 (klopt, code 

is vacant sinds uitsplitsten van het oorspronkelijke item 'gebouwen', zie codes 15-21, AdB). 

Allen zullen waar mogelijk vulling - ook uit bestaand materiaal - stimuleren.  

4. Advisering AB 

 

Kennis is genomen van het concept Haalbaarheidsonderzoek Depotgebouw Gouda van Complan B.V. 

(huisvestingsadviseur uit Eindhoven) d.d. 8 februari 2008. Dhr Janzing legt de bestuurlijke context uit; 

het DB besloot 5 maart tot een principe-besluit inzake het Goudse voorstel in het AB van 12 maart, 

gevolgd door een definitief besluit (intentieverklaring financiële bijdragen) in juni, wanneer ook de 

principe-besluiten van de andere partners bekend zijn. Hij verzoekt tevens om vertrouwelijk omgaan 

met financiële aspecten, omdat de gemeente Gouda bij het voor hem verhoopte doorgaan t.z.t. nog 

moet aanbesteden. Het eigen aanvaarde meerjarenbeleidsplan 2006-2008 zei al dat een nieuwe 



depotvoorziening moest worden gerealiseerd. Zoals bekend was verzocht de gemeente Gouda nu als 

opdrachtgever om een onderzoek naar de haalbaarheid van een depotgebouw in Gouda voor vier in 

Gouda gevestigde instellingen en nadien voor evt. ook het streekarchief Rijnlands Midden. Dhr 

Ouweneel - gesteund door anderen - acht de titel 'haalbaarheidsonderzoek' onjuist: er is al uitgegaan 

van nieuwbouw door de gemeente Gouda in Gouda en de paragraaf met een vergelijk daarvan met 

huren van commerciële ruimten elders is deels inconsistent. Gesuggereerd wordt om de gemeente 

Gouda die paragraaf tot een hoogstens informatieve bijlage te laten reduceren. Dhr Janzing wijst er op 

dat het vigerende huren in het GA Rotterdam eindig is, bijv. ook de prov. archiefinspecteur een 

overheidspand eist en Groeneweg 32 is afgekeurd èn voor de Goudse bibliotheek is gewenst. (Van 

een aanpassing als eerder bij Groeneweg 30 werd zodoende al afgezien.) Het SAMH dankt de 

huidige huisvesting en dit onderzoek met ook een oplossing van acute archiefproblemen aan de 

gemeente Gouda. Kanttekeningen zijn er vanuit de commissie wel bij de paragraaf over de 

digitalisering en bij passages over voor een archief nog à-specifieke brandbestrijdingshulpmiddelen. 

Dhr Ouweneel vraagt zich af waarom er geen mini-studiezaal voor bezoekers in het depot kan komen. 

Dhr Janzing ziet dit als onnodig bij een depot op deze afstand en de al vastgestelde tijds-

/kwaliteitseisen voor de verstrekking van stukken. De commissie gaat uit van handhaving van de 

aanvraagtijd van stukken en acht de afstand van de depotlokatie dus een maximale. Overigens wil en 

zal de commissie betrokken worden bij de selectie van archieven die al dan niet in het depot worden 

opgeslagen. 

 

5. Actie- en discussiepunten 

 

Om opvolging van dhr De Keijzer vanuit de nog jonge Historische Vereniging Bergambacht (2006) is 

nu door dhr Bakkers aan die vereniging verzocht: er moet nog een passief lid actief voor worden! 

 

6. W.v.t.t.k. 

 

Staande de vergadering wordt de leden een kopie verstrekt van een in de bus gedeponeerd idee voor 

een bouwkundige aanpassing van de hal, m.n. afscherming van de trap ter besparing van energie en 

qua temperatuur klantvriendelijker verblijf daar. Dhr Janzing beziet, evt. met de gemeente Gouda, 

maatregelen en geeft de tipgeefster in elk geval antwoord. 

 

7. Volgende vergaderdatum 

 

Deze wordt op 9 juni 2008 gehandhaafd, de heren Ouweneel en Van der Graaf zijn dan bij voorbaat 

verhinderd. 

 

8. Rondvraag/sluiting 

 

Dhr Janzing vraagt of iemand bekend is of historische verenigingen in het werkgebied meedoen met 

manifestaties rond de tv-serie Verleden van Nederland (van mediaproducent IdtV) in het najaar van 

2008. Dit is nog niet bekend en wordt wanneer alsnog aanhaken bekend is doorgegeven. Op een 

vraag van dhr Ouweneel herhaalt dhr Janzing het verwoorde in vorige verslagen inzake het project 

Waterwolf. 

 


