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Geachte leden van de raad, 

 

Aanleiding 

 

In 2026 wordt de archiefbewaarplaats van Streekarchief Langstraat Heusden Altena in 

Zaltbommel gesloopt. Hierdoor zal er te weinig ruimte zijn voor opslag van de archieven 

van het Streekarchief. Dit vormt aanleiding voor een onderzoek naar de mogelijkheden 

voor huisvesting van het Streekarchief.  

In dit onderzoek wordt naast de benodigde opslagruimte nog een aantal andere 

belangrijke aspecten meegenomen:  

 

1) Wijzigingen in wensen met betrekking tot de indeling van ruimten: vanwege 

afnemende aantallen fysieke bezoekers is er minder behoefte aan een grote studiezaal 

en bijvoorbeeld meer aan een afzonderlijke werkruimte voor vrijwilligers, voldoende 

ruimte voor scanfaciliteiten en een multifunctionele ruimte voor cursussen, schoolbezoek 

en lezingen.  

2) Aandacht voor duurzaamheid en klimaat.  

3) Mogelijke kostenbesparing op het gebied van huisvesting: doordat het Streekarchief 

op dit moment is gevestigd op drie verschillende locaties vindt veel beheer in drievoud 

plaats (bijvoorbeeld het beheren van drie klimaatinstallaties, drie alarminstallaties, drie 

keer servicekosten). Huisvesting op minder locaties kan winst op het gebied van 

efficiëntie opleveren.  

 

Het uitgevoerde onderzoek resulteert in een strategisch huisvestingsplan voor het 

Streekarchief gekoppeld aan één of meer uitvoeringsscenario’s. Op die manier kan een 

goed gefundeerde en toekomstbestendige keuze worden gemaakt ten aanzien van de 

huisvesting van het Streekarchief. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over 

dit onderzoek naar de huisvesting. 

 

Informatie 

 

Huidige situatie  

Streekarchief Langstraat Heusden Altena maakt op dit moment gebruik van drie locaties. 

In de hoofdvestiging aan de Pelsestraat in Heusden bevinden zich de meeste 

werkplekken, een studiezaal, een scankamer en een archiefbewaarplaats. Daarnaast zijn 



 

 

 

 

er ruimtes die met de eigenaar en een andere huurder worden gedeeld. Aan de Demer in 

Heusden zijn naast een kleine archiefbewaarplaats ook enkele werkplekken beschikbaar. 

De locatie Zaltbommel wordt uitsluitend gebruikt als archiefbewaarplaats. 

 

De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat met de gemeente Heusden 

loopt tot 1 augustus 2025. Voor de huisvesting aan de Demer is een huurovereenkomst 

van kracht tot 1 juli 2023, eveneens met de gemeente Heusden. De archiefbewaarplaats 

in Zaltbommel wordt gehuurd van de gemeente Zaltbommel tot 1 april 2026. Omdat de 

locatie in Zaltbommel gesloopt zal worden, is verlenging van deze huurovereenkomst 

geen optie. 

 

Eisen en wensen 

Het Streekarchief beheert 4,5 strekkende kilometer blijvend te bewaren papieren archief. 

Hoewel archieven op dit moment overwegend digitaal worden gevormd zal in de 

komende tien jaar de hoeveelheid papieren archief naar verwachting nog met minimaal 

een kilometer aangroeien.  

De sloop van de archiefbewaarplaats in Zaltbommel zorgt met ingang van 2026 voor een 

ruimtebehoefte die elders moet worden gerealiseerd, omdat de archiefbewaarplaatsen 

aan de Pelsestraat en de Demer samen slechts ruimte bieden aan 2,7 strekkende 

kilometer archief.  

 

Naast de behoefte aan ruimte voor de archieven, zijn in de loop der tijd onder invloed 

van ontwikkelingen als een toenemende digitalisering de wensen vanuit het Streekarchief 

omtrent functionaliteit, ruimtebehoefte en efficiëntie veranderd. In combinatie met 

landelijke eisen ten aanzien van duurzaamheid, veiligheid en binnenmilieu maakt dit het 

nuttig en noodzakelijk om een strategisch huisvestingsplan op te stellen. Voor zover van 

toepassing zullen ook ontwikkelingen rond de nieuwe Archiefwet in het onderzoek 

worden meegenomen.  

 

Tijdspad strategisch huisvestingsplan  

Om te komen tot een weloverwogen en onderbouwde visie ten aanzien van de 

huisvesting van het Streekarchief is het bedrijf HEVO B.V. ingeschakeld. In augustus is 

gestart met de eerste inventarisatie, waarna in september en oktober wordt gewerkt aan 

het benodigde kwaliteitskader. In dezelfde periode vindt er een nulmeting plaats op basis 

van de huidige locaties. In oktober wordt gestart met het uitwerken van de diverse 

huisvestingsscenario’s die in november bewerkt worden naar enkele voorkeursscenario’s 

waarbij ook de financiële kant berekend wordt.  

Samen met bestuur en medewerkers van het Streekarchief realiseert HEVO op deze 

manier naar verwachting medio december 2022 een strategisch huisvestingsplan op 

basis waarvan het Algemeen Bestuur van het Streekarchief begin 2023 een goede en 

verantwoorde keuze kan maken met betrekking tot een toekomstbestendige huisvesting 

van het Streekarchief.  

 

In het tweede kwartaal van 2023 wordt u via een tweede Raadsinformatiebrief opnieuw 

geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van het 

Streekarchief. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  
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