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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen de minister van Verkeer en Waterstaat, Volkhuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden op het 
beleidsterrein Waterstaat over de periode vanaf 2009 
 
Den Haag, mei 2009 
drs. K. Zwart 

 
Beleidsterrein 
In het concept-BSD Waterstaat over de periode vanaf 2009- 
Voor de genoemde zorgdragers en de onder hun zorg ressorterende actoren is een beschrijving 
van het beleidsterrein opgenomen en een overzicht van de actoren waarvan de handelingen in 
het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen. 
  
Selectiedoelstelling en –criteria en belangen 
Tijdens het opstellen van het BSD en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening 
gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de 
archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde 
besluit genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor 
overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Als 
uitgangspunt van het overleg gold de door de rijksarchiefdienst gehanteerde 
selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving 
en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het 
mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de 
rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-
maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit 
overheidsarchieven.  
 
Driehoeksoverleg 
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst Waterstaat over de periode vanaf 2009 vond 
schriftelijk en telefonisch plaats in de periode april-mei 2009. 
 
De betrokken zorgdragers werden vertegenwoordigd door A.C van der Meer en drs. J. Padmos 
van de Interim Organisatie Rijksarchieven (IORA) voorheen het Project Wegwerken 
Archiefachterstanden (PWAA). Zij hebben bij de totstandkoming van het BSD met verschillende 
beleids- en archiefdeskundigen overleg gevoerd. 
 
Als archief- en beleidsdeskundige namens de zorgdragers: 
Dhr. Machiel Buitenom, Rijkswaterstaat 
Mw. Alda Colier, Rijkswaterstaat 
Dhr. drs. Pim Fijnheer, adviseur DIM Verkeer en Waterstaat 
Mw. drs. Meta van der Waal-Gentenaar, Rijkswaterstaat 
Mw. Mathilde Kors MA, Rijkswaterstaat 
Mw. drs. Sohela Naghib-Bukman, Rijkswaterstaat 
Dhr. Mart Niewenhuijse, Rijkswaterstaat 
Mw. Lina Storm, Rijkswaterstaat 
Mw. drs. Carolien van Troost, adviseur DIM Verkeer en Waterstaat 
Dhr. drs. Bert Toussaint, Rijkswaterstaat 
Dhr. Jaap Verboom, Rijkswaterstaat 
 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: 



 
 
 

verslag driehoeksoverleg Waterstaat over de periode vanaf 2009 /mei 2009 
 

 

2 

mw. drs. K. Zwart, medewerker Selectie&Bestel bij het Nationaal Archief.  
 
  
Inhoudelijk verslag  
 
Handelingen 
 
983 Het deelnemen aan internationaal overleg inzake de uitvoering op het beleidsterrein Waterstaat 
989 Het opstellen, uitdragen en uitwisselen van Nederlandse standpunten en beleidsvisies op 
 internationaal niveau op het beleidsterrein Waterstaat.  
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief stelt voor om het onderscheid tussen beide 
handelingen te verduidelijken door de volgende waardering toe te kennen: 
989 waardering: B5 producten: visiedocumenten, instructies, nota’s  
983 B3 verslagen en programma’s  
       V5 jaar overige neerslag  
Hierdoor wordt duidelijk dat handeling 989 betrekking heeft op neerslag van het voorbereidende 
werk voorafgaand aan een internationaal overleg en handeling 983 betrekking heeft op de 
neerslag van het overleg zelf. 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers kan zich vinden in dit voorstel en heeft beide 
handelingen aangepast. 
 
941Het aanwijzen van ambtenaren belast met toezicht op het terrein Waterstaat 
De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris merkt op dat het waarderingsvoorstel 
B4 ongebruikelijk is voor een dergelijke handeling.  
De vertegenwoordiger van de zorgdragers antwoord dat de waardering gelijk is aan de 
vervangende handelingen uit de vorige lijst voor dit beleidsterrein is maar kan niet aangeven 
waarom er toen gekozen is om de neerslag van de handeling te bewaren. 
Na overleg is besloten om de handeling conform soort gelijke handelingen in andere 
selectielijsten te waarderen met een V5. 
Allen zijn hiermee akkoord. 
 
950 Het verzamelen en verstrekken van gegevens voor metingen en registraties. 
De voorgestelde waardering V1 jaar na vervallen belang lijkt de vertegenwoordiger van de 
algemeen rijksarchivaris lastig uitvoerbaar en deze vraagt om een toelichting hierover. 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers meld dat de intentie van de waardering is om de 
neerslag te vernietigen als de gegevens verwerkt zijn in een register of een vastgesteld 
overzicht.  
Omdat allen het eens zijn dat dit voor een selecteur lastig te controleren is, is overeengekomen 
de waardering te wijzigen tot V5 jaar na vervallen belang zodat er een zekere veiligheidsmarge 
is. 
 
952 Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van systemen en methoden en modellen 

t.b.v. onderhoud en beheer van (water)wegennet. 
De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris wijst erop dat handeling 952 in het 
verlengde ligt van handeling 951 (het verwerken en beheren van gegevens van metingen en 
registraties) en de neerslag van deze handeling (handleidingen en registratie systemen) 
noodzakelijk zijn om de neerslag van handeling 951 toegankelijk te houden. 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers is het hiermee eens en stelt een waardering B5 voor. 
Allen zijn hiermee akkoord. 
 
958 Het (mede) vaststellen en behouden van de grenzen van de waterkeringen, waterwegen en de 

kustlijn 
De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris stelt vast dat formulering van de 
handeling zowel het behouden van de grenzen van de waterkeringen als het vaststellen van de 
grenzen bevat. Dit zijn volgens de vertegenwoordiger twee verschillende processen die niet in 
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één handeling zijn te vatten. Het voorstel is om de tekst van de handeling te wijzigen tot: Het 
(mede) vaststellen van de grenzen van de waterkeringen, waterwegen en de kustlijn.  Het behouden 
van de grenzen van waterkeringen wordt in de uivoerende handelingen van deze selectielijst 
gevat. 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers is akkoord en de handeling is aangepast. 
 
959 Het instellen van een beperking op de toegang tot rijks (water) wegen. 
971 Het instellen, wijzigen of intrekken van een beperking op de toegang tot (vaar) wegen en 

waterstaatswerken) 
 De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris stelt vast dat beide handelingen 
betrekking hebben op het instellen van een beperking op de toegang tot 
wegen/waterstaatswerken en gelijke producten hebben.  
De vertegenwoordig van de zorgdrager ziet dit ook en stelt voor om handeling 959 te laten 
vervallen. 
Allen zijn hiermee akkoord. 
 
990 Het voorbereiden, vaststellen van een AMvB en andere regelingen m.b.t. het verlenen van 

uitkeringen aan werknemers 
De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris stelt voor in de opmerkingen bij de 
handeling aan te gegeven dat deze handeling alleen betrekking heeft op regelingen voor 
werknemers die ten gevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet 
werkeloos zijn geraakt.  
De vertegenwoordiger van de zorgdragers is daarmee akkoord en de opmerking (Het gaat om 
werknemers die ten gevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet van 1955 
werkeloos zijn geworden) is opgenomen bij de handeling. 
 
949 Het (laten) uitvoeren van proef- en demonstratieprojecten met betrekking tot het beleidsterrein 

Waterstaat. 
De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris is van menging dat eindrapportages van 
projecten kunnen leiden tot beslissingen om door te gaan of juist af te zien van een bepaald pad. 
De rapportages kunnen leiden tot wijzigingen in beleid en dienen daarom bewaard te worden. 
Voorstel om de waardering te splitsen: B5 eind rapportage en V 7 overige neerslag wordt door 
de vertegenwoordiger van de zorgdragers geaccepteerd.  
De waardering wordt aangepast en allen zijn akkoord. 

     
991Het bouwen, inrichten en onderhouden van vaartuigen van de Rijksrederij 
Op voorstel van de vertegenwoordiger van de zorgdragers is deze handeling aan de selectielijst 
toegevoegd. 
De vertegenwoordiger is het eens met de formulering van de handeling en allen zijn het eens 
over een waardering: V 50 jaar: (eindproducten) 

          V 10 jaar overige neerslag.  
 
 
Over de formulering en waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen 
het eens. 

 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun 
goedkeuring aan dit verslag gegeven. 
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