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De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
de heer drs. H. Zijlstra
p/a de Algemene Rijksarchivaris
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

datum:

8 DEC. 2011

uw kenmerk: NA/11/8446
uw brief van: 26 september 2011
kenmerk: aca-2011.06264/2

Betreft: selectielijst archiefbescheiden Monumentenzorg (actualisatie),
periode vanaf 1945

Geachte heer Zijlstra,
In de hierboven vermelde brief heeft u de Raad voor Cultuur verzocht te
adviseren over de actualisatie van de selectielijst voor de administratieve
“neerslag op het beleidsterrein Monumentenzorg over de periode vanaf 1945
zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter
vaststelling is voorgedragen.

—

“,

Bij deze adviesaanvraag was gevoegd een kopie van de brief van de directeur
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 1 september 2011 (kenmerk:
ABC-2o11-2), houdende de voordracht tot vaststelling van deze lijst, alsmede
kopie van het verslag d.d. september 2Oiivan het gevoerde
voorbereidingsoverleg, het zgn. driehoeksoverleg.
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp zijn kennelijk geen
zienswijzen ingebracht. Dit leidt de Raad af uit het feit, dat hem deze niet zijn
toegezonden.
De Raad heeft op basis van het vorenstaande de ontwerplijst in eerste instantie
aan procedurele en vervolgens aan inhoudelijke aspecten getoetst.
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Anders dan gebruikelijk kon dit advies niet worden voorbereid door een
Bijzondere Commissie Archieven van de Raad. Dit advies is daarom tot stand
gekomen op grond van andere bij de Raad aanwezige expertise.
Procedurele aspecten zijn getoetst aan de hand van een bureauonderzoek door
het secretariaat van de Raad. Ten aanzien van de inhoudelijke aspecten heeft
een lid van de Raad zijn zienswijze en bevindingen naar voren gebracht.

De onderhavige selectielijst is een actualisatie van de lijst, zoals deze, mede op
basis van een advies van de Raad, in 1997 is vastgesteld. De actualisatie betreft
de toevoeging van één handeling, te weten de administratieve neerslag van een
sedertdien ingevoerde subsidieregeling (Besluit Rijkssubsidie Instandhouding
Monumenten).
Hoewel middels het voorliggende subsidieverzoek de gehele lijst, zoals in 1997
vastgesteld, integraal opnieuw om advies is voorgelegd, heeft de Raad
uiteindelijk gemeend zijn advies te moeten beperken tot alleen het onderwerp
van de actualisatie, opgenomen in het nieuw toegevoegde volgnumrner (83)
Subsidieaanvragen BRIM.
Ten aanzien van de procedurele aspecten, de totstandkoming van het voorstel
als zodanig, is de Raad van oordeel, dat het ontwerp overeenkomstig de
daartoe gestelde (wettelijke) voorschriften naar behoren tot stand is gekomen.
Verder kan de Raad zich verenigen met de inhoud van het voorstel. Hij acht,
gegeven de aard van de betrokken administratieve neerslag, een goede en
genuanceerde balans bereikt tussen de te bewaren en te vernietigen stukken.
Advies
De Raad adviseert u de ontwerp selectielijst conform bovengenoemd verzoek
tot actualisatie vast te stellen.
Hoogachtend,

Joop Daalmeijer
Voorzitter

Algemeen secretaris
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