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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., juncto 2, van het Archiefbesluit 1995 gevoerde 

driehoeksoverleg tussen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) 

en de Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van het onder het ministerie 

van LNV ressorterende terrein GRONDPRIJSBELEID 

 

 

1. INLEIDING 

 

De voorliggende selectielijst, hierna Basisselectiedocument (BSD) genoemd, zal gehanteerd 

worden bij de selectie van de neerslag van het handelen van die actoren op het beleidsterrein 

“Grondprijs” die onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw, Natuurbeheer 

en Visserij (LNV) vielen gedurende de periode 

1945-1995. 

 

Dit Basisselectiedocument is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het 

Archiefbesluit en is gebaseerd op het PIVOT-Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) “Het 

Grondprijsbeleid”. Het BSD is een selectie-instrument zoals afgesproken bij convenant tussen 

de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Alge-

meen Rijksarchivaris van 9 december 1992 (FD, nr. 922519).  

Het BSD  komt in plaats van  de vigerende vernietigingslijst(en) voor het beleidsterrein 

Grondprijs. De onderdelen van de vigerende vernietigingslijsten, die betrekking hebben op het 

beleidsterrein, komen te vervallen. Het gaat om de volgende categorie van de lijst: 

 

Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder het ministerie ressorterende  Directie 

Beheer Landbouwgronden en van de onder dat  Ministerie ressorterende commissies en 

ambtenaren. Vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk en de Minister van Landbouw en Visserij,  

van 7 september 1978 No. Dir. MMA/Ar 194.557 respectievelijk No. PAZ 273 Gewijzigd bij 

beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en  Visserij en de Minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 juni 1993, No. A93.528.WH/NF. 

 De categorie “Taak” vervalt. 

 

 

2. BELEIDSTERREIN 

 

De doelstelling van het overheidshandelen op het beleidsterrein Grondprijs kan als volgt worden 

omschreven:  

 

“De regulering van de hoogte van de prijzen van de landbouwgronden.” 

 

In het Rapport Institutioneel Onderzoek is aangegeven dat in de jaren vijftig en de jaren 

daaropvolgend de grondprijzen dermate stegen dat de overheid moest ingrijpen en haar beleid 

daarop moest instellen. 

 

 

 

De regulatie werd gerealiseerd door: 
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1. Het ontwikkelen van beleid op het gebied van de Grondprijsregulering. 

2. Het vastleggen van dit beleid in wet- en regelgeving 

 

De actoren die zich op het beleidsterrein Grondprijs bevinden, worden hierna genoemd. In het 

BSD worden alleen die actoren genoemd die behoren tot de rijks- en provinciale overheid. Er is 

driehoeksoverleg gevoerd met de beleids- en archiefmedewerkers van de zorgdrager, namelijk 

de Minister van LNV, die verantwoordelijk is voor het beleid met betrekking tot de Grondprijs. 

In de onderstaande lijst zijn de actoren die vallen onder de zorg van het Ministerie van LNV  vet 

gedrukt.  

 

ACTOREN:  

 

I.  Actoren met betrekking tot  de Wet op de vervreemding van landbouwgronden (WVL), 

Stb. 1953, 446: 

• Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

• Grondkamers 

• Centrale Grondkamer 

• Minister van Justitie 

• Minister van Financiën 

• Prijzenbureau 

 

II. Actoren met betrekking tot het Kaderbesluit  Grondbank, 

Stcrt. 1976, 101: 

•  Commissie van overleg inzake het grondbeleid ( commissie Wellen) 

•  Stichting Beheer Landbouwgronden 

 

III. Actoren m.b.t. de Wet agrarisch grondverkeer, Stb. 1981, 248: 

•   Minister van Landbouw 

•   Minister van Justitie 

•   Bureau Beheer Landbouwgronden 

•   Commissie Beheer Landbouwgronden 

 

 

   

   

3. PROCEDURE  
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Met betrekking tot de vaststelling van de waardering van de handelingen met GO (Goed 

Overbrengen naar de Rijksarchiefdienst) of NO (Niet Overbrengen naar de Rijksarchiefdienst) 

is overleg gevoerd met beleids- en archiefmedewerkers die werkzaam zijn op het  beleidsterrein 

 Grondprijs van het ministerie van LNV.  

 

Het driehoeksoverleg overleg werd gehouden op 9 september 1996. Het verslag van het overleg 

is opgesteld door mevrouw drs. A.S. Fris,  medewerkster afdeling Bronverwerving en Toezicht 

van het Algemeen Rijksarchief. 

 

De volgende ambtenaren hebben deelgenomen aan het ontwerpen van de selectielijst:  

 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 

 

1.  de heer ir. A.J.M. de Schutter,  

 hoofd Afdeling Grondzaken bij de Dienst Landinrichting en Beheer  Landbouwgronden 

2.  de heer J. Eikelenboom,  

 medewerker Documentaire Informatievoorziening, belast met specifieke taken 

 bij de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden 

3.  de heer G. Stiemsma,  

 adviseur Bedrijfsinformatie Facilitaire Dienst, 

 interim-projectleider PIVOT bij LNV 

 

Algemeen Rijksarchief: 

 

4.  drs. A.S. Fris, onderzoekster PIVOT/afdeling Bronverwerving en Toezicht 

 

 

4. 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 selectiedoelstelling zoals verwoord door de 

Rijksarchiefdienst/PIVOT die luidt: “het mogelijk maken van de reconstructie van het 

overheidshandelen naar de omgeving op hoofdlijnen”. Met deze selectiedoelstelling worden 

bronnen voor de kennis  van de Nederlandse samenleving en cultuur  veilig gesteld voor 

blijvende bewaring. De doelstelling is door de deelnemers van het driehoeksoverleg toegepast 

op het beleidsterrein Grondprijs. 

 

De doelstelling van de minister van LNV op het beleidsterrein Grondprijs is 

“De regulering van de hoogte van de prijzen van de landbouwgronden.”    

Deze doelstelling en de keuze voor de inzet van instrumenten die er toe bijdragen deze 

doelstelling te verwerkelijken, vormen de hoofdlijn van het overheidshandelen op het 
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beleidsterrein Grondprijs.  Alle handelingen die  hebben bijgedragen tot het formuleren en 

realiseren van deze doelstelling  zijn  met  “GO” gewaardeerd. 

Voorts vonden de leden van het driehoeksoverleg het belangrijk om de neerslag van de 

handelingen betreffende het aansturen door de Minister van het Bureau Beheer 

Landbouwgronden te bewaren. 

In het driehoeksoverleg is gesproken over het belang van de recht- en bewijszoekende burger. 

De zorgdrager heeft bij de handelingen, op basis waarvan de burger recht en bewijs kan halen,  

een langlopende Vernietigingstermijn geplaatst waarbij tevens gebruik is gemaakt van de 

desbetreffende categorieën van de oude vernietigingslijst. 

 

 

5. CONCLUSIE 

 

De voorliggende selectielijst is in samenwerking tussen het ministerie van LNV en de 

Rijksarchiefdienst tot stand gekomen. 

Ten aanzien van de beschrijving van het beleidsterrein, de formulering van de handelingen, de 

keuze van de selectiecriteria en de uiteindelijke selectiebeslissingen kan worden geconcludeerd 

dat deze aansluiten bij de doelstellingen van de Rijksarchiefdienst, behartiger  van het 

historisch-cultureel belang in het driehoeksoverleg, met betrekking tot de selectie van archief-

materiaal en bij de inzichten van de beleidsmedewerkers binnen het ministerie van LNV inzake 

de verschillende belangen  van de neerslag van het overheidshandelen. 
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