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De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen en de 
Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 12
november 1997, nr. arc-97.6855/1);

Besluiten:

Artikel 1
Vast te stellen de selectielijst voor de
neerslag van de handelingen van de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij binnen het beleidsterrein
bosbouw over de periode 1945-1995,
overeenkomstig de bij dit Besluit ge-
voegde bijlage.

Artikel 2
In te trekken de categorie ’Bossen en
bosbouw vanuit nationaal gezichtspunt’
van de ’Lijst van voor vernietiging in
aanmerking komende archiefbescheiden
van het onder het Ministerie van Land-
bouw en Visserij ressorterende Staats-
bosbeheer en van de onder deze dienst
ressorterende consulentschappen,
houtvesterijen, commissies en ambtena-
ren, alsmede van het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer en het Rijksinsti-
tuut voor Onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw ’De Dorschkamp’
(vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Landbouw en Visserij en
de Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, no. PAZ 240
d.d. 9 november 1976 en no.
Dir.MMA/Ar 186.335 d.d. 17 novem-
ber 1976 (gepubliceerd in de Staatscou-
rant nummer 248 van 21 december
1976)).

Artikel 3
Dit Besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin het
is gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen
namens deze,
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij,
namens deze,
de directeur Facilitaire Dienst.
M.H. Wunderink.

De in dit Besluit bedoelde bijlage, de
selectielijst voor de neerslag van de
handelingen van de Minister van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij binnen
het beleidsterrein bosbouw over de
periode 1945-1995 ligt voor de periode
van 16 februari tot 16 mei 1998 ter
kennisgeving bij de bibliotheken van
het Ministerie van OCenW en het
Ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij, evenals bij de registra-
tiebalie van het Algemeen Rijksarchief.
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