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1.  Inleiding 
 

Dit Basis Selectie Document (BSD) is gebaseerd op het PIVOT-rapport “Openluchtrecreatie, 
een institutioneel onderzoek naar actoren taken en handelingen op het beleidsterrein 
openluchtrecreatie in de periode 1945 – 1996. Het rapport geeft een overzicht van de 
belangrijkste beleidsontwikkelingen, de actoren en de handelingen van binnen het 
openluchtrecreatiebeleid.  
Het Basis Selectie Document is het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie in 
rijks- en provinciale archieven, het bevat voorstellen tot het bearen (B) of vernietigen (V) 
naar de Rijksarchiefdienst van de uit handelingen voortvloeiende neerslag. 
Aan de hand van het onderzoeksrapport implementeren de Algemeen Rijksarchivaris, voor 
deze de projectleider PIVOT, en vertegenwoordigers van het ministerie van LNV de 
afspraken die bij het convenant van 9 december 1992 tussen de Algemeen Rijksarchivaris 
en de Secretaris-Generaal van het ministerie van LNV zijn gemaakt. 
 
 

Vaststelling BSD  
Op 28 augustus 1998 is het ontwerp-BSD door de Directeur Facilitaire Dienst van het 
Ministerie van LNV aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden,  waarna deze het ter 
advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde 
driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat 
tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf  11 september 1998 lag de 
selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het 
Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het Ministerie van LNV, het Ministerie 
van OC&W en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de 
Staatscourant nr. 173 van 11 september 1998 en in het Archievenblad. 
 
Tijdens het driehoeksoverleg was, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap, ook een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. 
Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen. 
 
Op 12 februari 1999 bracht de RvC advies uit (arc-98.2213/2), hetwelk naast enkele 
tekstuele correcties aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-
selectielijst: 
- De aanduidingen GO en NO zijn vervangen door B en V; 
- Van de uitvoering van voorlichtingsactiviteiten (handeling 68 e.a.) worden folders, 

brochures, etc. bewaard; 
- De handelingen van actoren die ressorteren onder een andere zorgdrager dan de 

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zijn buiten de vaststelling 
gehouden. De waarderingen bij deze handelingen zijn dientengevolge verwijderd. 

- Abusievelijk waren handelingen 22 en 34 voorlopig met NO gewaardeerd en 
werd in de toelichting bij deze waardering vermeld dat nog nader overleg zou 
plaatsvinden met andere zorgdragers op het beleidsterrein om een definitieve 
waarderingsbeslissing te kunnen nemen. Deze handelingen zijn  inmiddels met B (1) 
gewaardeerd, teneinde de neerslag van inbreng vanuit LNV te bewaren. 

- Bij handeling 26 is de waardering V toegevoegd; 
- Bij handeling 83 is de waardering B, criterium 1 toegevoegd. 
 
 
Daarop werd het BSD op  3 augustus 1999 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en door de Minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgesteld (R&B/OSTA/99/469).
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2. Het openluchtrecreatiebeleid 

 
Het openluchtrecreatiebeleid is een veelvoud van diverse deelbeleidsterreinen. Volgens de 
definitie uit het “Structuurschema openluchtrecreatiebeleid” 1984 moest men onder het 
begrip openluchtrecreatie verstaan, die bezigheden die ontspanning en zelfontplooiing als 
hoofddoel hebben, uit vrije keuze worden verricht en plaatsvinden in de openlucht. De 
rijksoverheid diende zich daarbij te richten op de totstandkoming van activiteiten en 
voorzieningen ten algemene nutte, of wel voorzieningen die openbaar toegankelijk zijn.  
Van oorsprong omvatte het beleid uitsluitend de land- en waterrecreatie, waaronder de 
watersport en het kamperen vielen. Na de departementale reorganisatie van 1982, waarbij 
het openluchtrecreatiebeleid van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk naar dat van Landbouw overging werden aan het openluchtrecreatiebeleid enkele 
taken toegevoegd.  
 
Het totale openluchtrecreatiebeleid valt uiteen in een zevental aparte beleidsterreinen: 

− Land/waterrecreatie: Het creëren van openluchtrecreatievoorzieningen ten algemene 
nutte. Dit beleid neemt vanaf de jaren vijftig een centrale plaats in. Het is onlosmakelijk 
verbonden met het beleid inzake de ruimtelijke ordening. Het beleid valt onder te verdelen 
in land- en waterrecreatie. 

− Verblijfsrecreatiebeleid/Kampeerbeleid: Kampeervoorzieningen zijn veelal het produkt van 
particulier initiatief. Het rijksbeleid richt zich op de kwaliteit van de voorzieningen door 
middel van wet- en regelgeving.  

− Vakantiespreiding: Tot en met 1996 een vast onderdeel van het openluchtrecreatiebeleid, 
in de periode 1986 tot en met 1996 coördinerende verantwoordelijkheid voor landerlijk 
vakantiespreidingsadvies.  

− Paardensport: Valt uiteen in de hippische sport en de draf- en rensport. Dit beleidsterrein 
is in 1982 in het algehele openluchtrecreatiebeleid opgenomen. In dit RIO zijn de 
ontwikkelingen vanaf 1945 opgenomen. 

− Volkstuinieren: In 1982 geïntegreerd in het openluchtrecreatiebeleid.    

− Gezelschapsdieren/hobbydierenfokkerij: Het bevorderen van actieve en passieve vormen 
van vrijetijdsbesteding waarin het dier centraal staat. Het beleid zowel op het recreatieve- 
als op het dierenwelzijnaspect gericht berustte tot 1982 bij de minister van CRM. In 1982 
is dit beleid overgebracht naar het ministerie van Landbouw en geïntegreerd in het 
openluchtrecreatiebeleid. 

− Sportvisserij: Sportvisserij maakt een wezenlijk deel uit van de openluchtrecreatie. Het 
sportvisserijbeleid maakt echter geen deel uit van dit RIO. Gezien de enorme 
verwevenheid met de binnenvisserij, met name op het gebied van wet- en regelgeving, is 
het beleid ten aanzien van de sportvisserij opgenomen in het RIO Binnenvisserij.  

 
 

3. Actoren 
De hierna genoemde actoren spelen een rol binnen het totale beleidsterrein van de 
openluchtrecreatie.  
 

3.1. Departementen, raden, commissies 

 

Ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen 1945 - 1965 
Belast met het beleid voor de vrijetijdsbesteding. Vanuit de invalshoek dat vrijetijdsbesteding 
en recreatie vooral een bezigheid van de jeugd is, wordt het beleid ondergebracht bij de 
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afdeling “Vorming buiten schoolverband”. In 1951 worden ook de volwassenen tot de 
recreantengroep gerekend, hetgeen tot een verbreding van het beleid leidt. Recreatief beleid 
wordt ondergebracht bij de afdeling Volksontwikkeling en vrijetijdsbesteding. De idee dat 
vrije tijd vooral nuttig besteed moet worden blijft daardoor gehandhaafd.  
Omdat recreatieactiviteiten zich grotendeels afspelen in de natuurlijke omgeving raakt in het 
begin van de in de jaren vijftig de term openluchtrecreatie in zwang. In 1958 wordt een apart 
bureau Openluchtrecreatie ingesteld. Het bureau houdt zich bezig met de bestudering van 
de problematiek van de vrijetijdsbesteding in de openlucht, het verrichten van algemeen 
onderzoek en met het treffen van voorzieningen.  
 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1965 - 1982 
In 1965 wordt het openluchtrecreatiebeleid ondergebracht bij het nieuwe ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Deze keuze is vooral ingegeven door het 
groeiende besef dat de vrijetijdsbesteding in het algemeen en openluchtrecreatie in het 
bijzonder onlosmakelijk verbonden zijn met het maatschappelijk welzijn.  
De afdeling Openluchtrecreatie, vallende onder het Directoraat-Generaal Volksontwikkeling 
en Recreatie, behoudt zijn relatief compacte vorm tot 1967. De toenemende vraag naar 
recreatiegebieden en recreatievormen vereisen echter een verdere specialisatie en mede 
daarom krijgt de afdeling in 1967 de status van een hoofdafdeling. Duidelijk is ook dat de 
welzijnscomponent in het beleid langzaam naar het tweede plan verschuift. De ruimtelijke 
ordening van de sector wordt bepalend voor het beleid.  
In 1972 wordt de hoofdafdeling Openluchtrecreatie samengevoegd met de afdeling 
Natuurbehoud. Door het wederzijdse gebruik van de natuur en de zogenaamde open 
ruimten zijn er veel raakvlakken in het beleid. Samenvoeging sluit aan bij het in 1976 
geïntroduceerde beleid van het landelijk gebied. In 1977 wordt dit het Directoraat-Generaal 
Natuurbehoud, Recreatie en Media.  
 
 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1982 - heden 
De minister van Landbouw draagt vanaf 1982 de verantwoording voor het 
openluchtrecreatiebeleid, wanneer de hoofddirectie NBOR als gevolg van de 
departementale herindeling naar dit ministerie wordt overgebracht. Deze overbrenging gaat 
gepaard met een belangrijke toevoeging van het beleid. Toegevoegd worden de terreinen 
paardensport, volkstuinieren, sportvisserij en gezelschapsdieren. Deze vier 
deelbeleidsterreinen maakten van oorsprong deel uit van het werkterrein van dit ministerie. 
Het aan het begin van de jaren tachtig ingezette beleid inzake het “Landelijk gebied” heeft 
ook zijn weerslag op de organisatie van het ministerie. In 1985 wordt het Directoraat-
Generaal Landelijke gebieden en kwaliteitszorg ingesteld, waaronder de directies 
openluchtrecreatie en natuurbehoud ressorteren.  
Het Directoraat-Generaal Landelijke gebieden en kwaliteit wordt in 1994 opgeheven. Het 
openluchtrecreatiebeleid wordt ondergebracht in de Directie Groene Ruimte en Recreatie.  

 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM)  
Het ministerie van VROM is bij de openluchtrecreatie betrokken vanuit het stellen van regels 
en het houden toezicht ten aanzien van de voorschriften inzake de ruimtelijke ordening en 
de hygiëne, gezondheid en veiligheid op campings en in jachthavens. Bovendien voert dit 
departement het facetbeleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Vooral betrokken bij de totstandkoming van watersportvoorzieningen, o.a. de aanleg van 
voorzieningen in relatie tot waterbouwkundige projecten, zoals de randmeren rondom het 
IJsselmeer en bij de Deltawerken en bij het beleid inzake het recreatieverkeer. Tevens 
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betrokken bij de totstandkoming van regelgeving inzake veiligheidsvoorzieningen aan boord 
van pleziervaartuigen, vaarbewijzen, zonering van watersportactiviteiten en het 
toervaartnetwerk.  

 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
Dit ministerie was voor de oorlog nauw betrokken tot de totstandkoming van het 
activiteitenbeleid. Na de oorlog is de rol nog slechts beperkt tot de beleidsvorming inzake de 
vakantiespreiding (tot eind 1986).  
 
 

Ministerie van Economische Zaken 
De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het toerisme. Er is steeds 
sprake van nauwe samenwerking met de minister belast met de openluchtrecreatie. In 1962 
worden met het ministerie van CRM afspraken gemaakt over de subsidiëringstaken. Daarbij 
wordt een strikte scheiding aangebracht tussen voorzieningen ten algemenen nutte en 
voorzieningen betreffende projecten die economische exploitatie tot oogmerk hebben en 
behoren tot de toeristische infrastructuur. 
 
 

Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie (INCOR) 1958 

- 1962 
De INCOR is door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld (Stcrt. 
1958, 169), vanwege de nauwe onderlinge verwantschappen van het 
openluchtrecreatiebeleid met dat van andere departementen. In de INCOR nemen zitting de 
departementen van Binnenlandse Zaken, Financiën, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 
Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid. De 
commissie adviseert desgevraagd of uit eigen beweging de minister van OKW omtrent 
kwesties op het gebied van de openluchtrecreatie, waaronder de mogelijkheden tot 
grondverwerving, de openstelling van terreinen en de inrichting van recreatievoorzieningen 
en omtrent wetgeving en subsidieverstrekking. Het secretariaat  berust bij het ministerie van 
OKW. De leden worden door de minister van OKW voorgedragen. De commissie wordt 
opgeheven op 29 augustus 1962 (Stcrt. 1962, 169) en gaat over in de Interdepartementale 
Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en het Toerisme (INCORET).  
 

Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en het 

Toerisme (INCORET) 1962 - 1975 
De INCORET is ingesteld door de minister van OKW. Het is een samenvoeging van de 
Interdepartementale Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie en de onder Economische 
Zaken ressorterende Interdepartementale Coördinatiecommissie inzake het Toerisme (Stcrt. 
1962, 169). De commissie brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de 
minister van OKW en na 1962 aan CRM omtrent de aan haar opgedragen coördinatietaak 
en ten aanzien van de te treffen maatregelen en voorzieningen op de terreinen van de 
openluchtrecreatie en het toerisme. Deze terreinen zijn in de beschikking als volgt 
afgebakend: 

− Openluchtrecreatie(CRM): maatregelen en voorzieningen waarvan het publieke belang 
primair is, 

− Toerisme (EZ): maatregelen en voorzieningen met betrekking tot projecten die 
economische exploitatie tot oogmerk hebben. 

In de commissie zijn aanvankelijk vertegenwoordigd de ministeries van OKW, BIZA, CRM, 
Financiën, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, Landbouw. De leden worden door beide ministers benoemd. Het 
secretariaat berust bij het ministerie van OKW en in 1962 na de verhuizing van het 
openluchtrecreatiebeleid bij dat van CRM. De INCORET wordt in 1975 opgeheven, als 
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gevolg van de intrekking van de subsidieregeling van het ministerie van EZ voor de 
toeristische accommodatie en infrastructuur per 1 januari 1973. Daardoor is de feitelijke 
grondslag voor de samenwerking vervallen (Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 9 
januari 1975, Stcrt. 1975, 22) Sinds de gewijzigde bestuurlijke verantwoordelijkheden 
betreffende het recreatiebeleid (accoord Decentralisatie-Impuls met provincies) heeft deze 
commissie een slapend bestaan. 
 
 

Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie 1975 - heden 
De coördinatiecommissie wordt door de minister van CRM in 1975 ingesteld en is feitelijk 
een voortzetting van de INCORET (Stcrt. 1975, 22). De Coördinatiecommissie 
Openluchtrecreatie heeft tot taak de coördinatie van de werkzaamheden van de bij de 
openluchtrecreatie betrokken departementen te bevorderen. De commissie adviseert ten 
aanzien van de programmering van projecten voortvloeiende uit de basisplannen; advisering 
op hoofdlijnen van een gecoördineerd en geïntegreerd rijksbeleid op het gebied van de 
openluchtrecreatie, waaronder de voorbereiding van structuurschetsen/schema’s; het doen 
van voorstellen aangaande de jaarlijks voortschrijdende meerjarenplannen. 
Vertegenwoordigd zijn de ministeries van CRM, BIZA, Financiën, Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat, EZ, Landbouw, Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en vanaf 1987 Defensie.  
 
 

Voorlopige Raad voor de Openluchtrecreatie (VAROR) 1986 - 1994 
Ingesteld bij KB 22 december 1986 (Stb. 1986, 721). De VAROR is een niet-ambtelijke 
adviescommissie, waarin de Kampeerraad en de Adviescommissie Vakantiespreiding 
worden geïntegreerd. De VAROR heeft tot taak de minister van Landbouw en, door 
tussenkomst van deze, de ministers wie het aangaat desgevraagd of uit eigen beweging van 
advies te dienen over aangelegenheden met betrekking tot de openluchtrecreatie, de 
vakantiespreiding daaronder begrepen, voor zover de advisering niet behoort tot de taken 
van de Kampeerraad genoemd in art. 2 van de Kampeerwet.  
De voorlopige raad kan desgevraagd of uit eigen beweging ook advies geven aan provincies 
en gemeenten en op verzoek van de Tweede Kamer adviseren over wetsvoorstellen. De 
raad bestaat uit ten hoogste 30 leden, w.o. de leden van de Kampeerraad en leden die 
afkomstig zijn uit bij de openluchtrecreatie betrokken organisaties, aangewezen door de 
minister. 
De voorlopige raad gaat in 1994 over in de Raad voor de openluchtrecreatie. 
 
 

Raad voor de Openluchtrecreatie 1994 - 1996 
De Raad is in 1994 ingesteld op grond van de Wet op de openluchtrecreatie (Stb. 1994, 
300). Het is de voortzetting van de VAROR. De raad heeft tot taak de minister van 
Landbouw en, door tussenkomst van deze, de ministers wie het aangaat van advies te 
dienen over aangelegenheden met betrekking tot de openluchtrecreatie, de 
vakantiespreiding daaronder begrepen. Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal adviseren over bij de Kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet. 
De raad bestaat uit ten hoogste 20 leden. Ten hoogste 16 leden worden benoemd op 
voordracht van door de minister van Landbouw aan te wijzen representatieve organisaties 
op het terrein van de openluchtrecreatie. Per 1 januari 1997 wordt de Raad voor de 
Openluchtrecreatie opgeheven. Per 1 januari 1997 is op grond van de Kaderwet 
Adviescolleges de Raad van het Landelijk Gebied ingesteld. 
 
 

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) 1985 - heden 
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De NRLO maakt aanvankelijk deel uit van Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), totdat in 1985 de TNO-wet bepaalt dat de NRLO 
als onderzoekscoördinerende organisatie niet meer past binnen de hoofdtaak van TNO. 
Daarom werd een NRLO nieuwe stijl ingesteld door de minister van Landbouw. (Stcrt. 1986, 
208), in 1994 gewijzigd door de Regeling NRLO (Stcrt. 251). De ministers van VROM en 
OCW benoemen ieder een lid (vanaf 1994 alleen een adviserend lid); de minister van 
Landbouw benoemt de overige leden en voorziet in een secretariaat. 
De NRLO ontwikkelt visies inzake onderzoek op beleidsterreinen die ressorteren onder het 
ministerie van Landbouw, waaronder de openluchtrecreatie, en adviseert de minister 
gevraagd of ongevraagd. Onderdeel van NRLO is het in 1988 ingestelde Overlegorgaan 
Openluchtrecreatie-onderzoek (OORO). Hierin zijn diverse maatschappelijke organisaties 
vertegenwoordigd alsmede de ministeries van Landbouw, EZ, VROM en V&W.  Het OORO 
heeft een belangrijke adviserende taak. 

 

 

Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) 1981 - heden 
Adviesorgaan voor de regering ten aanzien van het te voeren beleid inzake onderzoek en 
ontwikkeling op het terrein van de milieubescherming en het natuur- en landschapsbehoud. 
De RMNO heeft een Programmering- en Studiegroep Recreatie & Natuurlijk Milieu, welke 
zich met het onderzoek naar de relatie recreatie en natuurlijk milieu bezighoudt.  

 

 

Kampeerraad 1982 - 1994 
Ingesteld op grond van de Kampeerwet bij KB van 8 juli 1982. De raad is een voortzetting 
van de Stichting Nederlandse Kampeerraad. De raad vervult een adviserende functie voor 
alle aangelegenheden met betrekking tot het kamperen, richting het ministerie, de Provincie 
en de gemeente. Is betrokken bij de totstandkoming van de bepalingen betreffende het 
kamperen in de Wet op de Openluchtrecreatie. De Kampeerraad houdt per 7 juni 1994 op te 
bestaan en wordt gedeeltelijk geïntegreerd in de Raad voor de Openluchtrecreatie. 
 
 

Stichting Nederlandse Herstructureringsmaatschappij (NEHEM) 
De Nehem wordt in 1972 door de regering opgericht om bijdragen te leveren aan de 
structuur van het Nederlandse bedrijfsleven, onder andere door het nemen van initiatieven 
ter uitvoering van de aanbevelingen uit structuuronderzoeken. Vanaf 1975 wordt de NEHEM 
verantwoordelijk voor alle van overheidswege gesubsidieerde structuuronderzoeken voor het 
bedrijfsleven, en voor de behandeling van individuele bedrijven die in moeilijkheden zijn. De 
NEHEM is een privaatrechtelijk orgaan, dat nauw gelieerd is aan de overheid; zo heeft de 
minister van Economische Zaken aanwijzings- en schorsingsbevoegdheid. De NEHEM 
begeleidt in principe het hele traject van herstructurering: de te onderzoeken onderwerpen, 
de in te schakelen onderzoeksbureaus, de algehele planning en begroting enz. In 1982 
wordt de NEHEM betrokken bij de herstructurering van de draf- en rensport. 
 
 

Voorlopige Commissie Sectorfonds 1983 - 1985 
De commissie wordt op grond van het advies van de Structuurcommissie Draf- en Rensport 
ingesteld. Tot haar taken behoort het doen van voorstellen aan de minister van Landbouw 
en Visserij voor de verwezenlijking van een nieuwe structuur voor de sector draf- en 
rensport, het opstellen van bestedingsplannen die zijn gebaseerd op het geraamde bedrag 
van de inhoudingen op de totalisatoropbrengsten, waarbij rekening wordt gehouden met het 
aantal aangewezen banen en goedgekeurde koersdagen en met de aanvragen van 
organisaties of instellingen die voor een uitkering in aanmerking wensen te komen, het doen 
van voorstellen tot de goedkeuring van de begroting van inkomsten en uitgaven van de 
Stichting Totalisator Nederland, de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport en andere 
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organisaties of instellingen die voor een uitkering in aanmerking wensen te komen, het 
stellen van richtlijnen voor organisaties of instellingen die in aanmerking wensen te komen 
voor een uitkering (richtlijnen ten aanzien van de jaarbegroting, meerjarenramingen en 
prijzengeldbudgetten). 
 
 

Stichting Centraal Fonds Draf- en Rensport 1985 -  
Opvolger van de Voorlopige Commissie Sectorfonds. De Stichting Centraal Fonds Draf- en 
Rensport wordt op basis van de gelijknamige machtigingswet ingesteld als onderdeel van 
het herstructureringsprogramma voor de sector. De stichting heeft tot taak de bevordering 
van de draf- en rensport in een breed kader en vervult een belangrijke adviesfunctie naar de 
beleidsmakers. Zij beheert de gelden vrijkomend uit het totalisatorbedrijf en zorgt voor de 
allocatie daarvan.  

 

 

College van toezicht op de kansspelen 1996 - heden 
Het college is namens de minister belast met het toezicht op de totalisator. Het heeft deze 
taak in 1996 overgenomen van de Stichting Totalisator Nederland. 
 
 

Stichting Totalisator Nederland 
Vanaf 1949 is de STN belast met organiseren van de totalisator in de Draf- en Rensport. 
Vanaf 1986 tot 1996 is de stichting belast met het toezicht op de exploitatie van de 
totalisator. 

 
 

3.2. Particuliere actoren 

 
Deze actoren zijn niet in dit BSD noch in het RIO als handelend actor opgenomen. 
Zij hebben echter een belangrijke invloed gehad op de totstandkoming van het 
openluchtrecreatiebeleid. 
 

− Stichting Recreatie 

− Algemene Nederlandse Toeristenbond (ANWB) 

− Stichting Lange Afstandswegen 

− Stichting Nederlandse Kampeerraad 

− Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland 

− Stichting Nederlandse Draf- en Rensport  

− Stichting Recreatieruiter 

− Stichting Nederlandse Hippische Sportbond 

− HISWA 
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4. Doelstelling en criteria van de selectie 
 
Tot voor kort waren er voor de archiefselectie alleen negatieve criteria: vernietigingslijsten 
gaven per overheidsinstelling slechts aan welke bestanden niet voor overbrenging in 
aanmerking kwamen. Enkele belangrijke nadelen van deze werkwijze waren de 
onoverzichtelijkheid van datgene dat wel overgebracht zou moeten worden, het gebrek aan 
inzicht in de grondslagen van het handelen waaruit die bestanden resulteren, en het gebrek 
aan inzicht in de samenhang van de actoren die op eenzelfde beleidsterrein actief zijn. 
Daarom is een nieuwe methode ontwikkeld, die een beschrijving geeft van de 
beleidsontwikkelingen en het handelen van alle relevante actoren over de hele bandbreedte 
van een beleidsterrein. Selectie vindt op deze basis plaats aan de hand van positieve 
criteria. De selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT luidt: het mogelijk maken 
van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen. Door het Convent van 
Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als ‘het selecteren van handelingen van 
overheidsactoren om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur 
veilig te stellen voor blijvende bewaring’. Archiefbestanden met cultuurhistorische waarde of 
waarde voor recht- en bewijszoekenden komen dus in aanmerking voor bewaring. Deze 
waarde wordt bepaald aan de hand van onderstaande criteria. De afkorting B staat voor 
Bewaren, wat betekent dat de overbrenging dient plaats te vinden volgens de 
archiefwettelijke normen van goede, geordende en toegankelijke staat. Het Algemeen 
Rijksarchief bewaart de archieven dan onder klimatologisch verantwoorde condities voor 
onbepaalde tijd, als onderdeel van het nationale culturele erfgoed, en houdt ze toegankelijk 
voor onderzoek. 
 
 
 
 

SELECTIECRITERIUM HANDELINGEN WAARDERING 

1 Handelingen die gericht zijn 
op het voorbereiden, bepalen 
en evalueren van het beleid 
inzake de openluchtrecreatie, 
het volkstuinieren, de 
paardesport en de 
gezelschapsdieren. [tenzij het 
Algemene Maatregelen van 
Bestuur betreffen die louter 
technisch en/of praktisch van 
aard zijn] 

B  
Betreft handelingen: 1, 2, 9, 
10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 27, 32, 34, 58, 60, 74, 
75, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
98, 100, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 112, 118, 119, 
125, 150, 153, 155, 160, 161, 
169, 171, 176, 179, 183, 188, 
189, 210, 211, 212, 214,  

2 Handelingen gericht op 
externe verantwoording of 
verslaglegging. 

B 
Betreft handelingen: 3, 4, 
6, 7, 8, 48, 57, 133, 165, 
184, 190, 205  

3 Adviezen gericht op de 
hoofdlijnen van het beleid. 

B 
Betreft handelingen: 38, 
41, 42, 45, 47, 52, 53, 66, 
67, 115, 130, 195, 196, 
198, 199 
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4 Handelingen gericht op het 
stellen van regels direct 
gerelateerd aan de 
hoofdlijnen van het beleid. 

B 
Betreft handelingen: 29, 
30, 32, 114, 135, 145, 149, 
158, 175, 178, 204  

5 Handelingen gericht op de 
(her)inrichting van de 
beleidsorganisatie, belast met 
primaire bedrijfsprocessen. 

B 
Betreft handelingen: 5, 20, 
28, 33, 36, 39, 43, 46, 49, 
55, 70, 72, 96, 113, 124, 
126, 134152, 201, 206, 
207,  
 

6 Uitvoerende handelingen die 
onmisbaar zijn voor de 
reconstructie van het 
overheidshandelen op 
hoofdlijnen. 

B 
Betreft handelingen: 12, 
13, 61, 63, 64, 65, 73, 109, 
116, 167, 174, 181, 185, 
186, 194, 203, 208 

7 Uitvoerende handelingen die 
het algemeen democratisch 
functioneren mogelijk maken. 

B 

8 Uitvoerende handelingen 
onttrokken aan 
democratische controle en 
direct gerelateerd aan 
hoofdlijnen van beleid.  

B 

9 Uitvoerende handelingen die 
direct zijn gerelateerd aan of 
direct voortvloeien uit voor 
Nederland bijzondere 
tijdsomstandigheden en 
incidenten. 

B 

 
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te 
vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.  
De toepassing van dit uitzonderingscriterium vindt plaats gedurende de bewerking voor 
overbrenging en in overleg tussen de zorgdrager, de Rijksarchiefdienst en de bewerkers. 
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5. LEGENDA 

 

RIO NUMMER Uniek nummer van de handeling uit het rapport 
Institutioneel Onderzoek Openluchtrecrecreatie  

 
 

S.C.      Nummer van het selectiecriterium 
 
 

B     Goed Overbrengen naar de Rijksarchiefdienst 
 
 

V     Niet Overbrengen naar de Rijksarchiefdienst 

 

 

 

 

P.S.  
De handelingen in dit BSD zijn uitgesplitst per actor. Dit houdt in dat doorlopende 
handelingen, afhankelijk van duur van de handeling, in deze BSD meerdere malen voor 
kunnen komen. In het Rapport Institutioneel Onderzoek zijn deze doorlopende handelingen 
ondergebracht onder de actor Minister belast met de  Openluchtrecreatie.
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6. Handelingen per actor 
 
 

Nummer 
handeling 
in RIO 

 
Handeling  

 
S.C. 

 
B/ 
V 

 
TOELICHTING 

 

6.1. Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

 

1 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1945 - 1965 

1 B  

2 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake de openluchtrecreatie, alsmede het evalueren 
daarvan. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1945 - 1965 

1 B  

3 Het opstellen van periodieke verslagen inzake de openluchtrecreatie. 
− Periode: 1945 -  1965 

2 B  

4 Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek 
incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake het 
openluchtrecreatiebeleid. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1945 - 1965 

2 B  

5 Het instellen van ad-hoc commissies inzake de openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1945 - 1965 

5 B  

6 Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere 
tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der 
Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van 
klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende de 

2 B  
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openluchtrecreatie. 
− Periode: 1945 -  1965 

7 Het beslissen op beroepsschriften naar aanleiding van beschikkingen 
betreffende de openluchtrecreatie en het voeren van verweer in 
beroepsprocedures voor administratief rechterlijke organen. 
− Periode: 1945 - 1965 

2 B   

8 Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en 
instellingen inzake het openluchtrecreatiebeleid. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1945 - 1965 

2 B  

9 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake het ontwikkelen van activiteiten die op de vrije tijdsbesteding en 
openluchtrecreatie gericht zijn. 
− Bron: Interview 
− Periode: 1935 - 1965 

1 B  

10 Het, in overeenstemming met andere betrokken ministers, opstellen en 
vaststellen van Structuurschema’s inzake de openluchtrecreatie. 
− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975, art. 2 lid 
2 & 3 

− Periode: 1962 - 1965 

1 B  

14 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de inrichting en het beheer van recreatievoorzieningen. 
− Bron: Eindrapport Internationale Werkgroep Financiering 
Recreatieschappen 1978 

− Periode: 1960 - 1965 

1 B  

19 Het formuleren van standpunten met betrekking tot de het ruimtelijke 
ordeningsbeleid, vanuit het belang van de openluchtrecreatie. 
− Begrotingen, Structuurschema’s  
− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

22 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving inzake de geluidshinder veroorzakende openluchtrecreatie-
activiteiten, waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk zijn.  
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1956 - 1965 

1  B  
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23 Het formuleren van standpunten ten aanzien van de kwaliteit van de 
openluchtrecreatie/toerisme. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1956 - 1965 

1 B  

24 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van de openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1945 - 1965 

 V 10 jaar  

25 Het verstrekken van financiële bijdragen voor de bestrijding van de 
kosten van voorzieningen en maatregelen ten behoeve van de 
openluchtrecreatie aan provincies, gemeenten, openbare lichamen 
ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling of andere lagere 
publiekrechtelijke lichamen. 
− Bron: Wet op de Openluchtrecreatie, art. 30 
− Periode 1960 - 1965 

 V 10 jaar 

26 Het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de aankoop 
van gronden bestemd voor recreatiedoeleinden. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1960 - 1965 

 V 20 jaar 

28 Het instellen, wijzigen en opheffen van werkgroepen, commissies en 
raden inzake de subsidiëring van de openluchtrecreatie. 
− Bron: Wet op de Openluchtrecreatie, art. 28 
− Periode 1960 - 1965 

5 B  

29 Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, vaststellen van 
de subsidiëringstaken ten behoeve van de recreatiesector. 
− Grondslag: Beschikking 29 augustus 1962 
− Periode 1962 

4 B  

33 Het instellen, instrueren en opheffen van (interdepartementale) 
commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de 
openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1945 - 1965 

5 B  

34 Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake de voorbereiding 
en evaluatie van beleid dat de openluchtrecreatie raakt, waarbij het 
voorzitterschap en/of secretariaat niet onder de minister belast met 

1 B  
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openluchtrecreatie berust. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1945 - 1965 

35 Het benoemen, schorsen of ontslaan van leden van (interdepartementale) 
commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de 
openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1945 - 1965 

 V 2 jaar 

36 Het instellen en opheffen van de Interdepartementale 
Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie (INCOR), alsmede het 
toevoegen van een secretariaat.  
− Grondslag: Instellingsbeschikking INCOR 1958 
− Periode 1958 - 1965 

5 B  

37 Het benoemen van de leden van de INCOR. 
− Grondslag: Instellingsbeschikking INCOR 1958 
− Periode: 1958 - 1965 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

39 Het instellen en opheffen van de Interdepartementale 
Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en  Toerisme 
(INCORET), alsmede het toevoegen van een secretariaat. 
− Grondslag: Instellingsbeschikking INCORET 1962 
− Periode 1962 - 1965 

5 B  

40 Het benoemen van de leden van de INCORET. 
− Grondslag: Instellingsbeschikking INCORET 1962 
− Periode 1962 - 1965 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

59 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijke) 
onderzoek betreffende het openluchtrecreatiebeleid. 
− Bron: Begrotingen en nota’s 
− Periode 1945 - 1965 

 V 6 jaar 

60 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het 
openluchtrecreatie beleid. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

62 Het aanwijzen en benoemen van leden en voorzitter van commissies en  V 2 jaar 
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werkgroepen inzake het onderzoek op het gebied van de 
openluchtrecreatie. 
− Bron: Rapport Programmering Openluchtrecreatie-onderzoek van de 
NRLO 1985 

− Periode 1958 - 1965 

Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

68 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de 
openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

 V 2 jaar 
Het voorlichtingsmateriaal dient te 
worden bewaard. 

69 Het leveren van financiële bijdragen aan voorlichtingsactiviteiten van 
particuliere organisaties en instellingen betreffende de 
openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1945 - 1965 

 V 6 jaar 

71 Het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling 
van onderwijsprogramma’s inzake de openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1963 - 1965 

 V 6 jaar 

73 Het gezamenlijk ontwikkelen en evalueren van opleidingen ten behoeve 
van de openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1963 - 1964 

6 B  

74 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de recreatiemogelijkheden- en voorzieningen voor bijzondere 
doelgroepen  
− Bronnen: Structuurschema Openluchtrecreatie 1984, Nota 
Recreantenbeleid 1985 

− Periode 1945 - 1965 

1 B  

75 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende 
het recreatiegedrag van bijzondere doelgroepen. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965  

1 B  

76 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende het recreatiegedrag van bijzondere doelgroepen. 
− bron: Begrotingen, nota’s 

 V 6 jaar 
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− Periode: 1945 - 1965 

77 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het 
recreatiegedrag van bijzondere doelgroepen. 
− bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

78 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van 
recreatiemogelijkheden voor bijzondere doelgroepen. 
− Bron: begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

79 Het subsidiëren van specifieke inrichtingsprogramma’s/voorzieningen ten 
behoeve van zogenaamde doelgroepen. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1945 - 1965 

 V 10 jaar 

80 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
algemeen beleid op het gebied van de landgebonden recreatie. 
− Bron: Structuurschets Openluchtrecreatie (1964) 
− Periode 1945 - 1965 

1 B  

81 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende de landgebonden 
recreatie.  
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

82 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende de landgebonden recreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

 V 6 jaar 

83 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de 
landgebonden recreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

84 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de 
landgebonden recreatie. 

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
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− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1945 - 1964 

en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

85 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake het recreatieve medegebruik. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1962 - 1964 

1 B  

88 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de totstandkoming van recreatieprojecten in relatie tot de 
landinrichtingswet. 
− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

89 Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van het beleid inzake 
het toerisme. 

− Bron: Begrotingen, Nota Recreantenbeleid 1986 
− Periode 1958 - 1965 

1 B  

91 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de routegebonden recreatie. 
− Bron: Structuurschema Openluchtrecreatie 1984 
− Periode 1954 - 1965 

1 B  

93 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1956 - 1965 

1 B  

94 Het, in samenwerking met andere departementen, voorbereiden van de 
totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving inzake de 
oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1956 - 1965 

1 B  

95 Het leveren van ambtelijke bijdragen aan de totstandkoming van 
watersportvoorzieningen.  
− Bron: Begrotingen, interviews 
− Periode 1956 - 1965 

1 B  

96 Het instellen van (interdepartementale) werkgroepen en commissies ten 
behoeve van het beleid inzake de oever- en waterrecreatie. 

5 B  
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− Bron: Begrotingen, nota’s, interview 
− Periode 1956 - 1965 

97 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de oever- en 
waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1945 - 1965 

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

98 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende de oever- en 
waterrecreatie. 
− Bron: Begrotinge, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

99 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

 V 6 jaar 

100 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve 
van de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1945 - 1965 

1 B  

101 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1945 - 1964 

 V 10 jaar 

105 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving en/of het stellen van richtlijnen inzake de veiligheid aan boord 
van pleziervaartuigen, waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk 
zijn. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1956 - 1964 

   

109 Het mede oprichten en vormgeven van recreatieschappen. 
− Grondslag: Wet gemeenschappelijke regelingen. 
− Periode 1959 - 1964 

6 B  

113 Het instellen van (interdepartementale) commissies inzake de 5 B  
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vakantiespreiding. 
− Grondslag: Instellingsbeschikking Coördinatiecommissie 
vakantiespreiding 1966  

− Besluit voorlopige adviesraad voor de openluchtrecreatie 1986, art. 8 

− Besluit voorlopige adviesraad voor de openluchtrecreatie 1994, art. 8, 

− WOR 1994, art. 4 
− Periode 1956 - 1964 

114 Het gezamenlijk met andere betrokken ministers voorbereiden en 
vaststellen van vakantietijden in het kader van de vakantiespreiding. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1956 -   

4 B  

117 Het voordragen en benoemen van de leden van de commissies 
vakantiespreiding. 
− Periode 1956 -  

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

118 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake het kamperen. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1945 - 1964 

1 B  

119 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake het kamperen. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode 1945 - 1964 

1 B  

120 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van het kamperen. 
− Bron: Begroting 
− Periode 1945 - 1964 

 V 10 jaar 

121 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van het 
kamperen. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode 1945 - 1964 

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

122 Het aanwijzen van ambtelijke vertegenwoordigers in 
belangenorganisaties voor kampeerders. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode 1946 - 1964 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  
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135 Het opstellen van richtlijnen ten behoeve van gemeentelijke overheden 
inzake het verlenen van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voor 
kamperen. 
− Grondslag: WOR, art. 9 
− Periode 1945 - 1964 

4 B  

210 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
op het gebied van gezelschapsdieren. 
− Bron: Interview 
− Periode: 1945 - 1964 

1 B  

211 Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wet- en 
regelgeving inzake geszelschapsdieren vanuit het recreatieve belang. 
− Bron: Interview 
− Periode: 1945 - 1964 

1 B  

212 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
betreffende de kinderboerderijen. 
− Bron: Interview 
− Periode: 1945 - 1964 

1 B  

213  Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het gebied van de kinderboerderijen. 
− Bron: Interview 
− Periode: 1945 - 1964 

 V 10 jaar 

214 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de dierentuinen. 
− Periode: 1945 - 1964  

1 B  

215 Het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van incidentele) financiële 
ondersteuning aan dierentuinen. 
− Periode: 1945 - 1964  

 V 10 jaar 
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6.2. Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

  

1 Het voorbereiden, mede- vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1965 – 1982 

1 
 

B  

2 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake de openluchtrecreatie, alsmede het evalueren 
daarvan. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1965 – 1982 

1 B  

3  Het opstellen van periodieke verslagen inzake de openluchtrecreatie. 

− Periode: 1965 – 1982 

2 B  

4 Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek 
incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake het 
openluchtrecreatiebeleid. 

− Periode:  1965 – 1982 

2 B  

5 Het instellen van ad-hoc commissies inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1965 – 1982 

5 B  

6 Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere 
tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der 
Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van 
klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende de 
openluchtrecreatie. 

− Periode: 1965 - 1982  

2 B  

7 Het beslissen op beroepsschriften naar aanleiding van beschikkingen 
betreffende de openluchtrecreatie en het voeren van verweer in 
beroepsschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen. 

− Periode: 1965 – 1982 

2 B  

8 Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en 
instellingen inzake het openluchtrecreatiebeleid. 

2 B  
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− Periode: 1965 – 1982 

9 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake het ontwikkelen van activiteiten die op de 
vrijetijdsbesteding/openluchtrecreatie gericht zijn. 

− Bron: Interview 

− Periode 1965 – 1982 

1 B  

10 Het, in overeenstemming met andere betrokken ministers, opstellen en 
vaststellen van Structuurschema’s inzake de openluchtrecreatie. 

− Grondslag:  Wet op de ruimtelijke ordening, 5 juli 1962, art. 2a, Stb. 
1962, 286 

− WOR 25 maart 1994, art, 27, Stb. 1994, 300 

− Periode 1965 – 1982 

1 B  

11 Het, in overeenstemming met de andere betrokken ministers, jaarlijks 
opstellen en vaststellen van een voortschrijdend meerjarenplan, ter 
voorbereiding en verwezenlijking van het rijksbeleid inzake de 
openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975, art. 2 lid 
2 & 3 

− Periode 1971 – 1982 

1 B  

12 Het ontwikkelen van instrumenten/methoden voor de provinciale en 
gemeentelijke overheden, ten behoeve van de uitvoering van het 
regionale/lokale openluchtrecreatiebeleid. 

− Bron: Begroting 1969 

− Periode 1969 – 1982 

6 B  

13 Het ontwikkelen, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van de 
Procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie, ten behoeve van de 
planning van recreatievoorzieningen. 

− Bron: Begroting 1969 

− Periode 1968 – 1982 

6 B  

14 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de inrichting en het beheer van recreatievoorzieningen. 

− Bron: Eindrapport Interdepartementale Werkgroep Financiering 
recreatieschappen 1978 

− Nota Recreantenbeleid 1986 

1 B  
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− Notitie Beheerbeleid 1990 

− Periode 1965 – 1982 

15 Het ontwikkelen en vaststellen van de Planningsprocedure 
Openluchtrecreatie (PPO). 

− Bron: Begrotingen 

− Structuurschema Openluchtrecreatie 1984 

− Periode 1969 – 1982 

6 B  

19 Het formuleren van standpunten met betrekking tot de het ruimtelijke 
ordeningsbeleid, vanuit het belang van de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1965- 1982 

1 B  

20 Het instellen van consulentschappen voor de openluchtrecreatie in de 
provincies. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1965 - 1982  

5 B  

22 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving inzake de geluidshinder veroorzakende 
openluchtrecreatieactiviteiten, waarvoor andere ministers eerst 
verantwoordelijk zijn. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 

− Kiezen voor Recreatie 1993 

− Periode: 1965 – 1982 

1 B   

23 Het formuleren van standpunten ten aanzien van de kwaliteit van de 
openluchtrecreatie/toerisme. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1965 – 1982 

1 B  

24 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: WOR, art. 30 

− Periode 1965 - 1982 

 V 10 jaar na datum 
subsisdieverstrekking 

25 Het verstrekken van financiële bijdragen voor de bestrijding van de 
kosten van voorzieningen en maatregelen ten behoeve van de 
openluchtrecreatie aan provincies, gemeenten, openbare lichamen 
ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling of andere lagere 

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 
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publiekrechtelijke lichamen. 

− Bron: WOR, art. 28 

− Periode 1965 - 1982 

26 Het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de aankoop 
van gronden bestemd voor recreatiedoeleinden. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1965 - 1982 

 V 20 jaar na datum toekenning subsidie 

28 Het instellen, wijzigen en opheffen van werkgroepen, commissies en 
raden inzake de subsidiëring van de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1965 - 1982 

5 B  

29 Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, vaststellen van 
de subsidiëringstaken ten behoeve van de recreatiesector. 

− Grondslag: Beschikking 29 augustus 1962 

− Periode: 1965 -   

4 B  

30 Het vaststellen van een gedifferentieerd subsidiesysteem voor provincies, 
gemeenten en recreatieschappen, ten behoeve van de aanleg van 
recreatievoorzieningen. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1967 - 1982 

4 B  

31 Het leveren van bijdragen aan ruilverkavelings- , landwinnings- en 
waterbouwkundige werken ten behoeve van de aanleg van 
openluchtrecreatie voorzieningen. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1971 - 1982 

 V Stukken zijn meegenomen in 
desbetreffende beleidsonderdelen: 
RIO en BSD: landinrichting  

32 Het opstellen van regels ten behoeve van de subsidiëring van het 
recreatief medegebruik. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1982 

4 B  

33 Het instellen, instrueren en opheffen van (interdepartementale) 
commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1965 - 1982 

5 B  
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34 Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake de voorbereiding 
en evaluatie van beleid dat de openluchtrecreatie raakt, waarbij het 
voorzitterschap en/of secretariaat niet onder de minister belast met 
openluchtrecreatie berust. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1965 - 1982 

1 B   

35 Het benoemen, schorsen of ontslaan van leden van (interdepartementale) 
commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode 1965 - 1982 

 V 2 jaar  
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

39 Het instellen en opheffen van de Interdepartementale 
Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en Toerisme 
(INCORET),  alsmede het toevoegen van een secretariaat. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking INCORET 1962 

− Periode 1965 - 1975 

5 B  

40 Het benoemen van de leden van de INCORET. 

− Periode: 1965 – 1975 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

43 Het instellen van de Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie (CO), het 
benoemen van de leden daarvan, alsmede het toevoegen van een 
secretariaat. 

− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975 

− Periode 1975 - 1982 

5 B  

44 Het benoemen van de leden van de Coördinatiecommissie 
Openluchtrecreatie (CO). 

− Periode: 1975 - 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

58 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten inzake het openluchtrecreatiebeleid. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode 1965 - 1982 

1 B  

59 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijke) 
onderzoek betreffende het openluchtrecreatiebeleid. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

 V 6 jaar 
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− Periode 1965 - 1982 

60 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het 
openluchtrecreatiebeleid.  

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1965 - 1982 

1 B  

61 Het - eventueel tezamen met andere ministers - instellen en liquideren 
van onderzoeksinstellingen inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode 1965 - 1982 

6 B  

62 Het aanwijzen en benoemen van leden en voorzitter van commissies en 
werkgroepen inzake het onderzoek op het gebied van de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Rapport Programmering Openluchtrecreatie-onderzoek van de 
NRLO 1985 

− Begrotingen 

− Periode 1965 - 1982 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

68 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode 1965 - 1982 

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

69 Het leveren van financiële bijdragen aan voorlichtingsactiviteiten van 
particuliere organisaties en instellingen betreffende de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1965 - 1982 

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

70 Het instellen, wijzigen en opheffen van werkgroepen, commissies en 
raden inzake algemene voorlichting met betrekking tot de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1971 - 1982 

5 B  

71 Het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling 
van onderwijsprogramma’s inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 
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− Periode 1965 - 1982 

72 Het instellen van werkgroepen en commissies inzake de onderlinge 
afstemming van opleidingen met betrekking tot de openluchtrecreatie en 
het toerisme. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode 1971 – 1982 

5 B  

73 Het gezamenlijk met andere ministers ontwikkelen en evalueren van 
opleidingen ten behoeve van de openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 

− Nota Kiezen voor Recreatie 1993 
− Periode: 1965 - 1982 

6 B  

74 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de recreatiemogelijkheden- en voorzieningen voor bijzondere 
doelgroepen. 

− Bron: Begrotingen 

− Structuurschema Openluchtrecreatie 1984  

− Nota Recreantenbeleid 1985 
− Periode: 1965 - 1982  

1 B  

75 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende het recreatiegedrag van 
bijzondere doelgroepen. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1965 -  1982 

1 B  

76 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende het recreatiegedrag van bijzondere doelgroepen. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1965 - 1982 

 V 6 jaar  

77 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het 
recreatiegedrag van bijzondere doelgroepen. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1965 - 1982 

1 B  

78 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van 
recreatiemogelijkheden aan bijzondere doelgroepen. 

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
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− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1964 -  1982  

en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

79 Het subsidiëren van specifieke inrichtingsprogramma’s/voorzieningen ten 
behoeve van zogenaamde doelgroepen. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1964 - 1982 

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

80 
 

Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
algemeen beleid op het gebied van de landgebonden recreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1964 - 1982 

1 B  

81 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende de landgebonden 
recreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1964 - 1982 

1 B  

82 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende de landgebonden recreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1964 - 1982 

 V 6 jaar 

83 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de 
landgebonden recreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1965 – 1982 

1 B  

84 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de 
landgebonden recreatie. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1964 - 1982  

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

85 Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van beleid inzake het 
recreatieve medegebruik. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1964 -    

1 B  

86 Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het beleid 
inzake de landelijke gebieden. 
− Bron: Begrotingen 

1 B  



 32 

− Periode: 1976 - 1982 

87 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake recreatievoorzieningen in de stedelijke gebieden/stadsgewesten. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1973 - 1982  

1 B  

88 Het voorbereiden, mede-vaststellen coördineren en evalueren van beleid 
inzake de totstandkoming van recreatieprojecten in relatie tot de 
landinrichtingswet. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1978 - 1982  

1 B  

89 Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van het beleid inzake 
het toerisme. 
− Bron: Begrotingen  

− Nota Recreantenbeleid 1986 
− Periode: 1964 - 1982  

1 B  

91 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de routegebonden recreatie. 
− Bron: Structuurschema Openluchtrecreatie  
− Periode: 1964 - 1982 

1 B  

92 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
ten aanzien van de lokatie en inrichting van golfbanen. 
− Bron: Begrotingen  

− Nota Recreantenbeleid 1985 
− Periode: 1965 - 1982  

1 B  

93 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1964 - 1982  

1 B  

94 Het, in samenwerking met andere departementen, voorbereiden van de 
totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving inzake de 
oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1964 - 1982  

1 B  

95 Het leveren van ambtelijke bijdragen aan de totstandkoming van 1 B  
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watersportvoorzieningen. 
− Bron: Begrotingen, Interview 
− Periode: 1964 - 1982  

96 Het instellen van (interdepartementale) werkgroepen en commissies ten 
behoeve van het beleid inzake de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s, interview 
− Periode: 1964 - 1982  

5 B  

97 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de oever- en 
waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1964 - 1982  

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

98 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende de oever- en 
waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1965 - 1982 

1 B  

99 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− periode: 1965 - 1982 

 V 6 jaar 

100 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve 
van de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, nota’s 
− Periode: 1965 - 19832 

1 B  

101 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van de oever- en waterrecreatie. 
− Bron: Begrotingen, Nota’s 
− Periode: 1965 - 1982   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie  

102 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving inzake het vaarbewijs voor de niet-bedrijfsmatige 
binnenvaart, waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk zijn. 
− Bron: Nota’s, Interview 
− Periode: 1978 - 1982  

1 B  

103 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 1 B  
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regelgeving inzake de registratie van pleziervaartuigen, waarvoor andere 
ministers eerst verantwoordelijk zijn. 
− Bron: Interview 
− Periode: 1977 - 1982 

104 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving inzake de pleziervaartuigenbelasting, waarvoor andere 
ministers eerst verantwoordelijk zijn. 
− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985, Interview 
− Periode: 1979 -   

1 B  

105 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving en/of het stellen van richtlijnen inzake de veiligheid aan boord 
van pleziervaartuigen, waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk 
zijn. 
− Bron: Nota Recreantenbeleid (1985) 
− Periode: 1964 - 1982 

1 B  

106 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de zonering van diverse vormen van watersportactiviteiten. 
− Bron: Nota’s 
− Periode: 1977 - 1982  

1 B  

107 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren beleid 
inzake de totstandkoming van een landelijk netwerk van toervaartwegen. 
− Bron: Nota’s  
− Periode: 1978 - 1982  

1 B  

108 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de totstandkoming van een landelijk plan voor aanlegplaatsen. 
− Bron: Nota’s 
− Periode: 1977 - 1982  

1 B  

109 Het mede oprichten en vormgeven van recreatieschappen. 
− Grondslag: Wet Gemeenschappelijke regelingen  
− Periode: 1964 - 1982  

6 B  

110 Het deelnemen aan recreatiegebieden/schappen. 

− Grondslag: Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

− Gemeenschappelijke  Regeling Natuur- en Recreatiegebied De 
Grevelingen 1986 

 V 10 jaar 
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− Reconstructiewet Midden-Delfland 1977 
− Periode: 1972 - 1982  

111 Het (mede)-financieren van recreatiegebieden/schappen. 

− Grondslag: Wet deelneming Grevelingen, 5 juni 1985, art. 1, Stb. 
1985, 409 

− Gemeenschappelijke  Regeling Natuur- en Recreatiegebied De 
Grevelingen 1986 

− Reconstructiewet Midden-Delfland 1977 
− Periode: 1972 - 1982 

 V 10 jaar 

112 Het ontwikkelen, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de rijksrecreatiegebieden. 
− Grondslag: Begrotingen 
− Periode: 1972 - 1982 

1  B  

113 Het instellen van (interdepartementale) commissies inzake de 
vakantiespreiding. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking Coördinatiecommissie 
vakantiespreiding 1966  

− Besluit voorlopige adviesraad voor de openluchtrecreatie 1986, art. 8,  

− Besluit voorlopige adviesraad voor de openluchtrecreatie 1994, art. 8, 

− WOR 1994, art. 4 
− Periode: 1964 - 1982 

5 B  

114 Het gezamenlijk met de minister van onderwijs voorbereiden en 
vaststellen van vakantietijden in het kader van de vakantiespreiding. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1956 -   

4 B  

117 Het voordragen en benoemen van de leden van de commissies 
vakantiespreiding. 
− Periode: 1964 - 1982  

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar 

118 Het ontwikkelen, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake het kamperen. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1964 - 1982 

1 B 
 

 

119 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake het kamperen. 

1 B  
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− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1964 - 1982 

120 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van het kamperen. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1964 - 1982  

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

121 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot  het 
kamperen. 
− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1964 - 1982  

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

122 Het aanwijzen van ambtelijke vertegenwoordigers in 
belangenorganisaties voor kampeerders. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1964 - 1982 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

124 Het instellen en opheffen van de Interdepartementale Commissie 
Kampeerwet. 
− Bron: Begrotingen 
− Periode: 1973 - 1981  

5 B  

135 Het opstellen van richtlijnen ten behoeve van gemeentelijke overheden 
inzake het verlenen van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voor 
kamperen. 
− Bron: Begrotingen 
− WOR, art. 9 
− Periode: 1964 - 1982  

4 B  

172 Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake de paardensport 
waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet berust bij het 
ministerie van landbouw. 
Periode: 1964 – 1982  

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

173 Het verstrekken van subsidies aan diverse hippische sportorganisaties. 

− Grondslag: Beschikking: “Rijksregeling voor subsidiëring van landelijke 
organisaties op het gebied van de sport,” 1977 

− Periode: 1977 -  1984 

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

210 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
algemeen beleid op het gebied van gezelschapsdieren. 

1 B  
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− Bron: Begrotingen  
− Periode: 1945 - 1982  

211 Het bijdragen aan de totstandkoming van wet- en regelgeving inzake 
gezelschapsdieren vanuit een recreatief belang. 
− Bron: Interview  
− Periode: 1945 - 1982  

1 B  

212 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de kinderboerderijen. 
− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985  
− Periode: 1980 - 1982  

1 B  

213 Het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van (incidentele) financiële 
ondersteuning aan organisaties en instellingen die actief zijn op het 
gebied van de kinderboerderijen. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 

− Kiezen voor recreatie 
− Periode: 1980 - 1982  

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

214 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de dierentuinen. 
− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 
− Periode: 1945 - 1982   

1 B  

215 Het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van (incidentele) financiële 
ondersteuning aan dierentuinen. 
− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 
− Periode: 1945 - 1982  

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 
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6.3. Minister van Landbouw 

 

1 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

2 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake de openluchtrecreatie, alsmede het evalueren 
daarvan. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

3 Het opstellen van periodieke verslagen inzake de openluchtrecreatie. 

− Periode: 1982 - 

2 B  

4 Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek 
incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake het 
openluchtrecreatiebeleid. 

− Periode: 1982 -   

2 B  

5 Het instellen van ad-hoc commissies inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

5 B  

6 Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere 
tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der 
Staten Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van 
klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 - 

2 B  

7 Het beslissen op beroepsschriften naar aanleiding van beschikkingen 
betreffende de openluchtrecreatie en het voeren van verweer in 
beroepsschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen. 
Periode: 1982 -   

2 B  

8 Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en 
instellingen inzake het openluchtrecreatiebeleid.  

 V 2 jaar 
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− Periode: 1982 -  

9 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake het ontwikkelen van activiteiten die op de vrije 
tijdsbesteding/openluchtrecreatie gericht zijn. 

− Bron: Interview  

− Periode: 1982 -   

1 B  

10 Het, in overeenstemming met andere betrokken ministers, opstellen en 
vaststellen van Structuurschema’s inzake de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Wet op de ruimtelijke ordening, 5 juli 1962, art. 2a, Stb. 
1962, 286 

− WOR 25 maart 1994, art, 27, Stb. 1994, 300 

− Periode: 1982 -   

1 B  

11 Het, in overeenstemming met de andere betrokken ministers, jaarlijks 
opstellen en vaststellen van een voortschrijdend meerjarenplan, ter 
voorbereiding en verwezenlijking van het rijksbeleid inzake de 
openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975, art. 2 lid 
2 en 3 

− Periode: 1982 -  1983 

1 B  

12 Het ontwikkelen van instrumenten/methoden voor de provinciale en 
gemeentelijke overheden, ten behoeve van de uitvoering van het 
regionale/lokale openluchtrecreatiebeleid. 

− Bron: Begroting 1969 

− Periode: 1982 -   

6 B  

13 Het ontwikkelen, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van de 
Procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie, ten behoeve van de 
planning van recreatievoorzieningen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -  1983 

6 B  

14 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de inrichting en het beheer van recreatievoorzieningen. 

− Bron: Eindrapport Interdepartementale Werkgroep Financiering 
recreatieschappen 1978 

− Nota Recreantenbeleid 1986 

1 B  
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− Notitie Beheerbeleid 1990 

− Periode: 1982 -   

15 Het ontwikkelen en vaststellen van de Planningsprocedure 
Openluchtrecreatie (PPO). 

− Bron: Begrotingen  

− Structuurschema Openluchtrecreatie 1984 

− Periode: 1982 -  1993 

6 B  

16 Het opstellen van Rijksmeerjarenprogramma’s Openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -  1993 

1 B  

17 Het ontwikkelen en vaststellen van een evaluatie-programma met 
betrekking tot de aanleg en het beheer van voorzieningen voor 
openluchtrecreatie en toerisme volgens de Rijksmeerjarenprogramma’s 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Rijksmeerjarenprogramma’s Openluchtreatie en Toerisme 

− Periode: 1988 -  1993 

1 B  

18 Het ontwikkelen van planningen ten behoeve van de openluchtrecreatie, 
als onderdeel van de Rijksmeerjarenprogramma’s Groene Ruimte. 

− Bron: Interview 

− Periode: 1993 -   

1 B  

19 Het formuleren van standpunten met betrekking tot de het ruimtelijke 
ordeningsbeleid, vanuit het belang van de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen, Nota’s 

− Periode: 1982 -   

1  B  

20 Het instellen van consulentschappen voor de openluchtrecreatie in de 
provincie’s. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -  1994 

5 B  

21 Het voorbereiden, mede-vaststellen coördineren en evalueren van beleid 
ten aanzien van de zonering van recreatieactiviteiten. 

− Bron: Begrotingen  

− Structuurschema Openluchtrecreatie 1984 

− Periode: 1984 -   

1 B  

22 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 1 B  
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regelgeving inzake de geluidshinder veroorzakende 
openluchtrecreatieactiviteiten, waarvoor andere ministers eerst 
verantwoordelijk zijn. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 

− Kiezen voor Recreatie 1993 

− Periode: 1982 -   

23 Het formuleren van standpunten ten aanzien van de kwaliteit van de 
openluchtrecreatie/toerisme. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -   

1 B  

24 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: WOR, art. 30 

− Periode: 1982 -   

 V 10 jaar na datum toekenning 
subsidies 

25 Het verstrekken van financiële bijdragen voor de bestrijding van de 
kosten van voorzieningen en maatregelen ten behoeve van de 
openluchtrecreatie aan provincies, gemeenten, openbare lichamen 
ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling of andere lagere 
publiekrechtelijke lichamen. 

− Grondslag: WOR, art. 28 

− Periode: 1982 -   

 V 20 jaar na datum toekenning subsidie 

26 Het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de aankoop 
van gronden bestemd voor recreatiedoeleinden. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -  

 V 20 jaar na datum toekenning subsidie 

27 Het bij AmvB (kunnen) stellen van nadere regelen met betrekking tot het 
verstrekken van financiële bijdragen aan provincies, gemeenten, 
openbare lichamen ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling of 
andere lagere publiekrechtelijke lichamen. 

− Grondslag: WOR, art. 29 

− Periode: 1994 - 

1 B  

28 Het instellen, wijzigen en opheffen van werkgroepen, commissies en 
raden inzake de subsidiëring van de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

5 B  
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− Periode: 1982 -   

29 Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, afbakenen van 
de subsidiëringstaken ten behoeve van de recreatiesector. 

− Grondslag: Beschikking 29 augustus 1962 

− Periode: 1982 -   

4 B  

30 Het vaststellen van een gedifferentieerd subsidiesysteem voor provincies, 
gemeenten en recreatieschappen, ten behoeve van de aanleg van 
recreatievoorzieningen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

4 B  

31 Het leveren van bijdragen aan ruilverkavelings- , landwinnings-, 
landinrichtings- en waterbouwkundige werken ten behoeve van de aanleg 
van openluchtrecreatie voorzieningen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 20 jaar na datum toekenning subsidie 

32 Het opstellen van regels ten behoeve van de subsidiëring van het 
recreatief medegebruik. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

4 B  

33 Het instellen, instrueren en opheffen van (interdepartementale) 
commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

5 B  

34 Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake de voorbereiding 
en evaluatie van beleid dat de openluchtrecreatie raakt, waarbij het 
voorzitterschap en/of secretariaat niet onder de minister belast met 
openluchtrecreatie berust. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

35 Het benoemen, schorsen of ontslaan van leden van (interdepartementale) 
commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  
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− Periode: 1982 -   

43 Het instellen van de Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie (CO), het 
benoemen van de leden daarvan, alsmede het toevoegen van een 
secretariaat. 

− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975 

− Periode: 1982 -   

5 B  

44 Het benoemen van de leden van Coördinatiecommissie 
Openluchtrecreatie (CO). 

− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975 

− Periode: 1982 -  

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar 

49 Het instellen van de (voorlopige Advies-) Raad voor de openluchtrecreatie 
(VAROR). 

− Grondslag: WOR, art. 2 

− Periode: 1986 -   

5 B  

50 Het benoemen van de voorzitter, de leden en adviserende leden van de 
(Voorlopige Advies-)Raad voor de openluchtrecreatie, alsmede het 
toevoegen van een secretariaat. 

− Grondslag: Besluit VAROR, art. 3 

− WOR, art. 3 lid 1, 2 & 4 

− Periode: 1986 -   

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

51 Het aanwijzen van voor de sector representatieve organisaties, die 
vertegenwoordigd zijn in de Raad voor de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Besluit VAROR, art. 3, lid 4 

− WOR, art. 3, lid 2 

− Periode: 1986 -   

 V 2 jaar 
 

56 Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de VAROR en de 
wijzigingen daarin. 

− Grondslag: Besluit VAROR, art. 7 lid 2 

− WOR, art. 7 lid 2 

− Periode: 1986 -   

 V 2 jaar 

58 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten inzake het openluchtrecreatiebeleid. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 6 jaar 
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59 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijke) 
onderzoek betreffende het openluchtrecreatiebeleid. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 6 jaar 

60 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het 
openluchtrecreatiebeleid. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -  

1 B  

61 Het - eventueel tezamen met andere ministers - instellen en liquideren 
van onderzoeksinstellingen inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -   

6 B  

62 Het aanwijzen en benoemen van leden en voorzitter van commissies en 
werkgroepen inzake het onderzoek op het gebied van de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Rapport Programmering Openluchtrecreatie-onderzoek van de  NRLO 
1985 

− Periode: 1982 -   

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

68 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

69 Het leveren van financiële bijdragen aan voorlichtingsactiviteiten van 
particuliere organisaties en instellingen betreffende de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

70 Het instellen, wijzigen en opheffen van werkgroepen, commissies en 
raden inzake algemene voorlichting met betrekking tot de 
openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

5 B  
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71 Het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling 
van onderwijsprogramma’s inzake de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

72 Het instellen van werkgroepen en commissies inzake de onderlinge 
afstemming van opleidingen met betrekking tot de openluchtrecreatie en 
het toerisme. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

5 B  

73 Het gezamenlijk met andere betrokken ministers ontwikkelen en 
evalueren van opleidingen ten behoeve van de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Nota Kiezen voor Recreatie 1993 

− Periode: 1982 -   

6 B  

74 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de recreatiemogelijkheden- en voorzieningen voor bijzondere 
doelgroepen. 

− Bron: Structuurschema Openluchtrecreatie 1984 

− Nota Recreantenbeleid 1985 

− Periode: 1982 -   

1 B  

75 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende het recreatiegedrag van 
bijzondere doelgroepen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

6 B  

76 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende het recreatiegedrag van bijzondere doelgroepen. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1982 - 

 V 6 jaar 

77 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek met betrekking 
tot het recreatiegedrag van bijzondere doelgroepen.  

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1982 - 

1 B  
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78 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van 
recreatiemogelijkheden aan bijzondere doelgroepen. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -   

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

79 Het subsidiëren van specifieke inrichtingsprogramma’s/voorzieningen ten 
behoeve van zogenaamde doelgroepen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 20 jaar na datum toekenning subsidie 

80 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
algemeen beleid op het gebied van de landgebonden recreatie. 

− Bron: Structuurschets Openluchtrecreatie (1964) 

− Periode: 1982 -   

1 B  

81 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende de landgebonden 
recreatie. 

− Bron: Begrotingen, Nota’s 

− Periode: 1982 -   

1 B  

82 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende de landgebonden recreatie.  

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1982 -  

 V 6 jaar  

83 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de 
landgebonden recreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1982 -  

1 B  

84 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de 
landgebonden recreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1982 -   

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

85 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake het recreatieve medegebruik. 

− Bron: Begrotingen, Nota’s 

− Periode: 1982 -    

1 B  
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86 Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het beleid 
inzake de landelijke gebieden. 

− Bron: Begrotingen, Nota’s 

− Periode: 1982 - 

1 B  

87 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake recreatievoorzieningen in de stedelijke gebieden/stadsgewesten. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

88 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de totstandkoming van recreatieprojecten in relatie tot de 
landinrichtingswet. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

89 Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van het beleid inzake 
het toerisme. 

− Bron: Begrotingen 

− Nota Recreantenbeleid 1986 

− Periode: 1982 -   

1 B  

90 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de Toeristisch Recreatieve Aandachtsgebieden (TRAG). 

− Bron: Structuurschema Openluchtrecreatie (1984) 

− Rijksmeerjarenprogramma’s Openluchtrecreatie 

− Periode: 1982 -   

1 B  

91 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de routegebonden recreatie. 

− Bron: Begrotingen 

− Structuurschema Openluchtrecreatie 1984 

− Periode: 1982 -   

1 B  

92 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
ten aanzien van de lokatie en inrichting van golfbanen. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 

− Periode: 1982 -    

1 B  

93 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
beleidsstandpunten inzake de oever- en waterrecreatie. 

1 B  
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− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1982 -    

94 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake de oever- en waterrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

95 Het leveren van ambtelijke bijdragen aan de totstandkoming van 
watersportvoorzieningen. 

− Bron: Begrotingen, interviews 

− Periode: 1982 -    

1 B  

96 Het instellen van (interdepartementale)werkgroepen en commissies ten 
behoeve van het beleid inzake de oever- en waterrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

5 B  

97 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de oever- en 
waterrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

98 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende de oever- en 
waterrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

99 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende de oever- en waterrecreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1982 - 

 V 6 jaar 

100 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de 
oever- en waterrecreatie. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− periode: 1982 -  

1 B  

101 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van de oever- en waterrecreatie bevorderen. 

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 
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− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

102 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving inzake het vaarbewijs voor de niet-bedrijfsmatige 
binnenvaart, waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk zijn. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -   

1 B  

103 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving inzake de registratie van pleziervaartuigen, waarvoor andere 
ministers eerst verantwoordelijk zijn. 

− Bron: Interview 

− Periode: 1982 -   

1 B  

104 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving inzake de pleziervaartuigenbelasting, waarvoor andere 
ministers eerst verantwoordelijk zijn. 

− Bron: Begrotingen  

− Nota Recreantenbeleid 1985 

− Periode: 1982 -   

1 B  

105 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van wet- en 
regelgeving en/of het stellen van richtlijnen inzake de veiligheid aan boord 
van pleziervaartuigen, waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk 
zijn. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985, Interview 

− Periode: 1982 -   

1 B  

106 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de zonering van diverse vormen watersportactiviteiten. 

− Bron: Structuurvisie openluchtrecreatie 1977 

− Periode: 1982 -   

1 B  

107 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren beleid 
inzake de totstandkoming van een landelijk netwerk van toervaartwegen. 

− Bron: Begrotingen  

− Nota Vaarwegen 1980 

− Periode: 1982 -   

1 B  

108 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren  en evalueren van beleid 1 B  
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inzake de totstandkoming van een landelijk plan voor aanlegplaatsen. 

− Bron: Begrotingen  

− Nota Vaarwegen 1980 

− Nota Recreantenbeleid 1985 

− Periode: 1982 -   

109 Het mede oprichten en vormgeven van recreatieschappen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

6 B  

110 Het deelnemen aan recreatiegebieden/schappen. 

− Grondslag: Wet deelneming Grevelingen, 5 juni 1985, art. 1, Stb. 
1985, 409 

− Gemeenschappelijke  Regeling Natuur- en Recreatiegebied De 
Grevelingen 1986 

− Reconstructiewet Midden-Delfland 1977 

− Periode: 1982 -   

 V 10 jaar 

111 Het (mede)-financieren van recreatiegebieden/schappen. 

− Grondslag: Wet deelneming Grevelingen, 5 juni 1985, art. 1, Stb. 
1985, 409 

− Gemeenschappelijke  Regeling Natuur- en Recreatiegebied De 
Grevelingen    1986 

− Reconstructiewet Midden-Delfland 1977 

− Periode: 1982 -   

 V 10 jaar 

112 Het ontwikkelen, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de rijksrecreatiegebieden. 

− Grondslag: Begrotingen 

− Periode: 1982 -  

1  B  

113 Het instellen van (interdepartementale) commissies inzake de 
vakantiespreiding. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking Coördinatiecommissie 
vakantiespreiding 1966  

− Besluit VAROR 1986, art. 8,  

− Besluit VAROR 1994, art. 8, 

− WOR 1994, art. 4 

− Periode: 1982 -   

5 B  
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114 Het gezamenlijk met andere betrokken ministers voorbereiden en 
vaststellen van vakantietijden in het kader van de vakantiespreiding. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -  

4 B  

117 Het voordragen en benoemen van de leden van de commissies 
vakantiespreiding. 

− Periode: 1982 -  

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

118 Het ontwikkelen, mede-vaststellen, coördineren  en evalueren van beleid 
inzake het kamperen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

119 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake het kamperen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

1 B  

120 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van kamperen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

121 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van het  
kamperen. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1982 -   

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

122 Het aanwijzen van ambtelijke vertegenwoordigers in 
belangenorganisaties voor kampeerders. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1982 -   

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar 
 

125 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren  en evalueren van 
kampeerbeleid in relatie tot het agri-toerisme. 

− Bron: Nota “Kiezen voor recreatie” 1992 

− Periode: 1993 -   

1 B  

126 Het instellen van de Kampeerraad 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 2 t/m 9 

− Periode: 1982 -  1994 

5 B  
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127 Het aanwijzen van de voorzitter, secretaris en de leden van de 
Kampeerraad. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 4 lid 4 

− Periode: 1982 -  1994 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar 
 

128 Het aanwijzen van deskundigen voor de Kampeerraad die afkomstig zijn 
uit de kringen van verblijfsrecreanten en uit kringen van ondernemers op 
het gebied van kamperen en deskundigen die afkomstig zijn uit kringen 
van de provincie en de gemeente. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 4 lid 2/lid 4 

− Periode: 1982 -  1994 

 V 2 jaar 

129 Het, bij AmvB, aanwijzen van een andere minister die een 
vertegenwoordiger aanwijst voor de Kampeerraad. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 4 lid. 3. 

− Periode: 1982 -  1994 

 V 2 jaar 

132 Het verlenen van goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van de 
Kampeerraad en eventuele wijzigingen daarop. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 6 lid 2 

− Periode: 1982 -  1994 

 V 2 jaar 

134 Het (kunnen) stellen van nadere regelen ten aanzien van de 
samenstelling en werkwijze van de Kampeerraad. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 9 

− Periode: 1982 -  1994 

5 B  

135 Het opstellen van richtlijnen ten behoeve van gemeentelijke overheden 
inzake het verlenen van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voor 
kamperen. 

− Grondslag: WOR, art. 9 

− Periode: 1982 -   

 B  

136 Het vaststellen van bepalingen ten aanzien van de vergoedingen welke 
een houder van een kampeerplaats mag berekenen terzake van de 
bemiddeling bij de koop of verkoop van kampeermiddel. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 28 lid 2 / lid 3 

− WOR, art. 21 i.w. 01-11-1995 

− Periode: 1986 -   

 V 2 jaar 

141 Het gezamenlijk met de minister van justitie aanwijzen en beëdigen van  V 2 jaar 
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ambtenaren voor de opsporing van bij de Kampeerwet strafbaar gestelde 
feiten. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 37 lid 1b 

− WOR, art 33 lid 1 

− Periode: 1984 -   

Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

145 Het stellen van regelen ten aanzien van natuurkampeerterreinen met 
betrekking tot het soort en het aantal toe te laten kampeermiddelen, de 
periode gedurende welke deze kampeermiddelen op het terrein aanwezig 
mogen zijn en de inrichting en het gebruik van het kampeerterrein. 

− Grondslag: WOR, art. 8 lid 2c en lid 4 

− Periode: 1995 -   

4 B  

149 Het (kunnen) stellen van regelen inzake het plaatsen of geplaatst houden 
van bouwwerken waarin gelegenheid wordt gegeven tot het houden van 
recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, een pension of een woning 
anders dan een zomerhuis alsmede inzake het houden van nachtverblijf 
daarin. 

− Grondslag: WOR, art. 33 lid 1 a/b 

− Periode: 1995 -   

4 B  

150 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
algemeen beleid op het gebied van het volkstuinieren. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1945 -   

1 B  

151 Het verstrekken van subsidies aan particulieren, bedrijven en instellingen 
op het terrein van het volkstuinieren. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1945 -   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

152 Het instellen, wijzigen en opheffen van de Commissie Volkstuinwezen. 

− Bron: Rapportage Commissie Volkstuinwezen 1958 

− Periode: 1953 – 1958 

5 B  

153 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende het volkstuinieren. 

− Bron: Begrotingen  

− Nota Recreantenbeleid (1985) 

− Rapport van de Commissie Volkstuinwezen 1958 

1 B  
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− Periode: 1945 -   

154 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende het volkstuinieren. 

− Bron: Begrotingen 

− Nota Recreantenbeleid (1985) 

− Rapport van de Commissie Volkstuinwezen (1958) 

− Periode: 1945 - 

 V 6 jaar 

155 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het 
volkstuinieren. 

− Bron: Begrotingen 

− Nota Recreantenbeleid (1985) 

− Rapport van de Commissie Volkstuinwezen (1958) 

− Periode: 1945 - 

1 B  

156 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van het 
volkstuinieren. 

− Bron: Begrotingen  

− Nota Recreantenbeleid 1986 

− Periode: 1975 -   

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

157 Het bevorderen van de totstandkoming van nieuwe volkstuincomplexen 
als onderdeel van recreatiegebieden binnen de stedelijke invloedssfeer. 

− Bron: Nota recreantenbeleid 1986 

− Periode: 1985 -   

 V 2 jaar 

158 Het stellen van regels met betrekking tot de bodemgesteldheid van nieuw 
te vestigen volkstuincomplexen. 

− Grondslag: WOR, art. 25/26 

− Periode: 1994 -   

4 B  

159 Het, onder bepaalde voorwaarden, leveren van financiële bijdragen 
inzake het bodemonderzoek van terreinen waarop een volkstuin zal 
worden gevestigd. 

− Grondslag: WOR, art. 30 

− Periode: 1995 -  

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

160 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
algemeen beleid op het gebied van de paardesport. 

1 B  
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− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1945 -   

161 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake de paardesport. 

− Periode: 1945 - 

1 B  

162 Het opstellen van periodieke verslagen inzake het paardensportbeleid. 

− Bron: Begrotingen, nota’s 

− Periode: 1945 -  

2 B  

163 Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek 
incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der 
Staten-Generaal betreffende de paardensport. 

− Periode: 1945 -   

2 B  

164 Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere 
tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der 
Staten-Generaal en Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten 
over de uitvoering en de gevolgen van het beleid betreffende de 
paardensport. 

− Periode: 1945 - 

2 B  

165 Het beslissen op beroepsschriften naar aanleiding van beschikkingen 
betreffende de paardensport en het voeren van verweer in 
beroepsschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen. 

− Periode: 1945 -  

2 B  

166 Her beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en 
instellingen betreffende de paardensport.  

− Periode: 1945 - 

 V 2 jaar 

167 Het ontwikkelen van methoden en materiaal ter bevordering van kennis 
en deskundigheid in de paardensport. 

− Bron: Nota “Paarden in Nederland” 

− Periode: 1945 -  

6 B  

168 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de 
paardensport. 

− Bron: 1945 - 

 V 6 jaar 
Voorlichtingsmateriaal zoals folders 
en brochures, etc... dient te worden 
bewaard. 

169 Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 1 B  
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vaststellen van onderzoeksrapporten inzake de paardensport. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1945 -   

170 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende inzake het paardensportbeleid. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1945 -   

 V 6 jaar 

171 Het formuleren van opdrachten voor en het vaststellen van 
eindrapportages van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de 
paardensport. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1945 - 

1 B  

172 Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake de paardensport 
waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet berust bij het 
ministerie van landbouw. 

− Periode: 1945 -   

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

173 Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die 
actief zijn op het terrein van de paardensport. 

− Grondslag: Beschikking: “Rijksregeling voor subsidiëring van landelijke 
organisaties op het gebied van de sport,” 1977 

− Periode: 1977 -   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

174 Het in samenwerking met gemeenten en provincies ontwikkelen van 
voorzieningen ten behoeve van de ruitersport. 

− Bron: Nota Paarden in Nederland  

− Nota Recreantenbeleid 

− Nota Kiezen voor recreatie 

− Rijksmeerjarenprogramma’s Openluchtrecreatie 

− Periode: 1979 -   

6 B  

175 Het ontwikkelen van regelgeving voor manegebedrijven. 

− Bron: Nota Paarden in Nederland  

− Periode: 1979 -  1983 

4 B  

176 Het voorbereiden van wetenschappelijk onderzoek naar de 
toelaatbaarheid en de effecten van doping bij paarden. 

− Grondslag: Beschikking Wetenschappelijke Adviescommissie doping 

1 B  
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paarden 1979 

− Periode: 1979 - 1983  

177 Het instellen en opheffen van de Wetenschappelijke Adviescommissie 
Doping Paarden. 

− Grondslag: Beschikking Wetenschappelijke Adviescommissie doping 
paarden 1979 

− Beschikking Wetenschappelijke Adviescommissie doping paarden 
1983 

− Periode: 1979 -  1983 

4 B  

178 Het implementeren van Europese regelgeving inzake de paardesport. 

− Grondslag: Richtlijn EEG 26 juni 1990/427, Pb. EG L224/55 

− Richtlijn EEG 26 juni 1990/428, Pb. EG L224/60 

− Periode: 1993 -   

4 B  

179 Het voorbereiden van beleid inzake de welzijns- en veiligheidsaspecten 
tijdens de military. 

− Bron: HTK, 1990/1991 

− Periode: 1990 - 1994   

1 B  

180 Het erkennen van ruiterexamens en de daaraan verbonden ruiterbewijzen 
van de Stichting Recreatieruiter. 

− Grondslag: Regeling erkenning ruiterexamen 1985, art. 2 

− Periode: 1985 -   

 V 2 jaar  

181 Het goedkeuren van het programma van eisen waaraan het ruiterexamen 
dient te voldoen. 

− Grondslag: Regeling erkenning ruiterexamen 1985, art. 4 en 5 

− Periode: 1985 -   

6 B  

182 Het aanwijzen van een gecommitteerde, die toezicht houdt op het 
erkende ruiterexamen. 

− Grondslag: Regeling erkenning ruiterexamen 1985, art. 6 

− Periode: 1985 -   

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar 
 

183 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
algemeen beleid inzake de draf- en rensport. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1946 -   

1 B  

184  Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek 2 B  
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incidenteel informeren van leden of commissies uit de Kamers der 
Staten-Generaal betreffende de draf- en rensport. 

− Periode: 1945-   

185 Het erkennen van de Stichting Centraal Bestuur voor het Nederlandse 
Draf- en Renwezen als stamboekvereniging voor de draf- en rensport. 

− Grondslag: KB erkenning NDR 1946 

− Periode: 1946 -  1949 

6 B  

186 Het erkennen van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport als 
stamboekvereniging voor de draf- en rensport. 

− Grondslag: KB erkenning NDR 1949 

− Periode: 1949 -   

6 B  

187 Het verstrekken van subsidies aan de Stichting Nederlandse Draf- en 
Rensport. 

− Bron: Stcrt. 1973, 214 

− Periode: 1973 -   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 

188 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de paardentotalisator. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1946 -   

1 B  

189 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van 
wetgeving inzake de paardentotalisator. 

− Periode: 1948 -   

1 B  

190 Het beantwoorden van Kamervragen of anderszins informeren van leden 
van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende de 
paardetotalisator. 

− Periode: 1945 -   

2 B  

191 Het onder bepaalde voorwaarden (kunnen) verlenen van een vergunning 
tot het organiseren van een totalisator, voor een nader te bepalen tijd. 

− Grondslag: Totalisatorwet 1948, art. 2 

− Wet op de kansspelen 1964, art. 24 

− Periode: 1948 -   

 V 10 jaar 

192 Het benoemen van de voorzitter van de Stichting Totalisator Nederland. 

− Grondslag: Statuten Stichting Totalisator Nederland 

− Periode: 1949 -   

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  
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193 Het uitoefenen van financieel toezicht op de Stichting Totalisator 
Nederland. 

− Grondslag: Totalisatorwet 1948, art. 2, lid 2c 

− Wet op de kansspelen 1964, art. 25, lid 2d 

− Periode: 1949 -   

 V 10 jaar  

194 Het goedkeuren van statuten en reglementen van de Stichting Totalisator 
Nederland. 

− Grondslag: Beschikking vergunning STN 1949, art. 9 

− Periode: 1949 -   

6 B  

200 Het benoemen van de voorzitter en de leden van de Structuurcommissie 
voor de draf- en rensector. 

− Grondslag: Beschikking Instelling Structuurcommissie voor de draf- en 
rensector 1982, art. 4 

− Periode: 1982 -  1983 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

201 Het instellen, wijzigen en opheffen van de (Voorlopige) Commissie 
Sectorfonds. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking (Voorlopige) Commissie Sectorfonds 
1983 

− Periode: 1983 – 1989 

5 B  

202 Het benoemen van de voorzitter en leden van (Voorlopige) Commissie 
Sectorfonds. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking (Voorlopige) Commissie Sectorfonds 
1983 

− Periode: 1983 – 1989 

 V 2 jaar 
Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

206 Het instellen, wijzigen en opheffen van de Adviescommissie Draf- en 
Rensport. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking Voorlopige Commissie Sectorfonds 
1983 

− Periode: 1983 - 1990  

5 B  

207 Het instellen, wijzigen en opheffen van de Stichting Centraal Fonds Draf- 
en Rensport. 

− Grondslag: Wet Stichting Centraal fonds draf- en rensport 1985 

− Periode: 1985 – 1990 

5 B  

209 Het aanwijzen van ambtenaren en andere personen die bevoegd zijn  V 2 jaar 
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inlichtingen van de BV Hippo-Toto te verlangen en inzage kunnen 
verlangen van zakelijke gegevens. 

− Grondslag: Totalisatorbeschikking 1993, art. 9 

− Periode: 1993 -   

Documenten die betrekking hebben 
op pensioenaanspraken 75 jaar  

210 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van 
algemeen beleid op het gebied van gezelschapsdieren. 

− Bron: Interview 

− Periode: 1945 -      

1 B  

211 Het bijdragen aan de totstandkoming van wet- en regelgeving inzake 
gezelschapsdieren vanuit een recreatief belang. 

− Bron: Interview 

− Periode: 1945 -   

1 B  

212 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de kinderboerderijen. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985, interview 

− Periode: 1980 -   

1 B  

213 Het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van (incidentele) financiële 
ondersteuning aan organisaties en instellingen die actief zijn op het 
gebied van de kinderboerderijen. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 

− Kiezen voor recreatie 1993 

− Periode: 1980 -   

 V 10 jaar na datum toekennen subsidie 

214 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het 
beleid inzake de dierentuinen. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 

− Periode: 1945 -   

1 B  

215 Het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van (incidentele) financiële 
ondersteuning aan dierentuinen. 

− Bron: Nota Recreantenbeleid 1985 

− Periode: 1945 -   

 V 10 jaar na datum toekenning subsidie 



 61 

6.4. Minister van Economische Zaken 

 

73 
 

Het gezamenlijk ontwikkelen en evalueren van opleidingen ten behoeve 
van de openluchtrecreatie. 
− Bron: Begrotingen 

− Nota Kiezen voor recreatie LNV 1993 

− Periode: 1963 -   

   

108 Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van beleid inzake de 
totstandkoming van een landelijk plan voor aanlegplaatsen. 

− Bron: Begrotingen, Nota’s  

− Periode: 1977 -   

   

136 Het vaststellen van bepalingen ten aanzien van de vergoedingen welke 
een houder van een kampeerplaats mag berekenen terzake van de 
bemiddeling bij de koop of verkoop van kampeermiddel. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 28 lid 2 / lid 3 

− WOR, art. 21 i.w. 01-11-1995 

− Periode: 1986 -   

   

197 Het instellen en instrueren van de Structuurcommissie voor de draf- en 
rensector. 

− Grondslag: Beschikking Instelling Structuurcommissie voor de draf- en 
rensector 1982, art. 1 a,b & c 

− Periode: 1982 – 1983 

   

200 Het benoemen van de voorzitter en de leden van de Structuurcommissie 
voor de draf- en rensector. 

− Grondslag: Beschikking Instelling Structuurcommissie voor de draf- en 
rensector 1982, art. 4 

− Periode: 1982 – 1983 
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6.5. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (en rechtsopvolgers) 

 

9 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake het ontwikkelen van activiteiten die op de vrije 
tijdsbesteding/openluchtrecreatie gericht zijn. 

− Bron: Interview 

− Periode: 1935 - 1956   

   

113 Het instellen van (interdepartementale) commissies inzake de 
vakantiespreiding. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking Coördinatiecommissie 
vakantiespreiding 1966  

− Besluit VAROR 1986, art.   8,  

− Besluit VAROR 1994, art. 8, 

− WOR 1994, art. 4 

− Periode: 1956 -   

   

117 Het voordragen en benoemen van de leden van de commissies 
vakantiespreiding. 

− Periode: 1956 -   

   

122 Het aanwijzen van ambtelijke vertegenwoordigers in 
belangenorganisaties voor kampeerders. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1946 -   

   

123 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van 
wetgeving inzake de hygiëne van kampeerterreinen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1962 – 1969 

   

200 Het benoemen van de voorzitter en de leden van de Structuurcommissie 
voor de draf- en rensector. 

− Grondslag: Beschikking Instelling Structuurcommissie voor de draf- en 
rensector 1982, art. 4 

− Periode: 1982 -  1983 
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6.6. Minister van Justitie 

 

188 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de paardentotalisator. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1945 -  

   

189 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van 
wetgeving inzake de paardetotalisator. 

− Periode: 1948 -   

   

191 Het onder nader te bepalen voorwaarden (kunnen) verlenen van een 
vergunning tot het organiseren van een totalisator, voor een nader te 
bepalen tijd. 

− Grondslag: Totalisatorwet 1948, art. 2 

− Wet op de kansspelen 1964, art. 24 

− Periode: 1948 -   

   

193 Het uitoefenen van financieel toezicht op de Stichting Totalisator 
Nederland. 

− Grondslag: Totalisatorwet 1948, art. 2, lid 2c 

− Wet op de kansspelen 1964, art. 25, lid 2d 

− Periode: 1949 -   

   

194 Het Bedkeuren van statuten en reglementen van de Stichting Totalisator 
Nederland. 

− Grondslag: Beschikking vergunning STN 1949, art. 9 

− Periode: 1948 - 1995  

   

209 Het aanwijzen van ambtenaren en andere personen die bevoegd zijn 
inlichtingen van de BV Hippo-Toto te verlangen en inzage kunnen 
verlangen van zakelijke gegevens. 

− Grondslag: Totalisatorbeschikking 1993, art. 9 
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6.7. Minister van Binnenlandse Zaken 

 
 

119 Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving inzake het kamperen. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1945 -  1982 

   

122 Het aanwijzen van ambtelijke vertegenwoordigers in 
belangenorganisaties voor kampeerders. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1946 - 1982   
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6.8. Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (en rechtsopvolgers) 

 

138 Het behandelen van beroepsschriften van de houders van 
kampeerplaatsen inzake ontruimingen tengevolge van gevaarlijke 
gezondheidsomstandigheden voor de kampeerder. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 34 lid 1 

− Periode: 1984 - 1995  

   

139 Het behandelen van beroepsschriften van de inspecteurs van 
Volksgezondheid inzake de afwijzingen van verzoeken tot ontruiming en 
tegen het opheffen daarvan door de burgemeester. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 34 lid 2 / lid 3 

− Periode: 1984 -  1995 

   

140 Het aanwijzen van ambtenaren belast met het (staats-)toezicht op de 
naleving van de voorschriften betreffende  de volksgezondheid op 
kampeerplaatsen en jachthavens. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 35 lid 1 

− WOR, art. 33 lid 3 

− Periode: 1984 -   

   

142 Het bij AMvB vaststellen van voorschriften inzake de gezondheid en 
hygiëne van kampeerplaatsen en jachthavens. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 13 

− WOR, art. 17 

− Periode: 1987 -   

   

148 Het evalueren en opstellen van regelen in het belang van de 
volksgezondheid en veiligheid met betrekking tot kampeerterreinen en 
jachthavens. 

− Grondslag: WOR, art. 17 

− Periode: 1995 -   
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6.9. Minister van Verkeer en Waterstaat 

 

106 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de zonering van diverse vormen van watersportvoorzieningen. 

− Bron: Structuurvisie Openluchtrecreatie 1977 

− Periode: 1977 -   

   

107 Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van beleid 
inzake de totstandkoming van een landelijk netwerk van toervaartwegen. 

− Bron: Begrotingen 

− Periode: 1978 -   
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6.10. Inspecteur Volksgezondheid 

 

137 Het (kunnen) doen van verzoeken aan de burgemeester tot ontruiming en 
het ontruimd houden van een kampeerplaats, wanneer onmiddellijk 
gevaar dreigt voor de gezondheid van de kampeerder. 

− Grondslag:  Kampeerwet, art. 32 lid 4 

− WOR, art. 19 lid 1 

− Periode: 1984 -  

   

143 Het in overleg met burgemeester en wethouders bepalen van 
uitzonderingen op het sanitair tappunten en wasgelegenheid, indien dat 
naar hun oordeel in verband met de aard van de kampeerplaats en het 
aantal daarop toe te laten kampeerders. 

− Grondslag: Besluit hygiëne en gezondheid kampeerplaatsen 1986 art. 
8 en 12  

− Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerplaatsen 1995 art. 8 
en 12 

− Periode: 1987 -   

   

144 Het in overleg met burgemeester en wethouders laten onderzoeken van 
de drinkwatervoorziening, waarvan zij het ernstige vermoeden hebben dat 
deze niet voldoen aan het Waterleidingbesluit. 

− Grondslag: Besluit hygiëne en gezondheid kampeerplaatsen. 1986, 
art. 20 lid 2 

− Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerplaatsen 1995, art. 
18 lid           2 

− Periode: 1987 -   
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6.11. Interdepartementale coördinatiecommissie Openluchtrecreatie (INCOR) 

 

38 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren omtrent de aan de 
minister belast met de openluchtrecreatie opgedragen coördinatietaak ten 
aanzien van de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking INCOR 1958 

− Periode: 1958 -  1962 

3 B  

 
 

6.12. Interdepartementale Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie en Toerisme (INCORET) 

 

41 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de ministers belast 
met de openluchtrecreatie en EZ ten aanzien van te treffen maatregelen 
en voorzieningen op de terreinen van de openluchtrecreatie en het 
toerisme. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking INCORET 1962 

− Periode: 1962 -  1975 

3 B  

42 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren omtrent de aan de 
minister belast met de openluchtrecreatie opgedragen coördinatietaak ten 
aanzien van de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking INCORET 1962 

− Periode: 1962 -  1975 

3 B  
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6.13. Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie 

 

45 Het adviseren aan de betrokken ministers met betrekking tot de 
hoofdlijnen van het inzake de openluchtrecreatie te voeren rijksbeleid. 

− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975, art. 4 lid 
1 

− Instellingsregeling CO 1987, art. 3 lid 1 

− Periode: 1975 -  

3 B  

46 Het instellen van speciale werkgroepen/subcommissies waarin ook 
andere laden dan leden van de commissie zitting kunnen hebben. 
− Grondslag: Beschikking CO 1975, art. 9 
− Instellingsregeling CO 1987, art. 7 

− Periode: 1975 -   

5 B  

47 Het doen van voorstellen aan de betrokken ministers met betrekking tot 
het jaarlijks vast te stellen rijksmeerjarenplan openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Coördinatiebeschikking Openluchtrecreatie 1975, art. 4 lid 
1 

− Periode: 1975 -  1987 

3 B  

48 Het opstellen van jaarverslagen. 

− Grondslag: Instellingsregeling CO 1987, art. 6 

− Periode: 1987 -   

2 B  
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6.14. (Voorlopige) Adviesraad voor de Openluchtrecreatie (VAROR) 

 

52 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de betrokken 
ministers over zaken die de openluchtrecreatie betreffen, de 
vakantiespreiding daaronder begrepen. 

− Grondslag: Besluit VAROR, art 2 lid 2 

− WOR, art. 2 lid 2 

− Periode: 1986 - 1996  

3 B  

53 Het desgevraagd adviseren van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
over bij die Kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet. 

− Grondslag: Besluit VAROR, 2 lid 3 

− WOR, art. 2 lid 3 

− Periode: 1986 -  1996 

3 B  

54 Het (kunnen) instellen van commissies waarin ook personen van buiten 
de raad zitting kunnen hebben. 

− Grondslag: Besluit VAROR, art. 9 lid 1 

− WOR, art. 5 lid 1 

− Periode: 1986 -  1996 

 V 2 jaar 

55 Het vaststellen van regelen ten aanzien van de werkwijze van de raad, 
alsmede van die van de commissie vakantiespreiding en de overige 
commissies. 

− Grondslag: Besluit VAROR, art. 7 lid 1 

− WOR, art. 7 lid 1 

− Periode: 1986 - 1996  

5 B  

57 Het periodiek opstellen van verslagen en rapporten waarin de 
taakvervulling van de raad aan een onderzoek wordt onderworpen en 
voorstellen kunnen worden gedaan voor gewenste veranderingen. 

− Grondslag: Besluit VAROR, art. 10 

− WOR,  art. 7 lid 2 

− Periode: 1986 -  1994 

2 B  
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6.15. Commissie van Overleg inzake het Vrijetijdsonderzoek 

 
 

63 Het stellen van prioriteiten in onderzoek en het opstellen van 
onderzoeksprogramma’s inzake de vrijetijdsbesteding. 

− Grondslag: Beschikking 10 maart 1967, Nr. 99490,  Art. 5, Stcrt. 1967, 
67 

− Periode: 1967 -  1985 

6 B  

 

6.16. Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) 

 

64 Het ontwikkelen van visies met betrekking tot het onderzoeksprogramma 
inzake de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking NRLO, art. 2, lid 1 

− Regeling NRLO 1994, art. 4a 

− Periode: 1987 -   

6 B  

65 Het, in overleg tussen de in de NRLO deelnemende 
onderzoeksorganisaties, bevorderen van het treffen van maatregelen 
voor een doelmatige realisatie van het onderzoek. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking NRLO, art. 2, lid 2 

− Periode: 1987 – 1994 

6 B  

66 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister en 
andere deelnemende organisaties met betrekking tot het 
openluchtrecreatie-onderzoek. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking NRLO, art. 2, lid 3 

− Regeling NRLO 1994, art. 4b 

− Periode: 1987 -   

3 B  
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6.17. Raad voor Milieu en Natuuronderzoek (RMNO) 

 

67 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister(s) 
inzake het onderzoek met betrekking tot de openluchtrecreatie. 

− Grondslag: KB 13 mei 1981, art. 3, lid 1a, Stb. 1981, 258 

− KB 5 mei 1988, art. 4a, Stb. 1988, 213 

− Periode: 1981 -   

3 B  

 

 

6.18. Interdepartementale Commissie Vakantiespreiding 

 

115 Het adviseren van de minister met betrekking tot de vakantiespreiding. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1956 -   

3 B  

116 Het uitvoeren van onderzoeken inzake de vakantiespreiding. 

− Bron: Beleidsinformatie LNV 

− Periode: 1956 -    

6 B  

 
 

6.19. Coördinatiecommissie Vakantiespreiding Bedrijfsleven en Onderwijs 

 

115 Het adviseren van de minister met betrekking tot de vakantiespreiding. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1966 -   

3 B  

116 Het uitvoeren van onderzoeken inzake de vakantiespreiding. 

− Bron: Beleidsinformatie LNV 

− Periode: 1966 -    

6 B  
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6.20. Commissie Vakantiespreiding 

 

115 Het adviseren van de minister met betrekking tot de vakantiespreiding. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1986 -   

3 B  

116 Het uitvoeren van onderzoeken inzake de vakantiespreiding. 

− Bron: Beleidsinformatie LNV 

− Periode: 1986 -    

6 B  

 

6.21. Kampeerraad 

 

130 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de rijksoverheid 
met betrekking tot het kamperen. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 2 lid 1 

− Periode: 1982 -  1994 

3 B  

131 Het leveren van bijdragen aan de ambtelijke voorbereiding van de wet op 
de openluchtrecreatie. 

− Bron: Begrotingen  

− Periode: 1987 - 1994  

 V 2 jaar 
Stukken vallen onder handeling 2 

133 Het opstellen en uitbrengen van jaarverslagen. 

− Grondslag: Kampeerwet, art. 8 lid 2 

− Periode: 1982 -  1994 

2 B  
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6.22 Stichting Totalisator Nederland 

 

195 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister met 
betrekking tot de uitvoering van de totalisator. 

− Grondslag: Totalisatorbeschikking 1991, art. 8 lid 2 

− Periode: 1991 -   

3 B  

208 Het, namens de ministers van justitie en landbouw, houden van toezicht 
op de naleving door de vergunninghouder(s) van het bepaalde bij of 
krachtens de Totalisatorwet/Wet op de kansspelen en van haar statuten 
en reglementen. 

− Grondslag: Totalisatorbeschikking 1986, art 5 

− Wet op de kansspelen 1995, art. 33 

− Wijziging Totalisatorbeschikking 1993 

− Periode 1986 -  

6 B  

 
 
 

6.23 College van Toezicht op de Kansspelen 

 

195 Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister met 
betrekking tot de uitvoering van de totalisator. 

− Grondslag: Totalisatorbeschikking 1991, art. 8 lid 2 

− Periode: 1996 -   

3 B  

208 Het, namens de ministers van justitie en landbouw, houden van toezicht 
op de naleving door de vergunninghouder(s) van het bepaalde bij of 
krachtens de Totalisatorwet/Wet op de kansspelen en van haar statuten 
en reglementen. 

− Grondslag: Totalisatorbeschikking 1986, art 5 

− Wet op de kansspelen 1995, art. 33 

− Wijziging Totalisatorbeschikking 1993 

− Periode 1996 -  

6 B  
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6.23 Stichting Nederlandse Herstructureringmaatschappij (NEHEM) 

 

196 Het verrichten van onderzoek naar de moeilijkheden in de draf- en 
rensport. 

− Bron: Begrotingen, Staatscourant 

− Periode: 1982     

3 B  

199 Het (mede) opstellen van het herstructureringsplan Draf- en Rensector. 

− Grondslag: Beschikking Instelling Structuurcommissie voor de draf- en 
rensector 1982, art. 5 

− Periode: 1982    

3 B  

 
 
 

6.24 Structuurcommissie voor de Draf- en Rensector 

 

198 Het opstellen van een herstructureringsplan tot verbetering van de 
structuur van de draf- en rensector en het bevorderen van de uitvoering 
daarvan. 

− Grondslag: Beschikking Instelling Structuurcommissie voor de draf- en 
rensector 1982, art. 1 a,b & c 

− Periode: 1982 -  1983 

3 B  
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6.25 Voorlopige Commissie Sectorfonds 

 

203 Het opstellen van een bestedingsplan van de geraamde opbrengsten van 
de totalisator. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking (Voorlopige) Commissie Sectorfonds 
1983, art. 5 

− Periode: 1983 - 1989  

6 B  

204 Het vaststellen van richtlijnen of het geven van aanwijzingen aan 
organisaties of instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een 
uitkering uit het sectorfonds. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking (Voorlopige) Commissie 
Sectorfonds, art.6 

− Periode: 1983 -  1989 

4 B  

205 Het periodiek uitbrengen van verslagen. 

− Grondslag: Instellingsbeschikking (Voorlopige) Commissie Sectorfonds 
art. 9 

− Periode: 1983 - 1989  

2 B  
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