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Onderwerp 

Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden  
Beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer en 
relatienotabeleid  
over de periode vanaf 1945  
voor de zorgdrager de minister van Defensie 
 
 
 
Mijnheer de Staatssecretaris, 
 
1.  Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de 

Raad voor Cultuur mede, dat de minister van 
Defensie u, in zijn hoedanigheid van zorgdrager 
in de zin van de Archiefwet 1995, heeft verzocht 
uw medewerking te verlenen aan de 
vaststelling van de selectielijst 
archiefbescheiden op het beleidsterrein 
Natuur- en landschapsbeheer en 
relatienotabeleid over de periode vanaf 1945. In 
uw brief verzocht u de Raad om binnen drie 
maanden advies uit te brengen. Hierbij biedt hij u 
zijn bevindingen aan. 

 
2. De Raad heeft over deze ontwerplijst voor 

andere zorgdragers al eerder geadviseerd (arc-
99.1670/2, d.d. 25 februari 2000). Genoemd advies is 
ook van toepassing op het vaststellingsverzoek 
van de minister van Defensie. 
Het onderhavige advies besteedt slechts 
aandacht aan de procedurele en inhoudelijke 
aspecten van de vaststelling voor de 
zorgdrager de minister van Defensie voor zover 
die afwijken van of aanvullend zijn op dit 
eerder gegeven advies. Deze aspecten worden in 
respectievelijk de paragrafen 3 en 4 uitgewerkt.  
De in uw adviesaanvraag gestelde specifieke 
vragen worden in de paragrafen 3, 4 en 5 van dit 
advies mede beantwoord. 
 

3. Toetsing van procedurele aspecten 
Bij uw adviesaanvraag was gevoegd een 
exemplaar van het verslag betreffende het 
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zogenaamde driehoeksoverleg, waarin, zoals 
voorgeschreven in artikel 3 van het 
Archiefbesluit 1995, ontwerp-selectielijsten tot 
stand komen.  
 
Hieruit is de Raad gebleken, dat het 
driehoeksoverleg was samengesteld zoals 
artikel 3, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 
voorschrijft. Al ten tijde van het 
driehoeksoverleg is een historicus uitgenodigd 
om als externe deskundige aan de voorbereiding 
van de ontwerplijst mee te werken.  
 
Het verslag van het driehoeksoverleg biedt 
onvoldoende inzicht in de tijdens dat overleg 
gemaakte afwegingen, in het beraad daarover 
en in de motivering van de uiteindelijke 
voorstellen in dat verband. Hierbij zij verwezen 
naar de in paragraaf 5 van dit advies beschreven 
gevallen waarin de voorliggende lijst afwijkt 
van de selectielijst van de minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over 
ditzelfde beleidsterrein. Het verslag van het 
driehoeksoverleg had toch minstens aandacht 
kunnen besteden aan de achtergronden van de 
afwijkende keuzes die de minister van Defensie in 
deze heeft gemeend te moeten maken. 
 
De Raad adviseert u om, ook in het geval van 
kleine en relatief eenvoudige en onomstreden 
selectielijsten als deze, de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten bij het doorlopen 
en vooral bij het verslag leggen van het 
vaststellingstraject. 
 
De openbare terinzagelegging heeft, zoals in uw 
adviesaanvraag staat, niet geresulteerd in een 
reactie.  
  

4. Toetsing van inhoudelijke aspecten 
De ontwerplijst bevat voorstellen omtrent de 
selectie van de handelingen op het 
beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer en 
relatienotabeleid voor de actor de minister van 
Defensie.  
 
Alle aan de lijst te grondslag liggende (deel-
)rapportages van institutioneel onderzoek 
bevatten onduidelijkheden ten aanzien van de 
periode waarop het onderzoek betrekking heeft 
gehad. Het rapport institutioneel onderzoek 
Natuur- en landschapsbeheer van de minister 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) 
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heeft betrekking op de periode vanaf 1945 tot en 
met een niet nader aangeduid jaar. Het rapport 
van de minister van LNV over het 
relatienotabeleid heeft eveneens betrekking op 
de periode na 1945 en heeft ook een onduidelijke 
einddatum. Het aanvullend onderzoek dat de 
minister van Defensie heeft doen uitvoeren ten 
aanzien van zijn eigen beleid en handelingen op 
dit terrein bevat in het geheel geen 
onderzoeksverantwoording. Ook ontbreekt 
daarin een lijst van geraadpleegde bronnen. Uit 
de bronvermelding bij de handelingen maakt de 
Raad op dat voor Defensie het jaar 2000 als 
eindjaar heeft gegolden. Navraag bij het 
Nationaal Archief wees uit, dat het 
institutioneel onderzoek de periode 1945-1999 
besloeg. Om misverstanden over de reikwijdte 
van de lijst te voorkomen, adviseert de Raad dan 
ook om de lijst vast te stellen voor zover deze is 
gebaseerd op de diverse (deel) rapporten 
institutioneel onderzoek over de periode 1945-
1999. 
 

5. Nadere beoordeling van de ontwerplijst 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen 
en bevindingen heeft de Raad de ontwerplijst 
bezien. Dit geeft hem aanleiding tot het plaatsen 
van de volgende aanvullende opmerkingen. 
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Handeling 134: het (mede-)ontwerpen van systemen 
inzake het monitoren van de toestand van de 
natuur in Nederland 
De neerslag van deze handeling wordt door de 
minister van Defensie voorgedragen voor 
vernietiging na het verstrijken van een termijn 
van 10 jaar. Dezelfde handeling heeft in de 
selectielijst van de minister van LNV op dit 
terrein echter een waardering B2.  
Desgevraagd heeft het Nationaal Archief dit 
waarderingsvoorstel nader toegelicht. Uit de 
toelichting bleek, dat hier sprake is van 
samenwerking tussen de twee betrokken 
ministers in een en hetzelfde werkproces en dat 
de schijnbare inconsistentie in de waardering 
van deze handeling te verklaren is uit de keuze 
voor één bewaarniveau, te weten bij de 
eerstverantwoordelijke minister. In dat geval 
ziet de Raad geen bezwaar tegen de 
voorgestelde waardering. Hij beklemtoont 
echter nogmaals dat de ontwerplijst en/of het 
verslag driehoeksoverleg inzicht zouden 
moeten geven in afwegingen als deze. 
 
Handeling 157: het, in overleg met omliggende 
beheerders, opstellen en vaststellen van 
beheersplannen voor defensieterreinen ter 
handhaving of vergroting van de biodiversiteit 
en natuurwaarden 
Voorgesteld wordt, om de neerslag van deze 
handeling na verloop van 10 jaar te vernietigen. 
In de selectielijst van de minister van LNV wordt 
echter handeling 93 (het opstellen van 
beheersplannen voor gronden die zijn verworven 
in het belang van het natuur- en 
landschapsbeheer, voor 
staatsnatuurmonumenten en andere 
natuurterreinen) voorgedragen voor bewaring.  
De Raad adviseert u de waardering van 
handeling 157, in overeenstemming met de 
selectielijst van de minister van LNV op dit 
beleidsterrein, te wijzigen in B5. 
 

6. Advies 
De Raad adviseert u om de ontwerplijst vast te 
stellen voor zover deze is gebaseerd op de 
diverse (deel-)rapporten institutioneel 
onderzoek over de periode 1945-1999 en met 
inachtneming van de in dit advies gemaakte 
opmerkingen. 

 
Dit advies is voorbereid door de Bijzondere 
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Commissie Archieven van de Raad. Voorzitter van 
deze commissie is mw. drs. A.H. Netiv, lid van de Raad. 
Secretaris is mw. drs. M.C. Windhorst. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
mr. W. Sorgdrager   dr. J.A. 
Brandenbarg 
Voorzitter    Algemeen secretaris 


