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onderwerp: : ontwerpselectielijst archiefbescheiden op het beleidsterrein
Milieubeheer

Zeer geachte heer Plasterk,

In uw hierboven vermelde brief vraagt u de Raad voor Cultuur advies over de
ontwerpselectielijst voor archiefbescheiden op het beleidsterrein Milieubeheer over de
periode vanaf 1945. In hun hoedanigheid als zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995
dragen de volgende organen deze lijst voor vaststelling voor: de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van Algemene Zaken,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Buitenlandse
Zaken, de minister van Defensie, de minister van Economische Zaken, de minister van
Financiên, de minister van Justitie, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Raad heeft de ontwerplijst in eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan
inhoudelijke aspecten getoetst. Hij biedt u bij deze zijn bevindingen aan.

Toetsing van de procedurele aspecten
De Raad is van mening dat de voorbereiding van de ontwerpselectielijst in procedurele zin
voldoet aan de wettelijke eisen.

mailto:cultuur@cultuur.nl
http://www.cultuur.nl


raad voor cultuur
raad voor cultuur
raad voor cultuur

pagina: 2
bca-2008.05125/3

Toetsing van de inhoudelijke aspecten
Algemene opmerkingen

Het beleidsterrein Milieubeheer is veelzijdig en interessant, niet alleen vanuit het perspectief
Milieu en de in de selectielijst beschreven actoren, maar ook omdat op dit beleidsterrein de
interactie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers zeer groot is. Uit de neerslag van dit
beleidsterrein kan een beeld gevormd worden over deze interactie en de rol en functie van. al
dan niet door de overheid zelf gesteunde, groeperingen die als 'hindermacht' (countervailing
power) hebben opgetreden. Dit aspect ontbreekt zowel in de seleetielijst, als in de Historisch-
Maatschappelijke Analyse en het driehoeksoverleg. De Raad betreurt deze omissie.
Daarnaast constateert de Raad dat bij de samenstelling van deze ontwerpselectielijst geen
rekening is gehouden met de selectielijsten.van andere overheden, zoals gemeenten,
provincies en waterschappen, en met het bewaarbeleid binnen de organisaties van de
Europese Unie. Een beleidsveld als dit. waarbinnen vele belangen tot hun recht willen en
moeten komen en waar de gevolgen van besluiten soms na langere tijd zichtbaar worden,
vraagt vanuit het oogpunt van transparantie, verantwoordelijkheid en (democratische)
controle om een dergelijke afstemming.
De Raadt betreurt het bovendien dat deze ontwerpselectielijst op de valreep van de
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt
ingediend. Een deel van de in deze selectielijst beschreven milieu-infonnatie zal een
onderdeel van deze nieuwe wet worden. Deze wet zou de betrokken partijen een goede
gelegenheid hebben geboden om een gemeenschappelijke selectielijst op te stellen.

Opmerkingen naar aanleiding van handelingen
De Raad is van mening dat bij een aantal handelingen te weinig rekening wordt gehouden
met mogelijke na-ijleffeeten van het beleid op het milieu. Deze opmerking heeft betrekking

. op de volgende handelingen: 5024.5048,5091,5092 en 5100. De Raad adviseert de neerslag
van deze handelingen integraal te bewaren dan wel ten minste afte stemmen met de
bewaartennijnen die gelden in de selectielijsten van andere overheden.

Advies

De Raad adviseert u met in achtneming van deze aanbevelingen de ontwerpselectielijst vast
te stellen voor een periode van maximaal twintig jaar.

Hoogachtend,

Kees Weeda
Algemeen secretaris
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