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

driehoeksoverleg tussen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer en de Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de 

minister van VROM op het beleidsterrein Mestbeleid 
 

 

Auteur  J.A.A. Bervoets 

Datum  29 november 2000 

 

 

Tijdens het driehoeksoverleg milieubeheer, dat plaatsvond op 30  november 2000, werd na 

afsluiting een vijftal handelingen aan de orde gebracht die de minister van VROM heeft verricht 

in het kader van het mestbeleid. Een rapport van de heer P. Spierenburg over het gehele 

beleidsterrein is in voorbereiding en zal in 2001 verschijnen. 

 

Aan dit driehoeksoverleg  hebben deelgenomen: 

- als beleidsdeskundigen: R.J. de Haan, namens de administratie en de directoraten 

- als deskundigen archiefbeheer: R.D. Ramdjielal (Hoofd CS-DDI/Semistisch Archief), P. 

Sierdsma (CS-DDI);  

- Informatiemanagement en –Organisatie(CS/DIO), H. Huijbers (Secretaris  CS/DIO),  

- als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris: dr. J.A.A. Bervoets. 

Voorts trad op voordracht van het Koninklijk Nederlands Historische Genootschap (KNHG) 

als materiedeskundige op dr. H. van Zon, auteur van o.m. het gedenkboek Tachtig jaar RIVM 

(Assen 1990). 

 

Het driehoeksoverleg betreft de handelingen 218 en 296-299 van het desbetreffende BSD en 

wel: 

 

218  

Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het onderzoeksbeleid 

inzake meststoffen 

 

296  

Het (mede) opstellen van een lijst met kwetsbare zones ter uitvoering van de Europese 

Nitraatrichtlijn 

 

297  

Het (mede) opstellen van codes van goede landbouwpraktijken ter uitvoering van de Europese 

Nitraatrichtlijn (maakt deel uit van handelingen inzake het doelgroepenoverleg landbouw, 

welke handelingen zullen worden bewaard) 

 

298  

Het (mede) opstellen van actieprogramma’s ter uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn 

 

299 

Het aanwijzen van (een) bevoegde autoriteit(en) inzake meststoffen in het kader van Europese 

verordeningen inzake de in- en uitvoer van afvalstoffen EVOA. (maakt deel uit van een 

bredere taakstelling inzake deze regeling, waarvan de handeling wordt bewaard) 
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De gegevens met betrekking tot deze handelingen hebben betrekking op de medewerking van 

het ministerie van VROM bij de formulering van het mestbeleid en komen in deze beschreven 

vorm voor blijvende bewaring in aanmerking: de eerste vier handelingen volgens het 

selectiecriterium 1 als omschreven in het desbetreffende BSD, de laatste volgens 

selectiecriterium 4. 

 

De selectielijst is als bijlage bij dit verslag opgenomen 


