
Openluchtrecreatie

3 augustus 1999/R&B/OSTA/99/469

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen en de Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij;
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van
12 februari 1999, nr. arc-98.2213/2);

Besluiten:

Artikel 1
Vast te stellen de selectielijst voor de
neerslag van de handelingen van de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij en de onder hem ressorte-
rende actoren op het beleidsterrein
’openluchtrecreatie’ over de periode
1945-1996, overeenkomstig de bij dit
Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2
In te trekken, voor wat betreft archief-
bescheiden binnen het beleidsterrein
’openluchtrecreatie’, de ’Lijst houdende
opgaaf van voor vernietiging in aan-
merking komende stukken in de archie-
ven van het Ministerie van Landbouw
en Visserij en in de archieven van de
onder dat Ministerie ressorterende com-
missies en ambtenaren’ (vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Land-
bouw en Visserij en de Minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk, nr. PAZ 400, Afdeling Post- en
Archiefzaken d.d. 29 december 1966 en
nr. 133349, Afdeling Oudheidkunde en
Natuurbescherming d.d. 3 februari
1967, laatstelijk gewijzigd bij beschik-
king van de Staatssecretaris van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen en de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, nr. 98.814.RD d.d.
20 november 1998 (gepubliceerd in de
Staatscourant nummer 22 van 2 febru-
ari 1999).

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

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

De in dit Besluit bedoelde bijlage, de
selectielijst voor de neerslag van de
handelingen van de Minister van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij en de
onder hem ressorterende actoren op het
beleidsterrein ’openluchtrecreatie’ over
de periode 1945-1996, ligt voor de
periode van 9 november 1999 tot
6 januari 2000 ter kennisneming bij de
bibliotheken van het Ministerie van
OCenW en het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij, even-
als bij de informatiebalie in de studie-
zaal van het Algemeen Rijksarchief.
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