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I.

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) – beoogd op 1 januari 2023 – krijgen
gemeenten een aanzienlijk grotere rol als Bevoegd Gezag (BG) voor het domein bodem dan wat deze
nu is onder de huidige wetgeving, zoals de Wet bodembescherming (Wbb). Berust het BG voor
bodemsaneringen in Zuid-Holland onder de huidige wetgeving nog bij de provincie en de gemeenten
Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Leiden en Dordrecht, onder de Ow worden de gemeenten het BG
voor bijna alle bodemsaneringen. Na de inwerkingtreding van de Ow blijft de provincie nog slechts
het BG voor bodemsaneringen bij complexe inrichtingen.
II.

Overgangsrecht bodem

Bij de inwerkingtreding van de Ow is er overgangsrecht van toepassing. Het overgangsrecht is
vastgelegd in de Aanvullingswet bodem Omgevingswet1 en is voor bodem eeuwigdurend. Het
overgangsrecht regelt welke gevallen van verontreiniging na de inwerkingtreding van de Ow blijven
vallen onder de Wbb en waarvoor de provincie het BG blijft.
Ter verduidelijking van dit overgangsrecht wordt wel de beeldspraak van een trein gebruikt die een
bepaald traject afwerkt. We gebruiken de uitvoering van een bodemsanering als voorbeeld. Het
traject dat de bodemsanering doorloopt is een ‘treinreis’ van verschillende beschikkingen (‘stations’),
die elkaar in een bepaalde volgorde opvolgen en waarbij de ene beschikking logischerwijs volgt op de
ander. De trein gaat rijden van station (lees ‘beschikking’) naar station (volgende ‘beschikking’),
nadat deze in gang is gezet door een bepaalde handeling die onder de Wbb valt. Bijvoorbeeld: na een
goedkeuring van een saneringsplan volgt een evaluatieverslag, gevolgd door een besluit over de
goedkeuring van dat evaluatieverslag en vervolgens een nazorgplan. Als de bodemsanering onder de
Wbb valt rijd je de rit ook geheel uit onder die Wbb, tot aan het eindstation. De gehele
bodemsanering valt dus tot en met de eindbeschikking onder de Wbb en de provincie blijft
verantwoordelijk voor de archiefbescheiden die gedurende deze sanering zijn ontstaan. Nadat de
sanering geheel is afgerond en de verontreiniging is verwijderd komt de locatie wel onder de Ow te
vallen.
De volgende gevallen vallen onder meer onder het overgangsrecht:
1.
2.
3.
4.
5.

1

Alle ingediende (deel)saneringsplannen;
Alle ingediende BUS-meldingen (Bus = Besluit uniforme saneringen);
Alle goedgekeurde saneringsplannen;
Alle gevallen met een beschikking ‘ernst en spoed’;
Alle gevallen waarvoor een nazorgplan is vastgesteld of gebruiksbeperkingen zijn vastgelegd.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-87.html#d17e713
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De volgende gevallen (locaties) vallen niet onder het overgangsrecht en gaan bij de inwerkingtreding
van de Ow over naar de gemeenten:
1.
2.
3.

Voormalige stortplaatsen die niet zijn beschikt;
Locaties zonder een saneringsplan, waar eventueel alleen onderzoeken zijn gedaan;
Locaties die zijn beschikt als ‘ernst, maar niet spoed’ en waarvoor nog geen saneringsplan is
ingediend bij het BG.

III.

Provinciale bodeminformatie

De overgang van het BG betekent dat provincies onder de Ow hun bodemtaken grotendeels aan de
gemeenten overdragen. Hoe zit dat met de bijbehorende bodeminformatie? In paragraaf 18.5 van de
Nota van toelichting op het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, zoals gepubliceerd in het
Staatsblad 2021-098 , is daar het volgende over bepaald:
18.5 Overdracht informatie als gevolg van overdracht van taken van provincie naar gemeenten
[……]. De provincies hebben in de loop der jaren veel kennis verzameld over de staat van de
bodem. Dit kan bestaan uit historische informatie, bodemonderzoeken, beschikkingen van
ernstige verontreinigingen, die niet onder het overgangsrecht vallen, resultaten van afgeronde
bodemsaneringen etc. Het is van groot belang dat deze kennis en informatie wordt
overgedragen aan de betreffende gemeente (cursivering PD). Het is aan de provincies en
gemeenten de overdracht van informatie goed te regelen.

Provincies en gemeenten hebben in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-20202 afgesproken
te zullen zorgen voor een “warme overdracht” van deze bodemtaken en de daarbij behorende
informatieoverdracht. Dit houdt in dat de provincie de kennis van de huidige en nieuwe bodemtaken
en de daarbij behorende informatie overdraagt aan de gemeente.
IV.

Provinciale bodemdossiers Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland laat alle taken die samenhangen met de over te dragen bodemtaken nu
uitvoeren door de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten voeren voor zowel
de provincie als de bij hen aangesloten gemeenten bodemtaken in mandaat uit en beschikken over
de inhoudelijke, organisatorische en juridische kennis van het domein bodem en ondergrond. Veelal
beheren zij ook alle bij deze bodemtaken behorende informatie. Onder informatie verstaan we alle
archiefbescheiden die de provincie of gemeente heeft ontvangen, gevormd en verstuurd bij de
uitvoering van de bodemtaak. Veelal betreft het papieren of digitale documenten, die zijn gebundeld
in zaken3 of dossiers, maar het kan ook om datasets gaan. Voor het gemak spreken we hier over
‘bodemdossiers’. Zowel de provincie als een groot aantal gemeenten hebben bij de oprichting van de
Zuid-Hollandse omgevingsdiensten in 2011-2013 al het overgrote deel van hun toen lopende
2

https://www.bodemplus.nl/publish/pages/91744/convenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf
Een zaak is in dit verband een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en een
duidelijk resultaat (Bron: Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken).
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bodemdossiers bij de omgevingsdiensten ondergebracht. De omgevingsdiensten beheren sindsdien
de actuele bodemdossiers van de provincie.
Voor de provinciale bodemdossiers geldt dat deze voor een groot gedeelte digitaal zijn ontstaan of
achteraf zijn gedigitaliseerd. Daartoe zijn alle afgesloten - veelal papieren – bodemdossiers van de
provincie, die veelal dateren van voor 2011 en zich bevinden in het provinciehuis in Den Haag,
volledig gescand en daarmee digitaal voor gemeenten en omgevingsdiensten beschikbaar.
V.

Overdragen provinciale bodemdossiers

Op het moment dat het BG van de provincie overgaat naar de gemeente dient de provincie de
bodemdossiers over te dragen, zoals in de Nota van toelichting van het Aanvullingsbesluit bodem
Omgevingswet is beschreven. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de OW zorgt de provincie er
samen met de omgevingsdiensten voor dat de inhoud van alle daarvoor in aanmerking komende
bodemdossiers beschikbaar is voor alle betrokken gemeenten. Op het moment van de
daadwerkelijke wijziging van het BG worden alle provinciale bodemdossiers niet meer gewijzigd ‘bevroren’ – waarna ze in de toestand van dat moment worden overgedragen.
Overdragen: vervreemden en/of ter beschikking stellen
Wat er bij de overdracht van een taak van het ene naar het andere overheidsorgaan moet gebeuren
is bepaald in artikel 4, derde lid, van de Archiefwet 19954. Hierin staat: “Een regeling, waarbij taken
van een overheidsorgaan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een rechtspersoon houdt
een voorziening in omtrent de terbeschikkingstelling aan die rechtspersoon van de op die taken
betrekking hebbende archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar een
archiefbewaarplaats, voor een tijdvak van ten hoogste twintig jaar. Deze voorziening houdt
tenminste in een nadere bepaling van het in de eerste volzin bedoelde tijdvak, alsmede een bepaling
omtrent het toezicht op het beheer van de desbetreffende archiefbescheiden, overeenkomstig het
bij of krachtens deze wet bepaalde’. In het Aanwijzingsbesluit bodem Omgevingswet is weliswaar
bepaald dat “informatie wordt overgedragen”, maar is geen verwijzing naar de Archiefwet
opgenomen. De in artikel 4 van de Archiefwet genoemde ‘voorziening’ ontbreekt.
Hoe vindt de overdracht dan plaats?
De vorm waarin de provincie de informatie naar de gemeente overdraagt kan bestaan uit het in
eigendom overdragen van de bodemdossiers of het ter beschikking stellen ervan.
1. Overdragen in eigendom
Als de provincie de onder haar berustende analoge en digitale informatie in eigendom
overdraagt is sprake van wat de in de Archiefwet ”vervreemding” wordt genoemd. Voor een
vervreemding is een machtiging van de minister van OC&W vereist, tenzij de vervreemding
voortvloeit uit een wettelijk voorschrift5. Bij een vervreemding draagt het college van
gedeputeerde staten als archiefwettelijk zorgdrager archiefbescheiden aan de gemeente
over en maakt hiervoor een akte van vervreemding op waarin de archiefbescheiden staan

4
5

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007376&hoofdstuk=II&artikel=4&z=2020-01-01&g=2020-01-01
Archiefwet 1995, artikel 8, lid 2.
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gespecificeerd. Vervreemding vindt slechts plaats voor dossiers die betrekking hebben op
‘lopende zaken’.
Lopende zaken zijn in dit kader alle zaken waar - op het moment van de overgang naar de
Ow - nog actief door of namens het BG, zijnde de provincie, in het kader van de Wbb
besluiten worden genomen en die (nog) dienen te worden gearchiveerd. Dit betreft alleen
zaken die niet onder het overgangsrecht vallen.
2. Ter beschikking stellen
In het geval van een terbeschikkingstelling blijven alle afgesloten bodemdossiers bij de
provincie, die deze op verzoek van de gemeente ter beschikking stelt. In dat geval stelt de
provincie samen met de gemeente een verklaring van terbeschikkingstelling op. In de praktijk
zal de omgevingsdienst dit namens de provincie en de gemeente doen, omdat veel
bodemdossiers van de provincie door de omgevingsdienst worden beheerd en zij deze taak
voor de gemeente gaan uitvoeren.
Overdragen: typen van provinciale bodemdossiers
Er zijn bij de overdracht drie typen van provinciale bodemdossiers te onderscheiden:
1. Lopende dossiers voor locaties die niet vallen onder het overgangsrecht
De gemeenten worden voor deze locaties het BG. Dat betekent dat zij met ingang van de
inwerkingtreding van de Ow ook over de daarbij behorende informatie dienen te beschikken. De bij
deze locaties behorende provinciale dossiers zijn al ondergebracht bij een omgevingsdienst. De
provincie stelt per gemeente een lijst op van deze lopende dossiers en deelt deze met de gemeente
die het BG krijgt en met de omgevingsdienst, die de dossiers al in beheer heeft. Vervolgens stellen
provincie, gemeente en omgevingsdienst samen de lijst van over te dragen locaties en bijbehorende
dossiers vast en zorgen ervoor dat de daarbij behorende data verplaatst kunnen worden vanuit de
provinciale systemen naar die van de gemeente. Separaat maken de betrokken gemeente en de
omgevingsdienst nadere afspraken over het beheer van de vervreemde dossiers.
2. Afgesloten dossiers voor locaties die niet vallen onder het overgangsrecht
Deze dossiers zijn en blijven eigendom van de provincie. Een deel van deze dossiers is aanwezig bij de
omgevingsdiensten en een deel berust nog bij de provincie zelf. De omgevingsdienst of de provincie
beheert de dossiers, stelt ze desgevraagd ter beschikking aan gemeenten en verleent inzage aan
belanghebbenden. Het beschikbaar stellen van dossiers kan door:
• De gemeente of de omgevingsdienst toegang te verlenen tot het digitale systeem waarin
de bodeminformatie wordt beheerd;
• De gedigitaliseerde inhoud van een analoog provinciaal dossier op verzoek beschikbaar
te stellen, waarbij de gemeente of omgevingsdienst deze digitale kopie in hun
informatiesysteem plaatst.
Provinciale dossiers die al zijn overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats vallen onder de
openbaarheidsbepalingen van de Archiefwet en worden niet ter beschikking gesteld. Gemeenten
kunnen deze bij de beheerder van de provinciale archiefbewaarplaats6 inzien, fotograferen of laten
kopiëren.
6

In Zuid-Holland voert het Nationaal Archief in Den Haag dit beheer voor de provincie uit.
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3. Dossiers van locaties die onder het overgangsrecht vallen
De provincie blijft ook na de inwerkingtreding van de Ow het BG voor de locatie en eigenaar van de
bijbehorende dossiers. De omgevingsdiensten voeren deze bodemtaak uit voor GS, beheren de
dossiers, gebruiken de dossiers voor de uitvoering van de gemandateerde taken en verlenen inzage
aan belanghebbenden, waaronder gemeenten.
In bijgaande flowchart is het overdrachtsproces weergegeven.

Bodemdossiers
overgedragen naar
archiefbewaarplaats

Provincie
blijft
zorgdrager

Bodemdossiers

Nee
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gemeente
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krijgt inzage of
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stelling

Oordeel

Lopende
zaken

Gemeente wordt
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Afgesloten
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Dossiers
blijven bij
provincie
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VI.

Inventarisatie gemeentelijke en provinciale bodemdossiers

In de afgelopen jaren is de bij de omgevingsdiensten beschikbare bodeminformatie ontsloten om een
beter overzicht te krijgen van alle bodemlocaties en de daarbij behorende bodemdossiers. Er zijn
lijsten opgesteld van de locaties en dossiers, die bij de gemeente en bij de provincie blijven en van de
locaties en dossiers, die van de provincie naar de gemeenten overgaan in het kader van de Ow. Zoals
beschreven bepaalt het overgangsrecht op welke lijst een locatie terecht komt: die van de provincie
of van de gemeente. Voor het opstellen van deze lijsten heeft het bedrijf Visma/Roxit zogeheten
query`s - zoekopdrachten - geprogrammeerd, waarmee alle databases zijn doorzocht en hebben
geleid tot overzichten per gemeente van:
1. Locaties waar de gemeente nu al BG is en blijft;
2. Locaties waar de provincie nu BG is en blijft;
3. Locaties waar de provincie nu nog BG is, maar de gemeente dit na inwerkingtreding van de
Ow wordt.
Aan deze locaties zijn vervolgens de bijbehorende bodemdossiers gekoppeld.
Voorbeeld
Voor het grondgebied van een gemeente in Zuid-Holland waarvan de volledige
bodeminformatie ondergebracht is bij de omgevingsdienst is onderzocht welke
bodemlocaties er zijn. Uit het Bodeminformatiesysteem (BIS) van de betrokken
omgevingsdienst kwamen in de zomer van 2020 voor het grondgebied van de
betreffende gemeente in totaal 6820 locatiedossiers naar voren. Dit betekent niet dat
er ook 6820 locaties zijn; voor bepaalde locaties zijn soms wel tientallen dossiers
gevormd.
Toepassing van de query`s leidde tot de volgende resultaten:
1. 6460 locatiedossiers betreffen locaties waarvoor het BG nu al bij de
gemeente ligt en zal blijven. Deze dossiers zouden in principe bekend moeten
zijn bij de gemeente;
2. 240 locatiedossiers betreffen locaties waarvoor de provincie het BG is en zal
blijven volgens het overgangsrecht;
3. 120 locatiedossiers betreffen locaties waarvan het BG overgaat van de
provincie naar de gemeente.

In de zomer van 2020 hebben alle omgevingsdiensten een eerste conceptlijst per gemeente
opgesteld van de betreffende locaties en bijbehorende dossiers. Deze conceptlijsten zijn besproken
met de vakinhoudelijk experts van de betrokken gemeenten met als doel dat de samengestelde
lijsten en de daaraan gekoppelde bodeminformatie en dossiers werden herkend en erkend. Het is
wel belangrijk te beseffen dat dit nog conceptlijsten waren en het toen nog minimaal een jaar zou
duren voordat de Ow in werking zou treden. Er kunnen dus tot 1 januari 2023 nog locaties van de
lijsten afgaan en/of bijkomen en een locatie kan door voortschrijdend inzicht over wat onder het
overgangsrecht valt nog van BG veranderen. Uitgaande van de inwerkingtreding van de Ow op 1
januari 2023 zullen pas in januari 2023 de definitieve lijsten per gemeente beschikbaar komen.
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VII.

Overdracht in de praktijk

Voorafgaand aan de wijziging van het BG informeren provincie en omgevingsdienst, zowel bestuurlijk
als ambtelijk, de betrokken gemeente over de overdracht van de bodemdossiers en geven hierbij aan
wat er van de gemeenten wordt verwacht. De verwachting is dat de benodigde administratieve
handelingen in de praktijk zullen meevallen; in het geval van een vervreemding zal de
omgevingsdienst de betreffende dossiers binnen zijn informatiesystemen digitaal ‘verplaatsen’ van
de provinciale ‘omgeving’ naar de gemeentelijke ‘omgeving’, veelal door het wijzigen van de
metadata. In het geval van ter beschikking stelling zal een verklaring (zie bijlage 2) opgesteld worden.
Als een gemeente haar bodemtaken door de omgevingsdienst laat verrichten, maar het
daadwerkelijke informatiebeheer van de bodemdossiers zelf verricht, ligt de situatie anders. In ZuidHolland betreft dat momenteel de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Katwijk en PijnackerNootdorp. Als deze gemeenten ook na de inwerkingtreding van de Ow het informatiebeheer van de
overkomende provinciale bodemdossiers zelf gaan uitvoeren, moet deze informatie vanuit de
systemen van de omgevingsdienst worden overgezet naar het gemeentelijk informatiesysteem. Ook
in dit geval overleggen provincie en betrokken omgevingsdienst hier tijdig met die gemeente over.
Kosten
Op het moment dat de provincie niet langer BG is voor de bodemtaken komen de kosten voor de
taakuitvoering door de omgevingsdienst bij de betrokken gemeente terecht. Dit komt voort uit de
afspraken die hierover door de omgevingsdiensten met hun deelnemers zijn gemaakt. De kosten
voor het beheer van die provinciale bodemdossiers die daadwerkelijk in eigendom
overgaan/vervreemd worden naar de gemeenten vallen daar ook onder. De kosten voor het beheer
van de afgesloten dossiers die bij de omgevingsdienst en/of de provincie blijven en voor het ter
beschikking stellen van de inhoud aan gemeenten blijven voor de provincie.
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VIII.

Vervolg

In de aanloop naar de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Ow blijven provincie,
omgevingsdiensten en gemeenten samenwerken aan een vlotte overdracht van de bodemdossiers
aan de hand van een planning, die onder meer de volgende onderdelen heeft:
1. Overleg met gemeenten
o

Maart 2022 - Informeren van de medewerkers Bodem, Informatiebeheer en de
archivarissen van alle betrokken gemeenten;

o

Overleg met de gemeenten die bodemdossiers zelf archiveren;

o

Overleg met de drie gemeenten die per 1 januari 2023 fuseren tot Voorne aan Zee.

2. Actualiseren van de lijsten van locaties en dossiers
De lijsten met locaties en bijbehorende dossiers worden geactualiseerd met vermelding van
onder andere de aard van de dossiers (papier, digitaal) en de systemen waarin deze zijn
opgenomen.
o

Mei 2022: Omgevingsdienst stuurt de gemeente een conceptlijst;

o

Juli 2022: Gemeente, omgevingsdienst en provincie verklaren - in principe - akkoord
te zijn met de conceptlijst.

3. Regelen van de overdracht van bodemdossiers
3.1 Vervreemding
•

Opstellen van een akte van vervreemding (zie voorbeeld in bijlage 1);

•

Toezenden van de concept-akte van vervreemding met de definitieve lijst van dossiers
aan de betrokken gemeente;

•

Ondertekening van de akte en verwerking van de akte door de provincie.

3.2 Ter beschikking stelling
•

zodra de noodzaak daartoe bestaat stellen gemeente en provincie een overzicht op van
de ter beschikking te stellen dossiers. In de praktijk zal de omgevingsdienst dit veelal
doen aangezien zij in mandaat voor beide overheden werkt en de systemen beheert.

•

Op basis van de model-verklaring uit bijlage 2 stellen gemeente en provincie samen een
verklaring van terbeschikkingstelling op en ondertekenen deze.
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Bijlage 1. Voorbeeld Akte van vervreemding archiefbescheiden bodemtaken

Partijen,
1.

De provincie Zuid-Holland, hierna te noemen ‘de provincie’, op grond van artikel 176
Provinciewet in dezen vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, dan wel zijn
gemachtigde, M.J.A. van Bijnen, provinciesecretaris,
En

2.

De gemeente […], hierna te noemen ‘de gemeente’, op grond van artikel 171 Gemeentewet
in dezen vertegenwoordigd door de burgemeester, dan wel zijn gemachtigde, [ ….]

Overwegende dat:
A. De Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt en op basis daarvan het bevoegd
gezag voor de uitvoering van bodemtaken overgaat van de provincie naar de gemeente.
B. De provincie de zorg voor de archiefbescheiden behorende bij de uitvoering van die
bodemtaken aan de gemeente overdraagt en hiertoe conform artikel 4 van de Archiefwet
1995 een voorziening heeft getroffen.
C. De provincie de archiefbescheiden die voortvloeien uit de uitvoering van bodemtaken heeft
geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Deze archiefbescheiden worden hierna aangeduid als
“de Archiefbescheiden”.
D. Op 1 januari 2023 vervreemdt de provincie de Archiefbescheiden, zoals opgenomen in bijlage
1, aan de gemeente. Partijen afspraken wensen te maken over de wijze van overdracht van
de Archiefbescheiden.

Komen het volgende overeen:
1. De provincie draagt de Archiefbescheiden, vergezeld van een overzichtslijst van alle
overgedragen Archiefbescheiden, in eigendom over aan de gemeente, uiterlijk op 31
december 2022. De overdracht geschiedt door middel van verplaatsing.
2. De Archiefbescheiden worden zonder verdere aanpassingen verplaatst naar een door de
gemeente aangegeven digitale omgeving (zijnde de omgeving van de betreffende
Omgevingsdienst dan wel een eigen digitale omgeving).
3. De Archiefbescheiden zijn vanaf het moment van overdracht eigendom van de gemeente en
komen vanaf dat moment voor haar rekening en risico.
4. De gemeente bevestigt de ontvangst van de Archiefbescheiden schriftelijk en binnen tien
werkdagen na ontvangst. De ontvangstbevestiging houdt in ieder geval in een getekend
bewijs van ontvangst van de lijst van ontvangen Archiefbescheiden en van de verplaatste
Archiefbescheiden.
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5. Met de ontvangstbevestiging verklaart de gemeente dat zij de Archiefbescheiden in goede
orde heeft ontvangen en dat zij ter zake van de overdracht van de Archiefbescheiden niets
meer van de provincie heeft te vorderen.

Aldus in tweevoud opgemaakt,
Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

Burgemeester van […]

Namens deze,

namens deze,

M.J.A. van Bijnen
Provinciesecretaris
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Bijlage 2.

Model-verklaring tijdelijke terbeschikkingstelling bodemdossiers

(Artikel 4, derde lid, Archiefwet 1995)
Ondergetekenden verklaren dat
1.

De archiefbescheiden zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht door de provincie ZuidHolland op [datum] ter beschikking zijn gesteld aan de gemeente [naam].

2.

Van de ter beschikking gestelde archiefbescheiden een overzicht is opgemaakt (zie bijlage 1),
waarvan beide partijen een exemplaar bewaren.

3.

De terbeschikkingstelling geschiedt voor de periode tot … (datum invullen).

4.

De terbeschikkingstelling vindt plaats volgens het door de provincie Zuid-Holland
vastgestelde metagegevensschema.

5.

De ter beschikking gestelde archiefbescheiden worden beheerd door de gemeente [naam]
volgens de daartoe geldende regels van de Archiefwet.

6.

De verantwoordelijkheid voor de eventuele vernietiging uit de beschikbaar gestelde
archiefbescheiden ligt bij de gemeente [naam].

7.

Het bij en op grond van, op basis van de Archiefwet 1995 geregelde toezicht op de zorg en
het beheer op de ter beschikking gestelde archiefbescheiden van toepassing blijft als had de
terbeschikkingstelling niet plaatsgevonden.

8.

De kosten van het beheer en de bewaring van de ter beschikking gestelde archiefbescheiden
komen ten laste van de gemeente [naam].

Aldus in tweevoud opgemaakt [plaats en datum]

Naam, functie
Provincie Zuid-Holland

Naam, functie
Gemeente (naam)

Bijlage Model-overzicht van terbeschikkinggestelde archiefbescheiden
Dossiernummer

Dossiernaam

Looptijd (van – tot)
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