
Selectielijst voor archiefbescheiden van provinciale organen 2013

Selectie

nummer

Archiefvormer Hoofdonderwerp Classificatie

code

Selectiebeschrijving Deelbeschrijving Toelichting op beschrijving Bewaartermijn Wettelijke kader Sel. lijst 

2005

535 commissaris van de Koning Algemeen .07.23 Aangaan van gemeenschappelijke 

regelingen met andere provincie(s)

Zie voor GS nr. 534, voor PS nr. 

536

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 40, lid 1

46.a

596 commissaris van de Koning Algemeen -1 Adviseren aan derden, gevraagd en 

ongevraagd m.u.v. wettelijk 

voorgeschreven adviseringen

Zie voor GS nr. 595, voor PS nr. 

597; Zie voor advisering CdK op 

grond van de Ambtsinstructie nr. 

356 en 357

3 jaar  GEEN 18

584 commissaris van de Koning Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die leiden 

tot wijziging van het besluit

Zie voor GS nr. 583, voor PS nr. 

585; behoort bij nr.'s 789 en 790

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

789 commissaris van de Koning Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die niet 

leiden tot wijziging van het 

besluit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 10 jaar 

i.p.v. even lang als de zaak 

waarop het bezwaar betrekking 

heeft 

Zie voor GS nr. 787, voor PS 

nr.791; Behoort bij de nr's 584 

en 790

10 jaar Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

790 commissaris van de Koning Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die leiden 

tot jurisprudentie

Zie voor GS nr. 788, voor PS nr. 

792; Behoort bij de nr.'s 584 en 

789

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

10

576 commissaris van de Koning Algemeen .07.8 Behandelen van informatieverzoeken van 

burgers, bedrijven, instellingen en 

overheden waarop de Wet openbaarheid 

van bestuur niet van toepassing is

Behoort bij nr. 578; Zie voor GS 

nr. 575, voor PS nr. 577

1 jaar  GEEN 32

578 commissaris van de Koning Algemeen .07.353.22 Behandelen van informatieverzoeken 

waarbij een beroep wordt gedaan op de 

Wet openbaarheid van bestuur

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Behoort bij nr. 576; Zie voor GS 

nr. 579, voor PS nr. 580

10 jaar Wet openbaarheid van 

bestuur, art. 2, lid 1

746 commissaris van de Koning Algemeen .07.355.2 Behandelen van klachten over het 

functioneren van de provincie of van een 

ambtenaar bij de uitvoering van provinciale 

taken

zaken waarvan de 

behandeling van de klacht 

de beleidslijn niet heeft 

veranderd

Behoort bij nr. 747; Zie voor GS 

nr. 564, voor PS nr. 566

3 jaar Algemene wet 

bestuursrecht, art. 9:2

43

747 commissaris van de Koning Algemeen .07.355.2 Behandelen van klachten over het 

functioneren van de provincie of van een 

ambtenaar bij de uitvoering van provinciale 

taken

zaken waarvan de 

behandeling van de klacht 

de beleidslijn heeft 

veranderd

Behoort bij nr. 746; Zie voor GS 

nr. 565, voor PS nr. 567

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 9:2

43.a

619 commissaris van de Koning Algemeen .07.23 Deelnemen in organen, instellingen en 

samenwerkingsverbanden tot stand 

gekomen anders dan op basis van enige 

wetgeving en waarvan het secretariaat en 

het archief elders worden beheerd

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 753; Zie voor GS 

nr. 618, voor PS nr. 735

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 1

753 commissaris van de Koning Algemeen .07.23 Deelnemen in organen, instellingen en 

samenwerkingsverbanden tot stand 

gekomen anders dan op basis van enige 

wetgeving en waarvan het secretariaat en 

het archief elders worden beheerd

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 619; Zie voor GS 

nr. 752, voor PS nr. 754

3 jaar  GEEN 18

531 commissaris van de Koning Algemeen .07.83 Evalueren, toetsen en samenvatten van 

beleid of uitvoering van beleid vastgelegd in 

(jaar)verslagen, (management)rapporten, 

overzichten e.d.

Zie voor GS nr. 530, voor PS nr. 

532

blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

 GEEN 2

736 commissaris van de Koning Algemeen -1 Houden van toespraken, het schrijven van 

voorwoordjes en dergelijke door 

provinciebestuurders

commissaris van de Koning Zie voor GS nr. 624 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 7
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630 commissaris van de Koning Algemeen .07.221 Nemen van besluiten door Gedeputeerde 

Staten of de commissaris van de Koning 

indien het college van Burgemeester en 

Wethouders of de burgemeester een 

dergelijk besluit niet of niet naar behoren 

neemt die daartoe verplicht zijn op grond 

van wetgeving

Zie voor GS nr. 629 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Gemeentewet, art. 124 12

685 commissaris van de Koning Algemeen .07.7 Ontwikkelen, vaststellen en coördineren 

van beleid

Zie voor GS nr. 683, voor PS nr. 

684

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

 GEEN 1

599 commissaris van de Koning Algemeen .07.812 Representatief optreden bij officiële 

gelegenheden alsmede de mogelijke 

regeling en coördinatie hiervan 

zaken met beleidsaspecten 

of bezoeken van leden van 

het Koninklijk Huis

Behoort bij nr. 600; Zie voor GS 

nr. 601

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 33.b

600 commissaris van de Koning Algemeen .07.812 Representatief optreden bij officiële 

gelegenheden alsmede de mogelijke 

regeling en coördinatie hiervan 

zaken zonder 

beleidsaspecten of 

bezoeken van leden van het 

Koninklijk Huis

Behoort bij nr. 599; Zie voor GS 

nr. 737

1 jaar  GEEN 33

1020 commissaris van de Koning Algemeen .07.812.4 Toekennen van provinciale 

onderscheidingen

Zie voor onderscheidingen 

verleend door Gedeputeerde 

Staten nr. 533;

Erepenningen, eretekens en 

ereburgerschap (Koninklijke 

onderscheidingen is procesnr. 

137)

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 13

632 commissaris van de Koning Algemeen .07.221 Toepassen van bestuursdwang namens 

een gemeente en ten laste van een 

gemeente

Zie voor GS nr. 631 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Gemeentewet, art. 135 12

628 commissaris van de Koning Algemeen .07.23 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg met externe partijen

indien de provincie 

secretariaat voert

Behoort bij nr. 739; Zie voor GS 

nr. 626, voor PS nr. 627

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 25.a

739 commissaris van de Koning Algemeen .07.23 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg met externe partijen

indien de provincie geen 

secretariaat voert

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

vergelijk cat. 25, 1 jaar is te kort 

voor extern overleg; 

Behoort bij nr. 628; Zie voor GS 

nr. 738, voor PS nr. 740

3 jaar  GEEN

750 commissaris van de Koning Algemeen -1 Voor kennisgeving aannemen van 

ingekomen documenten die geen 

aanleiding hebben gegeven tot activiteit en 

die geen deel uitmaken van een bestaande 

zaak

Zie voor GS nr. 625, voor PS nr. 

751

1 jaar  GEEN 40

540 commissaris van de Koning Bestuur .07.51 Openbaar kennisgeven door de 

commissaris van de Koning van de 

terinzagelegging van processen-verbaal 

met uitslagen van verkiezingen van de 

leden van Provinciale Staten 

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Kieswet, art. P 23

555 commissaris van de Koning Bestuur .07.531 Openbaar maken en ter inzage leggen van 

opgaven van nevenfuncties van de 

commissaris van de Koning

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 66 7

544 commissaris van de Koning Bestuur .07.8 Opleggen van geheimhouding door 

bestuursorganen of statencommissies voor 

het behandelde in besloten vergaderingen 

en voor de inhoud van stukken

Zie voor PS nr. 542, voor GS nr. 

543, voor commissies nr. 545

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Provinciewet, art. 25; art. 55; 

art. 91
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705 commissaris van de Koning Bestuur .07.63 Overdragen van bevoegdheden van 

regeling en bestuur aan lagere overheden 

voor gebieden van een of meer gemeenten, 

van plusregio's of van waterschappen

Zie voor GS nr. 706, voor PS nr. 

707

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 107 3

242 commissaris van de Koning Bestuur .07.531 Vaststellen van een gedragscode voor de 

commissaris van de Koning

Zie voor PS nr. 239, voor GS nr. 

240

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 68 3

572 commissaris van de Koning Bestuur .07.63 Verlenen van mandaat waarbij in naam van 

een bestuursorgaan besluiten kunnen 

worden genomen of taken kunnen worden 

uitgevoerd

Zie voor GS nr. 571, voor PS nr. 

573

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 10:3

3

243 commissaris van de Koning Bestuur .07.531 Verzoeken om toestemming door de 

commissaris van de Koning aan de minister 

voor een verblijf langer dan zes weken 

buiten de provincie 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Provinciewet, art. 71

363 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.531 Aanvaarden van lidmaatschappen van 

erecomite's, comite's van aanbeveling en 

dergelijke

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

 GEEN 34a

354 commissaris van de Koning Kabinet CdK -1.855.2 Adviseren over verzoeken voor toekenning 

van het predikaat Koninklijk, het predikaat 

Hofleverancier en de Koninklijke 

Erepenning

eerste verlening of een 

eventuele intrekking

Behoort bij nr. 355 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN

355 commissaris van de Koning Kabinet CdK -1.855.2 Adviseren over verzoeken voor toekenning 

van het predikaat Koninklijk, het predikaat 

Hofleverancier en de Koninklijke 

Erepenning

verlengingen van een 

predikaat

Behoort bij nr. 354 30 jaar  GEEN

364 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.83 Afleggen van verantwoording door de 

commissaris van de Koning aan Provinciale 

Staten

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 179

362 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.812.4 Bemiddelen bij het aanbieden van 

gelukwensen door de Koning aan 

echtparen bij bijzondere huwelijksfeesten 

en aan 100-jarigen, dan wel het aanbieden 

van gelukwensen door de commissaris van 

de Koning zelf

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

1 jaar  GEEN

365 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.531 Benoemen en ontslaan van waarnemend 

burgemeesters alsmede het afnemen van 

de eed

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Gemeentewet, art. 78; 

Ambtsinstructie commissaris 

van de Koning art. 6 - art. 7a

375 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.221 Mededelen aan de betrokken minister van 

voor vernietiging in aanmerking komende 

besluiten die genomen zijn door een 

burgemeester

CdK adviseert de minister 3 jaar Provinciewet, art. 181 18

374 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.531 Terugroepen van burgemeesters die buiten 

de gemeente verblijven op grond van 

dringende redenen van dienstbelang

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Rechtspositiebesluit 

burgemeesters, art. 38

371 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.531 Uitbrengen van het burgerjaarverslag door 

de commissaris van de Koning

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 175 2

368 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.531 Verlenen van ontheffingen aan 

burgemeesters van het verbod tot het 

aangaan van overeenkomsten zoals 

beschreven in de Gemeentewet artikel 15 

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Gemeentewet, art. 69 52
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369 commissaris van de Koning Kabinet CdK .07.531 Verlenen van toestemming aan 

burgemeesters om langer dan zes weken 

buiten de gemeente te mogen verblijven

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Gemeentewet, art. 72 52

337 commissaris van de Koning Landsverdediging -1.861.2 Beslissen op beroepen door 

rechthebbenden tegen de door een 

burgemeester vastgestelde 

schadeloosstelling ter voorziening in de 

behoeften aan inkwartiering, onderhoud, 

transporten en leveranties anders dan in 

buitengewone omstandigheden

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Inkwartieringswet, art. 11 49

920 commissaris van de Koning Milieu -1.777.211 Geven van algemene voorschriften in 

bijzondere omstandigheden van tijdelijke 

aard aan inrichtingen, toestellen, 

brandstoffen en verontreinigende 

handelingen indien dringend noodzakelijk in 

het belang van de openbare gezondheid

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet inzake de 

luchtverontreiniging, art. 48

3

934 commissaris van de Koning Milieu -1.777.212 Nemen van noodzakelijke maatregelen in 

geval van onverwijlde spoed en (dreigende) 

ernstige bodemverontreiniging na een 

ongewoon voorval

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet bodembescherming, 

art. 31

957 commissaris van de Koning Milieu -1.777.211 Publiekelijk mededelen van 

overschrijdingen van de alarmdrempel of 

informatiedrempel voor de luchtkwaliteit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar vanwege belang milieu

10 jaar Wet milieubeheer, art. 5.18

919 commissaris van de Koning Milieu -1.777.211 Sluiten van inrichtingen, buiten werking 

stellen van toestellen dan wel gelasten van 

het staken van handelingen die zodanige 

luchtverontreiniging veroorzaken dat er een 

acuut en dreigend gevaar is voor 

gezondheid, onduldbare hinder of ernstige 

schades

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet inzake de 

luchtverontreiniging, art. 43

12

516 commissaris van de Koning Openbare gezondheid -1.776.111 Beslissen op administratieve beroepen 

tegen besluiten van burgemeesters over 

het stellen van termijnen van begraving of 

crematie of over het verlof tot ontleding van 

een lijk

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 49) is 

opgerekt naar 7 jaar na 

eindbeslissing om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar na eindbeslissing Wet op de lijkbezorging, art. 

17; art. 68

846 commissaris van de Koning Openbare gezondheid -1.771.31 Sluiten van badinrichtingen of andere 

plaatsen die worden gebruikt voor het 

zwemmen, danwel het instellen van 

zwemverboden of het afgeven van 

negatieve zwemadviezen hiervoor als voor 

de gezondheid of de veiligheid van de 

bezoekers onmiddelijk gevaar dreigt

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

vergelijk cat. 52

3 jaar na eindbeslissing Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 11, 

lid 3

793 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.759.32 Aanstellen van hulpstrandvonders 1 jaar na afloop van de 

aanstelling

Wet op de strandvonderij, 

art. 3

34.a

719 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Adviseren aan de minister over de 

uitvoering van werkzaamheden door de 

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

3 jaar Wet veiligheidsregio's, art. 

58, lid 1

18
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385 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Behandelen van beleidsplannen, ontwerpen 

van organisatie, formatie, begrotingen, 

jaarrekeningen en jaarverslagen opgesteld 

door de korpsbeheerders alsmede het voor 

kennisgeving aannemen van de door het 

regionale college vastgestelde exemplaren

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

3 jaar Politiewet 1993, art. 28; art. 

31

392 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Behandelen van informatie van besturen 

van veiligheidsregio's over rampen en 

crises die de regio kunnen treffen en over 

de maatregelen ter voorkoming of 

bestrijding daarvan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 3 jaar 

i.p.v. 1 jaar (cat. 40), bij V na 1 

jaar is vergelijking met 

voorgaande jaren niet mogelijk

3 jaar Wet veiligheidsregio's, art. 

46

396 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Behandelen van rapportages toegezonden 

door de Inspectie Openbare Orde en 

Veiligheid

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 3 jaar 

i.p.v. 1 jaar (cat. 40), bij V na 1 

jaar is vergelijking met 

voorgaande jaren niet mogelijk

3 jaar Wet veiligheidsregio's, art. 

58, lid 3

388 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Behandelen van vastgestelde crisisplannen 

van de veiligheidsregio's

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 7 jaar, 

plannen worden eens in de vier 

jaar opgesteld

7 jaar Wet veiligheidsregio's, art. 

16

389 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Behandelen van verslagen van een ramp of 

crisis en de beantwoording van de vragen 

van de gemeenteraad daarover ingekomen 

van de voorzitter van een veiligheidsregio

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 3 jaar 

i.p.v. 1 jaar (cat. 40), bij V na 1 

jaar is vergelijking met 

voorgaande jaren niet mogelijk; 

Veiligheidsregio is 

bewaarniveau

3 jaar Wet veiligheidsregio's, art. 

40, lid 3

718 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Behandelen van verzoeken van de 

betrokken minister om bijstand bij brand, 

ramp en crisis of ernstige vrees van het 

ontstaan daarvoor

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet veiligheidsregio's, art. 

51, lid 3

794 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.759.32 Bijhouden van een dagregister op basis van 

de ingezonden verslagen van 

strandvonders

dagregister blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de strandvonderij, 

art. 11

2

1000 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.759.32 Bijhouden van een dagregister op basis van 

de ingezonden verslagen van 

strandvonders

ingezonden verslagen 1 jaar Wet op de strandvonderij, 

art. 11

23.1

380 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.759.4 Coördineren en regelen van politiebijstand 

voor de handhaving van de openbare orde

routinematige coördinatie AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Behoort bij nr. 381

7 jaar Politiewet 1993, art. 54; art. 

57

381 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.759.4 Coördineren en regelen van politiebijstand 

voor de handhaving van de openbare orde

coördinatie bij bijzonder 

ernstige gebeurtenissen

Behoort bij nr. 380 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Politiewet 1993, art. 54; art. 

57

387 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Deelnemen aan vergaderingen van de 

veiligheidsregio's

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 

Bewaarniveau ligt bij de 

veiligheidsregio

3 jaar Wet veiligheidsregio's, art. 

13

394 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Geven van aanwijzingen aan 

burgemeesters over concrete gevallen van 

rampenbestrijding al of niet na opdracht 

van de betrokken minister

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet veiligheidsregio's, art. 

53
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2005

383 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Geven van aanwijzingen aan 

burgemeesters over handhaving bij 

ordeverstoringen van meer dan plaatselijke 

betekenis 

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Politiewet 1993, art. 16, lid 1

966 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Houden van toezicht op de handhaving van 

de openbare orde door de Koninklijke 

marechaussee

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor toezicht; 

Behoort bij nr. 967

10 jaar Politiewet 1993, art. 18, lid 2

967 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Houden van toezicht op de handhaving van 

de openbare orde door de Koninklijke 

marechaussee

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 966 blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

Politiewet 1993, art. 18, lid 2 1

964 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Houden van toezicht op de handhaving van 

de openbare orde en het verlenen van hulp 

door de politie

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor toezicht; 

Behoort bij nr. 965

10 jaar Politiewet 1993, art. 18, lid 1

965 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Houden van toezicht op de handhaving van 

de openbare orde en het verlenen van hulp 

door de politie

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 964 blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

Politiewet 1993, art. 18, lid 1 1

377 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Overleggen met het college van procureurs-

generaal over de taakuitoefening van de 

politie en de Koninklijke marechaussee

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Politiewet 1993, art. 20

963 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.75 Uitvoeren van aanwijzingen van de 

betrokken minister met betrekking tot de 

handhaving van de openbare orde

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Politiewet 1993, art. 16, lid 2

393 commissaris van de Koning Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Voor kennisgeving aannemen van 

verzoeken om bijstand bij brand, ramp of 

crisis gedaan door de voorzitter van een 

veiligheidsregio aan de minister

1 jaar Wet veiligheidsregio's, art. 

51, lid 1

40

3 commissaris van de Koning Openbare zedelijkheid -1.761.111 Doen van voorstellen door de commissaris 

van de Koning aan Gedeputeerde Staten 

over het intrekken van vergunningen van 

door gemeenten geëxploiteerde horeca- of 

slijtersbedrijven 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: : is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Drank- en horecawet, art. 

37, lid b

18

985 commissaris van de Koning Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.151 Treffen van voorzieningen op basis van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen, na 

gemeentelijke herindeling, indien de 

deelnemers aan een regeling deze niet 

binnen de gestelde termijn hebben 

getroffen

zaken waarbij alleen 

burgemeesters betrokken 

zijn

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Wet algemene regels 

herindeling, art. 41

992 commissaris van de Koning Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Aanwijzen van gemeenten waarvan de 

besturen of burgemeesters een 

gemeenschappelijke regeling moeten 

aangaan, wijzigen, opheffen of moeten 

toetreden of uittreden indien een 

zwaarwegend openbaar belang dat vereist

regelingen uitsluitend tussen 

burgemeesters

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Zie voor regelingen tussen 

gemeentebesturen nr. 991

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 99

994 commissaris van de Koning Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Opleggen van gemeenschappelijke 

regelingen aan gemeentebesturen of 

burgemeesters indien niet voldaan wordt 

aan de aanwijzing daartoe op grond van 

artikel 99 van de wet

regelingen uitsluitend tussen 

burgemeesters

Zie voor regelingen tussen 

gemeentebesturen nr. 993

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 100

12
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860 commissaris van de Koning Waterstaat -1.79 Geven van aanwijzingen aan besturen van 

waterschappen in spoedeisende zaken 

indien het niet of niet voldoende optreedt bij 

gevaar voor waterstaatswerken

10 jaar Waterwet, art. 5.31, lid 2

800 commissaris van de Koning Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.5 Besluiten op verzoek van belanghebbenden 

dat de Sociale Verzekeringsbank 

onverwijlde algemene bijstand verleent in 

de vorm van een aanvullende 

inkomensvoorziening voor ouderen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 52

3 jaar na eindbeslissing Wet werk en bijstand, art. 

47a

494 commissaris van de Koning Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.5 Besluiten op verzoeken voor onverwijlde 

bijstand

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 52

3 jaar na eindbeslissing Wet werk en bijstand, art. 81

888 commissaris van de Koning Wonen -1.733.1 Aanwijzen van personen voor het uitvoeren 

van toezicht op de bepalingen uit de 

Woningwet

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 7 

jr. i.v.m. mogelijke financiële 

aspecten 

7 jaar na afloop van de 

aanstelling

Woningwet, art. 96 34.a

545 commissies uit Provinciale 

Staten

Bestuur .07.8 Opleggen van geheimhouding door 

bestuursorganen of statencommissies voor 

het behandelde in besloten vergaderingen 

en voor de inhoud van stukken

Zie voor PS nr. 542, voor GS nr. 

543, voor CdK nr. 544

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Provinciewet, art. 25; art. 55; 

art. 91

12

637 Gedeputeerde Staten Algemeen .07 Aangaan of verlenen van of garant staan 

voor geldleningen

7 jaar na vervallen  GEEN 68

534 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.23 Aangaan van gemeenschappelijke 

regelingen met andere provincie(s)

Zie voor CdK nr. 535, voor PS 

nr. 536

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 40, lid 1

46.a

570 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.1 Aankopen, verkopen en ruilen van 

onroerende zaken

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 56.a

77 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.1 Aankopen, verkopen en ruilen van roerende 

zaken, leveren of verlenen van diensten 

alsmede het aangaan van overeenkomsten 

daarbij

zaken van niet-duurzame 

aard

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is deels 

(overeenkomsten) niet geregeld 

in selectielijst 2005;

Behoort bij nr's 568, 569, 733 en 

748

7 jaar dan wel 7 jaar na 

afloop van de overeenkomst

 GEEN

568 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.1 Aankopen, verkopen en ruilen van roerende 

zaken, leveren of verlenen van diensten 

alsmede het aangaan van overeenkomsten 

daarbij

ongevraagde aanbiedingen 

waarvan geen gebruik wordt 

gemaakt

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "na 

afhandeling" (cat. 41) is 

praktisch niet uitvoerbaar in 

digitale werkomgeving;

Behoort bij nr.'s 77, 569, 733 en 

748

1 jaar  GEEN
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2005

569 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.1 Aankopen, verkopen en ruilen van roerende 

zaken, leveren of verlenen van diensten 

alsmede het aangaan van overeenkomsten 

daarbij

inschrijvingen van niet-

gegunde partijen bij 

Europese aanbestedingen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "4 jaar na 

gunning" (cat. 42) is opgerekt 

naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen; 

Behoort bij nr. 's 77, 568, 733 en 

748

7 jaar  GEEN

733 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.1 Aankopen, verkopen en ruilen van roerende 

zaken, leveren of verlenen van diensten 

alsmede het aangaan van overeenkomsten 

daarbij

transacties van duurzame 

goederen

Te denken valt hierbij aan kunst- 

en museumobjecten; zie ook de 

sel. nr.'s 77, 568, en 569

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 59

748 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.1 Aankopen, verkopen en ruilen van roerende 

zaken, leveren of verlenen van diensten 

alsmede het aangaan van overeenkomsten 

daarbij

inschrijvingen van niet-

gegunde partijen bij niet-

Europese aanbestedingen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "na voltooiing 

dan wel levering" (cat. 42) is 

praktisch niet uitvoerbaar in 

digitale werkomgeving; 

Behoort bij nr.'s 77, 568, 733 en 

748

1 jaar  GEEN

616 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Aanleggen, aanbrengen, stichten, 

restaureren, verbeteren en slopen van 

infrastructurele werken, gebouwen, 

terreinen en de daarbijhorende 

voorzieningen als installaties, apparatuur en 

machines

zaken met 

(beleids)bepalende 

documenten (o.a. 

opzichtersdagboeken, 

bestekken, verslagen)

Behoort bij nr. 617 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 86.a

617 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Aanleggen, aanbrengen, stichten, 

restaureren, verbeteren en slopen van 

infrastructurele werken, gebouwen, 

terreinen en de daarbijhorende 

voorzieningen als installaties, apparatuur en 

machines

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 616 10 jaar  GEEN 86

524 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Aanvragen van ontheffingen, vergunningen 

e.d. verleend door derden aan de provincie

verleende vergunningen 

voor niet-duurzame 

aangelegenheden

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 52; 

Behoort bij nr. 's 526 en 734

3 jaar na vervallen  GEEN

526 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Aanvragen van ontheffingen, vergunningen 

e.d. verleend door derden aan de provincie

door de provincie 

ingetrokken of niet aan de 

provincie verleende 

vergunningen en 

ontheffingen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 52; 

Behoort bij nr.'s 524 en 734

3 jaar na eindbeslissing  GEEN

734 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Aanvragen van ontheffingen, vergunningen 

e.d. verleend door derden aan de provincie

verleende vergunningen 

voor duurzame en / of 

bijzondere 

aangelegenheden

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Voorbeeld: verleende 

bouwvergunningen; 

Behoort bij nr. 's 524 en 526

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN

587 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.83 Aanwijzen van toezichthouders voor het 

houden van toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens enig wettelijk 

voorschrift

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 7 

jr. i.v.m. mogelijke financiële 

aspecten 

7 jaar na afloop van de 

aanstelling

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 5:11
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595 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Adviseren aan derden, gevraagd en 

ongevraagd m.u.v. wettelijk 

voorgeschreven adviseringen

Zie voor CdK nr. 596, voor PS 

nr. 597

3 jaar  GEEN 12

764 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Afleggen van werkbezoeken door leden van 

het college van Gedeputeerde Staten

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: Zie voor 

werkbezoeken CdK aan 

gemeenten nr.'s 358 en 716; 

Behoort bij nr. 765

10 jaar  GEEN

765 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Afleggen van werkbezoeken door leden van 

het college van Gedeputeerde Staten

beleidsbepalende zaken Zie voor werkbezoeken CdK 

aan gemeenten nr.'s 358 en 

716; Behoort bij nr. 764

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN

583 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die leiden 

tot wijzigingen van het 

besluit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: zie voor 

CdK nr. 584, voor PS nr. 585; 

Behoort bij de nr's 787 en 788

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

787 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die niet 

leiden tot wijziging van het 

besluit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 10 jaar 

i.p.v. even lang als de zaak 

waarop het bezwaar betrekking 

heeft; 

Zie voor CdK nr. 789, voor PS 

nr. 791; Behoort bij de nr.'s 583 

en 788

10 jaar Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

788 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die leiden 

tot jurisprudentie

Zie voor CdK nr. 790, voor PS 

nr. 792; Behoort bij de nr's 583 

en 787

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

575 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.8 Behandelen van informatieverzoeken van 

burgers, bedrijven, instellingen en 

overheden waarop de Wet openbaarheid 

van bestuur niet van toepassing is

Behoort bij nr. 579; Zie voor 

CdK nr. 576, voor PS nr. 577

1 jaar  GEEN 32

579 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.353.22 Behandelen van informatieverzoeken 

waarbij een beroep wordt gedaan op de 

Wet openbaarheid van bestuur

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Behoort bij nr. 575; Zie voor 

CdK nr. 578, voor PS nr. 580

10 jaar Wet openbaarheid van 

bestuur, art. 2, lid 1

564 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.355.2 Behandelen van klachten over het 

functioneren van de provincie of van een 

ambtenaar bij de uitvoering van provinciale 

taken.

zaken waarvan de 

behandeling van de klacht 

de beleidslijn niet heeft 

veranderd

Behoort bij nr. 565; Zie voor PS 

nr. 566, voor CdK nr. 746

3 jaar Algemene wet 

bestuursrecht, art. 9:2

43

565 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.355.2 Behandelen van klachten over het 

functioneren van de provincie of van een 

ambtenaar bij de uitvoering van provinciale 

taken.

zaken waarvan de 

behandeling van de klacht 

de beleidslijn heeft 

veranderd

Behoort bij nr. 564; Zie voor PS 

nr. 567, voor CdK nr. 747 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 9:2

43.a

602 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.31 Behandelen van schadeclaims zowel ten 

laste als ten gunste van de provincie

7 jaar na eindbeslissing  GEEN 54

621 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.81 Bemiddelen bij conflicten en geschillen 7 jaar na eindbeslissing  GEEN 50

618 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.23 Deelnemen in organen, instellingen en 

samenwerkingsverbanden tot stand 

gekomen anders dan op basis van enige 

wetgeving en waarvan het secretariaat en 

het archief elders worden beheerd

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 752; Zie voor 

CdK nr. 619, voor PS nr. 735

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 1
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752 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.23 Deelnemen in organen, instellingen en 

samenwerkingsverbanden tot stand 

gekomen anders dan op basis van enige 

wetgeving en waarvan het secretariaat en 

het archief elders worden beheerd

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 618; Zie voor 

CdK nr. 753, voor PS nr. 754

3 jaar  GEEN 18

635 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.352.621 Deelnemen in privaatrechtelijke 

rechtspersonen

beleidsbepalende zaken 

over organisatie, regelingen, 

voorschriften en provinciaal 

financieel beleid

Behoort bij nr. 636 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 46.a

636 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.352.621 Deelnemen in privaatrechtelijke 

rechtspersonen

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 635 7 jaar  GEEN 46

530 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.83 Evalueren, toetsen en samenvatten van 

beleid of uitvoering van beleid vastgelegd in 

(jaar)verslagen, (management)rapporten, 

overzichten e.d.

Zie voor CdK nr. 531, voor PS 

nr. 532

blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

 GEEN 2

892 Gedeputeerde Staten Algemeen -1.712 Houden van hoorzittingen voor het indienen 

van bezwaren en het voeren van overleg 

om te bereiken dat grondeigenaren en 

grondgebruikers werken van openbaar nut 

op eigen grond gedogen alsmede het 

adviseren van de betrokken minister 

hierover indien geen overeenstemming 

bereikt wordt

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; Niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijn afgestemd op die 

van administratief beroep

7 jaar Belemmeringenwet 

privaatrecht, art. 2

624 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Houden van toespraken, het schrijven van 

voorwoordjes en dergelijke door 

provinciebestuurders

leden van Gedeputeerde 

Staten

Zie voor CdK nr. 736 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 7

633 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.31 Huren, verhuren en in gebruik geven of 

nemen van (on)roerende zaken, rechten of 

diensten

7 jaar dan wel 7 jaar na 

afloop van de overeenkomst

 GEEN 60

639 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Instellen van een bezwaar- of 

beroepsschrift tegen een besluit van een 

ander bestuursorgaan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

 GEEN

592 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.11 Instellen, wijzigen en opheffen van 

commissies, organen, instellingen, 

samenwerkingsverbanden en dergelijke 

anders dan op basis van enige wetgeving

Zie voor PS nr. 591 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

 GEEN 46.a

629 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.221 Nemen van besluiten door Gedeputeerde 

Staten of de commissaris van de Koning 

indien het college van Burgemeester en 

Wethouders of de burgemeester een 

dergelijk besluit niet of niet naar behoren 

neemt die daartoe verplicht zijn op grond 

van wetgeving

Zie voor CdK nr. 630 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Gemeentewet, art. 124 12

594 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.85 Ontvangen van subsidies van derden al of 

niet op basis van daarvoor vastgestelde 

landelijke of provinciale regelingen of 

programma's

10 jaar na laatste uitbetaling  GEEN 55

683 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.7 Ontwikkelen, vaststellen en coördineren 

van beleid

Zie voor PS nr. 684, voor CdK 

nr. 685

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

 GEEN 1

742 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Opmaken en publiceren van communicatie-

uitingen die geen deel uitmaken van een 

bestaande zaak

publicaties die in belangrijke 

mate het beeld van de 

provincie bij de burgers 

bepalen

Behoort bij nr. 1010;

Bijvoorbeeld magazines, vorm 

en inhoud van websites

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 7
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1010 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Opmaken en publiceren van communicatie-

uitingen die geen deel uitmaken van een 

bestaande zaak

publicaties die niet in 

belangrijke mate het beeld 

van de provincie bij de 

burgers bepalen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: behoort 

bij nrs. 742

10 jaar  GEEN

743 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Opmaken of ontvangen van documenten 

die een precedentvormende werking 

hebben

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 10

745 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Opmaken of ontvangen van documenten 

die gerelateerd zijn aan personen die op 

enig gebied van bijzondere betekenis zijn 

geweest

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 13

744 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Opmaken of ontvangen van documenten 

die van bijzonder historisch belang zijn of 

van bijzonder belang zijn voor de kennis 

van karakteristieke regionale of provinciale 

omstandigheden

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 11

588 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Opmaken van feitelijke gegevens die na 

verwerking geschikt zijn voor 

wetenschappelijke bewerking, onderzoek 

en kwaliteitsbewaking

Bijvoorbeeld databases met 

gegegevens omtrent 

natuurbeheer, register van 

grondwaterontrekkingen, 

monumementeninventarisaties

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 9

603 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Opstellen van plannen als uitvoering van 

vastgesteld beleid

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 1

622 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.812 Organiseren, regelen en coördineren van 

evenementen, manifestaties en dergelijke 

zowel voor interne als externe doeleinden

7 jaar  GEEN 63.1

593 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.5 Regelen van de samenstelling van 

besturen, commissies, en dergelijke m.u.v. 

in afzonderlijke wetgeving voorgeschreven 

benoemingen

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

 GEEN 34.a

601 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.812 Representatief optreden bij officiële 

gelegenheden alsmede de mogelijke 

regeling en coördinatie hiervan 

zaken met beleidsaspecten 

of bezoeken van leden van 

het Koninklijk Huis

Behoort bij nr. 737; Zie voor 

CdK nr. 599

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 33.a

737 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.812 Representatief optreden bij officiële 

gelegenheden alsmede de mogelijke 

regeling en coördinatie hiervan 

zaken zonder 

beleidsaspecten of 

bezoeken van leden van het 

Koninklijk Huis

Behoort bij nr. 601; Zie voor 

CdK nr. 600

1 jaar  GEEN 33

533 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.812.4 Toekennen van provinciale 

onderscheidingen

Zie voor onderscheidingen 

verleend door de commissaris 

van de Koning nr. 1020;

Erepenningen, eretekens en 

ereburgerschap (Koninklijke 

onderscheidingen is procesnr. 

137)

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 13

631 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.221 Toepassen van bestuursdwang namens 

een gemeente en ten laste van een 

gemeente

Zie voor CdK nr. 632 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Gemeentewet, art. 135 12

620 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Toepassen van integriteitsbeoordelingen op 

beschikkingen en overheidsopdrachten

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen 

door het openbaar bestuur, 

art. 3
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741 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Uitvoeren van activiteiten die behoren tot 

een ondersteunend werkproces van 

uitvoerende aard, dat in deze selectielijst 

niet in het bijzonder is omschreven

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering;

Ondersteunende processen zijn 

de zogenaamde PIOFACH-

processen (Personeel, 

Informatievoorziening, 

Organisatie, Financiën, 

Automatisering, Communicatie 

en Huisvesting)

10 jaar  GEEN

538 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.513 Uitvoeren van beheer en onderhoud en 

controle hiervan aan roerende en 

onroerende zaken

10 jaar  GEEN 57

590 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Uitvoeren van zaken die direct gerelateerd 

zijn aan uitzonderlijke gebeurtenissen of 

(tijds)omstandigheden

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

 GEEN 12

749 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.76 Vaststellen, wijzigen en intrekken van 

provinciale verordeningen, en andere 

regelgeving

Zie voor PS nr. 589 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Provinciewet, art. 136 3

581 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Verlenen van ontheffingen, vergunningen 

e.d. op grond van provinciale regelgeving

verleend Behoort bij nr. 582 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

 GEEN 51

582 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Verlenen van ontheffingen, vergunningen 

e.d. op grond van provinciale regelgeving

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 581 3 jaar na eindbeslissing  GEEN 52

522 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.85 Verlenen van subsidies aan derden al of 

niet op basis van daarvoor vastgestelde 

landelijke of provinciale regelingen of 

programma's

verleend Behoort bij nr. 523 10 jaar na laatste uitbetaling  GEEN 55

523 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.85 Verlenen van subsidies aan derden al of 

niet op basis van daarvoor vastgestelde 

landelijke of provinciale regelingen of 

programma's

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: vergelijk 

cat. 55a, onjuiste termijn omdat 

bezwaar- en beroep mogelijk is; 

Behoort bij nr. 522

3 jaar na eindbeslissing  GEEN 55.a

687 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.351.2 Vestigen van zakelijke rechten op 

onroerende zaken

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 56.a

528 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.355 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg binnen de eigen 

provinciale organisatie

overleg op directie- of 

bestuursniveau

Behoort bij nr. 529 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 25.a

529 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.355 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg binnen de eigen 

provinciale organisatie

overleggen lager dan 

directieniveau

Behoort bij nr. 528;

Beleidsoverleg valt onder 528

3 jaar  GEEN 25

626 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.23 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg met externe partijen

indien de provincie 

secretariaat voert

Behoort bij nr. 738; Zie voor PS 

nr. 627, voor CdK nr. 628

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 25.a

738 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.23 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg met externe partijen

indien de provincie geen 

secretariaat voert

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

vergelijk cat. 25, 1 jaar is te kort 

voor extern overleg; 

Behoort bij nr. 626; Zie voor 

CdK nr. 739, voor PS nr. 740

3 jaar  GEEN
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586 Gedeputeerde Staten Algemeen .07.33 Voeren van rechtsgedingen van 

privaatrechtelijke aard

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

 GEEN

625 Gedeputeerde Staten Algemeen -1 Voor kennisgeving aannemen van 

ingekomen documenten die geen 

aanleiding hebben gegeven tot activiteit en 

die geen deel uitmaken van een bestaande 

zaak

Zie voor CdK nr. 750, voor PS 

nr. 751

1 jaar  GEEN 40

339 Gedeputeerde Staten Belastingen en 

retributies

-1.714 Heffen en invorderen van provinciale 

belastingen en retributies

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 

financiële aangelegenheden 

moeten minimaal 7 jaar 

bewaard worden, na 

eindbeslissing i.v.m. bezwaar en 

beroepsmogelijkheid;

Bestaande termijn van 5 jaar 

komt niet meer voor in de 

Invorderingswet

7 jaar na eindbeslissing Provinciewet, art. 220

234 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.516 Afleggen van verantwoording door (leden 

van) Gedeputeerde Staten aan Provinciale 

Staten over het door hen gevoerde bestuur

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 167 1

232 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.73 Bekendmaken (publiceren) van besluiten 

van het provinciebestuur die algemeen 

verbindende voorschriften inhouden

Hier bedoeld provinciale bladen 

'los', gebonden analoog of 

digitaal

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 136 3

539 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.51 Benoemen en ontslaan van leden en 

plaatsvervangende leden van de 

hoofdstembureaus voor de verkiezing van 

Provinciale Staten

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Kieswet, art. E 6

247 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.533 Benoemen, schorsen of ontslaan van de 

secretaris

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 99 11

559 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.58 Instellen, samenstellen en opheffen van 

andere commissies dan statencommissies 

of bestuurscommissies

Zie voor PS nr. 255 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 82 46.a

527 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.515 Instellen, samenstellen en opheffen van 

bestuurscommissies die bevoegdheden 

uitoefenen die hun door Provinciale Staten 

of Gedeputeerde Staten zijn overgedragen

Zie voor PS nr. 235 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 81 46.a

972 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.23 Mededelen aan colleges van Burgemeester 

en Wethouders van standpunten en 

voornemens die voor gemeenten van 

belang zijn

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

3 jaar Gemeentewet, art. 112

546 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.526 Openbaar maken en ter inzage leggen van 

opgaven van nevenfuncties van leden van 

Gedeputeerde Staten

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 40b 7

252 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.77 Openbaar maken van besluitenlijsten van 

de vergaderingen van Gedeputeerde 

Staten 

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 60 7

543 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.8 Opleggen van geheimhouding door 

bestuursorganen of statencommissies voor 

het behandelde in besloten vergaderingen 

en voor de inhoud van stukken

Zie voor PS nr. 542, voor CdK 

nr. 544, voor commissies nr. 

545

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Provinciewet, art. 25; art. 55; 

art. 91

12
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248 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.533 Opstellen van een instructie met nadere 

regels over de taken en bevoegdheden van 

de secretaris

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 100 3

706 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.63 Overdragen van bevoegdheden van 

regeling en bestuur aan lagere overheden 

voor gebieden van een of meer gemeenten, 

van plusregio's of van waterschappen

Zie voor CdK nr. 705, voor PS 

nr. 707

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 107 3

973 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.23 Overleggen, op verzoek van 

gemeentebesturen, over aangelegenheden 

die voor gemeenten van belang zijn

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; Niet 

eerder geregeld in selectielijst

10 jaar Gemeentewet, art. 113

560 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.515 Regelen van de verantwoording van en het 

toezicht op de uitoefening van de 

bevoegdheden van bestuurscommissies 

door Provinciale Staten of Gedeputeerde 

Staten

Zie voor PS nr. 256 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 83 3

229 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.526 Toekennen van bezoldiging en 

vergoedingen van (on-)kosten voor leden 

van Gedeputeerde Staten

7 jaar Rechtspositiebesluit 

gedeputeerden

78.1

562 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.1 Uitbrengen van verslagen aan Provinciale 

Staten over onderzoeken naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

door Gedeputeerde Staten gevoerde 

bestuur

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 217a, lid 2 2

561 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.1 Uitvoeren van periodieke onderzoeken naar 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

het door Gedeputeerde Staten gevoerde 

bestuur

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 217a, lid 1 2

241 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.52 Vaststellen Reglement van orde voor 

vergaderingen en andere werkzaamheden 

van Gedeputeerde Staten

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 52 3

240 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.526 Vaststellen van een gedragscode voor 

gedeputeerden

Zie voor PS nr. 239, voor CdK 

nr. 242

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 40c 3

571 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.63 Verlenen van mandaat waarbij in naam van 

een bestuursorgaan besluiten kunnen 

worden genomen of taken kunnen worden 

uitgevoerd

Zie voor CdK nr. 572, voor PS 

nr. 573

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 10:3

3

756 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.526 Verstrekken aan staten- en 

commissieleden van vergoedingen, 

tegemoetkomingen in kosten en uitkeringen

besluiten AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

..... na vervallen omdat 

regelingen een langere looptijd 

kunnen hebben dan 7 jaar; 

Behoort bij nr. 231

7 jaar na vervallen Rechtspositiebesluit staten- 

en commissieleden

230 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.526 Verstrekken van pensioenen aan 

gedeputeerden, oud-gedeputeerden en hun 

echtgenoten

betalingen Behoort bij nr. 755 7 jaar Algemene pensioenwet 

politieke ambtsdragers, art. 

160 - art. 160b

74

755 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.526 Verstrekken van pensioenen aan 

gedeputeerden, oud-gedeputeerden en hun 

echtgenoten

besluiten AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Behoort bij nr. 230

7 jaar na vervallen Algemene pensioenwet 

politieke ambtsdragers, art. 

160 - art. 160b
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983 Gedeputeerde Staten Bestuur .07.151 Voorbereiden van de vaststelling van 

herindelingsadviezen voor de wijziging van 

de provinciale indeling

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet algemene regels 

herindeling, art. 16; art. 17

3

26 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.3 Aanwijzen van archeologische depots bij 

gemeenten

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Monumentenwet 1988, art. 

51, lid 2

1

21 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.3 Adviseren van de minister over de 

aanwijzing van onroerende monumenten 

als beschermde monumenten die gelegen 

zijn buiten de vastgestelde bebouwde kom

3 jaar Monumentenwet 1988, art. 3 18

22 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.3 Adviseren van de minister over voorstellen 

tot aanwijzing of intrekking van de 

aanwijzing van stads- of dorpsgezichten als 

beschermde stads- of dorpsgezichten

3 jaar Monumentenwet 1988, art. 

35

18

1017 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Behandelen van archiefverordeningen van 

gemeenten, waterschappen, 

gemeenschappelijke regelingen en 

regionale politiekorpsen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; 

categorie 40 (1 jaar) verlengd 

naar 3 jaar

3 jaar Archiefwet 1995, art. 30; art. 

35; Politiewet 1993, art. 45

1018 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.816.2 Bekostigen van een regionale publieke 

media-instelling in de provincie

beleidsbepalende zaken blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mediawet, art. 2.170 1

1019 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.816.2 Bekostigen van een regionale publieke 

media-instelling in de provincie

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

7 jaar Mediawet, art. 2.170 62

1011 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Beperken van de openbaarheid van 

archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 

jaar en waarvoor een andere 

archiefbewaarplaats is aangewezen dan 

een rijksarchiefbewaarplaats

verleend Behoort bij nr. 1012 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Archiefwet 1995, art. 15, lid 

4

12

1012 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Beperken van de openbaarheid van 

archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 

jaar en waarvoor een andere 

archiefbewaarplaats is aangewezen dan 

een rijksarchiefbewaarplaats

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 1011 3 jaar na eindbeslissing Archiefwet 1995, art. 15, lid 

4

52

31 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Goedkeuren van de plannen voor de bouw-

, verbouw en inrichting van 

archiefbewaarplaatsen of de 

ingebruikneming van (gedeelten van) 

gebouwen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 16 3 jaar na eindbeslissing Archiefwet 1995, art. 33, lid 

2; art. 38, lid 2

52

16 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Goedkeuren van de plannen voor de bouw-

, verbouw en inrichting van 

archiefbewaarplaatsen of de 

ingebruikneming van(gedeelten 

van)gebouwen

verleend Behoort bij nr. 31 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Archiefwet 1995, art. 33, lid 

2; art. 38, lid 2

98

809 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.3 Instandhouden van een archeologisch 

depot voor roerende monumenten, 

gevonden bij opgravingen in de provincie

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 810 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Monumentenwet 1988, art. 

51, lid 1

1

810 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.3 Instandhouden van een archeologisch 

depot voor roerende monumenten, 

gevonden bij opgravingen in de provincie

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: behoort 

bij nr. 809

10 jaar Monumentenwet 1988, art. 

51, lid 1

27 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.21 Nemen van besluiten tot het heffen van een 

contributie of andere geldelijke bijdrage bij 

het uitlenen van gedrukte werken in een 

openbare bibliotheek aan personen jonger 

dan 18 jaar

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet op het Specifiek 

Cultuurbeleid, art. 11 a
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28 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.21 Stimuleren en ondersteunen van een 

provinciaal openbaar bibliotheeknetwerk

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 732 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op het Specifiek 

Cultuurbeleid, art. 11 b

1

732 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.21 Stimuleren en ondersteunen van een 

provinciaal openbaar bibliotheeknetwerk

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering;

Behoort bij nr. 28

10 jaar Wet op het Specifiek 

Cultuurbeleid, art. 11 b

18 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Toepassen van bestuursdwang indien 

Burgemeester en Wethouders of het 

dagelijks bestuur van waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen niet aan de 

zorgplicht van hun archieven voldoen 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Archiefwet 1995, art. 34; art. 

39; art. 40

731 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Toepassen van bestuursdwang indien 

politieregio's niet aan de zorgplicht van hun 

archieven voldoen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Politiewet 1993, art. 45

17 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Uitoefenen van toezicht op de archiefzorg 

van gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 757 blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

Archiefwet 1995, art. 33, lid 

1; art. 38, lid 1; art. 40

757 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Uitoefenen van toezicht op de archiefzorg 

van gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 17

10 jaar Archiefwet 1995, art. 33, lid 

1; art. 38, lid 1; art. 40

19 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Uitoefenen van toezicht op de archiefzorg 

van politieregio's

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 758 blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

Politiewet 1993, art. 45

758 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Uitoefenen van toezicht op de archiefzorg 

van politieregio's

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering;

Behoort bij nr. 19

10 jaar Politiewet 1993, art. 45

1013 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Verlenen van machtigingen aan 

gemeenten, waterschappen, 

gemeenschappelijke regelingen of 

regionale politiekorpsen voor het vervangen 

van archiefbescheiden waarvan voor de 

bewaring een andere dan een 

rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen

verleend 3 jaar na vervallen Archiefwet 1995, art. 7 52

1014 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Verlenen van machtigingen aan 

gemeenten, waterschappen, 

gemeenschappelijke regelingen of 

regionale politiekorpsen voor het vervangen 

van archiefbescheiden waarvan voor de 

bewaring een andere dan een 

rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 1013 3 jaar na eindbeslissing Archiefwet 1995, art. 7 52

1015 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Verlenen van machtigingen tot opschorting 

van de overbrenging van archiefbescheiden 

waarvan voor de bewaring een andere dan 

een rijksarchiefbewaarplaats is 

aangewezen

verleend Behoort bij nr. 1016 3 jaar na vervallen Archiefwet 1995, art. 13 52

1016 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Verlenen van machtigingen tot opschorting 

van de overbrenging van archiefbescheiden 

waarvan voor de bewaring een andere dan 

een rijksarchiefbewaarplaats is 

aangewezen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 1015 3 jaar na eindbeslissing Archiefwet 1995, art. 13 52
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20 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Verlenen van ontheffingen van diverse 

voorschriften van de Archiefregeling voor 

archiefruimten en archiefbewaarplaatsen

verleend Behoort bij nr. 33 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Archiefregeling, art. 57 52

33 Gedeputeerde Staten Cultuur -1.853.23 Verlenen van ontheffingen van diverse 

voorschriften van de Archiefregeling voor 

archiefruimten en archiefbewaarplaatsen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 20 3 jaar na eindbeslissing Archiefregeling, art. 57 52

56 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Aangaan van financiële verplichtingen 

(subsidies e.d.) op grond van de 

toegekende investeringsbudgetten voor de 

inrichting van het landelijk gebied

10 jaar na laatste uitbetaling Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 11, lid 1

55

1030 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Behandelen van jaarlijks ontvangen 

geactualiseerde kaarten van groeven in 

gebruik voor de winning van kalksteen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; Niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Mijnbouwbesluit, art. 150

1032 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Behandelen van mededelingen over 

(dreigende) instortingen van groeven voor 

de winning van kalksteen

(dreigende) instortingen 

zonder bijzondere gevolgen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; 

Bewaartermijn cat. 40 is te kort;

Behoort bij nr. 1033

10 jaar Mijnbouwbesluit, art. 159

1033 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Behandelen van mededelingen over 

(dreigende) instortingen van groeven voor 

de winning van kalksteen

(dreigende) instortingen met 

bijzondere gevolgen

Behoort bij nr. 1032 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mijnbouwbesluit, art. 159 12

1035 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Behandelen van mededelingen van het 

overdragen aan andere natuurlijke 

personen of rechtspersonen van 

vergunningen voor het winnen van 

kalksteen of van vergunningen voor het 

gebruiken van groeven voor andere 

doeleinden of daaraan enige wijziging in 

aan te brengen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mijnbouwbesluit, art. 149, 

art. 154

11

1034 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Behandelen van mededelingen van het 

voornemen tot het buitengebruik stellen van 

een groeve of een gedeelte ervan

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mijnbouwbesluit, art. 160 11

1031 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Behandelen van periodiek ontvangen 

metingen naar de gesteentemechanische 

veiligheid van een groeve

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; Niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Mijnbouwbesluit, art. 158

890 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.824.2 Coördineren van de voorbereiding van en 

bekendmaking van besluiten over de 

aanleg of uitbreiding van productie-

installaties voor de opwekking van 

duurzame elektriciteit met behulp van 

windenergie 

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 891

10 jaar Elektriciteitswet 1998, art. 9f

891 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.824.2 Coördineren van de voorbereiding van en 

bekendmaking van besluiten over de 

aanleg of uitbreiding van productie-

installaties voor de opwekking van 

duurzame elektriciteit met behulp van 

windenergie 

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 890 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Elektriciteitswet 1998, art. 9f 1

873 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Delegeren van bevoegdheden van 

Gedeputeerde Staten in het kader van de 

Wet inrichting landelijk gebied naar een 

bestuurscommissie of ander orgaan

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 2, lid 3

3
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875 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Doen van voorstellen aan de betrokken 

minister over de bijdragen die provincies 

kunnen leveren aan de doelen van het 

gebiedsgerichte beleid van het Rijk in een 

bepaald investeringstijdvak, de daaraan 

gerelateerde prestaties en het daarmee 

gemoeide investeringsbudget

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 6

924 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Houden van toezicht op de veiligheid van 

boorgaten, tunnels, schachten en dergelijke 

bij mijnbouw (kalksteen)

zaken met betrekking tot het 

toezicht

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor toezicht

10 jaar Mijnbouwwet, art. 131a

925 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Houden van toezicht op de veiligheid van 

boorgaten, tunnels, schachten en dergelijke 

bij mijnbouw (kalksteen)

zaken met betrekking tot 

aanwijzen ambtenaren

1 jaar na afloop van de 

aanstelling

Mijnbouwwet, art. 131a 34.a

878 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Indienen van aanvragen tot vaststelling van 

investeringsbudgetten na afloop van een 

investeringstijdvak 

10 jaar na laatste uitbetaling Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 13

55

47 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Overleggen met betrokken ministers over 

de beleidsprioriteiten voor de reconstructie 

van de onderscheiden gebieden

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

10

1

59 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Regelen van de eigendom van onroerende 

zaken in notariële akten voortvloeiende uit 

vastgestelde landinrichtingsplannen en 

ruilplannen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 34; art. 81

56.b

61 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Regelen van het tijdelijk gebruik van 

gronden in een blok uit een 

landinrichtingsplan

7 jaar dan wel 7 jaar na 

afloop van de overeenkomst

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 45

60

63 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Registreren van pachtovereenkomsten voor 

de vaststelling van ruilplannen uit 

landinrichtingsplannen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 65

2

55 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Sluiten van bestuursovereenkomsten met 

betrokken ministers over de doelen van het 

gebiedsgericht beleid en de daarvoor 

benodigde investeringsbudgetten

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 7

1

48 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Toekennen van schadevergoedingen aan 

belanghebbenden na vaststelling van 

reconstructieplannen of de uitwerkingen 

daarvan

7 jaar na eindbeslissing Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

30

54

58 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Uitbrengen van verslagen aan de betrokken 

minister over de voortgang van de 

uitvoering en de besteding van het 

investeringsbudget voor de inrichting van 

het landelijk gebied

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 12, lid 1

2

41 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Uitvoeren en coördineren van de uitvoering 

van inrichtingsplannen voor het landelijk 

gebied

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 709 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 36

56.b

709 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Uitvoeren en coördineren van de uitvoering 

van inrichtingsplannen voor het landelijk 

gebied

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 41 10 jaar Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 36

56

38 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Uitvoeren van reconstructieplannen en 

bevorderen van een gecoördineerde 

behandeling van aanvragen in het kader 

van de uitvoering 

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 708 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

37; art. 40

56.b
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708 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Uitvoeren van reconstructieplannen en 

bevorderen van een gecoördineerde 

behandeling van aanvragen in het kader 

van de uitvoering 

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 38 10 jaar Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

37; art. 40

56

43 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Vaststellen van inrichtingsplannen bij de 

uitvoering van de landinrichting

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 17

1

36 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Vaststellen van reconstructieplannen en 

uitwerkingen van reconstructieplannen voor 

concentratiegebieden

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

16

1

62 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Vaststellen van ruilplannen en lijsten van 

geldelijke regelingen voor blokken uit 

landinrichtingsplannen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 47

3

64 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Verlenen van ontheffingen van de 

bepalingen over gebruiksverboden van 

opstallen bij de uitvoering van 

reconstructieplannen

verleend Behoort bij nr. 711 3 jaar na vervallen Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

47, lid 3

52

711 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Verlenen van ontheffingen van de 

bepalingen over gebruiksverboden van 

opstallen bij de uitvoering van 

reconstructieplannen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 64 3 jaar na eindbeslissing Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

47, lid 3

52

1026 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Verlenen van vergunningen voor het in 

gebruik nemen van een groeve anders dan 

voor de winning van kalksteen of daaraan 

wijzigingen aan te brengen

verleend Behoort bij nr. 1027 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mijnbouwbesluit, art. 151 11

1027 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Verlenen van vergunningen voor het in 

gebruik nemen van een groeve anders dan 

voor de winning van kalksteen of daaraan 

wijzigingen aan te brengen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 1026 3 jaar na eindbeslissing Mijnbouwbesluit, art. 151 52

1028 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Verlenen van vergunningen voor het 

winnen van kalksteen

verleend Behoort bij nr. 1029 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mijnbouwbesluit, art. 146 5

1029 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Verlenen van vergunningen voor het 

winnen van kalksteen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 1028 3 jaar na eindbeslissing Mijnbouwbesluit, art. 146 52

877 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Verslag doen aan de betrokken minister 

omtrent de realisatie van de prestaties en 

de wijze waarop het investeringsbudget 

voor het gebiedsgericht beleid is besteed 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 7 

jaar i.v.m. financiële 

aangelegenheid

7 jaar Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 12, lid 3

1025 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Voorschrijven van maatregelen in geval van 

ernstige aantasting van de veiligheid met 

het oog op instorting die ontstaat of dreigt 

te ontstaan, bij gebruikmaking van een 

boorgat, tunnel, schacht of ander 

ondergronds werk

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; Niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Mijnbouwwet, art. 52, lid 4

60 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Wijzigen van de grenzen van een blok 

(blokgrenzen) die betrekking hebben op 

een ruilplan uit een landinrichtingsplan

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 44

94.b

871 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Zorgdragen voor de realisatie van 

gebiedsgericht beleid

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 872

10 jaar Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 2, lid 1

872 Gedeputeerde Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Zorgdragen voor de realisatie van 

gebiedsgericht beleid

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 871 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 2, lid 1

1
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946 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Aanwijzen van gemeenten of 

waterschappen die in het belang van een 

doelmatige handhaving een 

gemeenschappelijke regeling moeten 

treffen

7 jaar Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.8

46

937 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Adviseren aan betrokken bestuursorganen 

over het verlenen van 

omgevingsvergunningen

3 jaar Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 6.1; art. 6.3; art. 

6.4

18

647 Gedeputeerde Staten Milieu -1.823.3 Adviseren aan betrokken minister over 

aanvragen voor vergunningen voor 

opsporing en winning van delfstoffen en 

aardwarmte

3 jaar Mijnbouwwet, art. 16 18

644 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.321 Adviseren aan colleges van Burgemeester 

en Wethouders over gemeentelijke 

rioleringsplannen

3 jaar Wet milieubeheer, art. 4.23 18

657 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Adviseren aan gemeentebesturen over 

gemeentelijke milieubeleidsplannen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 10 jaar 

i.p.v. 3 jaar i.v.m. belang milieu

10 jaar Wet milieubeheer, art. 4.17

949 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Adviseren aan gemeenten over en leveren 

bijdragen aan het opstellen en uitvoeren 

van gemeentelijke plannen voor de 

luchtkwaliteit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Wet milieubeheer, art. 5.9, 

lid 3

650 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Adviseren aan het Rijk over nationaal 

milieubeleidsplannen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 10 jaar 

i.p.v. 3 jaar i.v.m. belang milieu

10 jaar Wet milieubeheer, art. 4.4

682 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Behandelen van aanwijzingen door de 

betrokken minister over een doelmatige 

handhaving

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.9

3

950 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Behandelen van gemeentelijke plannen 

voor de luchtkwaliteit en informeren van de 

betrokken minister over alle jaarlijks 

binnengekomen plannen

AFWIJKEND VAN 

SELECTELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, V 

10 jaar, te nemen maatregelen 

door bestuursorganen kunnen 

meerdere jaren belopen

10 jaar Wet milieubeheer, art. 5.9, 

lid 4

951 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Behandelen van gemeentelijke 

voortgangsrapportages over de voortgang 

van de uitvoering van de plannen voor de 

luchtkwaliteit en informeren van de 

betrokken minister over alle jaarlijks 

binnengekomen rapportages

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, V 

10 jaar, te nemen maatregelen 

door bestuursorganen kunnen 

meerdere jaren belopen

10 jaar Wet milieubeheer, art. 5.9, 

lid 5

643 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Behandelen van meldingen in het kader 

van uniforme bodemsaneringen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Besluit uniforme saneringen, 

art. 6

4

664 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.13 Behandelen van meldingen van ongewone 

voorvallen bij milieu-inrichtingen met 

nadelige gevolgen voor de bodem

zaken zonder grote nadelige 

gevolgen voor de bodem

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar vanwege belang milieu; 

Behoort bij nr. 665

10 jaar Wet milieubeheer, art. 17.2 52
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665 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.13 Behandelen van meldingen van ongewone 

voorvallen bij milieu-inrichtingen met 

nadelige gevolgen voor de bodem

zaken met grote nadelige 

gevolgen voor de bodem

Behoort bij nr. 664 blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet milieubeheer, art. 17.2 5

640 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Behandelen van meldingen van 

verontreiniging of aantasting van de bodem 

door handelingen alsmede het geven van 

aanwijzingen voor de te nemen 

maatregelen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet bodembescherming, 

art. 27

4

641 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Behandelen van meldingen voor het 

saneren van de (water)bodem of het 

verminderen of verplaatsen van 

verontreiniging in de (water)bodem 

alsmede het beoordelen van de hierbij 

horende saneringsonderzoeken, -plannen 

en -verslagen en het vaststellen of sprake 

is van ernstige verontreiniging

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet bodembescherming, 

art. 28; art. 29; art. 37 - art. 

39c

4

674 Gedeputeerde Staten Milieu -1.784.13 Behandelen van meldingen voor het tot 

ontbranding brengen van vuurwerk

3 jaar Vuurwerkbesluit, art. 3B.4 52

604 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Behandelen van milieuklachten al of niet via 

de mileuklachtencentrale

Klachten die leiden tot wijziging 

van de beleidslijn zijn blijvend te 

bewaren

3 jaar Wet milieubeheer, art. 18.2, 

lid 1c

43

609 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.13 Behandelen van PRTR-verslagen van 

industriële bedrijven met gegevens over 

hun afval, energie- en watergebruik en 

emissies naar lucht, water en bodem

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; : is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar vanwege belang milieu;

PRTR staat voor Pollutant 

Release and Transfer Register

10 jaar Wet milieubeheer, art. 12.20

679 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Behandelen van verzoeken voor het 

wijzigen of intrekken van (voorschriften 

van) omgevingsvergunningen

verleende wijzigingen of 

gehonoreerde verzoeken tot 

intrekking

Behoort bij nr. 760 10 jaar dan wel 10 jaar na 

vervallen van de geldigheid

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 2.29

52

760 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Behandelen van verzoeken voor het 

wijzigen of intrekken van (voorschriften 

van) omgevingsvergunningen

ingetrokken, niet verleende 

wijzigingen en niet 

gehonoreerde verzoeken of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 679 3 jaar na eindbeslissing Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 2.29

52.a

960 Gedeputeerde Staten Milieu -

1.777.311.1

Bepalen dat door exploitant van 

stortplaatsen financiële zekerheid wordt 

gesteld

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 68

7 jaar na vervallen Wet milieubeheer, art. 15.46

962 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Beslissen op verzoeken tot geheimhouding 

van milieu-informatie

Aangelegenheid behoort 

normaal gesproken bij andere 

zaak, bijvoorbeeld 

vergunningverlening

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 19.5 12

929 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Bevelen bij een onderzoeksgeval een nader 

onderzoek uit te voeren alsmede het treffen 

van beveiligingsmaatregelen bij ernstige 

verontreiniging

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet bodembescherming, 

art. 43

4

680 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Coördineren binnen de provincie van het 

stellen van regels voor een doelmatige 

handhaving

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 761 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.4

3

761 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Coördineren binnen de provincie van het 

stellen van regels voor een doelmatige 

handhaving

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: behoort 

bij nr. 680

10 jaar Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.4
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608 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.13 Coördineren en uitvoeren van de 

bestuursrechtelijke handhaving op de 

naleving van de bepalingen uit milieuwet- 

en -regelgeving

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 759

10 jaar Wet milieubeheer, art. 18.2 - 

art. 18.2i

759 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.13 Coördineren en uitvoeren van de 

bestuursrechtelijke handhaving op de 

naleving van de bepalingen uit milieuwet- 

en -regelgeving

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 608 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 18.2 - 

art. 18.2i

1

661 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.13 Coördineren van aanvragen van 

samenhangende beschikkingen voor 

eenzelfde inrichting

Het gaat hier niet om de 

vergunningverlening zelf

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

Wet milieubeheer, art. 14.1 - 

art. 14.5; Wet milieubeheer, 

art. 14.9

52

942 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Evalueren en rapporteren aan Provinciale 

Staten van behaalde doelen en resultaten 

van het handhavingsbeleid en de uitvoering 

daarvan

blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 7.7

2

681 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Geven van aanwijzingen aan colleges van 

Burgemeester en Wethouders en aan de 

dagelijkse besturen van waterschappen 

over de uitvoering van een doelmatige 

handhaving

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.7

658 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.321 Geven van aanwijzingen aan de 

gemeenteraad over de inhoud van 

gemeentelijke rioleringsplannen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 4.24

689 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Geven van aanwijzingen aan een 

bestuursorgaan ertoe strekkende dat een 

onderdeel van de beschikking op de 

aanvraag geen deel blijft uitmaken van de 

beschikking

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 3.13

3

943 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Instellen van overleggen tussen 

bestuursorganen in de provincie belast met 

handhaving

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.5

46.a

669 Gedeputeerde Staten Milieu -

1.777.311.1

Instemmen met nazorgplannen van 

gesloten stortplaatsen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 8.49 1

928 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Instemmen met nazorgplannen waarin 

beperkingen in het gebruik van de bodem 

zijn vastgelegd alsmede het nemen van de 

noodzakelijke maatregelen om de 

achtergebleven verontreiniging te 

beheersen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet bodembescherming, 

art. 39d, lid 3

4

922 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.4 Melden aan de betrokken minister op welke 

(delen van) provinciale wegen naar 

verwachting in het volgende kalenderjaar 

meer dan drie miljoen motorvoertuigen 

zullen passeren

3 jaar Wet geluidhinder, art. 116 18

659 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.311 Nemen van maatregelen voor de 

inzameling van bedrijfsafvalstoffen of 

gevaarlijke afvalstoffen

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering;

Behoort bij nr. 1002

10 jaar Wet milieubeheer, art. 

10.47, lid 2

1

1002 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.311 Nemen van maatregelen voor de 

inzameling van bedrijfsafvalstoffen of 

gevaarlijke afvalstoffen

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 659 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 

10.47, lid 2

1
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926 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Nemen van noodzakelijke maatregelen in 

geval van (dreigende) ernstige 

bodemverontreiniging na een ongewoon 

voorval

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Wet bodembescherming, 

art. 30

663 Gedeputeerde Staten Milieu -

1.777.311.1

Oprichten van een fonds ter bestrijding van 

de kosten of dekking van de financiële 

risico's van de zorg voor gesloten 

stortplaatsen al of niet samen met andere 

provincies

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet milieubeheer, art. 

15.47; art. 15.48

1

958 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.2 Opstellen van een Milieueffectrapportage MER die deel uitmaakt van 

een bestaande zaak

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; Een 

MER maakt meestal onderdeel 

uit van een andere zaak, de 

zaak van de MER wordt dan net 

zo lang bewaard als de zaak 

waarop het betrekking heeft;

Behoort bij nr. 1009

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

Wet milieubeheer, art. 7.2

1009 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.2 Opstellen van een Milieueffectrapportage MER die geen deel uitmaakt 

van een bestaande zaak

Behoort bij nr. 958 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 7.2 4

666 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Opstellen van jaarverslagen voor 

Provinciale Staten over de uitvoering van 

de bepalingen uit de Wet milieubeheer

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet milieubeheer, art. 21.1 2

613 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.4 Opstellen van programma's van 

maatregelen voor het saneren van 

industrielawaai

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet geluidhinder, art. 62 1

945 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Overleggen met andere bestuursorganen in 

de provincie belast met handhaving

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.5

956 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Rapporteren (jaarlijks) aan de betrokken 

minister over de voortgang en uitvoering 

van de nationale en provinciale 

programma's voor de luchtkwaliteit 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar vanwege belang milieu

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet milieubeheer, art. 5.14

936 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.31 Saneren van bedrijven met 

onaanvaardbaar plaatsgebonden risico

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Besluit externe veiligheid 

inrichtingen, art. 17; art. 18

12

660 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.13 Ter inzage leggen van 

vergunningaanvragen voor 

afvalvoorzieningen categorie A, gelegen in 

het buitenland die belangrijke nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor het milieu in 

Nederland

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 13.13 12

662 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Toekennen van vergoedingen voor 

gemaakte kosten of geleden schade die 

voortvloeien uit bepalingen van de 

provinciale milieuverordening

7 jaar na afwikkeling Wet milieubeheer, art. 

15.20; art. 15.21

54

953 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Toevoegen, vervangen of wijzigen van 

maatregelen uit het Nationaal programma 

luchtkwaliteit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet milieubeheer, art. 5.12, 

lid 12

933 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Uitvoeren van de bestuursrechtelijke 

handhaving van bepalingen uit de Wet 

bodembescherming

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor toezicht

10 jaar Wet bodembescherming, 

art. 95
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921 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Uitvoeren van metingen van de 

luchtkwaliteit

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet inzake de 

luchtverontreiniging, art. 59

2

645 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Uitvoeren van metingen voor de vaststelling 

van de omvang van emissies in lucht 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 5.19 9

615 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Uitvoeren van oriënterende onderzoeken, 

nadere onderzoeken en 

saneringsonderzoeken naar en saneren 

van ernstige verontreinigingen 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet bodembescherming, 

art. 48

4

939 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Uitwerken van het handhavingsbeleid in 

jaarlijkse uitvoeringsprogramma's

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 7.3

648 Gedeputeerde Staten Milieu -1.823.3 Vaststellen en innen van eenmalige 

afdrachten te betalen door 

vergunninghouders voor het winnen van 

koolwaterstoffen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 79) is 

opgerekt naar 7 jaar na 

eindbeslissing i.v.m. financiële 

aangelegenheid

7 jaar na eindbeslissing Mijnbouwwet, art. 78; art. 76

923 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.4 Vaststellen van actieplannen met het te 

voeren beleid om geluidsbelasting te 

beperken

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet geluidhinder, art. 122 1

611 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.4 Vaststellen van geluidsbelastingskaarten 

met betrekking tot geluidsbelasting voor 

woningen, geluidsgevoelige gebouwen, 

geluidsgevoelige terreinen en stille 

gebieden

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet geluidhinder, art. 118 3

938 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Vaststellen van handhavingsbeleid waarbij 

wordt aangegeven welke doelen worden 

gesteld en welke activiteiten worden 

uitgevoerd

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 7.2

1

667 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.4 Vaststellen van hogere grenswaarden voor 

vast te stellen of bestaande geluidszones 

en voor (de aanleg of reconstructie van) 

rijkswegen, provinciale wegen, 

hoofdspoorwegen en aangewezen 

regionale bedrijventerreinen

3 jaar na vervallen Wet geluidhinder, art. 48; 

art. 57; art. 110a

52

610 Gedeputeerde Staten Milieu -1.783 Vaststellen van inspectieprogramma's voor 

het uitvoeren van planmatige en 

systematische onderzoeken bij de daarvoor 

bedoelde inrichtingen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Besluit risico's zware 

ongevallen 1999, art. 24

1

954 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Vaststellen van provinciale plannen voor de 

luchtkwaliteit bij overschrijding van de 

grenswaarden

Zie voor PS nr. 955 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet milieubeheer, art. 5.13 1

935 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.31 Vaststellen van veiligheidscontouren voor 

inrichtingen of gebieden met inrichtingen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Besluit externe veiligheid 

inrichtingen, art. 14

3

652 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Vaststellen, wijzigen en intrekken van 

provinciaal milieuprogramma's

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet milieubeheer, art. 4.14 1
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930 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Vergoeden van schades aan 

belanghebbenden in geval van nadeel bij 

de uitvoering van bodemonderzoeken of 

het nemen van noodzakelijke maatregelen

7 jaar na afwikkeling Wet bodembescherming, 

art. 73; art. 74

54

931 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verhalen van de kosten van 

(sanerings)onderzoeken en saneringen op 

de veroorzakers van de ernstige 

verontreiniging

7 jaar na afwikkeling Wet bodembescherming, 

art. 75

54

646 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.321 Verlenen of intrekken van ontheffingen aan 

gemeenten in het kader van de 

gemeentelijke zorgplicht voor inzameling en 

transport van afvalwater

verleend Behoort bij nr. 727 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet milieubeheer, art. 10.33 52

727 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.321 Verlenen of intrekken van ontheffingen aan 

gemeenten in het kader van de 

gemeentelijke zorgplicht voor inzameling en 

transport van afvalwater

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 646 3 jaar na eindbeslissing Wet milieubeheer, art. 10.33 52

614 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verlenen van bijdragen aan gemeenten 

voor de aankoop van grond, woning of 

recht op de grond of woning in geval van 

ernstige verontreiniging

10 jaar na laatste uitbetaling Wet bodembescherming, 

art. 82 - art. 83

55

668 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verlenen van bijdragen aan gemeenten 

voor het uitvoeren van bodemsaneringen of 

bodemonderzoek

verleend Behoort bij nr. 730 10 jaar na laatste uitbetaling Besluit financiële bepalingen 

bodemsanering, art. 9

55

730 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verlenen van bijdragen aan gemeenten 

voor het uitvoeren van bodemsaneringen of 

bodemonderzoek

ingetrokken, niet verleed of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 668 3 jaar na eindbeslissing Besluit financiële bepalingen 

bodemsanering, art. 9

55.a

676 Gedeputeerde Staten Milieu -1 Verlenen van omgevingsvergunningen verleend AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Behoort bij nr. 677

10 jaar na vervallen Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 3.1; art. 3.3; art. 

3.4

677 Gedeputeerde Staten Milieu -1 Verlenen van omgevingsvergunningen ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 676 3 jaar na eindbeslissing Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 3.1; art. 3.3; art. 

3.4

52

642 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verlenen van ontheffingen van regels die 

gesteld zijn bij algemene maatregel van 

bestuur in het belang van de bescherming 

van de bodem

verleend Behoort bij nr. 726 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet bodembescherming, 

art. 51; art. 65 - art. 67; art. 

90; art. 94

52

726 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verlenen van ontheffingen van regels die 

gesteld zijn bij algemene maatregel van 

bestuur in het belang van de bescherming 

van de bodem

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 642 3 jaar na eindbeslissing Wet bodembescherming, 

art. 51; art. 65 - art. 67; art. 

90; art. 94

52

653 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verlenen van ontheffingen voor het lozen 

van vloeistoffen in de bodem

verleend Behoort bij nr. 728 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Lozingenbesluit 

bodembescherming, art. 25

52

728 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verlenen van ontheffingen voor het lozen 

van vloeistoffen in de bodem

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 653 3 jaar na eindbeslissing Lozingenbesluit 

bodembescherming, art. 25

52

606 Gedeputeerde Staten Milieu -

1.777.311.1

Verlenen van ontheffingen voor het storten 

buiten een inrichting of voor het op of in de 

bodem brengen van ongevaarlijke 

afvalstoffen

verleend Behoort bij nr. 607 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet milieubeheer, art. 10.63 52

607 Gedeputeerde Staten Milieu -

1.777.311.1

Verlenen van ontheffingen voor het storten 

buiten een inrichting of voor het op of in de 

bodem brengen van ongevaarlijke 

afvalstoffen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

3 jaar na eindbeslissing Wet milieubeheer, art. 10.63 52
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671 Gedeputeerde Staten Milieu -1.784.13 Verlenen van vergunningen voor het tot 

ontbranding brengen van vuurwerk

verleend Behoort bij nr. 672 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Vuurwerkbesluit, art. 3B.1 - 

3B.3

52

672 Gedeputeerde Staten Milieu -1.784.13 Verlenen van vergunningen voor het tot 

ontbranding brengen van vuurwerk

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 671 3 jaar na eindbeslissing Vuurwerkbesluit, art. 3B.1 - 

3B.3

52

678 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Verlenen van verklaringen van geen 

bedenking tegen het verlenen van 

omgevingsvergunningen door een ander 

bestuursorgaan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 2.27; Besluit 

omgevingsrecht, art. 6.6 - 

6.8

932 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.212 Verslag doen aan de betrokken minister 

over de uitvoering van de Wet 

bodembescherming en de voortgang van 

de uitvoering van bodemsaneringsoperaties

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet bodembescherming, 

art. 87a

4

961 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Verstrekken van informatie over de 

openbare verantwoordelijkheden en 

functies alsmede de openbare diensten die 

verleend worden met betrekking tot het 

milieu

3 jaar Wet milieubeheer, art. 19.1c 7

947 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Verzoeken aan het bevoegd gezag een 

beschikking te geven tot oplegging van een 

last onder bestuursdwang, oplegging van 

een last onder dwangsom of intrekking van 

een vergunning of ontheffing

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO), 

art. 5.20

948 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Voorbereiden van milieubeleidsplannen Zie voor de vaststelling door PS 

nr. 651

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet milieubeheer, art. 4.10 1

940 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Zorgdragen voor een adequate 

uitvoeringsorganisatie en voor voldoende 

middelen voor de uitvoering van de 

handhaving

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering;

Behoort bij nr. 941

10 jaar Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 7.4 - art. 7.6

941 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.1 Zorgdragen voor een adequate 

uitvoeringsorganisatie en voor voldoende 

middelen voor de uitvoering van de 

handhaving

Beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 940 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Besluit omgevingsrecht 

(BOR), art. 7.4 - art. 7.6

1

959 Gedeputeerde Staten Milieu -

1.777.311.1

Zorgdragen voor maatregelen zodat 

gesloten stortplaatsen geen nadelige 

gevolgen voor het milieu veroorzaken

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 8.50 4

952 Gedeputeerde Staten Milieu -1.777.211 Zorgdragen voor tijdige uitvoering van 

maatregelen zoals beschreven in het 

Nationaal programma luchtkwaliteit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Wet milieubeheer, art. 5.12, 

lid 9

469 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Aanvragen van gegevens of bescheiden 

dan wel het vorderen van inzage in 

zakelijke gegevens en bescheiden van het 

Faunafonds

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Flora- en faunawet, art. 97

441 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Aanwijzen of intrekken van de aanwijzing 

van plaatsen als beschermde leefomgeving 

voor beschermde inheemse planten en / of 

dieren

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Flora- en faunawet, art. 19; 

art. 24 - art. 25

4

Versie 27 oktober 2013
26



Selectielijst voor archiefbescheiden van provinciale organen 2013

Selectie

nummer

Archiefvormer Hoofdonderwerp Classificatie

code

Selectiebeschrijving Deelbeschrijving Toelichting op beschrijving Bewaartermijn Wettelijke kader Sel. lijst 

2005

447 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.823.16 Aanwijzen van ambtenaren voor het 

toezicht op de naleving van de bepalingen 

uit de Flora- en faunawet

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 7 

jr. i.v.m. mogelijke financiële 

aspecten 

7 jaar na afloop van de 

aanstelling

Flora- en faunawet, art. 104

456 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.2 Aanwijzen van landschapsgezichten als 

beschermde landschapsgezichten

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 23

1

472 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.823.51 Aanwijzen van voor verzuring gevoelige 

gebieden in de ecologische hoofdstructuur

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ammoniak en 

veehouderij, art. 2

1

867 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Adviseren aan de betrokken minister over 

het benoemen of ontslaan van leden van 

het Faunafonds

3 jaar Flora- en faunawet, art. 86, 

lid 1

18

870 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Adviseren aan de betrokken minister over 

het treffen van noodzakelijke voorzieningen 

indien het Faunafonds zijn taken 

verwaarloosd

3 jaar Flora- en faunawet, art. 98 18

453 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Adviseren van de betrokken minister bij de 

voorbereiding van natuurbeleidsplannen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 10 jaar 

i.p.v. 3 jaar i.v.m. geldigheid 

plan van 8 jaar

10 jaar Natuurbeschermingswet 

1998, art. 7

461 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Behandelen en ter inzage leggen van 

jaarverslagen van faunabeheereenheden 

met informatie over de uitvoering van 

faunabeheerplannen en de wijze waarop 

van verleende ontheffingen gebruik is 

gemaakt

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Flora- en faunawet, art. 69

869 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Behandelen van financiële verslagen van 

het Faunafonds

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 3 jaar 

i.p.v. 1 jaar (cat. 40), bij V na 1 

jaar is vergelijking met 

voorgaande jaren niet mogelijk

3 jaar Flora- en faunawet, art. 91

459 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Behandelen van kennisgevingen van en het 

vaststellen van voorschriften voor het 

verrichten van handelingen in beschermde 

leefomgevingen

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Flora- en faunawet, art. 26 52

444 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.827.1 Bekendmaken in het Provinciaal Blad van 

begrenzingen van werkgebieden van een 

wildbeheereenheid

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Flora- en faunawet, art. 65, 

lid 10

1

868 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Benoemen van adviseurs bij het 

Faunafonds

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

Flora- en faunawet, art. 86, 

lid 3

34.a

465 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Benoemen van adviseurs in het bestuur 

van het Faunafonds 

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

Flora- en faunawet, art. 86, 

lid 3

34.a

442 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.827.1 Bepalen dat aangewezen personen of 

categorieën van personen de stand van 

beschermde inheemse diersoorten, andere 

diersoorten of verwilderde dieren kunnen 

beperken

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 52

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Flora- en faunawet, art. 67

454 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Beperken van de toegang tot beschermde 

natuurmonumenten, Natura 2000-gebieden 

of delen daarvan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 52

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 20

12
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448 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Erkennen van samenwerkingsverbanden 

van jachthouders als 

faunabeheereenheden

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 449 3 jaar na eindbeslissing Flora- en faunawet, art. 29 52

449 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Erkennen van samenwerkingsverbanden 

van jachthouders als 

faunabeheereenheden

verleend Behoort bij nr. 448 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Flora- en faunawet, art. 29 52

470 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.765.11 Erkennen van samenwerkingsverbanden 

van weidevogelbeschermers 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Flora- en faunawet, art. 60 11

467 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Goedkeuren van begrotingen van het 

Faunafonds

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

7 jaar na eindbeslissing Flora- en faunawet, art. 90

432 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.2 Goedkeuren van beheersplannen en 

inrichtingsplannen van nationale 

landschapsparken

3 jaar na vervallen Regeling aanwijzing 

nationale parken, art. 4

98

433 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Goedkeuren van besluiten van 

gemeenteraden tot vaststelling van de 

grenzen van de bebouwde kom of kommen 

van gemeenten op grond van de Boswet

3 jaar na vervallen Boswet, art. 1 98

466 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Goedkeuren van bestuursreglementen van 

het Faunafonds

3 jaar na vervallen Flora- en faunawet, art. 88 98

450 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Goedkeuren van faunabeheerplannen 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Flora- en faunawet, art. 30 98

457 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Instellen en samenstellen van een 

schadebeoordelingscommissie voor het 

toekennen van schadevergoedingen in het 

kader van natuurbeheer

instellen commissie Behoort bij nr. 762 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 32

46.a

762 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Instellen en samenstellen van een 

schadebeoordelingscommissie voor het 

toekennen van schadevergoedingen in het 

kader van natuurbeheer

samenstellen commissie Behoort bij nr. 457 1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 32

34.a

473 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Nemen van maatregelen om de 

verslechtering van de kwaliteit van de voor 

stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-

gebieden te voorkomen en de in de 

beheerplannen beschreven resultaten te 

verwezenlijken

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 19ke

1

471 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.765.11 Onderzoeken van de effecten van het 

zoeken en rapen van kievietseieren en de 

beschermingsactiviteiten voor de populatie 

kievieten in de provincie

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Regeling zoeken, rapen en 

beschermen van 

kievietseieren Flora -en 

faunawet, art. 6

2

440 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Opleggen van een last onder 

bestuursdwang, al of niet op verzoek van 

de betrokken minister, ter handhaving van 

de bepalingen in de 

Natuurbeschermingswet 1998

blijvend bewaren criterium 6: 

bijzondere 

(tijds)omstandigheden of 

incidenten

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 57

52

451 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Sluiten van de jacht voor een bepaalde tijd 

in (delen van) de provincie in verband met 

bijzondere weersomstandigheden met oog 

op de instandhouding van het wild

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

3 jaar Flora- en faunawet, art. 46

460 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Toekennen van schadevergoedingen aan 

belanghebbenden voor geleden schade als 

gevolg van bepalingen in de Flora- en 

faunawet

7 jaar na eindbeslissing Flora- en faunawet, art. 28 54
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434 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.11 Toezenden van ingebrachte zienswijzen en 

advies aan de betrokken minister over de 

aanwijzing van natuurmonumenten als 

beschermde natuurmonumenten

bewaarniveau ligt bij het Rijk 3 jaar Natuurbeschermingswet 

1998, art. 11 

18

455 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Treffen van maatregelen in beschermde 

natuurmonumenten en Natura 2000-

gebieden om het natuurschoon of de 

natuurwetenschappelijke betekenis ervan 

te herstellen of te behouden

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 21

1

458 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Uitbrengen van zienswijzen aan de 

betrokken minister bij het verlenen van 

vergunningen in het kader van 

natuurbescherming

3 jaar Natuurbeschermingswet 

1998, art. 44

18

865 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Uitvoeren van de handhaving van de 

bepalingen uit de Natuurbeschermingswet 

1998 door daartoe aangewezen 

ambtenaren

zaken met betrekking tot de 

uitvoering van de 

handhaving

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Natuurbeschermingswet 

1998, art. 49

866 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Uitvoeren van de handhaving van de 

bepalingen uit de Natuurbeschermingswet 

1998 door daartoe aangewezen 

ambtenaren

zaken met betrekking tot 

aanstellen ambtenaren

1 jaar na afloop van de 

aanstelling

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 49

34.a

439 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.11 Vaststellen en wijzigen van beheerplannen 

voor beschermde natuurmonumenten en 

beheerplannen voor Natura 2000-gebieden 

na overleg met betrokkenen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 17 - art. 19b

1

468 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van bijdragen aan het Faunafonds 10 jaar na laatste uitbetaling Flora- en faunawet, art. 96 55

445 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van ontheffingen van bepalingen 

uit de Flora- en faunawet

verleend Behoort bij nr. 446 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Flora- en faunawet, art. 68; 

art. 74 a; art. 60, lid 1

52

446 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van ontheffingen van bepalingen 

uit de Flora- en faunawet

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 445 3 jaar na eindbeslissing Flora- en faunawet, art. 68; 

art. 74 a; art. 60, lid 1

52

452 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van ontheffingen voor bepaalde 

termijn van de verplichting tot vaststelling 

van grenzen van de bebouwde kom of 

kommen van gemeenten op grond van de 

Boswet

verleend Behoort bij nr. 712 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Boswet, art. 1 52

712 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van ontheffingen voor bepaalde 

termijn van de verplichting tot vaststelling 

van grenzen van de bebouwde kom of 

kommen van gemeenten op grond van de 

Boswet

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 452 3 jaar na eindbeslissing Boswet, art. 1 52

864 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van schadevergoedingen voor 

geleden schade bij de aanwijzing van 

beschermde natuurgebieden of de 

rechtsgevolgen daarvan

7 jaar na afwikkeling Natuurbeschermingswet 

1998, art. 31

54

463 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bepaalde middelen waarmee dieren 

mogen worden gevangen of gedood

verleend Behoort bij nr. 464 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Flora- en faunawet, art. 72 52

464 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bepaalde middelen waarmee dieren 

mogen worden gevangen of gedood

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 463 3 jaar na eindbeslissing Flora- en faunawet, art. 72 52
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437 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van vergunningen voor het mogen 

uitvoeren van projecten en andere 

handelingen in Natura 2000-gebieden

verleend Behoort bij nr. 438 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 19d

52

438 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verlenen van vergunningen voor het mogen 

uitvoeren van projecten en andere 

handelingen in Natura 2000-gebieden

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 437 3 jaar na eindbeslissing Natuurbeschermingswet 

1998, art. 19d

52

435 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.11 Verlenen van vergunningen voor het 

verrichten van handelingen in beschermde 

natuurmonumenten

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 436 3 jaar na eindbeslissing Natuurbeschermingswet 

1998, art. 16

52

436 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.11 Verlenen van vergunningen voor het 

verrichten van handelingen in beschermde 

natuurmonumenten

verleend Behoort bij nr. 435 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Natuurbeschermingswet 

1998, art. 16

52

462 Gedeputeerde Staten Natuur en landschap -1.854.1 Verschaffen van alle inlichtingen aan de 

betrokken minister over relevante 

aangelegenheden uit de Flora- en faunawet

3 jaar Flora- en faunawet, art. 71 18

52 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851.24 Adviseren aan de minister inzake 

voortzetting bekostiging van een bijzondere 

school in het (voortgezet) speciaal 

onderwijs in afwijking van de 

leerlingennorm 

3 jaar Wet op de expertisecentra, 

art. 147

18

53 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851 Behandelen van meldingen van 

schoolbesturen over het opheffen van 

scholen

1 jaar Besluit bekostiging WEC, 

art. 4; Bekostigingsbesluit 

W.V.O., art. 2

40

32 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851 Beslissen in geschillen met betrekking tot 

het gebruik van schoolgebouwen  of -

terreinen van niet door gemeenten in stand 

gehouden scholen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 76 u; Wet op 

de expertisecentra, art. 108; 

Wet op het primair 

12

50 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851.2 Beslissen in geschillen tussen gemeenten 

en besturen van bijzondere scholen voor 

voortgezet gewoon lager onderwijs en 

uitgebreid lager onderwijs over 

terugbetaling van niet vervallen 

waarborgsommen of de niet vervallen 

gedeelten daarvan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

vergelijk cat. 49

7 jaar na eindbeslissing Overgangswet W.V.O., art. 

43

37 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851 Beslissen op administratieve beroepen over 

beschikkingen van voorschotten of van 

uitkeringen van overschrijdingsbedragen 

aan niet door gemeenten in stand 

gehouden scholen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 49) is 

opgerekt naar 7 jaar na 

eindbeslissing om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar na eindbeslissing Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 96 k; Wet op 

de expertisecentra, art. 141; 

Wet op het primair 

42 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851.24 Goedkeuren van besluiten van 

gemeenteraden over (vrijwillige) opheffing 

van openbare scholen voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

7 jaar na eindbeslissing Wet op de expertisecentra, 

art. 148; art. 149

51 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851.2 Opdracht geven aan Burgemeester en 

Wethouders een verzoek te doen aan de 

minister om voor een door hem te bepalen 

tijd toe te staan een openbare school in 

stand te houden of een bijzondere school te 

bekostigen indien niet wordt voldaan aan 

de leerlingennorm

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 108, lid 5

Versie 27 oktober 2013
30



Selectielijst voor archiefbescheiden van provinciale organen 2013

Selectie

nummer

Archiefvormer Hoofdonderwerp Classificatie

code

Selectiebeschrijving Deelbeschrijving Toelichting op beschrijving Bewaartermijn Wettelijke kader Sel. lijst 

2005

39 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851.2 Vaststellen welke gemeentelijke scholen 

voor voortgezet onderwijs uit de provincie 

gedurende reeds een jaar niet meer 

voldoen aan de voor hen geldende normen 

van aantallen leerlingen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 108, lid 4

34 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851 Verlenen van ontheffingen van de 

verplichting tot het geven van onderwijs in 

de Friese taal en cultuur in de provincie 

Friesland 

verleend Behoort bij nr. 35 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 11e; Wet op 

het primair onderwijs, art. 9

52

35 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851 Verlenen van ontheffingen van de 

verplichting tot het geven van onderwijs in 

de Friese taal en cultuur in de provincie 

Friesland 

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 34 3 jaar na eindbeslissing Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 11e; Wet op 

het primair onderwijs, art. 9

52

30 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851 Verlenen van ontslag of het opleggen van 

disciplinaire straffen en schorsingen aan 

(con)rectoren, (adjunct-)directeuren of 

leraren van openbare scholen die tevens lid 

zijn van de raad van de gemeente die de 

school in stand houdt

zaken met betrekking tot 

ontslag

Behoort bij nr. 714 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 43; Wet op de 

expertisecentra, art. 55; Wet 

op het primair ond

12

714 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851 Verlenen van ontslag of het opleggen van 

disciplinaire straffen en schorsingen aan 

(con)rectoren, (adjunct-)directeuren of 

leraren van openbare scholen die tevens lid 

zijn van de raad van de gemeente die de 

school in stand houdt

zaken met betrekking tot 

disciplinaire straffen of 

schorsingen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: behoort 

bij nr. 30

10 jaar Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 43; Wet op de 

expertisecentra, art. 55; Wet 

op het primair ond

29 Gedeputeerde Staten Onderwijs -1.851.2 Zorgdragen voor voldoende scholen in het 

voortgezet openbaar onderwijs door 

Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente op te dragen een aanvraag bij de 

betrokken minister in te dienen om een 

openbare school voor bekostiging in 

aanmerking te brengen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet op het voortgezet 

onderwijs, art. 67

1

342 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Aanwijzen en bekendmaken van locaties in 

oppervlaktewater met de functie van 

zwemwater

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 10 

b, lid 1 - 2

349 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Aanzeggen aan rechthebbenden om het 

aanbrengen en instandhouden van tekens 

te gedogen op gronden en gebouwen waar 

gezwommen wordt 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

3 jaar na eindbeslissing Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 24

763 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.111 Adviseren aan de betrokken minister over 

verordeningen voor het aanleggen of 

uitbreiden van begraafplaatsen op het 

grondgebied van een andere gemeente

3 jaar Wet op de lijkbezorging, art. 

36

18

347 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Behandelen van de resultaten van 

onderzoeken naar de hoedanigheid van het 

zwem- en badwater

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 10 

a

346 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Behandelen van meldingen tot het 

oprichten, wijzigen of uitbreiden van 

badinrichtingen alsmede het doen van 

mededeling hiervan aan het betrokken 

college van Burgemeester en Wethouders

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 3 

jaar na vervallen van de 

badinrichtingen

3 jaar na vervallen Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 10
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341 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Bekendmaken van de kwaliteit van het 

zwemwater van aangewezen 

badinrichtingen en zwemgelegenheden 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

3 jaar Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 10 

ca

351 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Bepalen dat houders van zwem- of 

badinrichting onderzoeken laten verrichten 

naar de kwaliteit van het zwem- en 

badwater

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

3 jaar Besluit hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 12; 

art. 37; art. 38

796 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.1 Bepalen van voorwaarden voor het 

aanleggen of uitbreiden van bijzondere 

begraafplaatsen op verzoek van één van de 

betrokken partijen

3 jaar Wet op de lijkbezorging, art. 

40

44

799 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.1 Beslissen op administratieve beroepen 

tegen besluiten van Burgemeester en 

Wethouders over bewaarplaatsen van 

asbussen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 49) is 

opgerekt naar 7 jaar na 

eindbeslissing om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar na eindbeslissing Wet op de lijkbezorging, art. 

64

520 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.111 Beslissen op administratieve beroepen 

tegen besluiten van gemeenteraden of 

Burgemeesters en Wethouders over 

bijzondere begraafplaatsen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 49) is 

opgerekt naar 7 jaar na 

eindbeslissing om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar na eindbeslissing Wet op de lijkbezorging, art. 

42

348 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Instellen van jaarlijks uit te voeren 

onderzoeken naar de veiligheid bij het 

zwemmen op hiervoor aangewezen locaties 

en het bekendmaken van de resultaten van 

deze onderzoeken

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 10 

d

345 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Sluiten van badinrichtingen of andere 

plaatsen die worden gebruikt voor het 

zwemmen, danwel het instellen van 

zwemverboden of het afgeven van 

negatieve zwemadviezen hiervoor als voor 

de gezondheid of de veiligheid van de 

bezoekers gevaar dreigt

3 jaar na eindbeslissing Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 10 

b, lid 5; art. 11, lid 1

52

340 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Vaststellen van nadere voorschriften voor in 

de provincie gelegen badinrichtingen in het 

belang van de hygiëne en veiligheid, al of 

niet na verzoek van de inspecteur

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 7; 

art. 8

3

521 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.111 Vaststellen van schadeloosstellingen in 

verband met teniet gaan van het recht tot 

begraven

7 jaar na eindbeslissing Wet op de lijkbezorging, art. 

45, lid 2

54

517 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.111 Vaststellen van verordeningen voor het 

aanleggen of uitbreiden van 

begraafplaatsen op het grondgebied van 

een andere gemeente

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet op de lijkbezorging, art. 

36

3

343 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Verlenen van ontheffingen van 

voorschriften van de Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden 

verleend Behoort bij nr. 344 3 jaar na vervallen Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 5

52
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344 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Verlenen van ontheffingen van 

voorschriften van de Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden 

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 343 3 jaar na eindbeslissing Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 5

52

519 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.111 Verlenen van tijdelijke ontheffingen aan 

gemeenten van de verplichting voor het 

hebben van een gemeentelijke 

begraafplaats

verleend Behoort bij nr. 715 3 jaar na vervallen Wet op de lijkbezorging, art. 

33

52

715 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.111 Verlenen van tijdelijke ontheffingen aan 

gemeenten van de verplichting voor het 

hebben van een gemeentelijke 

begraafplaats

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 519 3 jaar na eindbeslissing Wet op de lijkbezorging, art. 

33

52

797 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.1 Verlenen van vergunningen voor het 

uitgraven van grond op gesloten 

begraafplaatsen dieper dan 50 cm 

verleend Behoort bij nr. 798 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet op de lijkbezorging, art. 

46

52

798 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.1 Verlenen van vergunningen voor het 

uitgraven van grond op gesloten 

begraafplaatsen dieper dan 50 cm 

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 797 3 jaar na eindbeslissing Wet op de lijkbezorging, art. 

46

52

518 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.776.111 Verlengen van de termijn voor het ruimen 

van graven op begraafplaatsen

3 jaar na vervallen Wet op de lijkbezorging, art. 

36

52

350 Gedeputeerde Staten Openbare gezondheid -1.771.31 Verplichten van houders van zwem- of 

badinrichtingen tot het wijzigen, aanvullen 

of opnieuw uitvoeren van risicoanalyses ter 

preventie van legionellabesmetting alsmede 

het nemen van maatregelen hiertegen

3 jaar na eindbeslissing Besluit hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, art. 2 a 

- art. 2 d

376 Gedeputeerde Staten Openbare orde en 

veiligheid

-1.783 Behandelen van veiligheidsrapporten van 

inrichtingen alsmede het doorzenden ervan 

naar de betrokken minister, het betrokken 

college van Burgemeester en Wethouders 

en de betrokken veiligheidsregio

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Besluit risico's zware 

ongevallen 1999, art. 15

52

717 Gedeputeerde Staten Openbare orde en 

veiligheid

-1.783 Nemen van besluiten dat een 

veiligheidsrapport van een inrichting geen 

betrekking heeft op een in die inrichting 

aanwezige stof omdat die stof geen gevaar 

voor een zwaar ongeval kan opleveren

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Besluit risico's zware 

ongevallen 1999, art. 10

52

398 Gedeputeerde Staten Openbare orde en 

veiligheid

-1.782.1 Opstellen en beheren van geografische 

kaarten waarop de in de veiligheidsregio's 

aanwezige risico's zijn aangeduid

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet veiligheidsregio's, art. 

45

2

795 Gedeputeerde Staten Openbare orde en 

veiligheid

-1.759.32 Verlenen van volmacht aan strandvonders 

om gevonden zaken onderhands te 

verkopen

3 jaar Wet op de strandvonderij, 

art. 18

52

1 Gedeputeerde Staten Openbare zedelijkheid -1.761.111 Verlenen en intrekken van vergunningen 

voor het uitoefenen door gemeenten van 

een horecabedrijf of slijtersbedrijf 

verleend Behoort bij nr. 2 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Drank- en horecawet, art. 

37, lid a

52.c

2 Gedeputeerde Staten Openbare zedelijkheid -1.761.111 Verlenen en intrekken van vergunningen 

voor het uitoefenen door gemeenten van 

een horecabedrijf of slijtersbedrijf 

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 1 3 jaar na eindbeslissing Drank- en horecawet, art. 

37, lid a

52

4 Gedeputeerde Staten Openbare zedelijkheid -1.761.111 Verlenen en intrekken van vergunningen 

voor het uitoefenen door gemeenten van 

een horecabedrijf of slijtersbedrijf 

door GS ingetrokken 

vergunningen na verstoring 

van openbare orde

7 jaar na eindbeslissing Drank- en horecawet, art. 

37, lid a

52
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91 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.82 Aangaan van overeenkomsten met 

diensten voor arbozorg ter ondersteuning 

en verbetering van arbeidsomstandigheden 

van ambtenaren

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar na afloop van de 

overeenkomst

Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. E.1

79 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.23 Aangaan, wijzigen en beëindigen van 

arbeidsovereenkomsten met tijdelijk 

personeel

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, hoofdstuk H

73

88 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.17 Behandelen van aanvragen in het kader 

van de Individuele Keuzemogelijkheden 

Arbeidsvoorwaarden regeling provincies 

(IKAP-regeling provincies)

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar na vervallen IKAP-regeling provincies

84 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.836.88 Behandelen van aanvragen voor deelname 

aan de levensloopregeling provincies

EB 20110520: of moeten deze 

bewaard blijven tot na 

opzegging van de 

levensloopregeling?

7 jaar na vervallen Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. D.10

78.1

86 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.07.355 Behandelen van aanvragen voor het 

gebruik van dienstauto's door ambtenaren

1 jaar  GEEN 78.2

93 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.861.1 Behandelen van aanvragen voor 

opleidingen en trainingen van ambtenaren 

en overige medewerkers

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. F.10

78.1

95 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.23 Benoemen, ontslaan en detacheren van 

ambtenaren alsmede het tussentijds 

wijzigen van functies en rechtspositie

ambtenaren die niet met 

gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 1007 10 jaar na vertrek uit dienst Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, hoofdstuk B

74

1007 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.23 Benoemen, ontslaan en detacheren van 

ambtenaren alsmede het tussentijds 

wijzigen van functies en rechtspositie

ambtenaren die mogelijk 

met gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 95;

Te bepalen in overleg met de 

afdelingen personeelszaken. Te 

denken is aan kantonniers, 

technische dienst, 

bedrijfsbrandweer, milieu-

inspecteurs

110 jaar na geboortedatum Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, hoofdstuk B

74.a

105 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.173 Betalen van heffingen voor de scholing en 

vorming van leden van de 

ondernemingsraad

7 jaar Wet op de 

ondernemingsraden, art. 46 

a

62

82 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.24 Houden van periodieke 

planningsgesprekken, 

voortgangsgesprekken, 

evaluatiegesprekken en 

beoordelingsgesprekken met provinciale 

ambtenaren of andere personeelsleden

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 

verslaglegging van functioneren 

hoeft niet tot 10 jaar na 

uitdiensttreding (cat. 74) te 

worden bewaard  7 jaar i.v.m. 

mogelijke financiële gevolgen

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. F.7

104 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.173 Instellen en opheffen van een 

ondernemingsraad

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de 

ondernemingsraden, art. 2

46.a

99 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.82 Inventariseren en evalueren van risico's van 

de arbeid van werknemers

100 jaar Arbeidsomstandighedenwet, 

art. 5

2

85 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.741.82 Opleggen en/of uitvoeren van loonbeslag 7 jaar na afwikkeling Ambtenarenwet, art. 116 78.1

87 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.33 Opleggen van de verplichting aan 

ambtenaren te wonen in of nabij hun plaats 

van tewerkstelling

ambtenaren die niet met 

gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 1006 10 jaar na vertrek uit dienst Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. F.5

74
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1006 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.33 Opleggen van de verplichting aan 

ambtenaren te wonen in of nabij hun plaats 

van tewerkstelling

ambtenaren die mogelijk 

met gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 87;

Te bepalen in overleg met de 

afdelingen personeelszaken. Te 

denken is aan kantonniers, 

technische dienst, 

bedrijfsbrandweer, milieu-

inspecteurs

110 jaar na geboortedatum Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. F.5

74.a

89 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.312 Opleggen van disciplinaire maatregelen 

aan ambtenaren

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. G.4

103 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.173 Overleggen met de ondernemingsraad en 

onderdeelcommissies

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de 

ondernemingsraden, art. 23

25.a

106 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.172 Overleggen met vakorganisaties van 

overheidspersoneel (Georganiseerd 

Overleg)

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Ambtenarenwet, art. 125

92 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.823 Registreren van bedrijfsongevallen en 

beroepsziekten alsmede het melden 

hiervan aan de Arbeidsinspectie en / of de 

Arbodienst

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijn afgestemd op 

max. leeftijd personeel

100 jaar Arbeidsomstandighedenwet, 

art. 9

9

108 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.74 Toekennen, wijzigen en intrekken van 

toelagen en vergoedingen aan ambtenaren 

en andere personeelsleden

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, hoofdstuk D

78.1

97 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.741 Uitbetalen van salarissen aan ambtenaren 

en andere personeelsleden

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. C.2

75

81 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.233 Uitvoeren van assessments en/of 

psychologische onderzoeken voor 

provinciale ambtenaren of andere 

personeelsleden

1 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. B.3

76

101 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.824 Uitvoeren van maatregelen met betrekking 

tot ziekte, verzuim en (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid van ambtenaren en 

andere personeelsleden

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 768 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, hoofdstuk E

768 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.824 Uitvoeren van maatregelen met betrekking 

tot ziekte, verzuim en (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid van ambtenaren en 

andere personeelsleden

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 101

10 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, hoofdstuk E

100 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.394 Uitvoeren van maatregelen ter bevordering 

van de integriteit van ambtenaren

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 767 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. F.1

767 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.394 Uitvoeren van maatregelen ter bevordering 

van de integriteit van ambtenaren

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 100

10 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. F.1

109 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.82 Uitvoeren van preventieve maatregelen 

voor ambtenaren en andere 

personeelsleden op het gebied van 

arbeidsomstandigheden

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 769 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Arbeidsomstandighedenwet, 

art. 3; art. 6; art. 8
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769 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.82 Uitvoeren van preventieve maatregelen 

voor ambtenaren en andere 

personeelsleden op het gebied van 

arbeidsomstandigheden

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 109

10 jaar Arbeidsomstandighedenwet, 

art. 3; art. 6; art. 8

107 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.07.355.511 Vaststellen en wijzigen van 

functiebeschrijvingen en 

functiewaarderingen 

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Procedureregeling 

methodische 

functiewaardering provincies

1

110 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08 Vaststellen van beleid en regelingen of 

voorschriften voor de arbeidsvoorwaarden 

van ambtenaren en overige 

personeelsleden

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Ambtenarenwet, art. 125 1

96 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.822.21 Vaststellen van lijsten met functies 

waarvoor een medische keuring bij 

aanstelling of functiewijziging vereist is

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. E.2

2

90 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.8 Vaststellen van sociaal jaarverslagen blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet op de 

ondernemingsraden, art. 31 

b

2

78 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.28 Verlenen en wijzigen van (deeltijd)ontslag 

wegens FPU

ambtenaren die niet met 

gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 1004 10 jaar na vertrek uit dienst Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. B.12

74

1004 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.28 Verlenen en wijzigen van (deeltijd)ontslag 

wegens FPU

ambtenaren die mogelijk 

met gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 78;

Te bepalen in overleg met de 

afdelingen personeelszaken. Te 

denken is aan kantonniers, 

technische dienst, 

bedrijfsbrandweer, milieu-

inspecteurs

110 jaar na geboortedatum Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. B.12

74.a

83 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.35 Verlenen van algemeen of buitengewoon 

verlof voor ambtenaren en andere 

personeelsleden

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, hoofdstuk D

78.1

720 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.742.58 Verlenen van een overlijdensuitkering aan 

nabestaanden van ambtenaren

7 jaar na afwikkeling Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. B.15

78.1

98 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.972 Verlenen van gratificaties of andere 

incidentele beloningen aan ambtenaren of 

andere personeelsleden voor uitzonderlijke 

prestaties of bijzondere inzet 

7 jaar Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling 

provincies, art. C.9; art, 

C.10; art. C.19 

78.1

80 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.211 Verstrekken van getuigschriften aan 

provinciale ambtenaren of andere 

personeelsleden

ambtenaren die niet met 

gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 1005 10 jaar na vertrek uit dienst  GEEN 74

1005 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.211 Verstrekken van getuigschriften aan 

provinciale ambtenaren of andere 

personeelsleden

ambtenaren die mogelijk 

met gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nr. 80;

Te bepalen in overleg met de 

afdelingen personeelszaken. Te 

denken is aan kantonniers, 

technische dienst, 

bedrijfsbrandweer, milieu-

inspecteurs

110 jaar na geboortedatum  GEEN 74.a
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94 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.237 Werven en selecteren van ambtenaren en 

andere personeelsleden

niet-benoemden AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "na 

indiensttreding wel benoemde" 

(cat. 77) is praktisch niet 

uitvoerbaar in digitale 

werkomgeving; 

Behoort bij nrs. 721 en 1008

1 jaar  GEEN

721 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.237 Werven en selecteren van ambtenaren en 

andere personeelsleden

ambtenaren die niet met 

gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nrs. 94 en 1008 10 jaar na vertrek uit dienst  GEEN 74

1008 Gedeputeerde Staten Personeelsaangelegenh

eden

.08.237 Werven en selecteren van ambtenaren en 

andere personeelsleden

ambtenaren die mogelijk 

met gevaarlijke stoffen of 

arbeidsomstandigheden in 

aanraking zijn gekomen

Behoort bij nrs. 94 en 721;

Te bepalen in overleg met de 

afdelingen personeelszaken. Te 

denken is aan kantonniers, 

technische dienst, 

bedrijfsbrandweer, milieu-

inspecteurs

110 jaar na geboortedatum  GEEN 74.a

773 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.352.65 Behandelen van accountantsverklaringen 

over de controle van de provinciale 

jaarrekeningen en jaarverslagen

Zie voor PS nr. 772 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 217 2

805 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Benoemen, schorsen en ontslaan van een 

provinciale archiefinspecteur

10 jaar na vertrek uit dienst Archiefwet 1995, art. 28, lid 

2

74

282 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.36 Betalen van belastingen en heffingen op 

basis van wet- en regelgeving van andere 

overheden.

7 jaar  GEEN 62.a

289 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Bouwen, verbouwen, inrichten en in stand 

houden van voldoende en doelmatige 

archiefruimten

zaken met 

(beleids)bepalende 

documenten (o.a. 

opzichtersdagboeken, 

bestekken, verslagen)

Behoort bij nr. 770; Zie voor 

CdK nr. 288

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Archiefbesluit 1995, art. 13 57.a

770 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Bouwen, verbouwen, inrichten en 

instandhouden van voldoende en 

doelmatige archiefruimten

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 289; zie voor CdK 

nr. 722

10 jaar Archiefbesluit 1995, art. 13 86

308 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.36 Het doen van opgaaf van compensabele 

BTW

7 jaar Wet op het BTW-

compensatiefonds, art. 9

62.a

292 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.22 Ontwerpen en laten vaststellen van 

selectielijsten voor provinciale archieven

Zie voor CdK nr. 294 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Archiefwet 1995, art. 5 3

771 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Ontwikkelen en onderhouden van een 

kwaliteitssysteem waaraan het beheer van 

archiefbescheiden getoetst kan worden

Zie voor CdK nr. 772 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Archiefregeling, art. 16 3

296 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.22 Opstellen en onderhouden van overzichten 

van archiefbescheiden geordend voor de 

daarvoor geldende ordeningsstructuur 

alsmede het opstellen van 

metagegevensschema's

Zie voor CdK nr. 295 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Archiefregeling, art. 18; art 

19

2

299 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Overbrengen van archiefbescheiden die 

voor bewaring in aanmerking komen naar 

een archiefbewaarplaats 

Zie voor CdK nr. 298 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Archiefwet 1995, art. 12; 

Archiefbesluit 1995, art. 9

11
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300 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Stellen van beperkingen aan de 

openbaarheid van overgedragen 

archiefbescheiden door de zorgdrager, het 

opheffen ervan of ten aanzien van een 

verzoeker het buiten toepassing laten ervan

Zie voor CdK nr. 301 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Archiefwet 1995, art. 15, lid 

1 - lid 3

12

984 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.151 Treffen van voorzieningen op basis van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen, na 

gemeentelijke herindeling, indien de 

deelnemers aan een regeling deze niet 

binnen de gestelde termijn hebben 

getroffen

zaken waarbij Burgemeester 

en Wethouders betrokken 

zijn

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering

10 jaar Wet algemene regels 

herindeling, art. 41

305 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.83 Uitvoeren van toezicht op het beheer van 

provinciale archiefbescheiden door 

archiefinspecteurs

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Archiefwet 1995, art. 28, lid 

1

2

285 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.281 Verantwoorden aan de minister over 

uitkeringen uit het Provinciefonds

Verantwoording vindt plaats 

door toezenden jaarrekening en -

verslag en 

acoountantsverklaring

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Financiele- verhoudingswet, 

art. 17a

62.c

302 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Vervangen van archiefbescheiden door 

reproducties

Zie voor CdK nr. 304 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Archiefwet 1995, art. 7 1

297 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Vervreemden van archiefbescheiden aan 

andere zorgdragers

Zie voor CdK nr. 723 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Archiefwet 1995, art. 8 12

806 Gedeputeerde Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Voorstellen doen aan de betrokken minister 

omtrent het beheer van provinciale 

archiefbescheiden in 

rijksarchiefbewaarplaatsen

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Archiefwet 1995, art. 29 1

896 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Behandelen en beoordelen van aanvragen 

voor de vergoeding van planschade naar 

aanleiding van planologische besluiten 

alsmede het aanwijzen van adviseurs 

daarbij

7 jaar na afwikkeling Besluit ruimtelijke ordening, 

art. 6.1.3.1; art. 6.1.3.2

54

495 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.212 Behandelen van verzoeken van 

Burgemeester en Wethouders om een 

openbaar lichaam te verplichten een 

vergoeding te verlenen aan gemeenten 

voor ontstane hogere kosten na het op 

verzoek van het openbaar lichaam 

opnemen van bepalingen in 

bestemmingsplannen of inpassingsplannen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar i.v.m. verplichting

10 jaar Wet ruimtelijke ordening, 

art. 6.8

509 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.212 Geven van aanwijzingen aan de 

gemeenteraad dat een bepaald onderdeel 

geen deel blijft uitmaken van een 

vastgesteld bestemmingsplan

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 3.8, lid 6

3

496 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.212 Geven van aanwijzingen aan de 

gemeenteraad om binnen een daarbij te 

bepalen termijn een bestemmingsplan vast 

te stellen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 4.2

503 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.212 Inbrengen van zienswijzen op ontwerp-

bestemmingsplannen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet ruimtelijke ordening, 

art. 3.8, lid 1
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497 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Nemen van beslissingen op een niet (tijdig) 

genomen of te wijzigen besluit door 

bestuursorganen anders dan die van het 

Rijk

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 3.34

1

504 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.212 Overleggen en adviseren over voorontwerp-

projectbesluiten en voorontwerp-

bestemmingsplannen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Besluit ruimtelijke ordening, 

art. 3.1.1; art. 5.1.1

501 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731 Uitbrengen aan Provinciale Staten van een 

jaarlijks verslag over het gevoerde beleid bij 

de uitvoering van de hoofdstukken 3, 3a en 

4 van de Wet ruimtelijke ordening

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 10.1

2

900 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Verslag doen aan Provinciale Staten van 

het door Gedeputeerde Staten gevoerde 

beleid bij de uitvoering van de hoofdstukken 

3, 3a en 4 van de Wet ruimtelijke ordening 

alsmede de verlening van 

omgevingsvergunningen als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c en g, van 

de WABO

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 10.1

2

889 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening .07.351.11 Voorlopig aanwijzen van gronden waarop 

een voorkeursrecht rust voor aankoop 

ervan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

3 jaar Wet voorkeursrecht 

gemeenten, art. 9a

513 Gedeputeerde Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Vorderen van medewerking bij de 

coördinatie van besluiten als onderdeel van 

het provinciaal ruimtelijk beleid

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 3.33, lid 2

317 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Aanwijzen van categorieën besluiten en 

goedkeuren van die besluiten van 

gemeenten die in het kader van een 

herindeling opgeheven worden 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar mits 3 

jaar na vervallen" (cat. 98) is 

hier opgerekt naar 7 jaar om 

meer eenduidigheid te krijgen in 

de bewaartermijnen

7 jaar Wet algemene regels 

herindeling, art. 21

991 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Aanwijzen van gemeenten waarvan de 

besturen of burgemeesters een 

gemeenschappelijke regeling moeten 

aangaan, wijzigen, opheffen of moeten 

toetreden of uittreden indien een 

zwaarwegend openbaar belang dat vereist

regelingen tussen 

gemeentebesturen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Zie voor regelingen uitsluitend 

tussen burgemeesters nr. 992

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 99

996 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Afgeven van verklaringen van geen 

bezwaar bij toetreding, uittreding of 

opheffing van plusregio's ingesteld op basis 

van gemeenschappelijke regeling

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: vergelijk 

cat 52, bewaarniveau verklaring 

bij gemeenten

3 jaar Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 110

318 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.18 Behandelen of voor kennisgeving 

aannemen van jaarrekeningen en 

jaarverslagen van gemeenten

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar Gemeentewet, art. 200
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852 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Behandelen van jaarrekeningen en 

jaarverslagen van waterschappen al dan 

niet aangevuld met een indemniteitsbesluit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar Waterschapswet, art. 107

988 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Benoemen van een tijdelijke secretaris en 

tijdelijke griffier bij de instelling van een 

nieuwe gemeente

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene regels 

herindeling, art. 61

3

989 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Beslissen op geschillen tussen besturen 

van deelnemende gemeenten van 

gemeenschappelijke regelingen of tussen 

besturen van een of meer gemeenten en 

het bestuur van het openbaar lichaam of 

het gemeenschappelijk orgaan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

vergelijk cat. 49

7 jaar na eindbeslissing Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 28

998 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Geven van aanwijzingen aan de besturen 

van plusregio's indien deze tekort schieten 

in de uitoefening of uitvoering van hun 

taken of bevoegdheden

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 116

987 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Geven van aanwijzingen aan gemeenten 

over de voortzetting van het comptabel 

beheer in verband met de overgang van 

gebieden bij gemeentelijke herindeling

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene regels 

herindeling, art. 47

850 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Geven van aanwijzingen aan het dagelijks 

bestuur van waterschappen om gevraagde 

informatie van voldoende kwaliteit aan 

derden aan te leveren over begroting en 

rekening

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterschapswet, art. 98a, 

lid 3

325 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.7 Geven van aanwijzingen aan lagere 

overheden om maatregelen te nemen ten 

einde het renterisico op het begrotingstotaal 

te verminderen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet financiering decentrale 

overheden, art. 6, lid 2

328 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.75 Geven van aanwijzingen aan lagere 

overheden om maatregelen te treffen om te 

voldoen aan de kasgeldlimiet alsmede het 

verlenen van toestemming voor het doen 

van nieuwe kortlopende geldleningen indien 

het herstelplan (nog) niet is goedgekeurd 

danwel uitgevoerd 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet financiering decentrale 

overheden, art. 4, lid 3

315 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.64 Geven van toestemming aan gemeenten 

tot het aangaan van verplichtingen, indien 

een begroting of begrotingswijziging niet is 

goedgekeurd

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

7 jaar Gemeentewet, art. 208

316 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.571 Goedkeuren van besluiten van 

Burgemeester en Wethouders tot oprichting 

van en deelneming in privaatrechtelijke 

rechtspersonen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar;

7 jaar Gemeentewet, art. 160

978 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Goedkeuren van herindelingsregelingen 

(grenscorrecties) van gemeenten op basis 

van vrijwillige herindeling alsmede het 

toezenden ervan aan de betrokken minister

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene regels 

herindeling, art. 5, lid 3

3
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990 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Goedkeuren van het aangaan en wijzigen 

van of het intreden tot of uittreden uit 

gemeenschappelijke regelingen van 

waterschappen

3 jaar na vervallen Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 50h; art. 50k

98

320 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.622 Goedkeuren van plannen van lagere 

overheden om bij langere overschrijding 

van de kasgeldlimieten deze op te lossen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar Wet financiering decentrale 

overheden, art. 4, lid 2

326 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.7 Goedkeuren van plannen van lagere 

overheden om te voldoen aan de 

renterisiconorm alsmede het verlenen van 

toestemming voor het aangaan van vaste 

schulden, indien een plan (nog) niet is 

goedgekeurd of uitgevoerd

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar Wet financiering decentrale 

overheden, art. 6, lid 3

324 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.822.21 Goedkeuren van reglementen voor de 

bedrijfsvoering van gemeentelijke of 

gemeenschappelijke kredietbanken

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar Wet op het 

consumentenkrediet, art. 7

314 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.11 Goedkeuren, behandelen of voor 

kennisgeving aannemen van begrotingen 

en begrotingswijzigingen van lagere 

overheden

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar Gemeentewet, art. 191; art 

203; Waterschapswet, art. 

101; Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen

319 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.65 Instellen van onderzoeken naar het beheer 

en de inrichting van de financiële 

organisatie van gemeenten

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Gemeentewet, art. 215 2

854 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Instellen van onderzoeken naar het beheer 

en de inrichting van de financiële 

organisatie van waterschappen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterschapswet, art. 109 2

313 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352 Kennisnemen van verordeningen van 

gemeenten met regels voor het financiële 

beleid, beheer en organisatie en de 

controle daarop alsmede verordeningen 

met regels voor onderzoek naar de 

doelmatigheid en de doeltreffendheid van 

het gevoerde bestuur

1 jaar Gemeentewet, art. 214 40

849 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Nemen van besluiten indien het dagelijks 

bestuur van een waterschap gevorderde 

besluiten, vastgelegd in wet- en 

regelgeving, niet of onvoldoende zelf neemt

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterschapswet, art. 60 12

997 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Opleggen van een gemeenschappelijke 

regeling voor een plusregio aan 

gemeentebesturen indien gemeenten niet 

zelf tot een regeling zijn gekomen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 114

12
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993 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Opleggen van gemeenschappelijke 

regelingen aan gemeentebesturen of 

burgemeesters indien niet voldaan wordt 

aan de aanwijzing daartoe op grond van 

artikel 99 van de wet

regelingen tussen 

gemeentebesturen

Zie voor regelingen uitsluitend 

tussen burgemeesters nr. 994

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 100

12

995 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.23 Uitnodigen van gemeentebesturen om een 

Plusregio in te stellen op basis van een 

gemeenschappelijke regeling

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 104

323 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Vaststellen van de bedragen van 

verrekeningen bij gemeentelijke herindeling 

danwel grenscorrectie tussen gemeenten

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 7 

jr. i.v.m. mogelijke financiële 

aspecten

7 jaar Wet algemene regels 

herindeling. art. 50

853 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Vaststellen van jaarrekeningen dan wel 

indemniteitsbesluiten van waterschappen 

indien zij dit niet zelf of niet naar behoren 

hebben gedaan

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterschapswet, art. 107a 12

329 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.7 Verlenen van ontheffingen aan lagere 

overheden van de verplichting om te 

voldoen aan de renterisiconorm

verleend Behoort bij nr. 777 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet financiering decentrale 

overheden, art. 6, lid 5

52

777 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.7 Verlenen van ontheffingen aan lagere 

overheden van de verplichting om te 

voldoen aan de renterisiconorm

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 329 3 jaar na eindbeslissing Wet financiering decentrale 

overheden, art. 6, lid 5

52

333 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Verlenen van ontheffingen van de 

verplichting tot het benoemen van leden 

van het dagelijks bestuur van 

waterschappen uit de leden van het 

algemeen bestuur

verleend Behoort bij nr. 779 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Waterschapswet, art. 41 52

779 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Verlenen van ontheffingen van de 

verplichting tot het benoemen van leden 

van het dagelijks bestuur van 

waterschappen uit de leden van het 

algemeen bestuur

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 333 3 jaar na eindbeslissing Waterschapswet, art. 41 52

321 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.516 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het aangaan van overeenkomsten door 

gemeenteraadsleden met de gemeente of 

namens de gemeente met derden

verleend Behoort bij nr. 774 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Gemeentewet, art. 15 52

774 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.516 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het aangaan van overeenkomsten door 

gemeenteraadsleden met de gemeente of 

namens de gemeente met derden

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 321 3 jaar na eindbeslissing Gemeentewet, art. 15 52

332 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het aangaan van overeenkomsten door 

leden van het algemeen bestuur van een 

waterschap met het waterschap of namens 

het waterschap met derden

verleend Behoort bij nr. 778 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Waterschapswet, art. 33 52

778 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het aangaan van overeenkomsten door 

leden van het algemeen bestuur van een 

waterschap met het waterschap of namens 

het waterschap met derden

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 332 3 jaar na eindbeslissing Waterschapswet, art. 33 52
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322 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.526 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het aangaan van overeenkomsten door 

wethouders met de gemeente of namens 

de gemeente met derden 

verleend Behoort bij nr. 775 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Gemeentewet, art. 41 52

775 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.526 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het aangaan van overeenkomsten door 

wethouders met de gemeente of namens 

de gemeente met derden 

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 322 3 jaar na eindbeslissing Gemeentewet, art. 41 52

327 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.622 Verlenen van tijdelijke ontheffingen aan 

lagere overheden van de verplichting te 

voldoen aan de kasgeldlimieten

verleend Behoort bij nr. 776 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet financiering decentrale 

overheden, art. 4, lid 5

52

776 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.352.622 Verlenen van tijdelijke ontheffingen aan 

lagere overheden van de verplichting te 

voldoen aan de kastgeldlimieten

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 327 3 jaar na eindbeslissing Wet financiering decentrale 

overheden, art. 4, lid 5

52

331 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Vernietigen van besluiten dan wel niet-

schriftelijke beslissingen van 

waterschapsbesturen die gericht zijn op 

enig rechtsgevolg

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterschapswet, art. 156 12

851 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Verstrekken van informatie aan derden 

over de begroting en jaarrekening van 

waterschappen indien het dagelijks bestuur 

nalatig hierin is

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 3 jaar 

i.p.v. 1 jaar (cat. 40), bij V na 1 

jaar is vergelijking met 

voorgaande jaren niet mogelijk

3 jaar Waterschapswet, art. 98a, 

lid 4

980 Gedeputeerde Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Voorbereiden van de vaststelling van 

herindelingsregelingen (grenscorrecties) en 

herindelingsadviezen (wijziging 

gemeentelijke indeling)

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene regels 

herindeling, art. 8, lid 1 - lid 4

3

412 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.2 Aanbesteden van concessies voor 

openbaar vervoer

gegunde zaken AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: behoort 

bij nr. 780

7 jaar na afloop van de 

overeenkomst

Wet personenvervoer 2000, 

art. 44

780 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.2 Aanbesteden van concessies voor 

openbaar vervoer

niet gegunde zaken Behoort bij nr. 412 7 jaar Wet personenvervoer 2000, 

art. 44

818 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.111 Aanbrengen of verwijderen van 

verkeerstekens langs vaarwegen

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Scheepvaartverkeerswet, 

art. 5

89

844 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Aangaan van bestuurlijke overeenkomsten 

met het oog op de uitvoering van verkeers- 

en vervoersplannen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Planwet verkeer en vervoer, 

art. 12

11

408 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811 Aangaan van overeenkomsten met andere 

overheden tot het overdragen of 

overnemen van eigendom en/of beheer 

en/of onderhoud van wegen, bruggen en 

tunnels

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet herverdeling 

wegenbeheer, art. 5; art.6

59

814 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.111 Aanwijzen van (delen van) vaarwegen 

waarop sneller dan 20 km gevaren mag 

worden of waarop waterskiën mogelijk is

3 jaar na vervallen Binnenvaartpolitiereglement, 

art. 8.06

89

910 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Aanwijzen van gevallen waarin militair 

luchtverkeer wordt toegelaten op de 

luchthavens

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet luchtvaart, art. 8.51 3

827 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.812.112 Adviseren aan de betrokken minister over 

de aanleg van een lokale spoorweg of 

tramweg of de uitoefening van de dienst 

daarop

3 jaar Locaalspoor- en 

tramwegwet, art. 2

18

909 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Adviseren aan de betrokken minister over 

luchtvaartroutes en luchtvaartprocedures

3 jaar Wet luchtvaart, art. 8.50 18
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839 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Afleggen van financiële verantwoording aan 

de betrokken minister over de besteding 

van de uitkeringen van het Rijk voor het 

verkeer-en vervoerbeleid van provincie, 

(inter)gemeentelijke overheden en 

waterschappen

7 jaar Wet brede doeluitkering 

verkeer en vervoer, art. 10

62

421 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Beheren en onderhouden van provinciale 

wegen, bermen en voorzieningen in wegen

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 781 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wegenwet, art. 15

781 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Beheren en onderhouden van provinciale 

wegen, bermen en voorzieningen in wegen

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 421 7 jaar Wegenwet, art. 15 85

823 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Bepalen dat het onderhoud van een weg 

die door de provincie wordt onderhouden 

ten laste van een gemeente wordt gebracht 

waarin de weg is gelegen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

bewaartermijnen 

overeenkomstig cat. 52

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wegenwet, art. 19

515 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Beslissen op administratieve beroepen 

tegen weigering van gemeenteraden om 

wegen een openbare bestemming te geven 

of om wegen aan het openbaar verkeer te 

onttrekken 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 49) is 

opgerekt naar 7 jaar na 

eindbeslissing om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen

7 jaar na eindbeslissing Wegenwet, art. 5; art. 11

837 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Besteden en verdelen van uitkeringen van 

het Rijk (brede doeluitkering) voor de 

voorbereiding en de uitvoering van het 

verkeer- en vervoerbeleid van provincie, 

(inter)gemeentelijke overheden en 

waterschappen

10 jaar na laatste uitbetaling Wet brede doeluitkering 

verkeer en vervoer, art. 2

55

901 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Deelnemen aan het Regionaal overleg 

luchthaven Schiphol

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

3 jaar Wet luchtvaart, art. 8.34

821 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Geven van aanwijzingen aan besturen van 

waterschappen en Burgemeester en 

Wethouders van gemeenten om op buiten 

de bebouwde kom gelegen wegen een 

verkeersbesluit te nemen en uit te voeren

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wegenverkeerswet 1994, 

art. 19

843 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Geven van aanwijzingen aan gemeenten 

over de inhoud van gemeentelijke verkeers- 

en vervoersplannen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Planwet verkeer en vervoer, 

art. 11

415 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811 Goedkeuren of voor kennisgeving 

aannemen van de overdracht van het 

onderhoud van wegen door gemeenten of 

waterschappen aan andere gemeenten of 

waterschappen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

7 jaar Wegenwet, art. 18a

836 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.21 Informeren van consumentenorganisaties 

over de resultaten van maatregelen die het 

belang van de reizigers raken

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

10 jaar Wet personenvervoer 2000, 

art. 28

399 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.32 Nemen van verkeersbesluiten voor 

provinciale wegen

3 jaar na vervallen Wegenverkeerswet 1994, 

art. 18

89

834 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.112 Opheffen van veerrechten tegen 

schadeloosstelling

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Verenwet, art. 18 12
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918 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Opleggen van bestuurlijke boetes bij 

overtreding van bepalingen van de Wet 

luchtvaart

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet luchtvaart, art. 11.23

826 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.812.112 Opleggen van een last onder 

bestuursdwang ter handhaving van de Wet 

aanleg locaalspoor- en tramwegen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet aanleg locaalspoor- en 

tramwegen, art. 10

12

842 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Opleggen van een verplichting aan 

gemeenten tot het vaststellen van een 

gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, 

indien het gemeentebestuur nalatig is in het 

opstellen ervan

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Planwet verkeer en vervoer, 

art. 9

915 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Opstellen van geluidsbelastingkaarten en 

actieplannen bij geluidshinder

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet luchtvaart, art. 8a.49 3

822 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Toekennen van een openbare bestemming 

aan wegen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wegenwet, art. 4 11

912 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Toekennen van schadevergoedingen aan 

belanghebbenden op grond van de 

gevolgen van het Luchthavenbesluit

7 jaar na afwikkeling Wet luchtvaart, art. 8.56 54

911 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Uitbrengen van verslagen aan de betrokken 

minister over de milieuaspecten en indien 

van toepassing de externe-

veiligheidsaspecten vanwege het 

luchthavenluchtverkeer

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Wet luchtvaart, art. 8.55 2

418 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811 Vaststellen van de grenzen van de 

bebouwde kom van een gemeente

3 jaar na vervallen Wegenwet, art. 27 98

838 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Vaststellen van jaarlijkse 

bestedingsplannen voor de besteding van 

uitkeringen van het Rijk voor het verkeer- 

en vervoerbeleid van provincie, 

(inter)gemeentelijke overheden en 

waterschappen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet brede doeluitkering 

verkeer en vervoer, art. 6

1

409 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -

1.811.121.1

Vaststellen van wegenleggers van 

gemeenten en het wijzigen daarvan

3 jaar na vervallen Wegenwet, art. 35; art. 39 98

830 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.112 Vaststellen, aanvullen of verduidelijken van 

tarieven voor overzetveren indien tarieven 

ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn

3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Verenwet, art. 9, lid 2 90

831 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.112 Verlenen van machtigingen aan 

gerechtigden om veergelden te verhogen

verleend Behoort bij nr. 832 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Verenwet, art. 9, lid 3 52

832 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.112 Verlenen van machtigingen aan 

gerechtigden om veergelden te verhogen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 831 3 jaar na eindbeslissing Verenwet, art. 9, lid 3 52

404 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Verlenen van ontheffingen en vrijstellingen 

van regels uit het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990

verleend Behoort bij nr. 405 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990, art. 

87

52

405 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Verlenen van ontheffingen en vrijstellingen 

van regels uit het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 404 3 jaar na eindbeslissing Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990, art. 

87

52

428 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.2 Verlenen van ontheffingen of vrijstellingen 

van geboden of verboden aangegeven door 

verkeerstekens op provinciale vaarwegen

verleend Behoort bij nr. 429 3 jaar na vervallen Scheepvaartverkeerswet, 

art. 7

52
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429 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.2 Verlenen van ontheffingen of vrijstellingen 

van geboden of verboden aangegeven door 

verkeerstekens op provinciale vaarwegen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 428 3 jaar na eindbeslissing Scheepvaartverkeerswet, 

art. 7

52

916 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

met een luchtvaartuig op te stijgen of te 

landen van terreinen, anders dan van of op 

een luchthaven

verleend Behoort bij nr. 917 3 jaar na vervallen Wet luchtvaart, art. 8a.51 52

917 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

met een luchtvaartuig op te stijgen of te 

landen van terreinen, anders dan van of op 

een luchthaven

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 916 3 jaar na eindbeslissing Wet luchtvaart, art. 8a.51 52

815 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.111 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

op het varen met schepen van te grote 

afmeting, op het verbod op het nemen van 

ligplaats en op het verbod op plankzeilen

verleend Behoort bij nr. 816 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Binnenvaartpolitiereglement, 

art. 9.02 - art. 9.06

52

816 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.111 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

op het varen met schepen van te grote 

afmeting, op het verbod op het nemen van 

ligplaats en op het verbod op plankzeilen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 815 3 jaar na eindbeslissing Binnenvaartpolitiereglement, 

art. 9.02 - art. 9.06

52

812 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.783.1 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

op het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

provinciale vaarwegen

verleend Behoort bij nr. 813 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen, art. 28

52

813 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.783.1 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

op het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

provinciale vaarwegen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 812 3 jaar na eindbeslissing Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen, art. 28

52

907 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

te bouwen boven een bepaalde hoogte in 

de omgeving van luchthavens

verleend Behoort bij nr. 908 3 jaar na vervallen Wet luchtvaart, art. 8.47 52

908 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

te bouwen boven een bepaalde hoogte in 

de omgeving van luchthavens

ingetrokken, niet verleend of 

fictief geweigerd

Behoort bij nr. 907 3 jaar na eindbeslissing Wet luchtvaart, art. 8.47 52

400 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.754.51 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het houden van wedstrijden op 

provinciale wegen, gemeentewegen en 

waterschapswegen

verleend Behoort bij nr. 401 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wegenverkeerswet 1994, 

art. 148

52

401 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.754.51 Verlenen van ontheffingen van het verbod 

tot het houden van wedstrijden op 

provinciale wegen, gemeentewegen en 

waterschapswegen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 400 3 jaar na eindbeslissing Wegenverkeerswet 1994, 

art. 148

52

406 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.21 Verlenen van ontheffingen van het 

Voertuigreglement

verleend Behoort bij nr. 407 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Voertuigreglement, art. 7.1 52

407 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.21 Verlenen van ontheffingen van het 

Voertuigreglement

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 406 3 jaar na eindbeslissing Voertuigreglement, art. 7.1 52

402 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Verlenen van ontheffingen van regels in de 

Wegenverkeerswet 1994

verleend Behoort bij nr. 403 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wegenverkeerswet 1994, 

art. 149

52

403 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Verlenen van ontheffingen van regels in de 

Wegenverkeerswet 1994

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 402 3 jaar na eindbeslissing Wegenverkeerswet 1994, 

art. 149

52

419 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.22 Verlenen van ontheffingen van 

verbodsbepalingen van de Regeling 

voertuigen

verleend Behoort bij nr. 420 3 jaar na vervallen Regeling voertuigen, art. 9.1 52

420 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.22 Verlenen van ontheffingen van 

verbodsbepalingen van de Regeling 

voertuigen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 419 3 jaar na eindbeslissing Regeling voertuigen, art. 9.1 52
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835 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.21 Verlenen van subsidies aan vervoerders 

van personen

10 jaar na laatste uitbetaling Wet personenvervoer 2000, 

art. 22

55

423 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.12 Verlenen van toestemming voor het 

organiseren van evenementen in, aan of 

boven provinciale vaarwegen alsmede het 

behandelen van meldingen daarover

verleend Behoort bij nr. 424 3 jaar na vervallen Binnenvaartpolitiereglement, 

art. 1.23

52

424 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.12 Verlenen van toestemming voor het 

organiseren van evenementen in, aan of 

boven provinciale vaarwegen alsmede het 

behandelen van meldingen daarover

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 423 3 jaar na eindbeslissing Binnenvaartpolitiereglement, 

art. 1.23

52

824 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.812.112 Verlenen van vergunningen voor het 

aanleggen of instandhouden van een 

spoorweg op wegen in de provincie

verleend Behoort bij nr. 825 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet aanleg locaalspoor- en 

tramwegen, art. 2

52

825 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.812.112 Verlenen van vergunningen voor het 

aanleggen of instandhouden van een 

spoorweg op wegen in de provincie

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 824 3 jaar na eindbeslissing Wet aanleg locaalspoor- en 

tramwegen, art. 2

52

425 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.2 Verlenen van vergunningen voor het 

uitvoeren van bijzondere transporten op 

provinciale vaarwegen

verleend Behoort bij nr. 426 3 jaar na vervallen Binnenvaartpolitiereglement, 

art. 1.21

52

426 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.813.2 Verlenen van vergunningen voor het 

uitvoeren van bijzondere transporten op 

provinciale vaarwegen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 425 3 jaar na eindbeslissing Binnenvaartpolitiereglement, 

art. 1.21

52

905 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Verlenen van vrijstellingen in bijzondere 

gevallen van hetgeen geregeld is in het 

Luchtvaartbesluit dan wel het in bijzondere 

gevallen vervangen van grenswaarden voor 

geluid

verleend Behoort bij nr. 906 3 jaar na vervallen Wet luchtvaart, art. 8.46 52

906 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Verlenen van vrijstellingen in bijzondere 

gevallen van hetgeen geregeld is in het 

Luchtvaartbesluit dan wel het in bijzondere 

gevallen vervangen van grenswaarden voor 

geluid

ingetrokken, niet verleend of 

fictief geweigerd

Behoort bij nr. 905 3 jaar na eindbeslissing Wet luchtvaart, art. 8.46 52

410 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.2 Verlenen, wijzigen of intrekken van 

concessies voor openbaar vervoer, anders 

dan per trein

verleend, gewijzigd of van 

provinciewege ingetrokken

Behoort bij nr. 411 3 jaar na vervallen Wet personenvervoer 2000, 

art. 20

52

411 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.2 Verlenen, wijzigen of intrekken van 

concessies voor openbaar vervoer, anders 

dan per trein

ingetrokken door aanvrager, 

niet verleend of fictieve 

weigering

Behoort bij nr. 410 3 jaar na eindbeslissing Wet personenvervoer 2000, 

art. 20

52

430 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.2 Verlenen, wijzigen of intrekken van 

ontheffingen voor het verrichten van 

openbaar vervoer in een gebied waarvoor 

geen concessie is verleend

verleend, gewijzigd of van 

provinciewege ingetrokken

Behoort bij nr. 431 3 jaar na vervallen Wet personenvervoer 2000, 

art. 29

52

431 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.2 Verlenen, wijzigen of intrekken van 

ontheffingen voor het verrichten van 

openbaar vervoer in een gebied waarvoor 

geen concessie is verleend

ingetrokken door aanvrager, 

niet verleend of fictieve 

weigering

Behoort bij nr. 430 3 jaar na eindbeslissing Wet personenvervoer 2000, 

art. 29

52

840 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Verstrekken van inlichtingen aan 

ambtenaren van de accountantsdienst of 

aan de betrokken minister over de 

besteding en reservering van de uitkeringen 

van het Rijk voor het verkeer- en 

vervoerbeleid van provincie, 

(inter)gemeentelijke overheden en 

waterschappen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 3 jaar 

i.p.v. 1 jaar (cat. 40), bij V na 1 

jaar is vergelijking met 

voorgaande jaren niet mogelijk

3 jaar Wet brede doeluitkering 

verkeer en vervoer, art. 13; 

art. 14
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833 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.112 Vervallen verklaren van veerrechten indien 

niet wordt voldaan aan de bepalingen uit de 

wet

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Verenwet, art. 13 12

903 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Voorschrijven van maatregelen die de 

overschrijding van grenswaarden uit het 

Luchtvaartbesluit terugdringen en binnen 

de grenswaarden brengen

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar vanwege belang milieu; 

Behoort bij nr. 904

10 jaar Wet luchtvaart, art. 8.45

904 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.814 Voorschrijven van maatregelen die de 

overschrijding van grenswaarden uit het 

Luchtvaartbesluit terugdringen en binnen 

de grenswaarden brengen

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 903 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet luchtvaart, art. 8.45 1

414 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.2 Zorgdragen voor de coördinatie en 

afstemming van  openbaar streekvervoer 

en  collectief vraagafhankelijk vervoer

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet personenvervoer 2000, 

art. 21

1

845 Gedeputeerde Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Zorgdragen voor een verkeers- en 

vervoersberaad op provinciaal niveau voor 

afstemming van de verschillende verkeers- 

en vervoersplannen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Planwet verkeer en vervoer, 

art. 13

11

855 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Adviseren aan de betrokken minister over 

veiligheidsnormen van andere dan primaire 

waterkeringen

3 jaar Waterwet, art. 2.4 18

856 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Adviseren aan de betrokken minister over 

welke relatie tussen waterstanden en 

overschrijdingskansen daarvan 

uitgangspunt is bij de bepaling van het 

waterkerend vermogen van andere dan 

primaire waterkeringen

3 jaar Waterwet, art. 2.5 18

259 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.79 Adviseren over en doorzenden aan de 

betrokken minister van de aanbevelingen 

van het algemeen bestuur van 

waterschappen over het benoemen van 

voorzitters van waterschappen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 7 jaar 

i.p.v. 3 jaar omdat een dijkgraaf 

voor 6 jaar benoemd wordt

7 jaar Waterschapswet, art. 46

257 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.798 Behandelen van meldingen van het 

voornemen te ontgronden

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

10 jaar Ontgrondingenwet, art. 7

280 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793.52 Behandelen van periodieke verslagen over 

de mate waarin voldaan wordt aan de voor 

het buitenwater opgestelde legger, mede in 

het licht van de hoogwaterstanden, 

toegezonden door de beheerder ervan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005,  : is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

verslagen worden eens in de 

zes jaar toegezonden, 

bewaarniveau ligt bij de 

waterbeheerder 

7 jaar Waterwet, art. 2.12, lid 2

279 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Behandelen van verslagen over de 

algemene waterstaatkundige toestand van 

primaire waterkeringen, toegezonden door 

de beheerders ervan

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 7 jaar, 

verslagen worden eens in de 

zes jaar toegezonden, 

bewaarniveau ligt bij de 

waterbeheerders; 

De verslagen van GS aan de 

minister worden wel blijvend 

bewaard, zie nr. 270.

7 jaar Waterwet, art. 2.12, lid 1

725 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Coördineren van de besluitvorming bij de 

uitvoering van projectplannen voor 

waterstaatswerken

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 782 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Waterwet, art. 5.8
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782 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Coördineren van de besluitvorming bij de 

uitvoering van projectplannen voor 

waterstaatswerken

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr 725

10 jaar Waterwet, art. 5.8

859 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.79 Geven van aanwijzingen aan besturen van 

waterschappen indien deze niet of niet 

voldoende optreden bij gevaar voor 

waterstaatswerken

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterwet, art. 5.31, lid 1

273 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.795 Geven van aanwijzingen aan het bevoegd 

gezag in het kader van coordinatie van 

vergunningverlening Waterwet voor een 

inrichting met GPBV-installatie, Wet 

milieubeheer of vergunning Kernenergiewet

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterwet, art. 6.28; art. 6.29

271 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.795 Geven van aanwijzingen aan 

waterschappen omtrent de taken en 

bevoegdheden voor een samenhangend en 

doelmatig regionaal waterbeheer

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterwet, art. 3.12

272 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.795 Goedkeuren van beheerplannen voor 

regionale wateren

FWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; 

Beheerplannen worden één 

keer in de  6 jaar herzien

10 jaar Waterwet, art. 4.7

785 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.714 Goedkeuren van 

kostentoedelingsverordeningen van 

waterschappen

verleend Behoort bij nr. 786 3 jaar na vervallen Waterschapswet, art. 120 98

786 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.714 Goedkeuren van 

kostentoedelingsverordeningen van 

waterschappen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 785 3 jaar na eindbeslissing Waterschapswet, art. 120 52

274 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Goedkeuren van projectplannen voor het 

aanleggen, verleggen of versterken van 

primaire of andere waterkeringen of andere 

waterstaatswerken van bovenlokale 

betekenis

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 99) is 

opgerekt naar 10 jaar i.v.m het 

belang van de 

infrastructuurprojecten

10 jaar Waterwet, art. 5.7

857 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Houden van toezicht op alle primaire 

waterkeringen in de provincie

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor toezicht

10 jaar Waterwet, art. 3.9

268 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.79 Inschrijven in openbare registers van de 

overgang van onroerende zaken bij het 

opheffen van waterschappen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterschapswet, art. 5 b 12

858 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.79 Nemen van beslissingen op aanvragen tot 

het nemen van besluiten tot het uitvoeren 

van projectplannen van waterstaatswerken 

indien bevoegd bestuursorgaan dit niet of te 

laat doet

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterwet, art. 5.11

278 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.795.5 Opleggen van een gedoogplicht voor het 

uitvoeren van onderzoek in het kader van 

de verlening van watervergunningen

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Waterwet, art. 5.22

262 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.798 Opleggen van gedoogplicht voor het 

uitvoeren van onderzoek in het kader van 

de Ontgrondingenwet

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar Ontgrondingenwet, art. 21 g
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266 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.795.5 Opleggen van heffingen voor het 

onttrekken van grondwater en het infiltreren 

van water

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar na 

eindbeslissing" (cat. 79) is 

opgerekt naar 7 jaar na 

eindbeslissing i.v.m. financiële 

aangelegenheid

7 jaar na eindbeslissing Waterwet, art. 7.7, lid 2 62

861 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.79 Toekennen van schadevergoedingen voor 

geleden schade bij het uitvoeren van het 

waterbeheer

7 jaar na afwikkeling Waterwet, art. 7.14 54

270 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.793 Uitbrengen van periodieke verslagen aan 

de betrokken minister over de dijkringen

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Waterwet, art. 2.12, lid 3 2

264 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.798 Uitvoeren van het handhaven van 

bepalingen uit de Ontgrondingenwet

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Ontgrondingenwet, art. 22 4

263 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.798 Verlenen van machtigingen voor het 

uitvoeren van ontgrondingen vooruitlopend 

op te verlenen vergunningen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Ontgrondingenwet, art. 12 4

261 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.798 Verlenen van schadevergoedingen voor 

geleden schade bij ontgrondingen

7 jaar na eindbeslissing Ontgrondingenwet, art. 26 54

275 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.795.5 Verlenen van vergunningen voor het 

onttrekken van grondwater of het infiltreren 

van water

verleend Behoort bij nr. 276 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterwet, art. 6.4 5

276 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.795.5 Verlenen van vergunningen voor het 

onttrekken van grondwater of het infiltreren 

van water

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 275 3 jaar na eindbeslissing Waterwet, art. 6.4 52

258 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.798 Verlenen, wijzigen of intrekken van 

ontgrondingsvergunningen

verleend Behoort bij nr. 724 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Ontgrondingenwet, art. 8 5

724 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.798 Verlenen, wijzigen of intrekken van 

ontgrondingsvergunningen

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 258 3 jaar na eindbeslissing Ontgrondingenwet, art. 8 52

269 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.779.2 Verstrekken van informatie aan de 

betrokken minister over de resultaten van 

de inzet van muskusrattenvangers

3 jaar Wet voorzieningen ten 

behoeve van inzet en 

bekostiging 

muskusrattenvangers, art. 5

2

862 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.79 Zorgdragen voor de uitvoering van 

bestuursrechtelijke handhaving van 

bepalingen uit de Waterwet

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 863

10 jaar Waterwet, art. 8.1

863 Gedeputeerde Staten Waterstaat -1.79 Zorgdragen voor de uitvoering van 

bestuursrechtelijke handhaving van 

bepalingen uit de Waterwet

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 862 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterwet, art. 8.1 1

696 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Aangaan van overeenkomsten met andere 

provincies voor het subsidiëren van 

specifieke jeugdzorg indien de eigen 

provincie die specifieke zorg niet 

subsidieert

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005

7 jaar na afloop van de 

overeenkomst

Wet op de jeugdzorg, art. 3, 

lid 7
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484 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Geven van aanwijzingen aan stichtingen die 

de bureaus jeugdzorg in stand houden 

indien de wet of de daarop berustende 

bepalingen niet, onvoldoende of onjuist 

worden nageleefd alsmede het verlengen 

van een schriftelijk bevel van de met 

toezicht belaste ambtenaar tot het nemen 

van maatregelen 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 

16, lid 1; lid 5

12

968 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.843.123 Goedkeuren van de vaststelling, wijziging of 

intrekking van regels van besturen van 

veiligheidsregio's over het verzorgen van 

ambulancevervoer

3 jaar na vervallen Wet ambulancevervoer, art. 

7

98

971 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.843.123 Mededelen aan colleges van Burgemeester 

en Wethouders van de verplichting in 

voldoende ambulancevervoer te voorzien

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005

10 jaar Wet ambulancevervoer, art. 

15, lid 3

801 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Ontwikkelen van en aanbieden aan 

Provinciale Staten van een ontwerp van het 

provinciale beleidskader jeugdzorg

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet op de jeugdzorg, art. 30 1

485 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Opleggen van een last onder 

bestuursdwang ter handhaving van de 

verplichtingen die voortvloeien uit de in 

artikel 16 van de Wet op de jeugdzorg 

gegeven aanwijzingen of bevelen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 

16, lid 7

12

478 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Opstellen van instructies voor ambtenaren 

van de Inspectie Jeugdzorg 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 

47, lid 4

1

487 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Overleggen met de minister over de 

vaststelling van het landelijke beleidskader 

jeugdzorg

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 35 1

483 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Schorsen, ontslaan van bestuursleden en 

leden van de Raad van Toezicht van 

stichtingen die de bureaus jeugdzorg in 

stand houden of het tijdelijk voorzien in de 

leiding van de bureaus indien de juiste 

uitvoering van opgedragen taken in gevaar 

komt 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 4, 

lid 5

12

475 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.843.123 Vaststellen van aantallen en spreiding van 

ambulance-auto's

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ambulancevervoer, art. 

4

1

476 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Vaststellen van provinciale beleidskaders 

jeugdzorg voor een periode van vier 

kalenderjaren

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet op de jeugdzorg, art. 31 1

969 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.843.123 Vaststellen van regels waaraan de 

aanvraag voor een vergunning voor 

ambulancevervoer moet voldoen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ambulancevervoer, art. 

8

3

486 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Vaststellen van uitvoeringsprogramma's 

jeugdzorg

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 32 1

477 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Verlenen van subsidies aan betrokken 

instellingen voor het uitvoeren van taken op 

het gebied van de jeugdzorg

verleend Behoort bij nr. 695 10 jaar na laatste uitbetaling Wet op de jeugdzorg, art. 41 55

695 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Verlenen van subsidies aan betrokken 

instellingen voor het uitvoeren van taken op 

het gebied van de jeugdzorg

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: behoort 

bij nr. 477

3 jaar na eindbeslissing Wet op de jeugdzorg, art. 41
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493 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.843.123 Verlenen van vergunningen voor het 

verrichten van ambulancevervoer

verleend Behoort bij nr. 692 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Wet ambulancevervoer, art. 

2

52

692 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.843.123 Verlenen van vergunningen voor het 

verrichten van ambulancevervoer

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 493 3 jaar na eindbeslissing Wet ambulancevervoer, art. 

2

52

802 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Verstrekken van gegevens aan de 

betrokken minister voor het 

totstandbrengen van een samenhangend 

beleid voor de jeugdzorg

3 jaar Wet op de jeugdzorg, art. 44 18

492 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Verzoeken aan de Inspectie Jeugdzorg tot 

het uitvoeren van onderzoeken

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 

47, lid 6

479 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.12 Voordragen van (plaatsvervangende) leden 

voor de klachtencommissie Raad voor de 

Kinderbescherming

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

Besluit externe 

klachtencommissie Raad 

voor de Kinderbescherming, 

art. 15

34.a

803 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Zorgdragen dat cliënten van een bureau 

jeugdzorg en de zorgaanbieders een 

beroep kunnen doen op een 

vertrouwenspersoon

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 1001 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 57 1

1001 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Zorgdragen dat cliënten van een bureau 

jeugdzorg en de zorgaanbieders een 

beroep kunnen doen op een 

vertrouwenspersoon

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 803

10 jaar Wet op de jeugdzorg, art. 57

490 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.5 Zorgdragen voor beleid betreffende het 

steunfunctiewerk om gemeenten te 

ondersteunen in het door hen te voeren 

beleid voor maatschappelijke 

ondersteuning

Zie voor PS nr. 491 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet maatschappelijke 

ondersteuning, art. 13

1

489 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Zorgdragen voor de inrichting van de 

jeugdzorg zodanig dat cliënten hun 

aanspraak hierop tot gelding kunnen 

brengen

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 784 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet op de jeugdzorg, art. 3, 

lid 2

1

784 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Zorgdragen voor de inrichting van de 

jeugdzorg zodanig dat cliënten hun 

aanspraak hierop tot gelding kunnen 

brengen

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 489

10 jaar Wet op de jeugdzorg, art. 3, 

lid 2

482 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Zorgdragen voor het werkzaam zijn en 

instand houden van één Bureau Jeugdzorg 

en verlenen van toestemming voor het 

uitvoeren van bepaalde taken

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 783 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de jeugdzorg, art. 4, 

lid 1; lid 2

1

783 Gedeputeerde Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.1 Zorgdragen voor het werkzaam zijn en 

instand houden van één Bureau Jeugdzorg 

en verlenen van toestemming voor het 

uitvoeren van bepaalde taken

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 482

10 jaar Wet op de jeugdzorg, art. 4, 

lid 1; lid 2

885 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.11 Adviseren aan de betrokken minister over 

het treffen van voldoende voorzieningen 

voor de woningbouw door gemeenten

3 jaar Woningwet, art. 80, lid 1 18

879 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Behandelen van verslagen van gemeenten 

over de voorziening in de huisvesting van 

verblijfsgerechtigden

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 3 jaar 

i.p.v. 1 jaar (cat. 40), bij V na 1 

jaar is vergelijking met 

voorgaande jaren niet mogelijk

3 jaar Huisvestingswet, art. 60f, lid 

1
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886 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.11 Besteden en verdelen van financiële 

middelen ontvangen van het Rijk voor 

bouwen, wonen en de woonomgeving

10 jaar na laatste uitbetaling Woningwet, art. 81, lid 1; lid 

2; Besluit locatiegebonden 

subsidies 2005

55

6 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Geven van aanwijzingen aan 

gemeenteraad of Burgemeester en 

Wethouders indien noodzakelijk ter 

verwezenlijking van een beleidsregel 

huisvestingsbeleid

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Huisvestingswet, art. 64 3

11 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Goedkeuren van aanwijzingen door 

gemeenten van vergunningplichtige 

woonruimte in afwijking van hetgeen is 

bepaald in de wet

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: de 

vermelde termijn "5 jaar mits 3 

jaar na vervallen" (cat. 98) is 

opgerekt naar 7 jaar om meer 

eenduidigheid te krijgen in de 

bewaartermijnen;

Bewaarniveau ligt bij de 

gemeenten. 

7 jaar Huisvestingswet, art. 6

15 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Uitbrengen van verslagen aan de betrokken 

minister over de uitvoering van bepalingen 

uit de wet voor de huisvesting van 

verblijfsgerechtigden

Verslagen worden ieder half jaar 

uitgebracht

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Huisvestingswet, art. 60f, lid 

2

2

883 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.11 Uitvoeren van de aanwijzing door de 

betrokken minister aan gemeenten om 

voorzieningen te treffen voor de 

woningbouw

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 884

10 jaar Woningwet, art. 80, lid 4

884 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.11 Uitvoeren van de aanwijzing door de 

betrokken minister aan gemeenten om 

voorzieningen te treffen voor de 

woningbouw

beleidsbepalende zaken Bheoort bij nr. 883 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Woningwet, art. 80, lid 4 1

881 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.11 Uitvoeren van de aanwijzing van de 

betrokken minister tot het treffen van 

voorzieningen voor de woningbouw

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 10 

jaar voor uitvoering; 

Behoort bij nr. 882

10 jaar Woningwet, art. 80, lid 2

882 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.11 Uitvoeren van de aanwijzing van de 

betrokken minister tot het treffen van 

voorzieningen voor de woningbouw

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 881 blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Woningwet, art. 80, lid 2 1

12 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Uitvoeren van de verplichting te voorzien in 

de huisvesting van verblijfsgerechtigden 

namens en ten laste van nalatige  

gemeenten 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Huisvestingswet, art. 60e 12

9 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Vaststellen van aantallen inwoners bij 

wijziging van de gemeentelijke indeling in 

relatie tot de huisvesting van 

verblijfsgerechtigden 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Huisvestingswet, art. 60b 9

5 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Vaststellen van bestemmingsplannen na in 

gebreke blijven van gemeenten en met 

opneming van standplaatsen waarvoor in 

het verleden ontheffingen zijn verleend op 

grond van de Woonwagenwet

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wijzigingswet 

Huisvestingswet enz. 

(integratie van de 

woonwagen- en 

woonschepenregelgeving), 

art. IX

4
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10 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Verlenen van toestemming aan de 

gemeenteraad om criteria vast te stellen in 

de huisvestingsverordening voor de 

verlening van huisvestingsvergunningen 

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005; Behoort 

bij nr. 694

3 jaar Huisvestingswet, art. 13a - 

art. 13c

880 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.12 Verstrekken van informatie aan de 

betrokken minister over de aard van en het 

aantal gebouwde woningen

3 jaar Woningwet, art. 65 18

14 Gedeputeerde Staten Wonen -1.733.35 Wijzigen van taakstellingen in de 

huisvesting van verblijfsgerechtigden voor 

zover de verwezenlijking van het 

bovengemeentelijke ruimtelijke beleid of 

volkshuisvestingsbeleid of de samenhang 

tussen het door gemeenten gevoerde 

volkshuisvestingsbeleid dat vordert

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Huisvestingswet, art. 60c 3

536 Provinciale Staten Algemeen .07.23 Aangaan van gemeenschappelijke 

regelingen met andere provincie(s)

Zie voor GS nr. 534, voor CdK 

nr. 535

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet gemeenschappelijke 

regelingen, art. 40, lid 1

46.a

597 Provinciale Staten Algemeen -1 Adviseren aan derden, gevraagd en 

ongevraagd m.u.v. wettelijk 

voorgeschreven adviseringen

Zie voor GS nr. 595, voor CdK 

nr. 596

3 jaar  GEEN 12

585 Provinciale Staten Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die leiden 

tot wijziging van het besluit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: zie voor 

GS nr. 583, voor CdK nr. 584; 

Behoort bij nr's 791 en 792

even lang als de stukken 

van de zaak waarop het 

betrekking heeft

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

791 Provinciale Staten Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die niet 

leiden tot wijziging van het 

besluit

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 10 jaar 

i.p.v. even lang als de zaak 

waarop het bezwaar betrekking 

heeft; 

Zie voor GS nr. 787, voor CdK 

nr. 585; Behoort bij de nr's 585 

en 792

10 jaar Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

792 Provinciale Staten Algemeen -1 Behandelen van bezwaarschriften tegen 

besluiten van een bestuursorgaan van de 

provincie

bezwaarschriften die leiden 

tot jurisprudentie

Zie voor GS nr. 788, voor CdK 

nr. 790; Behoort bij de nr's 585 

en 791

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 6:4

10

577 Provinciale Staten Algemeen .07.8 Behandelen van informatieverzoeken van 

burgers, bedrijven, instellingen en 

overheden waarop de Wet openbaarheid 

van bestuur niet van toepassing is

Behoort bij nr. 580; Zie voor GS 

nr. 575, voor CdK nr. 576

1 jaar  GEEN 32

580 Provinciale Staten Algemeen .07.353.22 Behandelen van informatieverzoeken 

waarbij een beroep wordt gedaan op de 

Wet openbaarheid van bestuur

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005; 

Behoort bij nr. 577; Zie voor 

CdK nr. 578, voor GS nr. 579

10 jaar Wet openbaarheid van 

bestuur, art. 2, lid 1

566 Provinciale Staten Algemeen .07.355.2 Behandelen van klachten over het 

functioneren van de provincie of van een 

ambtenaar bij de uitvoering van provinciale 

taken

zaken waarvan de 

behandeling van de klacht 

de beleidslijn niet heeft 

veranderd

Behoort bij nr. 567; Zie voor GS 

nr. 564, voor CdK nr. 746

3 jaar Algemene wet 

bestuursrecht, art. 9:2

43

567 Provinciale Staten Algemeen .07.355.2 Behandelen van klachten over het 

functioneren van de provincie of van een 

ambtenaar bij de uitvoering van provinciale 

taken.

zaken waarvan de 

behandeling van de klacht 

de beleidslijn heeft 

veranderd

Behoort bij nr. 566; Zie voor GS 

nr. 565, voor CdK nr. 747

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 9:2

43.a
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735 Provinciale Staten Algemeen .07.23 Deelnemen in organen, instellingen en 

samenwerkingsverbanden tot stand 

gekomen anders dan op basis van enige 

wetgeving en waarvan het secretariaat en 

het archief elders worden beheerd

beleidsbepalende zaken Behoort bij nr. 754; Zie voor GS 

nr. 618, voor CdK nr. 619

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 1

754 Provinciale Staten Algemeen .07.23 Deelnemen in organen, instellingen en 

samenwerkingsverbanden tot stand 

gekomen anders dan op basis van enige 

wetgeving en waarvan het secretariaat en 

het archief elders worden beheerd

zaken met betrekking tot de 

uitvoering

Behoort bij nr. 735; Zie voor GS 

nr. 752, voor CdK nr. 753

3 jaar  GEEN 18

532 Provinciale Staten Algemeen .07.83 Evalueren, toetsen en samenvatten van 

beleid of uitvoering van beleid vastgelegd in 

(jaar)verslagen, (management)rapporten, 

overzichten e.d.

Zie voor GS nr. 530, voor CdK 

nr. 531

blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

 GEEN 2

591 Provinciale Staten Algemeen .07.11 Instellen, wijzigen en opheffen van 

commissies, organen, instellingen, 

samenwerkingsverbanden en dergelijke 

anders dan op basis van enige wetgeving

Zie voor GS nr. 592 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

 GEEN 46.a

684 Provinciale Staten Algemeen .07.7 Ontwikkelen, vaststellen en coördineren 

van beleid

Zie voor GS nr. 683, voor CdK 

nr. 685

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

 GEEN 1

894 Provinciale Staten Algemeen -1 Vaststellen van 

gebiedsontwikkelingsplannen voor een 

versnelde ontwikkeling en verwezenlijking 

van ruimtelijke en infrastructurele projecten

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Crisis- en herstelwet, art. 

2.3a

3

895 Provinciale Staten Algemeen -1 Vaststellen van projectuitvoeringsbesluiten 

voor versnelde uitvoering van 

bouwprojecten indien sprake is van 

provinciale belangen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Crisis- en herstelwet, art. 

2.10a

3

589 Provinciale Staten Algemeen .07.76 Vaststellen, wijzigen en intrekken van 

provinciale verordeningen, en andere 

regelgeving

Zie voor GS nr. 749 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Provinciewet, art. 136 3

627 Provinciale Staten Algemeen .07.23 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg met externe partijen

indien de provincie 

secretariaat voert

Behoort bij nr. 740; Zie voor GS 

nr. 626, voor CdK nr. 628

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

 GEEN 25.a

740 Provinciale Staten Algemeen .07.23 Voeren van (periodiek) ambtelijk en/of 

bestuurlijk overleg met externe partijen

indien de provincie geen 

secretariaat voert

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 

vergelijk cat. 25, 1 jaar is te kort 

voor extern overleg; 

Behoort bij nr. 628; Zie voor GS 

nr. 626, voor PS nr. 627

3 jaar  GEEN

751 Provinciale Staten Algemeen -1 Voor kennisgeving aannemen van 

ingekomen documenten die geen 

aanleiding hebben gegeven tot activiteit en 

die geen deel uitmaken van een bestaande 

zaak

Zie voor GS nr. 625, voor CdK 

nr. 750

1 jaar  GEEN 40

338 Provinciale Staten Belastingen en 

retributies

-1.714 Vaststellen van verordeningen voor het 

invoeren, wijzigen of afschaffen van 

provinciale belastingen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Provinciewet, art. 220 3

237 Provinciale Staten Bestuur .07.526 Benoemen en ontslaan van leden van het 

college van Gedeputeerde Staten 

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 35; art. 42; 

art. 45

11
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549 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Benoemen, herbenoemen, op non-actief 

plaatsen en ontslaan van de 

(plaatsvervangend) ombudsman of van de 

voorzitter en (plaatsvervangend) leden van 

de (gezamenlijke) ombudscommissie

Alle provincies hebben zich 

aangesloten bij de Nationale 

Ombudsman, de behandeling 

van verzoekschriften is geen 

provinciaal archief

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 79r; art. 

79x

46.a

556 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Benoemen, herbenoemen, op non-actief 

plaatsen en ontslaan van voorzitter, leden 

en waarnemend leden van de 

(gemeenschappelijke) Rekenkamer

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

Provinciewet, art. 79c; art. 

79d; art. 79m

34.a

550 Provinciale Staten Bestuur .07.533 Benoemen, schorsen of ontslaan van de 

griffier

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 104 11

548 Provinciale Staten Bestuur .07.531 Coördineren binnen de provincie van de 

procedure voor het benoemen, 

herbenoemen, schorsen of ontslaan van de 

commissaris van de Koning

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 61 - art. 62 12

541 Provinciale Staten Bestuur .07.516 Indienen van initiatiefvoorstellen door leden 

Provinciale Staten ter behandeling in 

Provinciale Staten

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Provinciewet, art. 143a 1

228 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Instellen door Provinciale Staten van een 

rekenkamer, al of niet samen met (een) 

andere provincie(s) of gemeente(n)

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 79a; art. 

79l; art. 79m

46.a

254 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Instellen en opheffen van een provinciale 

ombudsman of ombudscommissie, dan wel 

een gezamenlijke ombudsman of 

ombudscommissie voor de behandeling 

van verzoekschriften als bedoeld in artikel 

9:18, eerste lid Algemene wet 

bestuursrecht 

Alle provincies hebben zich 

aangesloten bij de Nationale 

Ombudsman, de behandeling 

van verzoekschriften is geen 

provinciaal archief

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 79q 46.a

236 Provinciale Staten Bestuur .07.72 Instellen van onderzoeken (enquêtes) door 

Provinciale Staten naar het door 

Gedeputeerde Staten of de commissaris 

van de Koning gevoerde bestuur

blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

Provinciewet, art. 151a 1

255 Provinciale Staten Bestuur .07.58 Instellen, samenstellen en opheffen van 

andere commissies dan statencommissies 

of bestuurscommissies

Zie voor GS nr. 559 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 82 46.a

235 Provinciale Staten Bestuur .07.515 Instellen, samenstellen en opheffen van 

bestuurscommissies die bevoegdheden 

uitoefenen die hun door Provinciale Staten 

of Gedeputeerde Staten zijn overgedragen

Zie voor GS nr. 527 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 81 46.a

233 Provinciale Staten Bestuur .07.515 Instellen, samenstellen en opheffen van 

provinciale statencommissies die 

besluitvorming van provinciale staten 

kunnen voorbereiden en met Gedeputeerde 

Staten of de commissaris van de Koning 

kunnen overleggen

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 80 46.a

223 Provinciale Staten Bestuur .07.51 Kiezen van de leden voor de 1e Kamer der 

Staten-Generaal door leden van Provinciale 

Staten

Voorbeeld van document uit de 

zaak: proces verbaal van de 

stemming in PS

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Kieswet, art. Q 1 2

225 Provinciale Staten Bestuur .07.51 Onderzoeken van geloofsbrieven en 

toelaten van nieuwe leden tot Provinciale 

Staten

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Kieswet, art. V 4 71.a
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1003 Provinciale Staten Bestuur .07.51 Ontvangen van processen-verbaal van het 

centraal stembureau van de verkiezingen 

van Provinciale Staten

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Kieswet, art. O 4 11

238 Provinciale Staten Bestuur .07.516 Openbaar maken en ter inzage leggen van 

opgaven van functies en nevenfuncties van 

leden van Provinciale Staten

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 11 7

557 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Openbaar maken en ter inzage leggen van 

opgaven van nevenfuncties van leden van 

de (gemeenschappelijke) Rekenkamer

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 79e 7

542 Provinciale Staten Bestuur .07.8 Opleggen van geheimhouding door 

bestuursorganen of statencommissies voor 

het behandelde in besloten vergaderingen 

en voor de inhoud van stukken

Zie voor GS nr. 543, voor CdK 

nr. 544, voor commissies nr. 

545

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Provinciewet, art. 25; art. 55; 

art. 91

12

221 Provinciale Staten Bestuur .07.77 Opmaken en openbaar maken van 

besluitenlijsten van de vergaderingen van 

Provinciale Staten 

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 23, lid 5 2

707 Provinciale Staten Bestuur .07.63 Overdragen van bevoegdheden van 

regeling en bestuur aan lagere overheden 

voor gebieden van een of meer gemeenten, 

van plusregio's of van waterschappen

Zie voor CdK nr. 705, voor GS 

nr. 706

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 107 3

256 Provinciale Staten Bestuur .07.515 Regelen van de verantwoording van en het 

toezicht op de uitoefening van de 

bevoegdheden van bestuurscommissies 

door Provinciale Staten of Gedeputeerde 

Staten

Zie voor GS nr. 560 blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 83 3

222 Provinciale Staten Bestuur .07.516 Stellen van schriftelijke vragen door 

statenleden aan Gedeputeerde Staten of de 

commissaris van de Koning

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005;

Schriftelijke vragen worden als 

ingekomen stukken opgenomen 

en blijvend bewaard in notulen 

van PS

10 jaar Provinciewet, art. 151

239 Provinciale Staten Bestuur .07.516 Vaststellen van een gedragscode voor 

leden van Provinciale Staten

Zie voor GS nr. 240, voor CdK 

nr. 242

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 15, lid 3 3

250 Provinciale Staten Bestuur .07.533 Vaststellen van instructies over taken en 

bevoegdheden van de griffier alsmede 

vaststellen van regels over de organisatie 

van de Griffie

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 104a; art. 

104e, lid1

3

227 Provinciale Staten Bestuur .07.51 Vaststellen van Reglement van orde voor 

de vergaderingen en werkzaamheden van 

Provinciale Staten

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 16 3

226 Provinciale Staten Bestuur .07.51 Vaststellen van verordeningen over de 

ambtelijke bijstand en de ondersteuning 

van de in Provinciale Staten 

vertegenwoordigde groeperingen

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 33 3

253 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Vaststellen van verordeningen tot regeling 

van de rekenkamerfunctie bij het ontbreken 

van een rekenkamer

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 79p 3
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245 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Vaststellen van verordeningen voor het 

regelen van de vergoeding voor en 

tegemoetkoming in de kosten van de 

ombudsman

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 79w 3

244 Provinciale Staten Bestuur .07.54 Vaststellen van verordeningen voor het 

regelen van vergoedingen en 

tegemoetkomingen in kosten voor leden 

van de Rekenkamer

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 79k 3

246 Provinciale Staten Bestuur .07.51 Vaststellen van verordeningen voor het 

regelen van vergoedingen, 

tegemoetkomingen in de kosten, 

uitkeringen en pensioenopbouw voor leden 

van Provinciale Staten en leden van 

commissies

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 93; art. 94; 

Rechtspositiebesluit staten- 

en commissieleden

3

563 Provinciale Staten Bestuur .07.1 Vaststellen van verordeningen voor het 

verrichten van periodieke onderzoeken 

naar de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het door 

Gedeputeerde Staten gevoerde bestuur

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 217a, lid 1 3

573 Provinciale Staten Bestuur .07.63 Verlenen van mandaat waarbij in naam van 

een bestuursorgaan besluiten kunnen 

worden genomen of taken kunnen worden 

uitgevoerd

Zie voor GS nr. 571, voor CdK 

nr. 572

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Algemene wet 

bestuursrecht, art. 10:3

3

547 Provinciale Staten Bestuur .07.52 Verlenen van ontheffingen van het vereiste 

van ingezetenschap van gedeputeerden

verleend Behoort bij nr. 704 3 jaar na vervallen van de 

geldigheid

Provinciewet, art. 35b 52

704 Provinciale Staten Bestuur .07.52 Verlenen van ontheffingen van het vereiste 

van ingezetenschap van gedeputeerden

ingetrokken, niet verleend of 

fictieve weigering

Behoort bij nr. 547 3 jaar na eindbeslissing Provinciewet, art. 35b 52

231 Provinciale Staten Bestuur .07.526 Verstrekken aan staten- en 

commissieleden van vergoedingen, 

tegemoetkomingen in kosten en uitkeringen

betalingen Behoort bij nr. 756 7 jaar Rechtspositiebesluit staten- 

en commissieleden

78.1

551 Provinciale Staten Bestuur .07.83 Verzoeken aan de (gemeenschappelijke) 

rekenkamer tot het doen van onderzoeken 

naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid 

en de rechtmatigheid van het door het 

provinciebestuur gevoerde bestuur 

blijvend bewaren criterium 2: 

evaluatie van beleid

Provinciewet, art. 183 2

25 Provinciale Staten Cultuur -1.853.3 Aanwijzen van gebieden als archeologische 

attentiegebieden die archeologisch 

waardevol zijn of dat naar verwachting 

zullen zijn 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Monumentenwet 1988, art. 

44

11

808 Provinciale Staten Cultuur -1.816.2 Adviseren aan het Commissariaat van de 

Media, tijdens de aanwijzingsperiode van 5 

jaar, of een media-instelling nog voldoet 

aan de eisen van de wet

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: 7 jaar 

i.p.v. 3 jaar i.v.m. 

aanwijzingsperiode van 5 jaar

7 jaar Mediawet, art. 2.66

807 Provinciale Staten Cultuur -1.816.2 Adviseren aan het Commissariaat voor de 

Media over de aanwijzing van een nieuwe 

media-instelling en aangeven dat de 

provincie zorgdraagt voor de bekostiging

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mediawet, art. 2.62 11

44 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Instellen van reconstructiecommissies blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 6

46.a
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874 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Overdragen van bevoegdheden voor het 

opstellen van een provinciaal 

meerjarenprogramma gebiedsgericht beleid 

van Provinciale Staten naar Gedeputeerde 

Staten

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 4, lid 4

3

876 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Overdragen van de bevoegdheid van 

Provinciale Staten naar Gedeputeerde 

Staten voor het vaststellen van 

verordeningen met betrekking tot ten laste 

van het investeringsbudget uitgevoerde 

steunmaatregelen voor gebiedsgericht 

beleid

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 11, lid 4

3

46 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Regelen van de samenstelling van de 

reconstructiecommissies

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 7

34.a

54 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Vaststellen van meerjarenprogramma's 

voor het gebiedsgerichte beleid

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 4, lid 1

1

1024 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.3 Vaststellen van regels in geval van 

meldingsplicht voor het gebruik van een 

ondergronds werk voor andere doeleinden 

dan het onttrekken van kalksteen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Mijnbouwwet, art. 52, lid 3 3

49 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823 Vaststellen van verordeningen met 

bepalingen over gebruiksverboden van 

opstallen bij de uitvoering van 

reconstructieplannen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Reconstructiewet 

concentratiegebieden, art. 

47, lid 1

3

57 Provinciale Staten Economische 

aangelegenheden

-1.823.13 Vaststellen van verordeningen voor het 

verstrekken van subsidies op grond van de 

investeringsbudgetten voor de inrichting 

van landelijk gebied

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet inrichting landelijk 

gebied, art. 11, lid 3

3

655 Provinciale Staten Milieu -

1.777.311.1

Instellen van heffingen ter bestrijding van 

de kosten van de zorg voor stortplaatsen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet milieubeheer, art. 15.44 3

612 Provinciale Staten Milieu -1.777.1 Nemen van besluiten dat, indien art. 27 van 

de Reconstructiewet concentratiegebieden 

van toepassing is, in afwijking van art. 4 en 

art. 6 van de Wet ammoniak en veehouderij 

omgevingsvergunningen kunnen worden 

verleend 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Interimwet stad- en 

milieubenadering, art. 13

3

955 Provinciale Staten Milieu -1.777.211 Vaststellen van provinciale plannen voor de 

luchtkwaliteit bij overschrijding van de 

grenswaarden

Zie voor GS nr. 954 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet milieubeheer, art. 5.13 1

927 Provinciale Staten Milieu -1.777.212 Vaststellen van verordeningen voor 

bodembescherming

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet bodembescherming, 

art. 39c; art. 39d, lid 5

3

651 Provinciale Staten Milieu -1.777.1 Vaststellen, verlengen, wijzigen en 

intrekken van provinciaal 

milieubeleidsplannen

Zie voor de voorbereiding door 

GS nr. 948

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet milieubeheer, art. 4.9; 

art. 4.12

1

656 Provinciale Staten Milieu -1.777.1 Vaststellen, wijzigen en intrekken van 

provinciale milieuverordeningen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet milieubeheer, art. 1.2 3

474 Provinciale Staten Natuur en landschap -1.854.1 Vaststellen van provinciale verordeningen 

voor natuur en landschap

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Flora- en faunawet, art. 65, 

lid 4

3
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40 Provinciale Staten Onderwijs -1.851.24 Vaststellen van jaarlijkse plannen van 

nieuwe scholen voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs en bekendmaken van de 

goedgekeurde plannen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet op de expertisecentra, 

art. 78; art. 84

249 Provinciale Staten Personeelsaangelegenh

eden

.07.551 Benoemen, schorsen of ontslaan van 

ambtenaren werkzaam bij de griffie

10 jaar na vertrek uit dienst Provinciewet, art. 104e, lid 2 74

311 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.352.65 Behandelen van accountantsverklaringen 

over de controle van de provinciale 

jaarrekeningen en jaarverslagen

Zie voor GS nr. 773 blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 217 62.c

982 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.151 Instellen van commissies ten behoeve van 

de voorbereiding van herindelingsadviezen 

voor het wijzigen van provinciegrenzen

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet algemene regels 

herindeling, art. 15

3

306 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.151 Vaststellen van herindelingsadviezen met 

betrekking tot een wijziging van de 

provinciale indeling 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene regels 

herindeling, art. 14

1

284 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.352.11 Vaststellen van provinciale begrotingen, 

begrotingswijzigingen en 

meerjarenramingen alsmede het vaststellen 

van voorjaarsnota's en najaarsnota's

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Provinciewet, art. 193 62.b

283 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.352.18 Vaststellen van provinciale jaarrekeningen 

en jaarverslagen

blijvend bewaren criterium 3: 

verantwoording van beleid

Provinciewet, art. 202 62.c

310 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.35 Vaststellen van verordeningen met regels 

voor de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van het bestuur en de controle hierop

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 217a, lid 1 3

286 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.352 Vaststellen van verordeningen met 

uitgangspunten van het financiële beleid en 

beheer, voor de controle op het financieel 

beheer en de inrichting van de financiële 

organisatie

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Provinciewet, art. 216; art. 

217

3

307 Provinciale Staten Provinciale organisatie 

en bedrijfsvoering

.07.353.221 Vaststellen van verordeningen voor de zorg 

voor archiefbescheiden van de provinciale 

organen, voor zover deze niet zijn 

overgebracht naar een archiefbewaarplaats

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Archiefwet 1995, art. 27 3

498 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Aanwijzen van gevallen of categorieën van 

gevallen waarbij het coördineren van 

besluiten als onderdeel van het provinciaal 

ruimtelijk beleid wenselijk is

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 3.33, lid 1

1

638 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening .07.351.11 Aanwijzen van gronden waarop een 

voorkeursrecht rust voor aankoop ervan

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet voorkeursrecht 

gemeenten, art. 9a

1

512 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.212 Besluiten dat gemeentelijke 

beheersverordeningen buiten toepassing 

blijven voor de verwezenlijking van een 

project van provinciaal belang 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 3.41

12

899 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Vaststellen van exploitatieplannen van 

gemeenten nadat in een vastgesteld 

inpassingsplan van de provincie is 

afgeweken van een bestemmingsplan of 

gemeentelijke beheersverordening

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 6.25

3

508 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.22 Vaststellen van provinciale 

inpassingsplannen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 3.26

1
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500 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.22 Vaststellen van provinciale structuurvisies 

met hoofdlijnen van de voorgenomen 

ontwikkeling van gebieden alsmede 

hoofdzaken of aspecten van het te voeren 

ruimtelijk beleid

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 2.2

1

499 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Vaststellen van verordeningen met regels 

over de inhoud van bestemmingsplannen, 

omgevingsvergunningen en 

beheersverordeningen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 4.1, lid 1

3

510 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Vaststellen van verordeningen met regels 

over de vorm en inrichting van aanvragen 

voor planschades, de wijze van 

beoordeling, de aanwijzing van een 

adviseur en de behandeling en beoordeling 

van aanvragen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 6.7; Besluit ruimtelijke 

ordening, art. 6.1.3.3

3

511 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.1 Vaststellen van verordeningen voor een 

provinciale planologische commissie

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 9.1

3

898 Provinciale Staten Ruimtelijke ordening -1.731.2 Verklaren dat een verordening wordt 

voorbereid over de inhoud van 

bestemmingsplannen, 

omgevingsvergunningen en 

beheersverordeningen en waarin bepaald 

kan worden dat tot de vaststelling 

Gedeputeerde Staten beslist op aanvragen 

van omgevingsvergunningen ex art. 2.1, lid 

1 WABO 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet ruimtelijke ordening, 

art. 4.1, lid 5

3

335 Provinciale Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Vaststellen van besluiten van 

grenscorrecties tussen gemeenten

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene regels 

herindeling, art. 3

1

330 Provinciale Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

.07.151 Vaststellen van herindelingsadviezen met 

betrekking tot wijziging van gemeentelijke 

indelingen 

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet algemene regels 

herindeling, art. 4

1

267 Provinciale Staten Toezicht op organisatie 

en bedrijfsvoering lagere 

overheden

-1.79 Vaststellen van verordeningen met 

betrekking tot het opheffen en instellen van 

waterschappen dan wel het regelen van 

hun gebied, taken, inrichting, samenstelling 

van hun bestuur en de verdere 

reglementering van waterschappen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Waterschapswet, art. 2 46.a

811 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.783.1 Aanwijzen van een provinciaal net van 

wegen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen alsmede het toesturen van het 

ontwerp daarvan aan de besturen van de 

veiligheidsregio's

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen, art. 16

3

914 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.814 Benoemen, schorsen en ontslaan van de 

voorzitters van de commissies regionaal 

overleg luchthaven

AFWIJKEND VAN 

SELECTIELIJST 2005: is niet 

geregeld in selectielijst 2005, 7 

jr. i.v.m. mogelijke financiële 

aspecten 

7 jaar na afloop van de 

aanstelling

Wet luchtvaart, art. 8.59, lid 

3

817 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.813.111 Bepalen van het bevoegd gezag voor 

vaarwegen in beheer van een waterschap 

en voor bepaalde gevallen voor vaarwegen 

in beheer van een gemeente

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Scheepvaartverkeerswet, 

art. 2

12
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913 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.814 Instellen van commissies regionaal overleg 

luchthaven

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet luchtvaart, art. 8.58 46.a

417 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Onttrekken aan het openbaar verkeer van 

provinciale wegen en waterschapswegen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wegenwet, art. 8 86.a

902 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.814 Vaststellen van diverse verordeningen voor 

de luchtvaart voor luchthavens van 

regionale betekenis waaronder het 

Luchtvaartbesluit, de  Luchtvaartregeling en 

de commissies regionaal overleg 

luchthaven

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet luchtvaart, art. 8.43; art. 

8.54; art. 8.58; art. 8.59; art. 

8.64; art. 8a.43

3

416 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.811 Vaststellen van herverdelingsplannen van 

wegen

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Wet herverdeling 

wegenbeheer, art. 3

1

841 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Vaststellen van provinciale verkeers- en 

vervoersplannen, rekening houdend met 

het nationaal verkeers- en vervoersplan

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Planwet verkeer en vervoer, 

art. 5

1

819 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.813.111 Vaststellen van verordeningen met regels 

gebaseerd op onderwerpen uit de 

Scheepvaartverkeerswet

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Scheepvaartverkeerswet, 

art. 42

3

820 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.811.111 Vaststellen van verordeningen met regels 

gebaseerd op onderwerpen uit de 

Wegenwet en de Wegenverkeerswet 1994

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wegenwet, art. 57; 

Wegenverkeerswet 1994, 

art. 2a

3

829 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.811.112 Vaststellen van verordeningen met 

voorschriften voor overzetveren

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Verenwet, art. 2 3

828 Provinciale Staten Verkeer en vervoer -1.812.112 Vaststellen van voorschriften over de dienst 

en het gebruik van tramwegen voor 

spoorweggedeelten die op openbare wegen 

zijn aangelegd

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Locaalspoor- en 

tramwegwet, art. 7

3

260 Provinciale Staten Waterstaat -1.798 Instellen van heffingen ter bestrijding van 

kosten voor het verlenen van 

schadevergoedingen en het doen van 

onderzoek bij ontgrondingen

Het gaat hier om het instellen, 

niet om het innen van de heffing

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Ontgrondingenwet, art. 21 f 1

265 Provinciale Staten Waterstaat -1.795.5 Instellen, wijzigen en intrekken van een 

grondwaterheffing voor het onttrekken van 

grondwater en het infiltreren van water

blijvend bewaren criterium 5: 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen

Waterwet, art. 7.7, lid 1; Wet 

milieubeheer, art. 15.34

1

691 Provinciale Staten Waterstaat -1.798 Vaststellen van provinciale verordeningen 

voor ontgrondingen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Ontgrondingenwet, art. 5 3

690 Provinciale Staten Waterstaat -1.795 Vaststellen van provinciale 

waterverordeningen

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Waterwet, art. 4.5 3

277 Provinciale Staten Waterstaat -1.795 Vaststellen van regionale waterplannen met 

hoofdlijnen van het te voeren provinciale 

waterbeleid en de daartoe behorende 

aspecten van het provinciale ruimtelijke 

beleid

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Waterwet, art. 4.4 4

491 Provinciale Staten Welzijn en 

maatschappelijke zorg

-1.844.5 Zorgdragen voor beleid betreffende het 

steunfunctiewerk om gemeenten te 

ondersteunen in het door hen te voeren 

beleid voor maatschappelijke 

ondersteuning

Zie voor GS nr. 490 blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Wet maatschappelijke 

ondersteuning, art. 13

1
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7 Provinciale Staten Wonen -1.733.35 Vaststellen van beleidsregels voor zover de 

verwezenlijking van het 

bovengemeentelijke ruimtelijke beleid of het 

gebrek aan samenhang tussen het door 

gemeenten gevoerde huisvestingsbeleid 

dat vordert

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Huisvestingswet, art. 61 3

887 Provinciale Staten Wonen -1.733.11 Vaststellen van voorschriften voor het 

verdelen van financiële middelen, 

ontvangen van het Rijk, voor bouwen, 

wonen en de woonomgeving

blijvend bewaren criterium 1: 

voorbereiding en bepaling 

van beleid

Woningwet, art. 81, lid 4 3

670 Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten

Milieu -1.777.1 Benoemen van een gelijk aantal leden door 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 

in de provinciale milieucommisie

1 jaar na beëindiging 

lidmaatschap

Wet milieubeheer, art. 2.41, 

lid 2

34.a

649 Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten

Milieu -1.777.1 Instellen, wijzigen en opheffen van 

provinciale milieucommissies

blijvend bewaren criterium 4: 

(her)inrichting van de 

organisatie

Wet milieubeheer, art. 2.41, 

lid 1

46.a

Versie 27 oktober 2013
63


