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Adviescommissie 7 juni 2010 
Dagelijks bestuur 16 juni 2010 
Algemeen bestuur 7 juli 2010  
  
Aantal bijlagen:  -       Agendapunt: 9 
 
Onderwerp Bewerking archief Spaarnwoude periode 1970-1998  
 
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de  bewerking van het archief van 
het Recreatieschap Spaarnwoude over de periode 1970 –1998 en de kosten die 
daaraan verbonden zijn.  
 
Korte toelichting  
De Archiefwet verplicht overheidsorganen om hun archiefstukken die niet voor vernietiging in 
aanmerking komen en die ouder zijn dan twintig jaar, over te brengen naar een archief-
bewaarplaats. In samenwerking met het Noord-Hollands Archief zijn offertes opgevraagd 
voor de bewerking en beschrijving van de dossiers uit de periode 1970–1998. 
 
Consequenties 
 
Juridisch: 
Archiefwet 
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Financieel: 
 
 
Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in 

programmabegroting 
Toelichting afwijking begroting 

Investering €  €  €  
Structurele lasten €  €  €  
Incidentele lasten Tussen € 25.600,-en 

€ 31.040,-(ex. btw) 
Ten laste van product 
020 (secretariaat) 

€  

Structurele baten €  €  €  
Incidentele baten €  €  €  
 
Meegezonden stukken 
 

Geen 

Voorbereid door 
 

W. Hartog 

In overleg met 
 

H. Wijkhuisen 

Akkoord verantwoordelijke 
J.W. Nieuwenhuis 
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BEWERKING ARCHIEF SPAARNWOUDE PERIODE 1970-1998 
 
1. Achtergrond 
 
De Archiefwet 1995 verplicht overheidorganen om hun archiefstukken die niet voor 
vernietiging in aanmerking komen en die ouder zijn dan twintig jaar, over te brengen naar 
een archiefbewaarplaats. Na overbrenging zijn deze stukken in principe openbaar. Aan deze 
openbaarheid kunnen beperkingen worden gesteld. 
Met betrekking tot de recreatieschappen is afgeweken van de 20 jaren termijn, en is er 
gekozen voor de periode tot en met 1998. Op 1-1-1999 heeft er een reorganisatie bij de 
provincie plaatsgevonden en is voor de bewerking van de archieven aangesloten bij het 
provinciale project "bewerking archieven tot 1999". 
 
2. Uitwerking 
 
De provincie Noord-Holland heeft reeds 7 meter archief overgebracht naar het Noord-
Hollands Archief. In het beheerskantoor staat nog circa 40 meter archief dat bewerkt dient te 
worden. Van de te bewaren archiefbestanden zal een beschrijvende inventaris worden 
gemaakt. Aan de hand van de inventaris kunnen historici en andere belangstellenden gericht 
zoeken in de betreffende archiefperiode. 
 
3. Overwegingen 
 
Om te kunnen voldoen aan de bepalingen van de Archiefwet is het noodzakelijk om voor de 
bewerking en het maken van een beschrijvende inventaris een extern bedrijf in te schakelen. 
De kosten hiervoor liggen tussen € 25.600,- en € 31.040,- exclusief btw. Aan de opslag van 
de archiefstukken bij het Noord-Hollands Archief zijn geen kosten verbonden. 
De begeleiding zal geschieden door medewerkers van het Noord-Hollands Archief in 
samenwerking met de documentair informatieverzorger van RNH. 
Aan de opslag bij het Noord-Hollands Archief zijn geen kosten verbonden. 
 
4. Besluit 
 
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de bewerking van het archief van het 
Recreatieschap Spaarnwoude over de periode 1970–1998 en de kosten die daaraan 
verbonden zijn.  
 
5. Vervolg 
 
De beschrijvende inventaris zal na afronding van de werkzaamheden ter beschikking gesteld 
worden aan de bestuursleden en de participanten. 


