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Onderwerp 
Eerste wijziging Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land/uittreden Provinciale 
Staten.  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Uit te treden als deelnemer uit de Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land. 
2. Aan Gedeputeerde Staten op grond van artikel 73, tweede lid van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de eerste 
wijziging van de Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land, conform de bijla-
gen behorend bij dit voorstel vast te stellen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma cultuur, samenleving en sport, 
programmaonderdeel 4.1 cultuur. 

 
3. Eerdere behandeling  

In 2004 hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten samen met de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de raden en Colleges 
van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lelystad, Dronten, Urk 
en Zeewolde, het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland, het 
bestuur van de Stichting Nieuw Land en het bestuur van de Stichting voor het 
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, de gemeenschap-
pelijke regeling ''Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land” (Regeling NLE) ge-
troffen.  
De deelnemende partijen in de gemeenschappelijke Regeling NLE zijn in ge-
sprek over het onderbrengen van de museale activiteiten die nu onder Rege-
ling NLE, vallen in de Stichting Batavialand. De bedoeling is dat de Regeling 
NLE dan zodanig wordt aangepast dat deze zich alleen richt op de wettelijke 
archieftaken van de deelnemende partijen. Besluitvorming hierover wordt in 
oktober 2016 aan Provinciale Staten voorgelegd. 
Op 27 januari 2016 zijn Provinciale Staten via een mededeling (kenmerk 
1830483) geinformeerd over de voortgang. Vooruitlopend op deze besluit-
vorming heeft het bestuur van NLE besloten dat het wenselijk is dat de huidi-
ge gemeenschappelijke regeling in technische zin wordt aangepast aan de 
gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen zoals die met ingang van 1 
januari 2015 is komen te luiden. Besluitvorming over deze technische wijzi-
ging is afgestemd met de overige deelnemers waarbij de afspraak is gemaakt 
dat voor de zomer deze besluitvorming zal plaatsvinden. 
 
Bevoegdheden PS en doel behandeling 
1.1 Omdat er geen bevoegdheden van Provinciale Staten in de Regeling Erf-

goedcentrum Nieuw Land zijn overgedragen, dienen Provinciale 
Staten - gelet op de systematiek van de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen - het besluit te nemen om uit te treden uit deze Regeling. 

2.1 In artikel 73, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regeling is 
      bepaald dat Gedeputeerde Staten van Provinciale Staten toestemming  
      moeten hebben, om tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling  
      over te gaan. 

 
4. Verdere behandeling PS 

Alle deelnemers aan de Regeling NLE moeten een gelijkluidende wijziging 
van de Regeling vaststellen en ondertekenen. Daarna moet de gewijzigde  
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Regeling NLE door Gedeputeerde Staten worden gepubliceerd in de Staatscourant. 
De integrale tekst van de gewijzigde regeling wordt ook opgenomen in de  
regelingenbank, zoals die op www.overheid.nl te vinden is. 

 
5. Korte toelichting op voorstel 

Aanleiding. 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Een 
gevolg hiervan is dat alle gemeenschappelijke regelingen die door Gedeputeerde Staten dan wel 
Provinciale Staten op grond van de Wgr zijn aangegaan, in technische zin moeten worden gewij-
zigd zodat zij in overeenstemming zijn met de tekst van de Wgr. Daarom moet ook de  de Rege-
ling NLE in technische zin worden gewijzigd.  
 
Belangrijke technische wijzigingen: 
Uittreding van Provinciale Staten en de gemeenteraden uit de Regeling NLE en toetreding van 
het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. 
Dit vloeit voort uit de systematiek van de Wgr: alleen deelnemende bestuursorganen kunnen 
bevoegdheden overdragen aan een gemeenschappelijke regeling. Omdat de Regeling NLE alleen 
betrekking heeft op bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en de colleges van burgemeester 
en wethouders (namelijk de uitvoerende bevoegdheden op grond van de Archiefwet), past het 
niet in de systematiek van de Wgr dat Provinciale Staten en de gemeenteraden hieraan deelne-
men. 
Omdat de regeling ook betrekking heeft op bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap treedt dit toe. 
Deelnemers hebben  meer tijd om  invloed uit te oefenen op de begroting en jaarrekening van 
de Regeling NLE. 
Door aanpassing van de termijn voor het indienen van zienswijzen hebben de deelnemers meer 
tijd om hun zienswijzen in te dienen. De termijn is gewijzigd van zes naar acht weken. 
Een volledig overzicht van de wijzigingen als gevolg van de aanpassing van de Wgr is opgenomen 
in de bij deze nota behorende bijlage met kenmerk 1880591. In dit overzicht worden de wijzi-
gingen ook nader toegelicht. 

 
6. Beoogd effect 

Een Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land die is aangepast aan de gewijzigde Wgr zoals die op 1 
januari 2015 in werking is getreden. 

 
7. Argumenten 

1.1 In de Regeling NLE zijn geen bevoegdheden van Provinciale Staten overgedragen. 
Op dit moment zijn Provinciale Staten deelnemer in de Regeling NLE. Uit de systematiek van de 
Wgr vloeit echter voort dat alleen deelnemende bestuursorganen bevoegdheden kunnen over-
dragen aan een gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten moeten op grond van de Ar-
chiefwet een archiefverordening vaststellen. De  bevoegdheid om deze archiefverordening vast 
te stellen is niet overgedragen aan het bestuur van NLE. Dat betekent dat gelet op de systema-
tiek van de Wgr, Provinciale Staten geen deelnemer horen te zijn in de Regeling NLE. Daarom 
dienen Provinciale Staten uit de Regeling NLE te treden en  moet er een voorstel aan Provinciale 
Staten worden voorgelegd om uit te treden uit de Regeling NLE. 
 
2.1 Wgr schrijft deze toestemming voor. 
Op grond van artikel 73, tweede lid van de Wgr dienen Provinciale Staten aan Gedeputeerde  
Staten toestemming te verlenen om de Regeling NLE te wijzigen. 
 
2.2 Wijziging is noodzakelijk in verband met wijziging Wgr. 
Met ingang van 1 januari 2015 is de gewijzigde Wgr in werking getreden. Bij de inwerking- 
treding van de gewijzigde Wgr is bepaald dat bestaande gemeenschappelijke regelingen 
aan de gewijzigde Wgr moeten worden aangepast.  
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2.3 Gaat om technische wijzigingen. 
De wijzigingen zijn vooral technisch van aard. 
De belangrijkste wijzingen zijn de volgende: 
Uittreding van Provinciale Staten en de gemeenteraden uit de Regeling NLE en toetreding van 
het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. 
Dit vloeit voort uit de systematiek van de Wgr: alleen deelnemende bestuursorganen kunnen 
bevoegdheden overdragen aan een gemeenschappelijke regeling. Omdat de Regeling NLE alleen 
betrekking heeft op bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en de Colleges van burgemeester 
en wethouders (namelijk de uitvoerende bevoegdheden op grond van de Archiefwet), past het 
niet in de systematiek van de Wgr dat provinciale staten en de gemeenteraden hieraan deelne-
men. 
Omdat de regeling ook betrekking heeft op bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het  
Waterschap treedt dit toe. 
Deelnemers hebben meer tijd om invloed uit te oefenen op de begroting en jaarrekening van de 
Regeling NLE. 
Door aanpassing van de termijn voor het indienen van zienswijzen hebben de deelnemers meer 
tijd om hun zienswijzen in te dienen. De termijn is gewijzigd van zes naar acht weken. 
Andere artikelen uit Regeling NLE die zijn aangepast aan artikelen uit gewijzigde Wgr. 
Onder andere is artikel 12 van de huidige regeling NLE, waarin geregeld is wat de bevoegdheden 
zijn van het dagelijks bestuur aangepast aan het bepaalde dat hierover is opgenomen in artikel 
33b de Wgr. 
Een volledig overzicht van de wijzigingen als gevolg van de aanpassing van de Wgr is opgenomen 
in de bij deze nota behorende bijlage met kenmerk 1880591. In dit overzicht worden de wijzi-
gingen ook nader toegelicht. 
 
2.4 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot wijzigen van de Regeling NLE.    
Omdat de Regeling NLE betrekking heeft op bevoegdheden van Gedeputeerde Staten (namelijk 
de uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Archiefwet), zijn zij als deelnemer 
in deze Regeling bevoegd om deze te wijzigen. Dit vloeit voort uit artikel 73,derde lid van 
de Wgr. 

 
8. Kanttekeningen 

1 . Wijziging beperkt zich tot technische aanpassing aan de gewijzigde wet gemeenschappelijke  
    regelingen 
Gelet op de complexiteit van het proces van ontvlechting, lukt het niet om dit mee te nemen in 
de thans voorgestelde eerste wijziging. In de vergadering van het algemeen bestuur van de Re-
geling NLE van 21 oktober 2015 hebben de deelnemende partijen dan ook besloten om de eerste 
wijziging te beperken tot aanpassing aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. 
De voorgestelde wijziging moet door alle deelnemende partijen worden vastgesteld en onderte-
kend. Daarna moet de wijziging door gedeputeerde staten worden gepubliceerd in de Staatscou-
rant.  
De geconsolideerde versie (dat wil zeggen de tekst van de Regeling zoals die komt te luiden na 
verwerking van de vastgestelde wijzigingen) wordt ook gepubliceerd op www.overheid.nl 

 
9. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Overzicht wijzigingen met toelichting  1880591 bijgevoegd 

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoecentrum zoals die na vaststelling   

van de eerste wijziging komt te luiden 

1883247 bijgevoegd 

  

 


