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Onderwerp 
Vaststellen Archiefverordening provincie Flevoland 2018  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. de Archiefverordening provincie Flevoland 2018 vast te stellen; 
2. de Archiefverordening provincie Flevoland 1996 in te trekken. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
De actualisatie van deze verordening draagt bij aan de naleving van de Ar-
chiefwet 1995 en valt daarmee onder programmaonderdeel 8.5 Bedrijfsvoe-
ring. De actualisatie is onderdeel van paragraaf 5.5 Meerjaren Aanpak Be-
drijfsvoering. Daarnaast raakt het aan de samenwerking met verbonden par-
tij 6.2.9 Het Flevolands Archief. 
   

3. Eerdere behandeling  
Op 7 maart 2018 is dit onderwerp behandeld in de commissie Bestuur van 
Provinciale Staten.        

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1 De Archiefverordening provincie Flevoland 1996 was sterk verouderd en is 
geactualiseerd. De actualisatie is nodig in verband met de wijziging van 
de Gemeenschappelijke Regeling Het Flevolands Archief en twee belang-
rijke wijzigingen in de Archiefwet 1995;  

1.2 Op grond van artikel 27 van de Archiefwet 1995 stellen Provinciale Staten 
een verordening vast; 

2.1 Het intrekken van de Archiefverordening provincie Flevoland 1995 is de      
bevoegdheid van Provinciale Staten. 

      
5. Verdere behandeling PS 

Niet van toepassing 
   

6. Korte toelichting op voorstel 
In verband met het groot aantal wijzigingen en de ‘leeftijd’ van de Archief-
verordening provincie Flevoland 1996 is er voor gekozen een geheel nieuwe 
verordening op te stellen en te laten vaststellen door Provinciale Staten.  

 
De nieuwe verordening is kort en bondig geformuleerd. Integrale bepalingen 
uit de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 zijn uit de verordening 
verwijderd.        
      

7. Beoogd effect 
Het vaststellen van een Archiefverordening is een verplichting vanuit  
de Archiefwet 1995, artikel 27.  
 
Samen met de hogere wet- en regelgeving is de Archiefverordening provincie 
Flevoland 2018 het kader voor het archief- en informatiebeheer van de pro-
vincie Flevoland. Goed archief- en informatiebeheer is een randvoorwaarde 
om:  
- een betrouwbare en veilige (keten-)partner te zijn;   
- informatie met andere overheden, burgers en bedrijven uit te wisselen;  
- digitaal zaken te doen; 
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- informatie te publiceren, ontsluiten en (te laten) hergebruiken van (bijvoorbeeld open da-
ta).  

      
8. Argumenten 

1.1 Aanleiding voor actualisatie van de Archiefverordening provincie Flevoland 
De aanleiding voor het actualiseren van de Archiefverordening provincie Flevoland uit 1996 is 
gelegen in:  
• het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum naar de 

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief; 
• twee essentiële wijzigingen in de Archiefwet 1995:   

             1. de wijziging van het archieftoezicht en 
              2. de decentralisatie van archieftaken.      
 

In de Archiefverordening provincie Flevoland 2018 is een toelichting opgenomen ten aanzien 
van de taken en bevoegdheden, de actualisatie van de verordening en een artikelsgewijze 
toelichting.  

      
9. Kanttekeningen 

Op grond van artikel 23 van de Archiefwet 1995 is de commissaris van de Koning zelfstandig 
zorgdrager voor archiefbescheiden die verband houden met de taken bedoeld in artikel 182 eer-
ste en tweede lid van de Provinciewet, de zogeheten rijkstaken. De commissaris draagt zorg 
voor deze bescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats 
in de provincie Flevoland te Lelystad. De Archiefverordening provincie Flevoland 2018 is niet 
van toepassing op deze archiefbescheiden. 
      

10. Bijlagen 
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