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Toelichting Archiefverordening Waterschap Limburg 2021
Algemeen
Artikel 35 van de Archiefwet 1995 bepaalt dat het bestuur een verordening vaststelt waarin wordt
geregeld dat het dagelijks bestuur zorg draagt voor de archiefstukken van de organen van het
waterschap. Deze verordening moet worden medegedeeld aan Gedeputeerde Staten. Artikel 37, lid 2
van de Archiefwet 1995 bepaalt vervolgens dat het bestuur ook een verordening vaststelt (en
meedeelt aan GS) waarin het toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995 geregeld wordt.
Voorliggende verordening voorziet hierin.
De verordening bestaat in hoofdzaak uit twee gedeelten, namelijk de regeling voor de zorg die het
dagelijks bestuur draagt voor de archieven van de waterschapsorganen en de regeling voor
het beheer van de archiefstukken die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
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Deze verordening is, evenals de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 zelf, niet alleen van
toepassing op klassieke, papieren archiefstukken, maar ook op digitale stukken.
Artikel 1
Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer
specifieke betekenis moet worden toegekend op basis van de taken en verantwoordelijkheden die
uit de wet voortvloeien voor het waterschap. Waar in de wet wordt gesproken over ‘het bestuur’
wordt bedoeld het Algemeen Bestuur.
Artikel 2
Dit artikel regelt de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, die in overeenstemming met artikel 36
van de Archiefwet plaatsvindt door het algemeen bestuur.
Artikel 3 tot en met 9
Deze artikelen werken nader uit wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het
dagelijks bestuur zijn rondom het kunnen uitvoeren van de zorg en een correct beheer van de
archieven van Waterschap Limburg.
Artikel 10
In dit artikel zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de archivaris uitgewerkt.
Artikel 11
Dit artikel waarborgt dat de persoon die met de uitoefening van het toezicht op de archieven belast
is toegang heeft tot de benodigde informatie hiervoor.
Artikel 12
In dit artikel worden de taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende onderdelen van de
archieven toegewezen.
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Artikel 13
In dit artikel zijn de taken en verantwoordelijkheden voor de controle op de archieven nader
uitgewerkt en toegewezen.
Artikel 14
Dit artikel bevat informatie omtrent de inwerkingtreding en trekt de voorgaande Archiefverordening
Waterschap Limburg in.
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