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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
In 2003 is de gemeenschappelijke regeling IPO opgeheven en is de vereniging IPO opgericht. Het 
IPO-secretariaat heeft het voornemen het archief van de gemeenschappelijke regeling IPO 1947-1986 
te laten bewerken. Nu blijkt dat de regeling uit 2003, waarin de vereniging werd gemachtigd de 
archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling te gebruiken en te bewaren volgens de 
bepalingen van de Archiefwet 1995, niet in overeenstemming is met artikel 4 derde lid van de 
Archiefwet. Hierin wordt bepaald dat een regeling waarbij taken van een overheidsorgaan worden 
overgedragen aan een rechtspersoon een voorziening inhoudt over de terbeschikkingstelling van de 
archiefbescheiden aan die rechtspersoon. Tevens moet er een bepaling zijn over het toezicht op het 
beheer van de archiefbescheiden. Om alsnog aan de wettelijke bepaling te voldoen verzoekt IPO de 
organen die destijds de gemeenschappelijke regeling hebben beëindigd, een besluit te nemen in 
overeenstemming met de Archiefwet 1995. 
 
In de Archiefwet artikel 4 derde lid wordt bepaald dat de terbeschikkingstelling maximaal 20 jaar kan 
zijn. Aangezien het archiefbescheiden betreft uit de periode tot 2003 moet voor de 
terbeschikkingstelling worden gerekend vanaf dat jaar. In het genoemde artikel uit de Archiefwet 
wordt tevens gevraagd om een bepaling over het toezicht. Dit toezicht wordt opgedragen aan de 
archiefinspecteur van de provincie Zuid-Holland. Gedurende de periode van terbeschikkingstelling 
liggen de archiefbescheiden immers in de vestiging van het IPO te Den Haag. De archiefinspecteur 
van Zuid-Holland is tevens betrokken bij de bewerking van het archief. 
 
Aanleiding 
Het verzoek van het Interprovinciaal Overleg zoals vastgelegd in de brief van (foutief gedateerd) 5 
januari 2008.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2003 is de gemeenschappelijke regeling IPO opgeheven en is de vereniging IPO opgericht. Samen 
met alle activa en passiva, rechten en plichten zijn in 2003 de archiefbescheiden overgedragen van de 
gemeenschappelijke regeling IPO aan de vereniging IPO. 
 
Essentie / samenvatting: 
Door de vereniging IPO is vastgesteld dat bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling IPO in 
2003 de archiefbescheiden niet conform de Archiefwet 1995 zijn overgedragen aan de vereniging IPO. 
Door IPO wordt aan de provincies gevraagd een besluit te nemen waardoor alsnog aan de bepaling in 
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de Archiefwet wordt voldaan. Op 22 april 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht beslotende 
archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling IPO uit de periode 1947-2003 ter beschikking 
te stellen aan de vereniging IPO voor een periode van maximaal 20 jaar. 
 
Financiële consequenties 
Geen. De kosten van het beheer en de bewaring van de ter beschikking gestelde archiefbescheiden 
komen ten laste van de vereniging IPO 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Geen. Deze brief is terkennisname 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


