Departementen en Rijksdiensten in de regio
Regional
e
Directies
LNV

Districtsonderdelen
-

Directie Regionale
Zaken, vestiging Noord
(Groningen)

Taken in relatie tot het
Waddengebied
-

-

Doorwerking van Rijksen Europees beleid in
de regio: Natuur (b.v.
Natura 2000),
Landbouw, Kennis
Beheerstaken

Neerslag in data en informatie
(archieven en collecties)
Lopend: DRZ vestiging Noord,
Groningen, archief vanaf 1995
toen LNV Noord begon
Statisch: Archief van na WOII
tot 1995 is op dit moment in
bewerking bij het CAS
(Winschoten). Het betreft hier
de archieven van voorlopers
van LNV Noord: de noordelijke
consulentschappen van de
departementen die milieu en
natuur beheer in de
portefeuille hadden. Bij LNV is
een verzoek ingediend om een
historisch overzicht van de
ontwikkeling van het
departement te maken.
Naar alle waarschijnlijkheid
wordt het statisch archief dat
bij het CAS in bewerking is bij
de Groninger Archieven
gedeponeerd.

V en W

-

Rijkswaterstaat NoordNederland
(Leeuwarden)

-

Waterbeheer:
planvorming en
vergunningverlening

Contactpersoon LNV DRZ
vestiging Noord: Geert
Steenbergen
(archiefmedewerker), 0505992302
Lopend: RWS Noord-Nederland
Statisch: het statisch archief
van RWS Noord-Nederland (en
van zijn voorgangers in
Friesland) ligt bij Tresoar. Het
archief van RWS Directie
Friesland (1978-1993) is
onlangs afgesloten. De
voorgangers van RW-NN in
Groningen liggen bij de
Groninger Archieven en in
Noord-Holland bij het NoordHollands Archief.
Voor een inventarisatie van

deze archieven, zie het
overzicht Rijkswaterstaat.
Contactpersoon: Anna
Dingshoff (RWS NoordNederland)
-

Waterdistrict
Waddenzee
(Buitenpost)

-

-

-

-

Rijkswaterstaat NoordHolland (Haarlem),
waaronder: District
Alkmaar

-

Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied
(Lelystad)

-

Verantwoordelijk voor
beheer en onderhoud
van de Waddenzee, de
Eems-Dollard, het
Lauwersmeer en
kwelders
Zorg voor de
basiskustlijn op
Vlieland, Terschelling,
Ameland en
Schiermonnikoog
Verantwoordelijk voor
scheepvaartbegeleiding
op de Waddenzee
Vier afdelingen:
Meetdienst,
Scheepvaart,
Operationeel beheer
en handhaving,
Planmatig beheer en
onderhoud

Lopend: m.n. een
correspondentie archief.
Statisch (ter plaatse): bevat
archieven van voorlopers:
Meet- en Adviesdienst (19801985), Meetdienst (-2004),
Dienstkring Delfzijl – nat (19801994), Dienstkring Waddenzee
Oost (1994-2000), Dienstkring
Waddengebied Groningen
(2000-2005), Dienstkring
Waddenzee West (1989-2000),
Dienstkring Waddengebied
Friesland (2000-2005)

RWS Noord-Holland
heeft geen taken meer
in het waddengebied,
behalve de veerpont
Texel.

De lopende archieven van RWS
Noord-Holland die te maken
hebben met het waddengebied
zijn overgeplaatst naar RWS
Noord-Nederland in
Leeuwarden, behalve het
onderdeel veerpont

Contactpersoon: Willem de
Pruis (Waterdistrict
Waddenzee)

Lopend archief ter plaatse.
Oude RWS-archieven m.b.t. de
Zuiderzeewerken en de
Afsluitdijk liggen bij Nieuw Land
in Lelystad:
- Dienst
Zuiderzeewerken (ZZW)
- Openbaar Lichaam

Defensie

EZ

DVD (Dienst Vastgoed
Defensie) – Directie Noord
(Zwolle)

-

Beheer over Vastgoed
Defensie op de
eilanden
Beheer en nazorg
(opruiming munitie)
van aantal
(natuur)gebieden op de
eilanden (zie onder,
beheer)

Zuidelijke
IJsselmeerpolders (ZIJP)
- Directie van de
Wieringermeer/Rijksdie
nst voor de
IJsselmeerpolders (RIJP)
Statisch archief: Nationaal
Archief Den Haag
Lopend archief ter plaatse
(Zwolle). Er bevinden zich
diverse gegevens verspreid
over de verschillende
afdelingen: o.a.
monitoringsgegevens,
onderzoeken m.b.t. de
bodemgesteldheid (uitgevoerd
door diverse externe bedrijven)
en digitaal kaartmateriaal.
Contactpersoon: Rien Mudde,
038-4572401/06-33362085
Michel van der Veen, 0505992531

