
(PROVINCIAAL) BESTUUR IN FRYSLÂN

Versie 27-6-2011

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). 

Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Archieven in Friesland

Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over archiefmateriaal betreffende het waddengebied, dan nodigen wij u uit om contact op te 
nemen met de Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl 

FRYSLÂN
TRESOAR

11: Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922
3. Inventaris
3.1. Provinciale Staten
3.1.2. Inventaris
3.1.2.1. Stukken van algemene aard, nrs. 1-523 – notulen, bijlagen, repertoria, verslagen van handelingen, plakkaten
3.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 524-609
3.1.2.2.1. Organisatie en bestuur, nrs. 524-608

- 524-597: Verslagen van de toestand van de provincie, 1817/1818-1919, 74 delen
- 598-601: Lijsten van besluiten van de Staten en de daaraan (door Gedeputeerde Staten) gegeven uitvoering, 1850, 1877-1918, 4 pakken

3.1.2.3. Bij het archief bewaarde niet-archivalia, nrs. 610-631
- 610-613: Magazijnlijsten van de archieven van de provinciale besturen en van de boeken die zich bevinden op de zolder van het Gouvernementshuis, 

1820; met latere verbeteringen en aanvullingen, 4 delen
- 610: 'N1'. Kaarten, bouwtekeningen en boeken
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- 611: 'N2'. 'Registers, papieren etc.', archiefstukken
- 612: 'N3'. Kloosterarchieven
- 613: 'N4'. 'Varia', archiefstukken
- 614: Index op de inv.nrs. 610-613; met voorin hoofdenlijst, (ca. 1830), 1 deel
- 616: Studieaantekeningen en afschriften van stukken betreffende voornamelijk waterstaatkundige en juridische onderwerpen, contemporain of uit de 

geschiedenis, (1842)-ca. 1930, 1 pak
- 617: Afschriften van rapporten en rekesten betreffende het onderhoud van armen in Het Bildt, 1847; met bijbehorende aantekeningen over de 

geschiedenis van Het Bildt èn een kaart van die grietenij, waarvan het origineel 'onder de papieren van S.A. Gabbema' is, 1 omslag. NB: 1. Zie ook 
kaartenverzameling, nr. 19.942; 2. Uit: Collectie Handschriften Provinciale Bibliotheek, Hs. 852.

- 619: Aantekeningen betreffende het eigendomsrecht van nieuw-aangeslibde gronden in de Lauwerszee, 1854-1867, 1 omslag
- 623: Aantekeningen betreffende het door de verhoging van zeeweringen voorkomen van overstromingen in Friesland, ca. 1931, 1 omslag
- 629: Overzichten van tussen 1170 en 1776 in Friesland plaats gehad hebbende overstromingen en van het aantal dagen met een verhoogde stand van 

het boezemwater in de periode , opgemaakt 1948, 1 omslag
- 630: Registers van de oppervlakte aan bouwland en andere ongebouwde eigendommen in de Friese gemeenten, met aantekening van hun opbrengst 

en van de gemiddelde verkoopprijs van de produkten, ongedateerd, 1 omslag
3.1.2.4. Gedeponeerd archief van de commissie uit de Staten voor de verbetering van de binnenlandse waterstaat in Friesland
3.1.2.4.1. Stukken van algemene aard, nrs. 632-635
3.1.2.4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 636-639

- 636: Afschriften van archivalia van de provinciale besturen sinds 1774, door de commissie gebruikt, geordend in volgorde van opvragen, 1 pak. NB: 
Voor andere door commissievoorzitter M.P.D. baron Van Sytzama verzamelde afschriften van stukken betreffende de waterstaat, zie familie-archief 
Van Haersma-Van Sytzama, inv. nr. 6

3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.1. Stukken van algemene aard, nrs. 640-1833 - net-notulen, bijlagen bij de notulen, rapporten, rekesten, soms met bijlagen, alfabetische indices op de 
notulen en hun bijlagen
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.1. Bestuur
4.2.1.1. Meerdere bestuurslagen, nrs. 1834-1842
4.2.1.2. Provincie, nrs. 1843-1888
4.2.1.2.1. Verslagen, Provinciaal Blad en andere officiële publicaties
4.2.1.2.2. Instellingen en functionarissen
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4.2.1.2.3. Grondgebied
4.2.1.3. Gemeenten, nrs. 1889-1989
4.2.1.3.1. Reglementering, wetgeving, verslagen

- 1893-1968: Verslagen van de toestand van de gemeenten over 1851-1878, 76 pakken/omslagen, 
• 1896-1897: Ameland, 1851-1878
• 1902: Het Bildt, 1851, 1859-1860, 1871-1878
• 1906: Dokkum, 1851-1878
• 1909: Ferwerderadeel, 1851-1878. NB: Het verslag over 1873 ontbreekt
• 1910: Franeker, 1851-1878
• 1911: Franekeradeel, 1851-1878
• 1913-1915: Harlingen, 1851-1878
• 1925-1926: Kollumerland c.a., 1851-1878
• 1940: Oostdongeradeel, 1851-1878
• 1947-1948: Schiermonnikoog, 1851-1853, 1855-1872, 1873, 1875-1878
• 1960-1961: Westdongeradeel, 1851-1878
• 1963-1964: Wonseradeel, 1851-1878

- 1969-1970: Verslagen van zijn "rondreizen", werkbezoeken aan de gemeenten in de provincie, uitgebracht door de commissaris des konings, 1851-
1878, 2 pakken. NB: De verslagen moesten behalve aan Gedeputeerde Staten ook aan het departement van Binnenlandse Zaken worden uitgebracht

4.2.1.3.2. Instellingen en functionarissen
4.2.1.3.3. Grondgebied en bestuurscentra
4.2.1.4. Rijk
4.2.2. Eigendommen en bezittingen
4.2.2.1. Provincie
4.2.2.1.1. Meerdere categorieën

- 2002-2003: Leggers van eigendommen en bezittingen van de Provincie, opgemaakt en bijgehouden, 1853-(1875), 2 delen
- 2004-2005: Leggers van voor algemeen gebruik bestemde provinciale werken en daarmee verbonden rechten en verplichtingen, opgemaakt en 

bijgehouden, 1853-(1874), 2 katerns
4.2.2.1.2. Gebouwen
4.2.2.2. Gemeenten en marken

- 2033: Stukken betreffende het geven van advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over, en de goedkeuring van, reglementen op en instructies 
voor het bestuur en het gebruik van de gemene gronden op Ameland, 1820-1878, 1 pak

4.2.3. Financiën
4.2.3.1. Provincie
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- 2152-2157: Registers van obligaties uit geldleningen door de Provincie gesloten 1827-1847 ten behoeve van projecten op het gebied van waterstaat en 
wegenaanleg, met aantekeningen over de aflossing, 2 delen en 4 katerns

- 2152: Herstel van de dijken na de watersnood van 1825, gesloten 1827, afgelost 1829-1842, 1 deel
- 2155: Verbetering van enige waterstaatswerken in het dienstjaar 1836, gesloten 1836, afgelost 1837-1842
- 2156: Aanleg van een stroomleidende dam door de geul de Balg bij Ameland, gesloten 1846, afgelost 1848-1849 
- 2157: Aanleg van een stroomleidende dam door de geul de Balg bij Ameland, gesloten 1847, afgelost 1849 

4.2.3.2. Gemeenten
4.2.4. Belastingen en retributies

- 2650-2651: Stukken betreffende de reglementering van het bijhouden van de floreenkohieren en van het storten door de ondernemers bij de besturen 
van de zeewerende waterschappen van waarborgsommen voor de betaling van waterschapslasten voor verveend of vergraven land dat met 
dijksfloreen belast is, 1828-1831, 1847-1870, 2 pakken

- 2658-2837: Goedgekeurde kohieren van de lands- en van de dijksflorenen, 1798-1861, 171 banden, 2 katerns. NB: N.B. 2. Landsflorenen bestonden in 
elke stad en grietenij, dijksflorenen slechts in Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollumerland c.a., Oostdongeradeel en Westdongeradeel 

• 2673-2675: Het Bildt, 1818, 1828, 1838, 1850
• 2681: Dokkum, 1818-1828
• 2687-2694: Ferwerderadeel, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2695-2696: Ferwerderadeel: Dijksfloreenkohieren, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2697-2698: Franeker, 1798, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2699-2702: Franekeradeel, 1798, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2708-2709: Harlingen, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2733-2737: Kollumerland c.a., 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2738-2741: Kollumerland c.a.: Dijksfloreenkohieren, 1818, 1828, 1838, 1851, 1860
• 2757-2760: Oostdongeradeel, 1818, 1828, 1850, 1858
• 2761-2764: Oostdongeradeel: Dijksfloreenkohieren, 1818, 1828, 1850, 1858
• 2800-2803: Westdongeradeel, Landsflorenen + dijksflorenen, 1818, 1828, 1838, 1850
• 2806-2818: Wonseradeel, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858

4.2.5. Openbare orde en zedelijkheid, nrs. 2838-2842
- 2841: Stukken betreffende het behandelen van het protest van het grietenijbestuur van Kollumerland c.a. tegen het op last van het Provinciaal Bestuur 

inzetten van militairen bij het afmaken van runderen uit door de longziekte aangetaste veestapels te Kollum en Burum, 1848, 1 omslag
4.2.6. Zorg voor de gezondheid
4.2.6.1. Zorg voor de gezondheid van mensen
4.2.6.1.1. Organisatie, verslagen, statistiek

- 2851: Stukken betreffende (het toezicht op) benoeming, ontslag, bezoldiging en taakuitoefening van gemeentelijke geneeskundigen, artsen en 
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vroedvrouwen voor de verzorging van de armen op Ameland, 1829-1832, 1842-1879, 1 pak
- 2852: Stukken betreffende (het toezicht op) benoeming, ontslag, bezoldiging en taakuitoefening van gemeentelijke geneeskundigen, artsen en 

vroedvrouwen voor de verzorging van de armen op Schiermonnikoog, 1829-1833, 1848-1875, 1 pak
- 2856: Verslag van de adjunct-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Friesland over 1877 en stukken betreffende de behandeling van dat 

verslag, 1878, 1 omslag
- 2857: Staten van geboorten, sterfgevallen en doodsoorzaken, naar gemeenten onderverdeeld, opgemaakt per maand door de adjunct-inspecteur van 

het geneeskundig staatstoezicht in Friesland en Groningen, 1869-1879, 1 pka. NB: incompleet
4.2.6.1.2. Bestrijding van besmettelijke ziekten
4.2.6.1.3. Zorg voor krankzinnigen

- 2867: Stukken betreffende de beantwoording van de vraag, of de inrichting van Feike Tremper te Hollum op Ameland als krankzinnigengesticht 
beschouwd moet worden en dan moet worden gesloten wegens oprichting zonder koninklijke toestemming, 1843-1852, 1 omslag

4.2.6.1.4. Zorg voor de omgeving van begraafplaatsen
4.2.6.1.5. Zorg voor de omgeving van bedrijven

- 2914: Stukken betreffende het tegengaan van waterverontreiniging door het roten van vlas en hennep, 1844, 1863-1874, 1 omslag
4.2.6.2. Zorg voor de gezondheid van dieren
4.2.6.2.1. Bestrijding van niet met name genoemde ziekten
4.2.6.2.2. Bestrijding van met name genoemde ziekten
4.2.7. Waterstaat en verkeer
4.2.7.1. Waterstaatsdienst
4.2.7.2. Waterstaatswerken van meerdere categorieën
4.2.7.2.1. Reglementering, nrs. 2946-2953
4.2.7.2.2. Kaarten, nrs. 2954-2957

- 2954: Register van tot het archief behorende kaarten, (1876), 1 deel
- 2956: Kaarten en bouwtekeningen van waterstaatswerken, 1829-1864 en z.j., 18 bladen. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 1418, 1481, 4287, 4302, 

4326-4331, 4335, 4337, 4338, 4345, 4346, 4354, 4356
- 2957: Waterstaatskaarten van Friesland, vervaardigd door de Topografische Inrichting van het departement van Oorlog te 's-Gravenhage, 1867-1877, 

1905-1916, 21 bladen. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 9745-9765
4.2.7.2.3. Werken van de Provincie, nrs. 2958-2969

- 2968: Stukken betreffende de overdracht per 1 augustus 1876 aan het Rijk van de werken, die bij KB van 17 dec. 1819 nr. 1 in onderhoud en beheer 
aan de Provincie werden gegeven, en betreffende een onderzoek naar de geschiedenis van enige van die werken, 1868-1869, 1875-1877. Met 
retroactum in originali, 1864, 1 omslag

- 2969: Stukken betreffende de overdracht door de (Rijks)Waterstaat in Friesland aan Provinciale Waterstaat van het beheer van werken waarvan het 
onderhoud of de aanleg door de Provincie wordt bekostigd en van de archivalia op deze werken betrekking hebbende, 1876-1877, 1 omslag
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4.2.7.2.4. Werken van lagere organen en van particulieren, nrs. 2970-3003
- 3003: Verslagen van de toestand van de openbare waterstaatswerken, in onderhoud bij gemeenten, waterschappen en andere lichamen, opgemaakt 

door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat over 1876-1878, en stukken betreffende de verbetering van de toestand van die werken, 1876-
1879, 1 omslag

4.2.7.3. Boezembeheer
4.2.7.4. Lage en hoge verveningen
4.2.7.5. Waterstaatswerken aan of in binnenwateren
4.2.7.6. Waterstaatswerken aan of in de zee
4.2.7.6.1. In de zeewerende waterschappen
4.2.7.6.1.1. Algemeen, nrs. 3364-3380
4.2.7.6.1.2. Visvliet en Gerkesklooster, nrs. 3381-3382
4.2.7.6.1.3. Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuwkruisland, nr. 3383
4.2.7.6.1.4. Engwierumerpolder, nr. 3384
4.2.7.6.1.5. Contributie Zeedijken Oostdongeradeel, nr. 3385
4.2.7.6.1.6. Polder van Oost- en West-Dongeradeel, nrs. 3386-3388
4.2.7.6.1.7. Contributie Zeedijken van Westdongeradeel, nrs. 3389-3390
4.2.7.6.1.8. Ternaarderpolder, nr. 3391
4.2.7.6.1.9. Oost-Holwerderpolder, nr. 3392
4.2.7.6.1.10. West-Holwerderpolder, nr. 3393
4.2.7.6.1.11. Zeedijken van Ferwerderadeel, nrs. 3394-3397

- 3396: Stukken betreffende het goedkeuren van een besluit van de volmachten tot regeling van de grens van het werkgebied van de "Maatschappij tot 
Landaanwinning op de Friesche Wadden" van jhr. P.J.W. Teding van Berkhout, 1870, 1 omslag

4.2.7.6.1.12. Noorderleegpolder, nr. 3398
4.2.7.6.1.13. De Bildtpollen, nrs. 3399-3401

- 3400: Stukken betreffende het goedkeuren van een overeenkomst tussen de eigenaren en de "Vennootschap tot Indijking der Friesche Wadden", over 
een subsidie aan, en de begrenzing van het werkgebied van laatstgenoemde, 1870, 1 omslag

4.2.7.6.1.14. Het Nieuw Bildt, nrs. 3402-3403
4.2.7.6.1.15. Het Oud Bildt, nrs. 3404-3406

- 3405: Stukken betreffende de geschillen tussen de Provincie en het waterschapsbestuur over de onderhoudplicht van het Statenhoofd bij Dijkshoek, 
1837-1839, 1861-1862. Met retroacta in afschrift, 1558-1572 en met aantekeningen over de periode 1815-1821, 1 omslag

- 3406: Stukken betreffende het onderhoud en beheer van en de beschikking over de Oude Bildtdijk en de Oude Bildtzijl, 1872-1875, 1 omslag
4.2.7.6.1.16. Der Vijfdeelen Zeedijken, nrs. 3407-3412

- 3410: Stukken betreffende het verzwaren en verbeteren van de zeewering en betreffende een verzoek van P.F. Martin om schadevergoeding voor het 
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afgraven van zijn land van voor die verzwaring en verbetering benodigde grond, 1842-1843, 1 omslag
- 3411: Staat met gegevens uit 1844, 1854 en 1864 over de waterstanden en de bodemgesteldheid van de stranden langs de zeedijk van het 

waterschap, 1864, 1 katern
- 3412: Kaart van de zeedijk van het Waterschap Der Vijfdeelen Zeedijken binnendijks, die loopt van Dijkshoek (op de grens tussen Barradeel en Het 

Bildt) tot de Terminus of Steenen Man (ten zuiden van Harlingen), z.j. (1834 à 1838), 1 katern
4.2.7.6.1.17. Der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, nrs. 3413-3415
4.2.7.6.1.18. Der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks, nrs. 3416-3417
4.2.7.6.1.19. Der Vijfdeelen Slachtedijken, nr. 3418
4.2.7.6.1.20. Wonseradeels Zuider Zeedijken, nrs. 3419-3420

- 3420: Kaart van de zeedijken van het waterschap tussen Makkum en Workum, z.j. (midden 19e eeuw). Met er aan vastgeplakte peilstaat, 1853, 1 blad. 
NB: Zie kaartenverzameling nr. 8120

4.2.7.6.1.21. Het Workumer Nieuwland, nrs. 3421-3424
4.2.7.6.2. Buiten de zeewerende waterschappen
4.2.7.6.2.1. In meerdere kustgebieden, nrs. 3453-3456

- 3453: Brieven, ingekomen van de hoofdingenieur van de Waterstaat, betreffende de verbetering van de zee-, zeesluis- en havenwerken, 1821, 1 
omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nrs. 4290-4294, 4297- 4298, 4370

- 3454: Stukken betreffende de financiering van het herstel van de bij de watersnood van 3-5 februari 1825 ontstane schade aan de zeeweringen, 1826-
1832, 1 omslag

- 3455: Rapporten over stormweer en stormschade ingediend door de hoofdingenieur van de waterstaat, waterschapsautoriteiten en burgemeesters, 
en stukken betreffende maatregelen genomen naar aanleiding van die rapporten, 1834, 1862-1878, 1 pak

- 3456: Stukken betreffende het ontwerpen en goedkeuren van provinciale reglementen op het passeren met paarden, rijtuigen en vee over of langs de 
zeedijken, 1838-1843, 1854, 1 omslag

4.2.7.6.2.2. Op de Waddeneilanden, nrs. 3457-3459
- 3457: Stukken betreffende de aanleg van havens of ligplaatsen te Nes en Hallum op Ameland en te Holwerd, 1852-1860, 1877-1882, 1 omslag
- 3458: Stukken betreffende de aanleg van een zeedijk langs de zuidkust van Schiermonnikoog door J.E. Banck, eigenaar van het eiland, betreffende de 

subsidiëring daarvan door de Provincie en betreffende de verlening van vrijdom van verhoging van grondbelasting aan de eigenaar wegens het in 
cultuur brengen van het onmiddellijk achter de dijk gelegen land, 1859-1861, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 1010

- 3459: Stukken betreffende aanleg en herstel van particuliere zeedijken op Ameland en betreffende de subsidiëring daarvan door de Provincie, 1863-
1878, 1 omslag

4.2.7.6.2.3. Langs de Waddenkust, nrs. 3460-3477
- 3468-3477: stukken m.b.t. haven Harlingen, 1826-1878, 5 pakken, 1omslag, 1 blad

4.2.7.6.2.4. Langs de Zuiderzeekust ten noorden van Stavoren, nrs. 3478-3485
- 3478-3480: Makkum – stukken m.b.t. zeewering, haven, sluis
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- 3480-3481: Workum – stukken m.b.t. zeewering, haven, sluis
- 3483-3484: Hindeloopen - stukken m.b.t. zeewering, haven – o.a.  3484: Stukken betreffende het behandelen van het geschil tussen de gemeente 

Hindeloopen en de Harlinger Stoombootmaatschappij over het gebruik door de laatste van de aanlegsteiger in de haven van Hindeloopen, 1872-1878, 
1 omslag

- 3485: Processen-verbaal van aanbesteding, bestekken en andere stukken betreffende onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan de 
Molkwerumerzijl, 1826-1875, 1 pak

4.2.7.6.2.5. Langs de Zuiderzeekust bij en ten zuiden van Stavoren, nrs. 3486-3496
4.2.7.6.2.6. Landaanwinning, nrs. 3497-3502

- 3497-3500: Stukken betreffende de overweging en uitvoering van plannen tot landaanwinning in de Lauwerszee en/of Waddenzee en het aanleggen 
van dijken van Ameland en/of Schiermonnikoog naar het vasteland van Friesland en/of Groningen, 1847-1878. Met retroacta 1845-1846, 4 pakken. 
NB: 1. Zie ook kaartenverzameling nrs. 966, 968, 969, 985- 986, 989, 1181, 1183-1185, 1187, 1193, 4601, 4816- 4818; 2. Zie ook inv. nr. 9862

- 3501: Dieptekaarten van de Zuiderzee en het westelijke deel van de Waddenzee, 1865 en z.j. (ca. 1875), 2 bladen. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 960-
961

- 3502: Stukken betreffende diverse plannen tot landaanwinning in de Zuiderzee, 1866-1877, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nrs. 962, 965
4.2.7.7. Binnendijken en slaperdijken, nrs. 3503-3508
4.2.7.8. Wegen, nrs. 3509-3538
4.2.7.9. Bruggen, nrs. 3539-3557
4.2.7.10. Spoorwegen, nrs. 3558-3571
 4.2.7.11. Verkeer over het water, nrs. 3572-3600

- 3573: Stukken betreffende het bevorderen van de oprichting door het Rijk van een loodsdienst voor het Friese Gat bij Schiermonnikoog, 1852, 1 
omslag

- 3575: Stukken betreffende het geven van inlichtingen aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de niet aan het Rijk behorende 
openbare veren onderhouden met stoom-, trek- of zeilschepen en over de rechtstoestand daarvan, 1878-1879, 1 omslag

- 3583-3598: Concessies voor het onderhouden van stoombootdiensten, stukken betreffende het verlenen daarvan, stukken betreffende het adviseren 
van de minister over het verlenen van concessies, en stukken betreffende het houden van toezicht op de stoombootdiensten, 1828-1878, 10 omslagen 
en 6 pakken. NB: 1. Zie ook kaartenverzameling nrs. 4369, 9891

• 3584: Harlingen-Londen, 1835, 1846-1849
• 3585: Harlingen-Amsterdam, 1828-1878
• 3586: Lemmer-Amsterdam, 1828, 1839-1846
• 3593: Harlingen-Vlieland of Terschelling, 1861, 1875

4.2.7.12. Verkeer over de weg, nrs. 3601-3618
4.2.7.13. Tollen, nrs. 3619-3632

- 3619: Register van tollen, geheven door het Rijk, de Provincie, zeewerende waterschappen, veenpolders en particulieren, 1875, 1 katern
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- 3620: Stukken betreffende het omrekenen van de tarieven van de sluis-, kanaal- en andere gelden te heffen van zeeschepen, nadat de kubieke meter 
bij de wet was aangewezen als eenheid voor de meting van die schepen, 1875, 1 omslag

- 3627: Stukken betreffende de heffing van sluis- en bruggeld aan de massale zeesluis te Stavoren, 1856, 1861, 1871-1879, 1 omslag
4.2.8. Handel en nijverheid
4.2.8.1. Niet met name genoemde producten, nrs. 3633-3639

- 3633-3636: Staten van gegevens over de toestand van de Friese nijverheid ("Fabrieken en werkwinkels") per 31 dec. 1819, opgesteld op verzoek van 
de minister van Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën, 1820, 1 pak en 3 stukken

4.2.8.2. Met name genoemde producten, nrs. 3640-3652 – brood, granen, zaden, boter
- 3652: Stukken betreffende het op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken nemen van maatregelen ter voorkoming van de verkoop van met 

giftige dolle kervel vermengd anijszaad, 1860- 1861, 1 omslag
4.2.9. Gebruik van bodem en dieren
4.2.9.1. Akkerbouw, veeteelt, bosbouw, nrs. 3653-3661

- 3654-3655: "Staten der gewassen en voortbrengselen", jaarverslagen over akker- en tuinbouw, veeteelt en bosbouw, opgemaakt door de Commissie 
van Landbouw, 1826-1850, 2 pakken

4.2.9.2. Jacht en visserij, nrs. 3662-3667
- 3662-3663: Stukken betreffende het geven van advies aan de administrateur of de minister over aanvragen van reders uit Harlingen, die schepen voor 

de walvisvaart en robbenjacht naar de Groenlandse wateren willen sturen, om premies voor uitrusting en ter vergoeding van wanvangst, en 
betreffende de bemiddeling bij het overzenden van die premies, 1827-1855, 2 pakken

- 3664: Stukken betreffende het tegengaan van het vangen van kieviten en van het stelen en doden van zwanen, 1837, 1870, 1 omslag
- 3666: Stukken betreffende het geven van advies aan de minister van Financiën over het verpachten van plaatsen in de Waddenzee en in de 

Lauwerszee ten behoeve van de oester- en mosselteelt, 1869, 1870, 1 omslag
4.2.10. Sociale zorg, nrs. 3668-3721

- 3668-3682: Rekesten en verweerschriften van instellingen van armenzorg en adviezen van plaatselijke besturen in geschillen over domicilie van 
onderstand van individuele armen, geordend op datum en nummer van de besluiten, waarbij ze werden afgedaan, 1815- 1826, 15 pakken.  NB: 1. Dit 
is één van de vier grote bijlagen-series bij de notulen 1815-1826. Zie voor de andere drie inv.nrs 1130-1294. Alleen deze serie hoort krachtens de 
inhoud niet bij de stukken van algemene aard. De indices op notulen en bijlagen (inv.nrs. 1743-1754) maken de serie toegankelijk. 2. De rekesten en 
verweerschriften uit 1814 ontbreken. 3. Zie Nederlands Archievenblad, 83, (1979), pag. 137

- 3685: Verordeningen van steden en grietenijen op de burenplicht in geval van ziekte en overlijden en stukken betreffende de goedkeuring daarvan, 
1826-1828, 1838-1849, 1 pak

- 3705: Stukken betreffende het op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken instellen van een onderzoek naar de opvattingen van de 
gemeentebesturen over de in het boekje van G. Luttenberg, getiteld "Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland" aanbevolen 
maatregelen om de gevolgen van de armoede voor de openbare orde en voor de armen te beperken, 1841-1843, 1 pak

- 3711-3714: Minuten van staten met gegevens over de instellingen van weldadigheid en over het subsidiëren van de armenzorg door gemeenten en 
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dorpen en stukken betreffende het verzamelen en interpreteren van deze voor landelijke statistieken over het armwezen benodigde gegevens, 1854-
1878, 4 pakken

4.2.11. Onderwijs, wetenschappen, kunst en cultuur
4.2.11.5.   Wetenschappelijk onderzoek, nrs. 3823-3829

- 3829: "Frieslands Bodem en Klimaat", memorie opgesteld door J.J. Bruinsma en opgedragen aan Gedeputeerde Staten, 1864, 1 band
4.2.12. Kerkelijke aangelegenheden, nrs. 3835-3864
4.2.13. Militaire aangelegenheden, nrs. 3865-3866

5. Commissie-archieven
5.1. Archief van de commissaris-speciaal des konings in Vriesland tot het werk, voortspruitende uit den jongsten watersnood, later commissie (uit 
Gedeputeerde Staten) tot de onderstand van de noodlijdenden door de watervloed van 1825, nrs. 3867-3907
5.2. Archief van de commissarissen uit Gedeputeerde Staten tot de atlas, sinds 1859 tot de algemene kaart, nrs. 3908-3926

6. Inventaris 
6.1. Stukken van algemene aard, nrs. 3966-4053 – notulen, besluitenlijsten
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.1. Bestuur, nrs. 4054-4226
6.2.1.2. Provincie
6.2.1.2.4. Grondgebied en vlag, nrs. 4100-4105

- 4105: Stukken betreffende de mogelijkheid tot aankoop van het eiland Schiermonnikoog door het Rijk van graaf Bernstorff, 1917-1918, 1 omslag
6.2.1.3. Gemeenten
6.2.1.3.1. Reglementering, wetgeving, verordeningen en verslagen, nrs. 4106-4202

- 4110-4200: Verslagen van de toestand van de gemeenten, 1879-1918, 91 pakken
• 4113-4114: Ameland
• 4119: Het Bildt
• 4124-4125: Dokkum
• 4128-4129: Ferwerderadeel
• 4130-4131: Franeker
• 4132: Franekeradeel
• 4135-4136: Harlingen
• 4146-4147: Kollumerland c.a.
• 4164-4166: Oostdongeradeel
• 4173-4174: Schiermonnikoog
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• 4190-4191: Westdongeradeel
• 4194-4195: Wonseradeel

- 4201: Verslagen van door de commissaris des konings gebrachte inspectiebezoeken aan gemeenten, 1879-1916, 1 pak
6.2.2. Eigendommen en bezittingen, nrs. 4227-4249
6.2.2.2. Gemeenten en marken, nrs. 4242-4249

- 4242: Stukken betreffende onderzoeken naar de in Friesland aanwezige markegronden in verband met de voorgenomen verdeling daarvan, 1878-
1883, 1902, 1917-1918, 1 pak

- 4245: Stukken betreffende het opgeven door gemeenten aan de minister van Binnenlandse Zaken van de omvang van hun bezit aan woeste gronden 
(geen bos), 1886, 1 omslag

- 4246: Stukken inzake een verzoek van een aantal boeren te Ballum (Ameland) om assistentie van een door het Rijk te betalen landmeter bij de 
voorgenomen herverkaveling van "De Miede" en "De Westewal" onder Ballum, 1889, 1 omslag

- 4247: Stukken betreffende het bestuur over en de verdeling van de markegronden op Ameland en stukken inzake een klacht van de vereniging van 
losse arbeiders "Ons Belang" te Hollum over de weigering van het gemeentebestuur om de verdeelde maar door de nieuwe eigenaren nog niet 
bewerkte gronden tijdelijk aan werklozen te verhuren, 1902-1917, 1 omslag

- 4248: Stukken betreffende het opgeven door gemeenten van hun bezit aan woeste gronden in verband met plannen voor bebossing, 1904, 1 omslag
6.2.3. Financiën, nrs. 4250-4621
6.2.3.1. Provincie, nrs. 4250-4392
6.2.3.2. Gemeenten, nrs. 4393-4621

- 4400-4621: Rekeningen van gemeenteontvangers, 1879-1919, 190 pakken, 32 delen
• 4409-4411: Ameland
• 4422-4424: Het Bildt
• 4438-4447: Dokkum
• 4452-4454: Ferwerderadeel
• 4455-4459: Franeker
• 4460-4463: Franekeradeel
• 4468-4470: Harlingen
• 4491-4493: Kollumerland c.a.
• 4508-4510: Oostdongeradeel
• 4527-4529: Schiermonnikoog
• 4588-4596: Westdongeradeel
• 4605-4607: Wonseradeel

6.2.4. Belastingen en retributies, nrs. 4622-4629
6.2.5. Openbare orde en zedelijkheid, nrs. 4630-4637
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- 4634: Stukken betreffende de reglementering van de strandvonderij, 1880-1916, 1 omslag
- 4635: Rekeningen ingekomen van de burgemeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden, alfabetisch 

gerangschikt per gemeente, 1879-1918, 1 pak
6.2.6. Gezondheids- en milieuzorg
6.2.6.1. Organisatie, verslagen, statistiek, nrs. 4636-4651

- 4636: Verslagen ingekomen van de adjunct-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Friesland over 1878-1900, en stukken betreffende deze 
verslagen, 1879-1901, 1 pak

- 4639-4640: Afschriften van verslagen van de gezondheidstoestand van de veestapels in de gemeenten en van de werkzaamheden van de aldaar 
gevestigde vleeskeuringsdiensten, opgemaakt door de gemeentelijke veeartsen en ingezonden door de gemeentebesturen, 1889-1918, 2 pakken

6.2.6.4. Drinkwatervoorziening, nrs. 4676-4682
6.2.6.5. Dierziekten, nrs. 4683-4686
6.2.6.6. Milieuzorg, nrs. 4687-4704
6.2.7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, nrs. 4705-4710

- 4708: Stukken betreffende de toestand van de woningen in de Friese gemeenten, 1894-1918, 1 omslag
6.2.8. Waterstaat en verkeer
6.2.8.2. Waterstaatswerken in het algemeen
6.2.8.2.1. Kaarten, nrs. 4723-4725

- 4723: Kaarten van Ameland en Vlieland met daarop aangegeven waterstaatswerken, 1888-1914. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 4319, 4321
- 4724: Kaarten met daarop aangegeven de delen van Friesland, die door overstromingen getroffen zijn, 1909. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 4733-

4739
6.2.8.2.2. Werken van de Provincie en het Rijk, nrs. 4726-4739

- 4734: Registers van aanbesteding van werkzaamheden aan waterstaatswerken die provinciaal eigendom zijn, 1889-1905, 1 omslag
6.2.8.2.3. Werken van lagere overheden en van particulieren, nrs. 4740-4762

- 4740: Verslagen van de toestand van de openbare waterstaatswerken, niet in onderhoud en beheer bij het Rijk, de Provincie of waterschappen, 
opgemaakt door de hoofd-ingenieur van de Provinciale Waterstaat, 1879-1887; en stukken betreffende de verbetering van die werken, 1879-1889, 1 
pak

- 4741: Verslagen van de toestand van de openbare waterstaatswerken, niet in onderhoud en beheer bij het rijk, de provincie of waterschappen, 
opgemaakt door de hoofd-ingenieur van de Provinciale Waterstaat, 1888-1909; en stukken betreffende de verbetering van die werken, 1888-1910, 1 
pak. NB: Zie ook kaartenverzameling nrs. 4809, 4811, 4812

6.2.8.6. Waterstaatswerken aan of in de zee
6.2.8.6.1. In de zeewerende waterschappen, nrs. 5414-5533

- 5450: Stukken betreffende het inspecteren, herstellen en versterken van zeeweringen in verband met door stormvloeden daaraan toegebrachte 
schade, 1879-1882, 1 omslag
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6.2.8.6.1.2. Visvliet en Gerkesklooster, nrs. 5455-5457
- 5455: Stukken betreffende een geschil tussen het waterschap Visvliet- Gerkesklooster en de familie Van Limburg Stirum over het graven van zand uit 

aan deze familie in eigendom toebehorende polders en kwelders voor het verhogen en verzwaren van de zeedijk, 1877-1882, 1 omslag
6.2.8.6.1.3. Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuw-Kruisland, nrs. 5458-5459
6.2.8.6.1.4. Engwierumerpolder, nrs. 5460-5462
6.2.8.6.1.5. Contributie Zeedijken Oostdongeradeel, nrs. 5463-5467
6.2.8.6.1.6. Anjumer- en Lioessenserpolder, nrs. 5468-5470

- 5469: Nota over het eigendomsrecht van de buitendijkse gronden van de Anjumer- en Lioessenserpolder door mr. A.G. Menzel te Leiden en stukken 
betreffende deze nota, 1908, 1 omslag

6.2.8.6.1.7. Polder van Oost- en Westdongeradeel, nrs. 5471-5474
6.2.8.6.1.8. Contributie Zeedijken van Westdongeradeel, nrs. 5475-5477

- 5476: Stukken betreffende een geschil tussen het waterschap en de gemeente Westdongeradeel over het onteigenen van een sloot te Moddergat in 
verband met de voorgenomen verbetering van de zeedijk aldaar;, 1912, met retroacta in afschrift, 1911, 1 omslag

6.2.8.6.1.9. Ternaarderpolder, nrs. 5478-5479
6.2.8.6.1.10. Oosterpolder Zeedijken, nrs. 5480-5481
6.2.8.6.1.11. Westerpolder Zeedijken, nrs. 5482-5484

- 5483: Stukken betreffende het overdragen van een stuk van de zeedijk en een perceel land onder Holwerd door de kerkvoogden van de Hervormde 
gemeente aldaar aan de waterschappen Oosterpolder Zeedijken en Westerpolder Zeedijken onder Holwerd, 1892- 1893, 1 omslag

6.2.8.6.1.12. Zeedijken van Ferwerderadeel, nrs. 5485-5486
6.2.8.6.1.13. Noorderleegpolder, nr. 5487
6.2.8.6.1.14. De Bildtpollen, nrs. 5488-5489
6.2.8.6.1.15. Het Nieuw Bildt, nrs. 5490-5493

- 5493: Kaart van de zeewering van het waterschap Het Nieuw Bildt, 1910, 1 stuk. NB: Zie kaartenverzameling nr. 8047
6.2.8.6.1.16. Het Oud Bildt, nrs. 5494-5495
6.2.8.6.1.17. Der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, nrs. 5496-5503
6.2.8.6.1.18. Der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks, nrs. 5504-5509

- 5505: Staten van werken in onderhoud bij het waterschap der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks en staten van roerende en onroerende goederen, 
grondpachten en privaatrechtelijke lasten en verplichtingen van dit waterschap, 1905, 1 omslag

- 5506: Stukken betreffende het nemen van maatregelen door het waterschap der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks tegen het beschadigen van de 
zeewering bij het bergen van strandvonden, 1907, 1 omslag

- 5509: Kaart van de zeewering in beheer en onderhoud bij het waterschap der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks, 1912 en ongedateerd, 1 blad. NB: Zie 
kaartenverzameling nr. 8096

6.2.8.6.1.19. Wonseradeels Zuider Zeedijken, nrs. 5510-5513
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- 5513: Kaart van de zeewering tussen Makkum en het zogenaamde Workumer Hek nabij Workum, in beheer en onderhoud bij het waterschap 
Wonseradeels Zuider Zeedijken, 1906 en 2de helft 19de eeuw, 1 blad. NB: Zie kaartenverzameling nr. 8117

6.2.8.6.1.20. Het Workumer Nieuwland, nrs. 5531-5533
6.2.8.6.1.26. De Grieën, nrs. 5531-5533

- 5531: Stukken betreffende het oprichten van het waterschap De Grieën en betreffende het opstellen, wijzigen en vaststellen van het reglement voor 
dit waterschap, 1891-1917; met retroacta in afschrift, 1822-1855, 1 pak. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 8208

- 5532: Stukken betreffende het aanleggen van een zeewering langs de zuidkant van het waterschap De Grieën en het bekostigen daarvan, 1899-1917; 
met chronologische lijst van stukken, 1901- 1909, 1 pak. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 8209

- 5533: Foto's van de Oude Dijk bij Hollum (Ameland), 1915, 1 omslag. NB: Zie fotoverzameling nrs. 5861-5864
6.2.8.6.2. Buiten de zeewerende waterschappen
6.2.8.6.2.1. Zeedijken, zeesluizen, zeehavens, nrs. 5534-5559

- 5535-5537: Rapporten over stormweer en stormschade, ingediend door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, waterschapsautoriteiten en 
burgemeesters en stukken betreffende die rapporten, 1880-1918, 3 pakken

- 5541: Stukken betreffende genomen en nog te nemen maatregelen in verband met de door de zware stormen van 1906 en 1916 veroorzaakte 
schaden en overstromingen, 1906, 1916, 1 omslag

- 5542: Stukken betreffende het adviseren van de commissaris der koningin over politiebepalingen voor dijken, in beheer bij het Rijk en betreffende het 
onderhoud van de zeeweringen op Ameland en Schiermonnikoog en bij Harlingen en Molkwerumerzijl, 1879-1918, 1 omslag

- 5543: Stukken betreffende het bouwen van een aanlegsteiger op Schiermonnikoog, 1890, 1910-1916, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 
7441

- 5548: Stukken betreffende de verbetering van de haven van Harlingen en de subsidiëring hiervan door de Provincie, 1877-1914, 1 pak. NB: Zie ook 
kaartenverzameling nrs. 7314, 7363

- 5551: Stukken betreffende een klacht van particulieren over nalatigheid van het gemeentebestuur van Hindeloopen tijdens de stormvloed in de nacht 
van 13 op 14 januari 1916, 1916, 1 omslag

6.2.8.6.2.2. Landaanwinning, nrs. 5560-5564
- 5560: Stukken betreffende de subsidiëring van de werkzaamheden van de Maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche Wadden en betreffende 

het intrekken van de aan de Maatschappij verleende concessie, 1879-1904, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 990
- 5561: Stukken betreffende het instellen van onderzoeken naar de mogelijkheden tot indijking van de Zuiderzee, 1882-1892, 1917, 1 omslag
- 5562: Stukken betreffende de oprichting, de subsidiëring en de werkzaamheden van de Zuiderzee-Vereniging, 1885-1906, 1 omslag. NB: Zie ook 

kaartenverzameling nrs. 4602, 4607, 4611, 4612, 4630, 4631, 4633-4639, 4641, 4642
- 5563: Stukken betreffende het adviseren van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over een ontwerp van wet op het verlenen van 

concessies voor droogmakerijen en indijkingen, 1896-1898, 1 omslag
- 5564: Stukken betreffende een concessie-aanvraag van A.L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden, 

1913-1918, 1 omslag
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6.2.8.11. Verkeer over het water, nrs. 5661-5675
- 5662-5664: Staten van in Friesland gevestigde stoombootondernemingen, chronologisch geordend, 1880-1918, 3 pakken

6.2.9. Handel en nijverheid
6.2.9.1. Niet met name genoemde produkten, nrs. 5715-5718
6.2.9.2. Met name genoemde produkten, nrs. 5719-5733 – honing, boter, electriciteitsvoorziening
6.2.10. Gebruik van bodem en dieren
6.2.10.1. Akkerbouw, veeteelt en bosbouw, nrs. 5734-5756
6.2.10.2. Jacht en visserij, nrs. 5757-5765

- 5759: Stukken betreffende het opgeven aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van de plaatsen in de Waddenzee en de Zuiderzee, waar 
zich oester- en mosselbanken bevinden, 1879, 1 omslag

- 5760: Stukken betreffende oprichting, opheffing, termijn van openstelling en inrichting van eendenkooien, 1880-1893, 1 omslag
- 5761: Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor de uitoefening van de visserij langs de kust, 1885, 1902, 1910- 1918, 1 omslag
- 5762: Stukken betreffende het geven van inlichtingen aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de zalm- en elfvisserij op de Friese 

wateren, 1885, 1 omslag
- 5765: Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor de teelt en de visserij van schelpdieren in de Lauwerszee, 1912, 1 omslag

6.2.11. Kinderarbeid en werkloosheidsbestrijding, nrs. 5766-5771
- 5767: Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Binnenlandse Zaken over de bij de armenzorg in Friesland gevolgde 

gewoonte om de bedeling te vervangen door werkverschaffing, 1884, 1 omslag
6.2.12. Sociale zorg en sociale verzekeringen
6.2.12.1. Statistiek, nrs. 5772-5782

- 5773-5777: Staten met jaaropgaven over 1877-1905 van de verrichte armenzorg in Friesland, opgemaakt ten behoeve van de minister van 
Binnenlandse Zaken en het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1878-1906, minuten, 5 pakken

6.2.12.2. Organisatie en uitvoering, nrs. 5783-5818
- 5814: Stukken betreffende het uitoefenen van het toezicht op de Commissie ter ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte 

vissers van Wierum, 1893-1918, 1 omslag. NB: De leden van deze commissie werden door Gedeputeerde Staten benoemd. De commissaris der 
koningin was van rechtswege voorzitter

- 5816: Stukken betreffende een verzoek van de vereniging van scheepsgezagvoerders te Harlingen om schipbreukelingen die in Nederland terugkeren 
voortaan rechtstreeks naar hun woonplaats te laten reizen, 1895, 1 omslag

- 5817: Stukken betreffende de medewerking bij de instelling van een Centraal Comité voor de provincie Friesland voor hulp aan slachtoffers van 
rampen, in samenwerking met de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje-Kruis", 1906-1917, 1 
omslag

6.2.13. Onderwijs, wetenschappen en cultuur
6.2.13.6. Wetenschappelijk onderzoek, nrs. 5911-5918
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- 5911-5912: Maandstaten van in Friesland verrichte weerkundige waarnemingen, 1877-1920, 2 pakken
- 5916: Stukken betreffende een verzoek van het Fries Genootschap er bij de burgemeesters op aan te dringen dat voorwerpen van archeologische 

waarde, die bij het afgraven van terpen worden aangetroffen, naar het Fries Museum worden overgebracht, 1885-1886, 1 omslag

8. Gedeponeerd archief
8.1. Afdeling Gerkesklooster van het zeewerend waterschap Visvliet en Gerkesklooster, nrs. 5975-5977

9. Ter documentatie verzamelde stukken, nrs. 5978-5981
- 5978: Krantenartikelen betreffende de ramp met de vissersvloot van Paesens en Moddergat, 1883-1958, 1 omslag
- 5979: Ortt, F.L. De haven van Harlingen en de vaargeul door de Pollen, 1890. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 1931
- 5980: Foto's van de stormschade aan de zeewering bij Wierum, 1906, 1 omslag. NB: Zie fotoverzameling, nrs. 6725-6732

10. Bijlagen
Bijlage 2. Beknopte analyse van de inhoud van de gemeente- verslagen (inv.nrs. 1893-1968, 4110-4200)
I. Bevolking - De loop der bevolking in het verslagjaar
X. Armwezen  - Onder meer kort verslag over de algemene toestand van de armen; verslechtering en/of verbetering daarvan met korte omschrijving van de 
redenen. Instellingen van weldadigheid, werkverschaffing, banken van lening en spaarbanken
XI. Landbouw en veeteelt - Hieronder ook bloemisterij, bosbouw, bijenteelt en beheer van woeste en gemene gronden. Maatschappijen en andere instellingen 
ter bevordering van de landbouw. Verslagen van de algemene toestand. Lijsten van gewassen met vermelding van de opbrengst per hektare en de prijzen. 
Misoogsten en de redenen daarvoor. Toestand van de veestapel. Lijsten van op markten aangevoerde hoeveelheden dieren met vermelding van de 
gemiddelde verkoopprijs
XII. Nijverheid, handel en scheepvaart 
(a). Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(b). Nijverheid 
- Fabrieksnijverheid en ambachten 
- Vervening, jacht en visserij 
(c). Handel en scheepvaart 
- Binnen- en buitenlandse handel 
- Scheepvaart op rivieren, kanalen en vaarten 
- In- en uitgeklaarde schepen in zeehavens 
- Scheepswerven

12. Inventaris

16



12.1. Commissarissen-generaal, sinds 1814 gouverneur, sinds 1850 commissaris des konings (der koningin): hoofdarchief
12.1.2. Inventaris
12.1.2.1. Stukken van algemene aard, 1813-1922 – ingekomen, uitgaande stukken, agenda’s, etc.
12.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.1.2.2.1. Bestuur, nrs. 9303-9339
12.1.2.2.2. Bevolking, nrs. 9340-9352

- 9342: Register van het aantal inwoners van de dorpen en steden in Friesland, met aantekening van het aantal mannen en vrouwen, hun burgerlijke 
staat en de godsdienstige gezindte waartoe ze behoren èn van het aantal gealimenteerden dat ten laste komt van de diaconieën c.q. de burgerlijke 
armbesturen, 1815, 1 katern. NB: 1. Achterin index van dorpen en steden; 2. Uit handschriftencollectie Provinciale Bibliotheek, HS. 7421

- 9348: Stukken betreffende de oprichting, de reglementering en de samenstelling van de commissie van toezicht op het vertrek van landverhuizers via 
de haven van Harlingen, 1871-1916, 1 omslag

- 9349: Staten van de loop der bevolking in de Friese gemeenten, 1878- 1909, 1 pak
12.1.2.2.3. Eigendommen en bezittingen van Provincie, Rijk en gemeenten, nrs. 9353-9373

- 9353: Stukken betreffende een verzoek van de opzieners van de gemene weide te Ballum (Ameland) om het aantal schapen dat op deze weide mag 
grazen te beperken, 1822, 1 omslag

- 9369: Stukken betreffende het grazen van vee in de duinen op Ameland in het algemeen en betreffende het bemiddelen in geschillen over de 
eigendom en het gebruik van die duinen tussen de dienst der Domeinen en de weidegerechtigden in het bijzonder, 1875-1883, 1 pak

- 9372: Register van gebouwen en waterstaatswerken die provinciaal eigendom zijn, opgemaakt door 's lands bouwmeester, ongedateerd; afschrift uit 
de eerste helft van de 19de eeuw, 1 katern

12.1.2.2.4. Financiën, nrs. 9374-9388
12.1.2.2.5. Belastingen en retributies, nrs. 9389-9405
12.1.2.2.6. Openbare orde, justitie en gevangeniswezen, nrs. 9406-9423

- 9418: Stukken betreffende het bemiddelen in een geschil tussen de burgemeester van Ameland en de consul-generaal van Frankrijk over het uitkeren 
van de opbrengst van de tuigage van en de goederen uit gestrande Franse schepen, 1865-1867, 1 pak. NB: Enige stukken in de Franse taal

- 9420: Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen stakingen en andere vormen van arbeidsonrust in een aanzienlijk aantal plaatsen in de 
provincie maar met name in Ooststellingwerf, Opsterland en Het Bildt, 1888-1893, 1 pak

- 9423: Stukken betreffende het vaststellen van een redelijke beloning voor particulieren die uit zee aangespoelde goederen bij de autoriteiten afgeven, 
1919-1922, 1 omslag

12.1.2.2.7. Gezondheidszorg, drinkwater- en voedselvoorziening, nrs. 9424-9436
12.1.2.2.8. Waterstaat en verkeer
12.1.2.2.8.2. Verbetering van de afwatering, nr. 9442

- 9442: Stukken betreffende de totstandkoming van het in 1835 door de Staten aangenomen plan tot verbetering van de afwatering en van de 
scheepvaartbewegingen in Friesland, 1834-1835; met retroacta in afschrift, 1828, 1832, 1 pak
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12.1.2.2.8.3. Zeeweringen, sluizen en havens, nrs. 9443-9448
- 9444: Stukken betreffende het instellen van een onderzoek door het Rijk naar de omvang van de door de storm van februari 1825 veroorzaakte schade 

aan zeeweringen in verband met de rijksbijdrage in de herstellingskosten, 1826, 1 omslag
- 9445-9448: Stukken betreffende de haven van Harlingen, 1866-1918, 1 pak en 3 omslagen
- 9447: Stukken betreffende het nemen van maatregelen om de bereikbaarheid en het gebruik van de Harlinger haven te bevorderen en betreffende 

een voorstel van de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat om de Oude Willemshaven aldaar te dempen, 1877-1892, 1 omslag
- 9448: Stukken betreffende de plechtige opening van de Nieuwe Willemshaven, 1877, 1 omslag

12.1.2.2.8.5. Verkeer en vervoer, nrs. 9462-9467
- 9465: Register van stoomboot-, beurt-, veer- en trekschuitdiensten, met vermelding van de plaatsen waartussen ze onderhouden worden, de 

vertrekdagen en de namen van de concessionarissen c.q. de ondernemers, 1866, 1 deel
- 9467: Stukken betreffende het aanleggen van waterstaatswerken voor en het verpachten van de veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog, 

1882-1917, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling, nrs. 7492, 7496, 7497
12.1.2.2.9. Handel en nijverheid, nrs. 9468-9480

- 9471-9475: Registers van de gemiddelde verkoopprijs van op markten aangevoerde granen, kaas, aardappelen, brood, vlees, sterke drank, hooi, stro, 
hout, steenkool, turf, zaden en olie, 1816, 1823, 1830, 1831, 1833, 5 delen

- 9478: Stukken betreffende het op verzoek van de minister van Binnenlandsse Zaken verzamelen van gegevens over de in de provincie bestaande 
fabrieken en bedrijven, 1843-1853, 1 omslag

12.1.2.2.10. Gebruik van bodem en dieren, nrs. 9481-9484
- 9482: Staat van de opbrengst in gewicht van de oogst aan tarwe, rogge, gerst, haver, erwten, bonen en koolzaad in de gemeente Het Bildt, 

vermeldende per gewas de oppervlakte aan ingezaaide percelen, 1861, opgemaakt 1862, 1 stuk. NB: Uit Handschriftencollectie Provinciale Bibliotheek, 
HS. 843

- 9483-9484: Registers van eendekooien, duivetillen en zwanedriften, 1873/ 74-1954/55, 2 delen
12.1.2.2.11. Energievoorziening, nrs. 9485-9486
12.1.2.2.12. Sociale zorg, nrs. 9487-9496

- 9490: Overzichten van rapporten betreffende de in enige gemeenten bestaande armhuizen, de aantallen inwoners en de kosten van de verzorging 
daarvan, 1831-1838, 1 omslag

- 9494: Stukken betreffende het organiseren van de hulpverlening aan slachtoffers van stormen en watersnoden, 1906, 1913, 1 omslag
12.1.2.2.13. Onderwijs en cultuur, nrs. 9497-9511
12.1.2.2.14. Sport, nr. 9512
12.1.2.2.15. Kerkelijke zaken, nrs. 9513-9515
12.1.2.2.16. Militaire zaken, nrs. 9516-9764

12.2. Gouverneur, sinds 1850 commissaris des konings (der koningin): kabinetsarchief
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12.2.2. Inventaris
12.2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 9856-9892

- 9856-9859: Minuten van bestuursverslagen, door de gouverneur/commissaris volgens artikel 6 van zijn instructie uitgebracht aan de koning/ de 
minister van Binnenlandse Zaken, 1821-1832, 1848- 1918, 4 pakken. NB: Afschriften van bestuursverslagen uit 1833-1838 en 1841 bevinden zich in de 
Collectie Kopieën nr. 6413

- 9862: Stukken betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden tot gedeeltelijke indijking van de Waddenzee, 1845-1849, 1 omslag. NB: 1. Zie ook 
kaartenverzameling, nrs. 1194-1196, 19.993; 2. Zie ook inv. nr. 3497

- 9863: Stukken betreffende het bemiddelen in een geschil tussen het gemeentebestuur van Het Bildt en een aantal in die gemeente woonachtige 
landeigenaren over de financiering van de armenzorg, 1864, 1 omslag

12.2.2.3. Overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de confidentiële correspondentie 1816-1864 (inv. nrs. 9765-9783)
- Sociale zorg en gezondheidszorg: 36 Hulpverlening aan door overstromingen getroffen gebieden
- Waterstaat en verkeer: 42 Aanleg van een dam ter regulering van de stroming bij Ameland; 43 Onderhouden van (stoom)bootdiensten

12.3. Griffier der staten
12.3.2. Inventaris
12.3.2.1. Stukken van algemene aard, nrs. 9893-9900 – agenda’s 1848-1911; "Repertoires", staten van door het Provinciaal Bestuur (tot 1813, dec. 
Departementaal Bestuur) getekende en door de griffier afgegeven akten, waarvoor registratierecht moest worden betaald, 1812-1917
12.3.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.3.2.2.1. Bestuur, nrs. 9901-9913
12.3.2.2.2. Grondgebied, eigendommen en bezittingen, nrs. 9914-9918
12.3.2.2.3. Rijks- en gemeentelijke belastingen, nrs. 9919-9920
12.3.2.2.4. Openbare orde, nrs. 9921-9923
12.3.2.2.5. Sociale zorg en gezondheidszorg, nrs. 9924-9930

- 9927: Stukken betreffende de werkloosheidsbestrijding, 1901, 1917, 1 omslag
12.3.2.2.6. Waterstaat en verkeer, nrs. 9931-9945

- 9933: Stukken betreffende de oppervlakte van zeewerende waterschappen, 1868, 1 omslag
- 9934: Stukken betreffende de indijking van de Lauwerszee, 1860, 1 omslag
- 9935: Stukken betreffende de afsluiting van het Reitdiep, 1878, 1 omslag
- 9940: Stukken betreffende de verbetering van zeeweringen, 1863-1868 en ongedateerd, 1 omslag
- 9941: Stukken betreffende de verbetering van zeehavens, 1869, 1 omslag
- 9945: Stukken betreffende de subsidiëring van de stoombootdiensten van Harlingen op Vlieland en Terschelling, 1875, 1 omslag

12.3.2.2.7. Handel en nijverheid, nrs. 9946-9949
- 9947: Stukken betreffende de oprichting van een exportslachterij in Harlingen, (ca. 1900), 1 omslag
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12.3.2.2.8. Akkerbouw en veeteelt, nrs. 9950-9952
12.3.2.2.9. Onderwijs en cultuur, nrs. 9953-9961
12.3.2.2.10. Religieuze aangelegenheden, nr. 9962

- 9962: Overzichten van de aantallen Joodse inwoners van Friese gemeenten en dorpen, 1872, 1875, 1 omslag
12.3.2.2.11. Militaire aangelegenheden, nr. 9963
12.3.2.2.12. Diverse onderwerpen, nr. 9964

- 9964: Stukken betreffende diverse onderwerpen, 1848-1917, 1 omslag
12-01: Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961 
3. Provinciale staten van Friesland, 1920-1941, 1946-1961
3.1. Stukken van algemene aard

- 1-37: Notulen met bijlagen, 1920-1941, 1946-1961. Gedrukt
- 38-124: Bijlagen bij de notulen, 1920-1941, 1946-1958
- 125-127: Kaarten behorende bij de notulen, 1925, 1926, 1929
- 128-203: Verslagen van de Handelingen van de Staten, 1920-1940, 1946-1961. Gedrukt
- 204-206: Repertoria op de notulen en Verslagen der Handelingen, 1920-1941, 1946- 1959. Gedrukt

3.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
3.2.1. Algemeen

- 210-226: Verslagen van de toestand van de provincie, 1920-1936. Gedrukt
3.2.3. Bij het archief bewaarde niet-archivalia

- --: Aantekeningen betreffende het door de verhoging van zeeweringen voorkomen van overstromingen in Friesland, ca. 1931. NB: Zie de archieven van 
het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1918 (1922), inventarisnummer 623

- --: - Collectie foto's van: gouverneurs/commissarissen der koningin, leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten, griffiers en hoofdingenieurs van de 
Provinciale Waterstaat, 1814-ca. 1950. NB: Zie de archieven van het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1918 (1922), inventarisnummer 624

- --: - Overzichten van tussen 1170 en 1776 in Friesland plaats gehad hebbende overstromingen en van het aantal dagen met een verhoogde stand van 
het boezemwater in de periode 1873-1893, opgemaakt 1948. NB: Zie de archieven van het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1918 (1922), 
inventarisnummer 629

4. Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961
4.1. Stukken van algemene aard

- 233-713: Besluitenlijsten, 1919-1961
- 714-871: Indices op de besluitenlijsten, 1919-1961
- --: Provinciale bladen van Friesland, 1919-1961
- 872-875: Ingekomen en uitgaande circulaires, met bijbehorende stukken, geordend per afdeling, 1920-1961
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- 873: 2e afdeling Waterstaat, 1920-1939
4.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
4.2.3. Provinciale huishouding
4.2.3.1. Interne organisatie (-3.07)
4.2.3.1.1. Ontwikkeling
4.2.3.1.1.3. Grondgebied

- 891: Stukken betreffende de provinciale indeling van Vlieland en Terschelling bij Friesland, 1923, 1924, 1942-1957, 1 pak
4.2.3.1.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen
4.2.3.1.5.3. Provinciale Griffie en diensten
4.2.3.1.5.3.5. Provinciale Keuringsdienst van Waren

- 1212: Stukken betreffende - de bestendiging van de Provinciale Keuringsdienst van Waren na de inwerkingtreding van de Warenwet 1919 als een 
keuringsdienst volgens die wet; - de aansluiting van Terschelling en Vlieland bij die Keuringsdienst; - de regeling van de bijdragen die deze gemeenten 
en de Friese gemeenten aan de dienst moeten betalen, 1919-1921, 1941, 1 pak. NB: Terschelling en Vlieland waren in die tijd nog bij de provincie 
Noord-Holland ingedeeld

- 1220: Stukken betreffende het gezamenlijk dragen van de helft van de kosten van de Provinciale Keuringsdienst van Waren door de provincie en 
gemeenten, 1942, 1950-1952, 1 omslag. NB: De Noordhollandse gemeenten Terschelling en Vlieland behoorden tot het keuringsgebied Friesland, 
maar de provincie droeg niet bij in de kosten voor deze twee gemeenten. Dit veranderde toen beide gemeenten werden ingedeeld bij Friesland

4.2.4. Taakuitvoering
4.2.4.01. Toezicht op de interne organisatie van gemeenten
4.2.4.01.1. Gemeentewet en -verslagen

- 1337-1383: Verslagen van de toestand van de gemeenten, 1919-1935, 1943
• 1339: Ameland, 1919-1928
• 1342: Bildt, Het, 1919-1923, 1925-1928, 1931, 1933, 1934
• 1345: Dokkum, 1919-1929, 1931-1935
• 1347: Ferwerderadeel, 1919-1935
• 1349: Franekeradeel, 1919-1930
• 1350: Gaasterland, 1919-1929, 1931-1935
• 1351: Harlingen, 1919, 1921, 1923-1935
• 1354: Hemelumer Oldeferd, 1920-1923, 1926-1929
• 1356: Hindeloopen, 1919-1923, 1925-1935
• 1358: Kollumerland c.a. 1919-1929
• 1364: Lemsterland, 1919, 1920, 1922-1930
• 1366: Oostdongeradeel, 1919-1929
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• 1370: Schiermonnikoog, 1920-1929
• 1375: Stavoren, 1919-1935
• 1378: Westdongeradeel, 1919-1935
• 1380: Wonseradeel, 1919-1929
• 1381: Workum, 1919-1930

4.2.4.01.2. Instelling, ontwikkeling en opheffing
- 1398: Stukken betreffende de begrenzing van gemeenten aan het IJsselmeer, de Noordzee en de Waddenzee, 1934-1954, 1 omslag

4.2.4.01.4. Eigendommen en financiën
- 1407-1449: Gemeenterekeningen, met stukken betreffende de vaststelling ervan, 1919- 1923

• 1409: Ameland
• 1412: Bildt, Het
• 1415: Dokkum
• 1417: Ferwerderadeel
• 1419: Franekeradeel
• 1420: Gaasterland
• 1421: Harlingen
• 1423: Hemelumer Oldeferd
• 1425: Hindeloopen
• 1427: Kollumerland c.a.
• 1430: Lemsterland
• 1432: Oostdongeradeel
• 1436: Schiermonnikoog
• 1441: Stavoren
• 1444: Westdongeradeel
• 1446: Wonseradeel
• 1447: Workum

- 1450-1451: Stukken betreffende de door gemeenten aangebrachte veranderingen in de staat van hun eigendommen, alfabetisch geordend per 
gemeente, 1919-1938, 

4.2.4.02. Eigendom van derden, openbare werken en belastingen door de overheid geheven (-1.71)
4.2.4.02.1. Eigendom en bezit van derden
4.2.4.02.1.4. Regeling van het rechtsverkeer

- 1508: Stukken betreffende de eigendomsovergang, de regeling van de status, de beheers- of gebiedsindeling en de Commissie van Beheer van 
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Schiermonnikoog, 1936-1967, 1 pak
- 1513-1526: Besluiten tot goedkeuring van raadsbesluiten inzake onderhandse aanbestedingen, alfabetisch geordend per gemeente, 1919-1967; met 

bijlagen
• 1513: Achtkarspelen-Ameland
• 1514: Bildt, Het
• 1515: Dokkum
• 1516: Ferwerderadeel, Franekeradeel , Gaasterland
• 1517: Harlingen
• 1518: Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen
• 1519: Kollumerland
• 1520: Lemsterland
• 1521: Oostdongeradeel
• 1522: Schiermonnikoog
• 1523: Stavoren
• 1524: Terschelling, Vlieland
• 1525: Westdongeradeel, Wonseradeel
• 1526: Workum

4.2.4.2.2.2. Uitvoering van werken
- 1535: Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhouden van werken onder beheer van het departement van Waterstaat, 1920-1939
- 1538-1551: Staten van door de provincie, gemeenten, zeewerende waterschappen en veenpolders uitgevoerde werken van algemeen en bijzonder 

belang, 1932-1936, 1939-1947, 1950-1952
- 1553: Stukken betreffende de verkoop van steen en andere materialen van de bij het waterschap Zeven Grietenijen en Stad Sloten in onderhoud en 

beheer zijnde IJsselmeerdijk waardoor de Dienst der Zuiderzeewerken als eerstgegadigde en de Provincie voor de uitvoering van openbare werken 
aanspraak maken, 1947-1949, 1 omslag

4.2.4.02.3. Belastingen door de overheid geheven
4.2.4.02.3.3. Directe belastingen
4.2.4.02.3.3.2. Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen

- 1586: Verzoekschrift van het voorlopig bestuur van het waterschap Nes- Buren (Ameland) om verlenging van de vrijdomstermijn van grondbelasting, 
1929, 1 stuk

- 1588: Verordeningen op de heffing en invordering van de straat/wegenbelasting in Bolsward, Harlingen, Opsterland, Schiermonnikoog, 
Tietjerksteradeel en IJlst, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan, 1932-1958, 1 omslag

4.2.4.02.3.3.3. Belastingen naar de uiterlijke staat
- 1594: Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de personele belasting in Franeker, Heerenveen en Schiermonnikoog, met 
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stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking ervan, 1933-1958, 1 omslag
4.2.4.02.3.3.4. Belastingen naar het inkomen en vermogen

- 1600: Verordeningen tot heffing van opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting in Ameland, Dantumadeel en Opsterland, met stukken 
betreffende de vaststelling en wijziging ervan, 1921-1940, 1 omslag

4.2.4.05. Openbare gezondheid (-1.77)
4.2.4.05.5. Milieuhygiëne
4.2.4.05.5.1. Bronnen van milieuhinder

- 1757: Stukken betreffende een verzoek om tussenkomst van J. Rot te West-Terschelling over het zonder zijn toestemming toepassen van een door 
hem gedane uitvinding door de gasfabriek te Utingeradeel, 1921, 1 omslag

- 1759: Stukken betreffende het verlenen van een hinderwetvergunning door B&W van Schiermonnikoog aan de provincie voor de electriciteitscentrale 
op Schiermonnikoog, 1960- 1962, 1 omslag

- 1760: Stukken betreffende het verlenen van een hinderwetvergunning door B&W van Vlieland aan de provincie voor het Provinciaal 
Electriciteitsbedrijf en betreffende een grondruil tussen de gemeente Vlieland en de provincie voor de bouw van een nieuwe electriciteitscentrale, 
1960- 1963; met tekening, 1 omslag

4.2.4.05.5.3. Hygiëne van lucht en water
- 1767: Stukken betreffende de muggenplaag boven het IJsselmeer, 1937, 1 omslag

4.2.4.05.6. Voedsel- en drinkwatervoorziening
- 1795: Stukken betreffende de pogingen tot het verkrijgen van rijkssubsidie en het verstrekken van een bijdrage in het exploitatietekort van een op 

Ameland te stichten centrale drinkwatervoorziening, 1959-1965, 1 omslag
4.2.4.05.7. Hygiëne der dieren en diergeneeskundig toezicht

- 1797: Voor kennisgeving aangenomen jaarverslagen van de inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst te Leeuwarden over de bevindingen en 
handelingen van het veeartsenijkundig staatstoezicht in Friesland en op Vlieland en Terschelling, 1920-1923, 1925-1930, 1 omslag. NB: Zie ook de 
archieven van het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922, inventarisnummer 4638 

4.2.4.06. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (-1.777.81)
4.2.4.06.1. Planologie en ruimtelijke ordening
4.2.4.06.1.2. Planologische regelingen
4.2.4.06.1.2.1. Nationale en streekplannen

- 1813: "Lijst van natuurreservaten, welke in de eerste plaats voor bescherming in aanmerking komen", vastgesteld door de president van de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan d.d. 20/21 juli 1942 no. 5627 M/M.N.P., met bijbehorende stukken, 1942-1949, 1 omslag

- 1817: 1ste en 4de interimrapport ten behoeve van een facetstreekplan voor de recreatie in Friesland, opgemaakt door de Provinciale Planologische 
Dienst, 1951 en z.j., 1 omslag

4.2.4.06.1.2.2. Lokale plannen
- 1819-1912: Uitbreidingsplannen, bebouwingsvoorschriften en bouwverboden, met stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en niet-
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goedkeuring ervan, geordend op resolutiedatum, 1919- 1973; met kaarten en tekeningen
• 1821: Ameland, 1931-1954
• 1822: Ameland, 1958-1964
• 1828-1829: Dokkum, 1921-1965
• 1832: Ferwerderadeel, 1937-1966
• 1835-1836: Franekeradeel, 1947-1964
• 1837-1838: Gaasterland, 1937-1966
• 1839-1841: Harlingen, 1921-1965
• 1849-1850: Hemelumer Oldeferd, 1938-1965
• 1854-1856: Kollumerland, 1935-1965
• 1867-1868: Lemsterland, 1920-1964
• 1870: Oostdongeradeel, 1942-1962
• 1880: Schiermonnikoog, 1933-1964
• 1893-1894: Terschelling, 1943-1958; met retroacta, 1934, 1935, 1958-1969
• 1900-1901: Vlieland, 1947-1952; met retroacta, 1938, 1939, 1954-1965
• 1902-1903: Westdongeradeel, 1937-1965
• 1907-1908: Wonseradeel, 1931-1965
• 1909: Workum, 1930-1965

- 1915: Stukken betreffende de beslissingen op beroepen van diverse personen tegen raadsbesluiten inzake de toepassing van de 
schadevergoedingsverordeningen in verband met rooilijnen, bouwverboden en uitbreidingsplannen in Ameland, Franeker en Weststellingwerf, 1935-
1956, 1 omslag

- 1916: Stukken betreffende de ruimtelijke voorzieningen voor de waterwingebieden in Friesland, 1946-1960, 1 omslag
4.2.4.06.1.2.3. Rooilijnen en lintbebouwing

- -- : Besluiten op beroepen van diverse personen tegen raadsbesluiten inzake de toepassing van de schadevergoedingsverordeningen in verband met 
rooilijnen, bouwverboden en uitbreidingsplannen in Ameland, Franeker en Weststellingwerf, 1935-1956. NB: Zie inventarisnummer 1915

4.2.4.06.2. Volkshuisvesting
4.2.4.06.2.2. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken, alsmede aan erven en terreinen te stellen

- 1935: Raadsbesluiten tot vaststelling en wijziging van bouwverordeningen in Ameland, Workum en IJlst, met stukken betreffende de goedkeuring 
ervan, 1918-1958, 1 omslag

4.2.4.06.2.5. Bemoeiingen met bestaande woningen
- 1981: Stukken betreffende de vordering van woningen voor burgemeesters van Ameland, Franeker, Harlingen, Hennaarderadeel en Oostdongeradeel, 

1943-1946, 1 omslag 

25



4.2.4.08. Waterstaat (-1.79)
4.2.4.08.1. Toezicht op de waterschappen en veenpolders
4.2.4.08.1.2. Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen
4.2.4.08.1.2.1. Meerdere Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen

- 2033-2044: Verslagen van de toestand van afzonderlijke zeewerende waterschappen, 1919, 1920
- 2035: Stukken betreffende het verlenen van bijdragen aan zeewerende waterschappen voor uit te voeren werken, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 

1970, 1 pak
- 2040: Stukken betreffende het bestuur van de zeewerende waterschappen, 1922- 1946, 1 omslag
- 2041: Stukken betreffende de grensscheiding tussen de eigendommen van de Staat en die van de aanliggende zeewerende waterschappen wegens de 

landaanwinning op de Wadden, 1926- 1928; met retroactum, 1908; met kaart
- 2043: Niet-joodverklaringen van personen werkzaam bij de zeewerende waterschappen, 1940, 1 pak
- 2044: Stukken betreffende de mogelijkheid tot het betreden van het strand en de werken na zonsondergang door bestuur en personeel van de 

zeewerende waterschappen, 1940, 1 omslag
- 2045: Stukken betreffende de mogelijkheid voor de zeewerende waterschappen voor het indienen van een schadevergoeding voor de door het 

Nederlandse leger aangebrachte schaden vóór en tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 ten behoeve van de landsverdediging, 1941, 1 omslag
4.2.4.08.1.2.2. Per Zee- of IJsselmeerwerend waterschap

- 2048-2090: Stukken betreffende het houden van toezicht op de zee- en IJsselmeerwerende waterschappen, alfabetisch geordend per waterschap, 
1918-1980, met kaarten, tekeningen en foto's

• 2048: Anjumer- en Lioessenserpolder, 1920-1963, nummers 1, 8, 9, 11 (a)
• 2049: Bildtpollen, De, 1919-1978, nummers 1, 3, 8, 11 (a)
• 2050: Contributie Zeedijken Oostdongeradeel, 1919-1962, nummers 1, 8, 9, 11 (a); met kaarten
• 2051: Contributie Zeedijken Westdongeradeel, 1919-1963, nummers 1, 8, 9, 11 (a)
• 2052: Eastergoa's Sédiken, 1959-1979, nummers 1, 9, 11 (a); met kaarten
• 2053: Engwierumerpolder, 1921-1962, nummers 1, 8, 9, 11 (a)
• 2054: Grieën, De, 1929-1964, nummers 1,8,9; met kaarten
• 2055: Grieën, De, 1919-1965, nummer 3
• 2056: Hemelumer Oldeferd en Aanhorige Zeedijken, 1919- 1936, nummers 3, 8, 9, 11 (b). NB: Dit waterschap is opgegaan in Westergo's 

IJsselmeerdijken, zie inventarisnummers 2080 en 2081
• 2057-2059: Lemstersluis, 1924-1959, 1983, nummer s 1, 3, 9, 10, 11; met retroacta, 1866, 1873; met kaarten. NB: Zie ook: M.T. Obreen e.a. 

Inventaris der archieven van Lemsterland en Lemstersluis.
• 2060-2061: Nes-Buren, 1923-1963, nummers 1,3, 8,9; met kaart
• 2062-2064: Nieuw Bildt, Het, 1918-1980, nummers 1, 3, 8, 9, 10, 11 (a); met kaarten
• 2065: Noorderleegpolder, 1924-1979, nummers 1, 8, 9, 11 (a)
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• 2066: Oost-Holwerderpolder, 1919-1962, nummers 1, 3, 8, 9, 11 (a)
• 2067-2068: Oud Bildt, Het, 1918-1978, nummers 1, 3 (a)
• 2070-2071: Polder van Oost- en Westdongeradeel 1919-1967, nummers 1, 3, 8, 9, 11; met kaarten; met stukken betreffende het 

wegwaterschap Ingelandseweg (gemeente Westdongeradeel), 1923- 1961. NB: Het college van Gedeputeerde Staten op bezoek d.d. 28 juni 
1937 bij het waterschap Nes- Ameland in verband met de dijkverbetering (fotocollectie provincie Fryslân)

• 2072: Ternaarderpolder, 1919-1962, nummers 1, 3, 8, 9, 11 (a)
• 2073-2074: Terschellingerpolder, De, 1943-1971, nummers 1,3, 9, 10; met kaarten. NB: Zie ook het archief van Gedeputeerde Staten van 

Friesland, 1962-1986. Zie ook: A. Augustijn, Inventaris van het archief van het waterschap De Terschellingerpolder 1940-1979.
• 2075-2078: Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, Der, 1919-1979, nummers 1,3 (a), 8, 9, 11, 16-18. NB: De nummers 16-18 betreffen het voorstel 

tot samenvoeging van de beide Vijfdeelen Zeedijken
• 2079: West-Holwerderpolder, 1919-1979, nummers 1, 3, 9, 11 (a)
• 2080-2081: Westergo's IJsselmeerdijken, 1932-1979, nummers 1, 8, 9, 11 (a)
• 2082: Wonseradeels Zuider Zeedijken, 1919-1937, nummers 1,3 (b). NB: Dit waterschap is opgegaan in Westergo's IJsselmeerdijken, zie 

inventarisnummers 2080 en 2081
• 2083: Workumer Nieuwland, Het, 1919-1937, nummers 1, 3, 11 (b). NB: Dit waterschap is opgegaan in Westergo's IJsselmeerdijken, zie 

inventarisnummers 2080 en 2081
• 2085: Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuwkruisland, 1920-1966, nummers 1, 8, 9, 11 (a)
• 2086-2087: Zeedijken van Ferwerderadeel, 1929-1979, nummer 1 (a), 8, 9, 11; met kaarten

4.2.4.08.1.3. Boezem- en schouwwaterschappen
4.2.4.08.1.3.2. Per boezemwaterschap

- 2113-2443: Stukken betreffende het houden van toezicht op de boezemwaterschappen, alfabetisch geordend per boezemwaterschap, 1904-1987; met 
retroacta, 1801, 1819, 1915; met kaarten, tekeningen en foto
Boezemwaterschappen beginnend met N

• 2134: Beveiliging, De (gemeenten Wonseradeel en Workum), 1920-1975; met kaarten, 1 pak (c)
• 2135: Bildt, Het (gemeenten Het Bildt, Ferwerderadeel en Menaldumadeel), 1919- 1925; met kaarten en tekeningen, 1 pak
• 2140: Blijaërpolder (gemeente Ferwerderadeel), 1960-1966; met kaart, 1 omslag
• 2152: Cornwerd (gemeente Wonseradeel), 1921-1972; met kaarten, 1 pak
• 2156: Dongjumerpolder, De (gemeenten Barradeel, Franeker en Franekeradeel), 1921-1960; met kaarten, 1 omslag
• 2176: Fallingabuurster- en Aaltjemeerpolder (gemeente Wonseradeel), 1919-1975, 1 omslag
• 2180: Foudgumer Kolken, De (gemeente Westdongeradeel), 1945- 1947; met kaart, 1 omslag
• 2195: Groote Noorderpolder, De (gemeenten Barradeel en Het Bildt), 1919-1966; met kaarten, 1 pak
• 2202: Hantumerleeg, Het (gemeente Westdongeradeel), 1922, 1936, 1946, 1947, 1 omslag
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• 2222: Hogedijksterpolder (gemeenten Het Bildt en Leeuwarderadeel), 1954-1960; met kaarten, 1 omslag
• 2223: Holwerder- en Blijaërpolder (gemeenten Ferwerderadeel en Westdongeradeel), 1927-1969, 1 pak
• 2238: Jouswier (gemeente Oostdongeradeel), 1924-1949, 1 omslag
• 2253: Kollumer Oudzijl (gemeente Kollumerland c.a.), 1920, 1939, 1 omslag
• 2254: Kollumerland-Oostdeel (gemeente Kollumerland c.a.), 1920-1957; met kaart, 1 pak
• 2256: Koning, De (gemeente Het Bildt), 1929-1951; met kaart, 1 omslag
• 2258: Kooihuizen (gemeente Wonseradeel), 1921-1975; met kaart, 1 omslag
• 2259: Kooiplaatsreed, De (gemeente Ferwerderadeel), 1944- 1988; met kaarten, 1 omslag
• 2276: Ludinga (gemeenten Barradeel, Franekeradeel, Harlingen en Wonseradeel), 1921-1961; met kaarten, 1 pak
• 2282: Marrum-Wester Nijkerk (gemeente Ferwerderadeel), 1927-1965, 1 omslag
• 2293: Minnertsgaster Zuidermiedpolder (gemeente Barradeel en Franekeradeel), 1918-1965; met kaarten, 1 pak
• 2296: Nes (gemeente Ameland), 1928, 1929
• 2300: Noorden, Het (gemeente Het Bildt), 1938-1950; met kaarten, 1 omslag
• 2301: Noorden, Het (gemeente Oostdongeradeel), 1940-1950; met kaarten, 1 omslag. NB: In 1963 opgegaan in het waterschap De Polder van 

Oost- en Westdongeradeel, zie inventarisnummer 2070
• 2307: Noordster, De (gemeente Het Bildt), 1933-1935, 1952, 1964, 1965; met kaart, 1 omslag
• 2317: Oosterbierumerpolder, De (gemeente Barradeel), 1918- 1956; met kaart, 1 pak
• 2323: Oostpolder, De (gemeente Het Bildt), 1951-1953; met kaarten, 1 omslag
• 2332: Oudwoude-Westergeest (gemeente Kollumerland c.a.), 1919-1948; met kaarten, 1 omslag
• 2333: Paesens (gemeente Oostdongeradeel), 1919-1951; met kaarten, 1 omslag. NB: In 1963 opgegaan in het waterschap De Polder van Oost- 

en Westdongeradeel, zie inventarisnummer 2070
• 2340: Riedpolder, De (gemeenten Barradeel en Franekeradeel), 1919-1971; met kaarten, 1 pak
• 2350: Saxenoord (gemeente Het Bildt), 1939-1953; met kaart, 1 omslag
• 2357: Sjoorda (gemeente Oostdongeradeel), 1918, 1919, 1936, 1937; met kaart, 1 omslag
• 2365: Stirtlandsmeer (gemeente Ferwerderadeel), 1930-1933, 1967, 1968; met kaart, 1 omslag
• 2375: Thiem (gemeente Wonseradeel), 1946-1948; met kaart en tekening, 1 omslag
• 2381: Tochmaland (gemeente Kollumerland c.a.), 1923-1963, 1971; met kaarten en tekeningen, 1 pak
• 2382: Triemen, De (gemeente Kollumerland c.a.), 1919- 1959; met kaarten, 1 omslag
• 2391: Tzummarumer Miedpolder, De (gemeenten Barradeel en Franekeradeel), 1919-1966; met kaarten, 1 omslag
• 2398: Vijfhuizen (gemeente Ferwerderadeel), 1923-1968; met kaarten, 1 pak
• 2399-2400: Waarborg, De (gemeente Wonseradeel), 1918-1950; 1953-1980; met kaarten, 2 pakken
• 2406: Weeren, De (gemeente Wonseradeel), 1920-1972; met kaart, 1 pak
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• 2408: Westereagen, De (gemeente Kollumerland c.a.), 1925- 1928; met kaarten, 1 omslag
• 2415: Workumer Nieuwland, Het (gemeenten Hindeloopen en Workum), 1936-1969; met kaarten, 1 omslag
• 2420: Ypmapolder, De (gemeente Wonseradeel), 1919-1952, 1961-1964, 1 omslag
• 2426: Zuiden, Het (gemeente Het Bildt), 1950-1963; met kaarten, 1 pak
• 2429: Zuidhoek St. Annaparochie (gemeente Het Bildt), 1950- 1955, 1965; met kaarten, 1 omslag
• 2431: Zuidoosterpolder, De (gemeente Het Bildt), 1925-1958, 1968; met kaarten en tekening, 1 omslag
• 2433: Zuidwesterpolder, De (gemeente Het Bildt), 1929- 1951; met kaarten, 1 omslag
• 2440: Zwemmer, De (gemeente Kollumerland), 1919-1969; met kaart, 1 omslag

4.2.4.08.2. Waterstaatswerken in het algemeen
- 2487: Lijsten van akten betreffende bij de provincie in onderhoud en beheer zijnde waterstaatswerken over 1831-1972, aangelegd in 1936 en 

bijgehouden tot en met 1972, 1 omslag
- 2488: Stukken betreffende de "Waterstaatswet 1900" en enige andere waterstaatswetten, 1919-1955, 1 omslag
- 2493: Stukken betreffende de schade aan bruggen, dijken, wegen en andere waterstaatswerken als gevolg van gevechts- en sabotagehandelingen, 

1945, 1946, 1 omslag
4.2.4.08.4. Landaanwinning, droogmaking, indijking en inpoldering

- 2555: Stukken betreffende -de afsluiting van de Zuiderzee; -de inpoldering en bedijking van het IJsselmeer (m.n. de Noordoostpolder); -de instelling en 
opheffing van de Friese Commissie voor de Noordoostpolder, 1923-1958, 1 pak. NB: Zie ook de inventarisnummers 2581, 2582, 3757-3768

- 2556: Stukken betreffende de toepassing van de Wet droogmakingen en indijkingen, 1924, 1 omslag
- 2557: Stukken betreffende de indijking van de Nittershoekpolder in de Lauwerszee, 1926-1928, 1 omslag
- 2558: Memorie van K. Vogel, opzichter van enkele zeewerende waterschappen, over landaanwinning en bedijkingen van Noord- Friesland, 1928, 1 

katern
- 2559: Stukken betreffende het geven van adviezen aan de minister van Waterstaat over het verlenen van een concessie aan de 

Ontginningsmaatschappij "De Drie Provinciën" tot droogmaking van gronden in het waterschap Het Buitenveld, 1928, 1929, 1 omslag
- 2560: Stukken betreffende de bedijking van gronden in de Waddenzee en de plannen tot de aanleg van verbindingsdammen naar Ameland, 

Terschelling en Texel, 1936-1954, 1 omslag
- 2561: Stukken betreffende de toepassing van de Wet van 14 juli 1904 (Staatsblad no.147) houdende bepalingen omtrent het ondernemen van 

droogmakerijen en indijkingen, met een opgaaf van gebieden in Friesland waar sprake kan zijn van indijkingen of bekadingen, 1939; met retroactum, 
1925, 1 omslag

- 2562: Stukken betreffende de instelling, samenstelling, werkzaamheden en opheffing van de Commissie Landaanwinning Friesland, 1949-1963, 1 
omslag. NB: Zie ook inventarisnummer 3781

- 2563: Stukken betreffende het vervaardigen van een film over de landaanwinning in Friesland, getiteld "Van Waddenzand tot vruchtbaar land", 1953-
1958, 1 omslag

- 2564-2567: Stukken betreffende de afsluiting van de Lauwerszee, in numerieke volgorde geordend, 1953-1962, [1971]
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- 2568: Statuten van de Stichting Landaanwinningsbelangen Noord- Friesland, met stukken betreffende die statuten, 1954, 1 omslag
- 2569: Verslag, ingekomen van de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaatsdienst, over de stand van landaanwinningswerken langs de 

Friese waddenkust, 1954; met tekening, 1 omslag
- 2570: Raadsbesluiten inzake de toetreding tot de Stichting Landaanwinningsbelangen Noord-Friesland, met stukken betreffende de goedkeuring 

ervan, 1954-1961, [1967], 1 omslag
- 2571: Notulen van de vergadering met het Nederlands Economisch Instituut en de Rijksdienst landaanwinningswerken in Friesland en Groningen over 

het instellen van een onderzoek naar met name de economische kant van de landaanwinnig, 1958, mei 2, minuut, 1 stuk
- 2573: Stukken betreffende de indijking van gronden aan het IJsselmeer langs de Friese kust, 1958-1966, 1 omslag

4.2.4.08.5. Waterkeringen: diverse stukken
4.2.4.08.5.1. Zorg voor zee- en slaperdijken in het algemeen

- 2574: Stukken betreffende de slaperdijken, 1919-1954, 1 omslag
- 2575: Ontwerpreglement van politie op de zeeweringen onder beheer van het rijk, met stukken betreffende opmerkingen hierover, 1923, 1 omslag
- 2576: Stukken betreffende de instelling, de benoeming van leden, de werkzaamheden en de opheffing van de Commissie-zeedefensie, 1953-1968, 1 

omslag. NB: Zie ook inventarisnummer 3794
- 2577: Stukken betreffende de Ontwerp Deltawet en de ontwerp Bijdragenwet Deltawerken, 1954-1958, 1 omslag. NB: De Bijdragenwet Deltawerken is 

de vervanger van de Wet vergoeding kosten van waterkering, zie inventarisnummer 2578
- 2578: Stukken betreffende de ontwerp-Wet vergoeding kosten van waterkering, 1956, 1957, 1 omslag. NB: Voorganger van Bijdragenwet Deltawerken, 

zie inventarisnummer 2577
- 2579: Staat van de kosten van de Friese zee- en IJsselmeerdijken over de jaren 1953- 1957, opgemaakt 1958, doorslag, 1 stuk

4.2.4.08.5.2. Aanleg, verbetering en instandhouding van waterkeringen
- 2580: Stukken betreffende de duinafslag aan de noordkusten van Ameland en Schiermonnikoog, 1921-1955, 1 omslag
- 2581-2582: Stukken betreffende de verhoging en de verzwaring van de zeedijken als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee, 1922- 1939
- 2585: Stukken betreffende de vervanging van de betonglooiing te Harlingen door een glooiing van zuilenbasalt en de verhoging en verzwaring van de 

zeedijk op Vlieland, 1941, 1958, 1 omslag
- 2586: Stukken betreffende een onderzoek door de Provinciale Waterstaatsdienst naar de afmetingen van de dijken van de boezemwaterschappen en 

betreffende de plannen tot het op de goede hoogte brengen van de waterschapsdijken, 1945-1949; met kaart, 1 omslag. NB: Zie ook 
inventarisnummer 2589

- 2587: Stukken betreffende het aanbrengen van verandering in de verdediging van de IJsselmeerdijk bij Makkum, 1946, 1 omslag
- 2588: Stukken betreffende een geschil met het rijk over de aansprakelijkheid van de duinen aan de zuid-westpunt van Ameland i.v.m. het herstel 

ervan, 1946-1951, 1 omslag
- 2589: Stukken betreffende het verzoek aan het rijk om het herstel aan de polderdijken van boezemwaterschappen, die in de oorlogswinter '44-'45 

beschadigd waren ten gevolge van de hoge waterstand door het gebrek aan kolen en olie voor de bemalingswerktuigen, financieel vergoed te krijgen, 
1947-1950, 1 omslag. NB: De beschadigingen werden door het rijk als indirecte oorlogsschade beschouwd. Zie ook inventarisnummer 2586
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- --: Stukken betreffende de verhoging van de zeedijken in het kader van de Deltawerken, 1954-1984. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, 1962-1986

- 2591: Notulen van de vergadering van werkgroepen van de Deltacommissie over zwakke plaatsen in de waterkeringen in het noorden des lands, met 
stukken betreffende pogingen om voor diverse objecten subsidie te krijgen in het kader van "het zwakke plekkenplan", 1955-1959, 1 omslag

4.2.4.08.5.3. Stand van het buitenwater
- 2592-2593: Registers van strandmetingen, 1900-1943

• 2592: Ameland en Schiermonnikoog. NB: Gegevens van Rottummeroog c.a. ontbreken
• 2593: Terschelling en Vlieland

- 2594: Stukken betreffende de verlaging van het peil van het IJsselmeer zolang met de sluis te Dokkumer Nieuwezijlen wegens een defect aan het 
stortebed niet kan worden gestroomd, 1942, 1943, 1 omslag

- 2595: Stukken betreffende de stormvloed van 1 februari 1953, opgemaakt 1953, 1 omslag
- 2596: Circulaire aan de beheerders van zeewerende werken betreffende de te nemen maatregelen bij storm, 1953, december 11, 1 stuk
- 2597: Rapport, ingekomen van de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaatsdienst over de stormvloed van 16 januari 1954, met 

lengteprofiel van de zeeweringen, 1954, 1 omslag
- 2598: Rapport, ingekomen van de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaatsdienst, over een fictieve inundatie van gebieden in 

Friesland bij zware stormvloed, 1954, juli 8; met kaart, 1 stuk
4.2.4.08.5.4. Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden in, langs of over waterkeringen

- 2607: Verordening betreffende het bouwen enz. op zeeweringen, met stukken betreffende de wijziging ervan, 1933, 1934; met retroactum, 1911, 1 
omslag

- 2608-2612: Verleende vergunningen ingevolge de Verordening betreffende het bouwen enz. op de zeeweringen, met bijbehorende stukken, 1919-
1961

- 2613: Chronologisch register van verleende en niet-verleende vergunningen ingevolge de Verordening betreffende het bouwen enz. op zeeweringen, 
1919-1961, 1 kaartsysteem

- 2614: Register van verleende en niet-verleende vergunningen ingevolge de Verordening betreffende het bouwen enz. op zeeweringen, naar 
plaatselijke ligging geordend, 1919-1961, 1 kaartsysteem

- 2615: Stukken betreffende de in- en afgravingen van zee- en IJsselmeerdijken door het Duitse leger zonder voorafgaand overleg met de 
waterstaatsautoriteiten, 1940-1944, 1 omslag

- 2616: Stukken betreffende de aanleg van verharde rijstroken op de binnenberm van de zeewering van diverse waterschappen, 1955-1961, 1 omslag
4.2.4.08.6. Verveningen en ontgrondingen

- 2617-2662: Vastgestelde grondregisters van slik- en turfgelden, alfabetisch geordend per gemeente, 1823/1824-1973
• 2630: Gaasterland, 1916-1963, 1 omslag
• 2637: Kollumerland c.a. 1916-1973, 1 omslag
• 2638: Lemsterland, 1865/1866-1922/1923, opgemaakt 1940, 1 katern
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• 2662: Wonseradeel, 1926-1973, 1 omslag
- 2663-2664: Registers van besluiten op verzoeken om teruggaaf van slikgeld, alfabetisch geordend per gemeente, 1851-1973

• 2663: Gaasterland, Kollumerland c.a., Lemsterland
• 2664: Wonseradeel

- --: Rekeningen van de gemeente-ontvanger van Kollumerland c.a. wegens zijn beheer van de slik- en armengelden, 1879-1919. NB: Zie de archieven 
van het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922, inventarisnummer 5230

4.2.4.09. Verkeer en vervoer (-1.81)
4.2.4.09.1. Verkeer en vervoer te land
4.2.4.09.1.1. Zorg voor wegen en waterovergangen en het vervoer daarover
4.2.4.09.1.1.1. Zorg voor wegen
4.2.4.09.1.1.1.06. Tertiaire wegen

- 2820: Mededeling aan de Commissaris van de Provincie Noord- Holland en de burgemeester van Terschelling dat er geen aanleiding is de hoofdweg te 
Terschelling op het tertiair wegenplan te plaatsen, met bijbehorende stukken, 1943, 1944, 1 omslag

- 2821: Rapporten van de Hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaatsdienst en de chef van de 4e afdeling over hun bezoek aan Terschelling op 24 
mei 1947 inzake de hoofdweg en de Terschellingerpolder aldaar, 1947, 1 omslag

4.2.4.09.1.1.2. Zorg voor waterovergangen
4.2.4.09.1.1.2.1. Meerdere soorten bruggen

- --: Stukken betreffende de schade aan bruggen, dijken, wegen en andere waterstaatswerken als gevolg van gevechts- en sabotagehandelingen, 1945, 
1946. NB: Zie inventarisnummer 2493

4.2.4.09.1.1.2.3. Provinciale bruggen
- 2862: Kaart van Friesland waarop aangegeven de ligging van provinciale bruggen, schut- en keersluizen en vaarwaters, z.j., 1 stuk

4.2.4.09.3. Verkeer en vervoer te water
4.2.4.09.3.1. Zorg voor vaarwaters en havens en het vervoer daarover
4.2.4.09.3.1.1. Zorg voor vaarwaters
4.2.4.09.3.1.1.2. Rijksvaarwaters

- 2977: Stukken betreffende de invoering van een vergunningstelsel bij het baggeren van geulen in aan het rijk toebehorende vaarwaters, 1935- 1938, 1 
omslag

- 2979: Vergunningen door het rijk aan de provincie verleend inzake -het storten van baggerspecie in de Waddenzee; -het behouden en onderhouden 
van een toegangsgeul, havendam en vangdam in het IJsselmeer voor de scheepvaart van en naar de Prinses Margrietsluis te Lemmer, 1956-1961, 1 
omslag

- --: Stukken betreffende de verdieping van geulen in het IJsselmeer, 1958-1969. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986
- --: Stukken betreffende het maken van bezwaren bij de minister van Financiën tegen het heffen van retributies door de Dienst van Domeinen voor het 

baggeren van aan het rijk toebehorende wateren, 1959-1976. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986
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4.2.4.09.3.1.1.3. Provinciale vaarwaters
4.2.4.09.3.1.1.3.1. Meerdere provinciale vaarwaters

- --: Kaart van Friesland waarop aangegeven de ligging van provinciale bruggen, schut- en keersluizen en vaarwaters, z.j. NB: Zie inventarisnummer 2862
4.2.4.09.3.1.2. Zorg voor havens

- 3147-3155: Stukken betreffende de aanleg, verbetering en instandhouding van havens, met bijkomende werken, 1917-1965
- 3147: Ameland (Ballumerbocht), 1 omslag
- 3148-3150: Harlingen, dossiernummers 01-18 (nr. 18: bouw van keersluis ter vervanging van Noorder- en Zuidersassen); met inhoudsopgaven, 3 

pakken
- 3151: Hindeloopen en Laaxum, 1 omslag
- 3152: Lemmer, 1 pak
- 3153: Makkum, Molkwerum, Oostmahorn en Roptazijl, 1 omslag
- 3154: Schiermonnikoog, 1 omslag
- 3155: Stavoren, Vlieland en Workum, 1 pak. NB: Zie voor Stavoren 1957-1961 het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986

4.2.4.09.3.1.3. Zorg voor middelen van vervoer te water
- 3156: Stukken betreffende de veerdiensten op de Waddeneilanden, 1919-1956, 1 omslag
- 3157: Staten van stoom- en motorbootdiensten, 1920-1935, 1 pak
- 3158: Stukken betreffende de aankondigingen van stoombootdiensten, 1919-1945, 1 pak
- 3159: Stukken betreffende het eventueel instellen van een lijndienst tussen Kristiansand (Noorwegen) en Harlingen, 1959, 1 omslag

4.2.4.09.3.2. Toezicht op vaarwaters en havens en het verkeer en vervoer daarover
- 3161: Stukken betreffende de scheepvaartbewegingen, 1919-1959, 1 pak. NB: Zie ook inventarisnummer 3139
- 3168: Circulaire aan de burgemeesters betreffende het verbod voor personen (voornamelijk evacués), niet behorende tot de scheepsbemanning, het 

IJsselmeer over te steken, 1945, mei 14, 1 stuk
- 3171: Stukken betreffende het toezicht op de veerdiensten naar de Waddeneilanden in verband met de veiligheid van de passagiers, 1953-1958, 1 

omslag
4.2.4.09.4. Verkeer en vervoer door de lucht

- 3178: Verzoekschrift van S. van der Werff te Schiermonnikoog om steun te verlenen voor de aanleg van een vliegveld aldaar, 1932, 1947, 1 omslag
- 3179: Stukken betreffende het vliegveld te Ameland, 1935-1957, 1 omslag

4.2.4.10. Economische aangelegenheden (-1.82)
4.2.4.10.1. Verslagen en statistiek

- 3186: Stukken betreffende de publicatie van economische gegevens in oorlogstijd, 1940-1942, 1 omslag
- --: --Stukken betreffende het beschikbaar stellen van financiële bijdragen aan de drie noordelijke E.T.I.'s voor het samenstellen van het "Statistisch 

zakboek voor het Noorden des Lands", 1959-1984. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962- 1986
4.2.4.10.4. Gebruik van bodem en dieren
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4.2.4.10.4.1. Landbouw, tuinbouw en bosbouw
- 3190: Stukken betreffende het verlenen van steun aan diverse beroeps- en bedrijfstakken (o.a. boeren, tuinders, kleine zelfstandigen, 

Zuiderzeevissers), 1921-1955, 1 omslag
- 3192: Stukken betreffende de uitgaven van de provincie en de gemeenten ten behoeve van de landbouw in de jaren 1913, 1921 en 1923, opgemaakt 

1923-1925, 1 omslag
- 3193-3201: Stukken betreffende de afzonderlijke ruilverkavelingen, 1924-1961, [1962]

• 3194: Hollumer Mieden, 1924-1929, 1 omslag
• 3198: Mieden, De en Nes-West, 1937-1959, 1 omslag
• 3200: Terschelling, 1947-1950, 1 omslag

- 3204: Stukken betreffende de landbouwcrisis, 1930-1936, 1 omslag
- 3205: Stukken betreffende het beschikbaar stellen van bedragen voor steun en voorlichting ter behartiging van industrie-, landbouw-, tuinbouw- en 

bosbouwbelangen (z.g. "Potje Nauta"), 1936-1960/1961, 1 omslag. NB: Vernoemd naar T. Nauta, die Statenlid was van 1901-1941
- 3206: Stukken betreffende het verlenen van bijdragen ten behoeve van de oprichting van een proeffruitbedrijf te Sint Annaparochie en een "fruitteelt-

voorbeeldbedrijf" te Heerenveen, 1937-1940, 1 omslag
- 3209: Stukken betreffende de indrogende gronden als gevolg van de drooglegging van de Noordoostpolder, 1946-1952, 1 omslag
- 3210: Stukken betreffende de niet-doorgegane ruilverkaveling Het Workumer Nieuwland, 1947-1951, 1 omslag
- 3215: Stukken betreffende de instelling, werkzaamheden en opheffing van de Commissie tot bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de 

toepassing van de Wet Bestrijding Aardappelmoeheid (z.g. Commissie Aardappelmoeheid), 1949-1957, 1 omslag. NB: Zie voor het archief van deze 
commissie het archief van het Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland, 1946-1986

- 3216: Stukken betreffende het agrarisch welvaartsplan voor Friesland, 1952-1965, 1 pak. NB: Zie ook inventarisnummer 3795
- 3219: Stukken betreffende de moeilijkheden in de vlasindustrie als gevolg van Russische dumping en verstrekte subsidies in andere Europese landen, 

1958-1960, 1 omslag
- 3222: Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van de Provinciale Tuinbouwcommissie, 1959-1961, 1 omslag. NB: Het secretariaat 

berustte bij het Landbouwschap, gewestelijke raad voor Friesland te Leeuwarden
4.2.4.10.5. Industrie, energievoorziening en handel
4.2.4.10.5.1. Industrie, nrs. 3230-3246
4.2.4.10.5.2. Energievoorziening
4.2.4.10.5.2.2. Electriciteitsvoorziening
4.2.4.10.5.2.2.2. Opwekking en levering van electriciteit

- 3318: Stukken betreffende de klachten van B&W van Schiermonnikoog over de kwaliteit van de stroomlevering op het eiland en betreffende het 
opnemen van een speciaal contact met de besturen van de eiland- gemeenten over de electriciteitsvoorziening, 1952, 1953, 1 omslag

- 3319: Stukken betreffende de electriciteitsbedrijven op Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling, 1918-1958; met kaarten en tekeningen, 1 pak
- --: Stukken betreffende de levering van electriciteit door eigen netten in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Vlieland en Weststellingwerf, 
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1959-1977. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962- 1986
4.2.4.10.5.3. Handel

- --: Stukken betreffende het verlenen van steun aan diverse beroeps- en bedrijfstakken (o.a. boeren, tuinders, kleine zelfstandigen, schippers en 
Zuiderzeevissers), 1921- 1955 

4.2.4.10.5.4. Organisatie van het bedrijfsleven
- 3343: Stukken betreffende de niet-doorgegane plannen tot oprichting van een Economisch- Technologisch Instituut voor de drie Noordelijke 

provincies, 1934-1936, 1 omslag
- 3345: Stukken betreffende het Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland (E.T.I.F.), 1945-1958, 1 pak

4.2.4.10.7. Visserij
- --: Stukken betreffende de het verlenen van medewerking bij het zoeken naar een verdere ontwikkeling en mogelijke concentratie van de mosselteelt 

in de Waddenzee, 1959- 1982, 1 omslag. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986
- 3350: Stukken betreffende de bestrijding van wolhandkrab, 1935, 1936, 1937, 1946, 1 omslag
- --: Diverse merendeels voor kennisgeving aangenomen stukken betreffende de visserij, 1959-1979. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van 

Friesland, 1962-1986
4.2.4.11. Arbeid (-1.83)
4.2.4.11.2. Verplichte arbeid en niet normaal betaalde arbeid

- 3359: Stukken betreffende een niet-doorgegaan plan tot oprichting van een kamp voor politieke delinquenten op Ameland ten behoeve van het 
uitvoeren van diverse werken, 1946, 1947, 1 omslag

4.2.4.11.3. Werkgelegenheid en bestrijding van de werkloosheid
- --: Stukken betreffende een onderzoek naar de aard van de werkloosheid en pogingen om deze door middel van werkverschaffing bij ontginning, 

onderhoud van wegen en watergangen en versnelde uitvoering van openbare werken te beëindigen, 1894-1919. NB: Zie de archieven van het 
Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922, inventarisnummer 5769

- --: Stukken betreffende de oprichting, kiesreglementen en opheffing van Kamers van Arbeid in Franeker, Het Bildt en Leeuwarden, 1898-1923. NB: Zie 
de archieven van het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922, inventarisnummer 5771

- 3363: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan gemeenten bij de uitvoering van werken in het kader van het "Werkfonds 1934", 1934, 
1935, 1 omslag

- 3364: Stukken betreffende de Rijkscommissie van Advies voor de werkverschaffing en werkverruiming, later voor de uitvoering van werken in de 
provincie Friesland, 1936-1941, 1945-1952, 1 pak. NB: Deze commissie was de voorganger van de Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid. Zie 
ook inventarisnummer 3805

- 3365: Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van de Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid (P.C.W.), 1950-1958, 1 omslag. 
NB: Zie ook: J. Mulder en J.B. de Vries, Inventaris van de archieven van de Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid (P.C.W.), 1951-1973 
(Ryksargyf toegang 10-12 in verzamelband 10)

4.2.4.12. Maatschappelijke zorg (-1.84)
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4.2.4.12.2. Maatschappelijke zorg in het algemeen
- 3372-3387: Stukken betreffende het houden van toezicht op instellingen van particuliere zorg, alfabetisch geordend per instelling, 1919- 1967; met 

retroacta, 1895, 1896, 1926
• 3374: Dirk Mentzfonds te Terschelling, 1942-1958
• 3382: Ondersteuningsfonds te Terschelling, 1942-1959; met retroacta, 1896, 1926

4.2.4.12.3. Maatschappelijke zorg t.b.v. verschillende groepen
4.2.4.12.3.08. Getroffenen door rampen, ongevallen en andere buitengewone omstandigheden

- --: Stukken betreffende het uitoefenen van het toezicht op de "Commissie ter ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte vissers 
van Paesens en Moddergat", 1883-1926. NB: Zie de archieven van het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922, inventarisnummer 5813

- 3439: Stukken betreffende het uitoefenen van het toezicht op de "Commissie ter ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte 
vissers van Wierum", 1921-1932, 1 omslag. NB: Zie ook het archief van de Commissie ter ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de 
verongelukte vissers te Wierum, 1893-1933, dat zich bevindt in het Ryksargyf

- 3440: Stukken betreffende het verlenen van steun aan slachtoffers van storm- en watersnoodrampen, 1925-1960, 1 pak
4.2.4.13. Volksontwikkeling en -opvoeding en kerkelijke aangelegenheden (-1.85)
4.2.4.13.1. Onderwijs
4.2.4.13.1.2. Lager onderwijs
4.2.4.13.1.2.1. Algemeen

- 3472-3479: Jaarverslagen, ingekomen van de schoolartsendiensten, 1942- 1960
• 3480: Kring Franeker, bestaande uit de gemeenten Baarderadeel, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Menaldumadeel en Vlieland, 1942-1958 
• 3482: Kring Leeuwarden, bestaande uit de gemeenten Ameland, Barradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel, Leeuwarden en Leeuwarderadeel, 1942-

1958
4.2.4.13.1.3. Middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs
4.2.4.13.1.3.1. Organisatie en toezicht

- 3515: Stukken betreffende het verlenen van financiele bijdragen in de kosten, die voortvloeien uit de door de gemeenteraden van Ameland, 
Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland vastgestelde "Regeling voor het toekennen van bijdragen aan ouders, voogden en verzorgers van leerlingen, 
die bepaalde, in andere gemeenten gevestigde inrichtingen van onderwijs bezoeken", 1946-1951, 1955-1966, 1 omslag. NB: Op 4 januari 1951 hebben 
Provinciale Staten besloten naast het rijk een subsidie in de kosten toe te kennen. De kosten zouden door rijk, provincie en gemeente worden 
gedragen in de verhouding 5:2:3

4.2.4.13.1.3.2. Vakonderwijs
- 3527: Stukken betreffende het opheffen van de zeevaartschool op Schiermonnikoog en betreffende het verlenen van financiële steun aan leerlingen 

van Schiermonnikoog, die een zeevaartschool elders bezoeken, 1934-1941, 1 omslag
- 3529: Rapport van de Commissie voor het Zeevaartonderwijs over de vraag of Friesland behoefte heeft aan een tweede zeevaartschool, met 

bijbehorende stukken, 1946, 1947, 1 omslag. NB: In 1946 bestond er in Friesland alleen nog een zeevaartschool op Terschelling. Zie ook 
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inventarisnummer 3773
- 3547: Stukken betreffende het stichten van een samengestelde school, bestaande uit een landbouwhuishoudschool, landbouwschool en u.l.o.- school, 

te Nes (Ameland), 1958-1961; met tekening, 1 omslag. NB: Dit type samengestelde school was een z.g. comprehensive school en de eerste van dit type 
in Nederland

- 3548: Stukken betreffende de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de zeevaartschool op Terschelling en een uitbreiding van het leerplan van de 
zeevaartschool met een opleiding voor radar- waarnemer, 1960-1963, 1 pak

4.2.4.13.2. Verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van documenten, voorwerpen en gegevens
4.2.4.13.2.2. Archieven

- 3638: Stukken betreffende de goedkeuring tot het bouwen en inrichten van diverse gemeentelijke archiefbewaarplaatsen en het verplaatsen van 
archiefbescheiden naar al dan niet tijdelijke archiefbewaarplaatsen en betreffende de toestand van het archief van Terschelling na het herordenen van 
dat archief door een tijdelijke kracht, 1940-1955; met tekeningen, 1 pak. NB: Door de bouw van het nieuwe raadhuis van Terschelling in 1954 was 
besloten het archief opnieuw te ordenen. Zie ook het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986

4.2.4.13.2.4. Tentoonstellingen
- 3656: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de tentoonstelling "Komende Kansen" over de landaanwinning in Friesland en de 

inpoldering van de Lauwerszee, die van 25 juni t/m 5 juli 1958 te Kollum is gehouden, 1957-1959; met tekeningen, 1 pak
4.2.4.13.3. Historische en andere culturele waarden
4.2.4.13.3.2. Natuur-, landschaps- en stedelijk schoon

- 3684: Stukken betreffende het Staatsnatuurmonument "de Boschplaat" op Terschelling, 1943, 1951, 1 omslag
4.2.4.13.5. Recreatie

- 3725: Stukken betreffende het geven van adviezen aan de minister van Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van de Kampeerwet, 1955, 1 omslag
- 3726: Stukken betreffende het onderzoek naar de gevolgen die de inpoldering van de Lauwerszee voor de recreatie zal hebben, 1955-1958; met kaart, 

1 omslag. NB: Zie voor stukken na 1958 het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986
- 3728: Stukken betreffende de financiering van de investeringen in voorzieningen voor de recreatie op de Waddeneilanden en het overleg hierover met 

provincie Noord-Holland en de Interdepartementale Commissie voor Toerisme en Vreemdelingenverkeer, 1956-1958, 1 pak. NB: Zie ook 
inventarisnummer 3731

- 3731: Stukken betreffende het bezoek van 16 t/m 18 juli 1957 van de "Werkgroep Inventarisatie" van de Interdepartementale Commissie voor 
Toerisme en Vreemdelingenverkeer aan Friesland, 1957, 1 omslag

- 3734: Nota van de Provinciale Planologische Dienst over de recreatie in Noord-Nederland, 1958, 1 stuk
4.2.4.14. Militaire aangelegenheden (-1.86)

- 3746: Stukken betreffende het inrichten van militaire oefenterreinen voor de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht op Terschelling en Vlieland, 1955, 
1 pak

- --: Stukken betreffende de aanleg van militaire oefenterreinen in het Kuinderbos en de Lauwerszee, 1961-1975; met kaarten. NB: Zie het archief van 
Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986
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4.2.5. Commissies ingesteld door gedeputeerde staten, 1 omslag
- 3773: Stukken betreffende de Commissie voor Zeevaartonderwijs, 1946, 1947, 1 omslag. NB: Zie ook inventarisnummer 3529
- --: Stukken betreffende de Commissie voor de zomerhuisjes, later commissie voor het recreatievraagstuk (Recreatie-commissie), 1946-1962. NB: Zie 

het archief van de Provinciale Planologische Dienst van Friesland, (1943)1946-1986
- 3781: Stukken betreffende de Commissie Landaanwinning Friesland, 1949-1956; met kaarten, 1 omslag. NB: Zie ook inventarisnummer 2562
- --: Stukken betreffende de Provinciale Commissie ter bestudering van de sociaal- economische gevolgen van eventuele toepassing van de in 

voorbereiding zijnde Wet Bestrijding Aardappelmoeheid ("Commissie Aardappelmoeheid"), 1949-1957. NB: Zie het archief van het Economisch-
Technologisch Instituut voor Friesland, 1946-1986. Zie ook inventarisnummer 3215 

- 3794: Stukken betreffende de Commissie Zeedefensie, 1953-1958, 1 omslag. NB: Zie ook inventarisnummer 2576
- --: Stukken betreffende de (Friese) Adviescommissie Lauwerszeepolder, 1955- 1968. NB: Zie het archief van de Provinciale Planologische Dienst van 

Friesland, (1943)1946-1986
- 3797: Stukken betreffende de Commissie opleiding voor de kustvaart, 1956-1958, 1 pak. NB: Zie ook inventarisnummer 3544
- --: Stukken betreffende de Provinciale Tuinbouwcommissie, 1959- 1961. NB: Het secretariaat berustte bij het Landbouwschap, Gewestelijke Raad voor 

Friesland te Leeuwarden. Zie ook inventarisnummer 3222
4.2.6. Gedeponeerde archieven

- 3805: Stukken betreffende de Rijkscommissie van Advies voor werkverschaffing en werkverruiming in Friesland, 1936-1939, 1 pak. NB: Het secretariaat 
berustte bij de provincie Friesland

- 3806: Stukken betreffende de Commissie voor volkshuisvesting ten plattelande, 1939-1941, 1 omslag
4.2.7. Bij het archief bewaarde niet-archivalia

- --: Kranteartikelen betreffende de ramp met de vissersvloot van Paesens en Moddergat, 1883-1958. NB: Zie de archieven van het Provinciaal Bestuur 
van Friesland, 1813-1918 (1922), inventarisnummer 5978

12-03: Provinciale Planologische Dienst in Friesland
II. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
B. Taakuitvoering
1. Bevolkingsstatistieken

- 90-92: Stukken betreffende algemene volkstellingen, 1946-1980, 3 omslagen
- 93-97: Stukken betreffende bevolkingsstatistiek, 1948-1982, 4 omslagen, 1 pak
- 98-99: Nota's betreffende de bevolkingsontwikkeling in Friesland, met bijbehorende stukken, 1971-1979, 2 omslagen

2. Milieuhygiene (-1.777)
- 105-106: Stukken betreffende milieukartering I.S.P., 1974-1979, 7 omslagen. NB: In het kader van het milieu-onderzoek voor het Integraal 

Struktuurplan Noorden des Lands (I.S.P.) is door de P.P.D. het natuurlijk milieu gekarteerd in enkele deelgebieden in Friesland. Stukken over het 
deelrapport Kollum-Drogeham ontbreken

• 105: Deelrapport regionale milieukartering: Ameland, 1977, concept
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• 106: Deelrapporten regionale milieukartering: Makkum-Gaastmeer en De Veenhoop-Lippenhuizen, 1977, concepten
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (-1.777.81)
3.1. Ruimtelijke ordening 
3.2. Planologische regelingen
3.2.1. Streekplannen
3.2.1.4. Streekplan Friese Waddeneilanden, nr. 170

- 170: Stukken betreffende de voorbereiding van het Streekplan voor de Friese Waddeneilanden, 1966, 1 pak. NB: Dit Streekplan is hetzelfde als het 
Recreatieplan voor de Friese Waddeneilanden (zie nrs. 606-611)

3.2.1.5. Streekplan Lauwerszeegebied, nrs. 171-177
- 171-177: Stukken betreffende bestemmings- en streekplannen voor het Lauwerszeegebied, 1955-1969, 6 pakken, 1 omslag

3.2.1.6. Streekplan Friesland
3.2.2. Lokale plannen

- 219-222: Stukken betreffende uitbreidingsplannen in het algemeen, 1946-1967, 4 omslagen
- 223-225: Stukken betreffende stads- en dorpsvernieuwing, 1976-1985, 3 omslagen

3.2.2.1. Bestemmingsplannen
- 227-234: Stukken betreffende bestemmingsplannen, 1968-1985, 7 omslagen en 1 pak
- 235: Stukken betreffende de nota "Bestemmingsplannen buitengebied, richtlijnen voorschriften" uit 1970, 1969-1984, 1 pak

3.3. Volkshuisvesting
- 236: Stukken betreffende woningtellingen, 1947-1956, 1 omslag
- 242-243: Stukken betreffende onderzoek en problematiek ten aanzien van tweede woningen in Friesland,, 1968-1985, 2 omslagen

4. Waterstaat (-1.79)
- 260: Stukken betreffende droogmaking, indijking, inpoldering en ontpoldering, 1966-1976, 1 omslag

5. Verkeer en vervoer (-1.81)
- 261: Stukken betreffende de zorg, aanleg en verbetering van havens, 1948-1953, 1 omslag
- 263: Stukken betreffende verkeer en vervoer te water, 1957-1976, 1 omslag
- 264: Rapport "Toeristisch Rijwielpadenplan Friesland" van de provinciale waterstaatsdienst en de provinciale planologische dienst gezamenlijk, 1962, 1 

omslag
6. Economische aangelegenheden (-1.82)
6.1. Bodemproduktie
6.1.1. Ontwatering
6.1.2. Ruilverkavelingen
6.1.3. Mijnbouw

- 293-294: Stukken betreffende de winning van mineralen en delfstoffen, 1963-1977, 2 omslagen
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- 295-376: Stukken betreffende vergunning- en concessieverleningen voor boringen, 1968-1984, 79 omslagen, 2 pakken en 1 stuk:
• Gasunie
- 314: Blija/Gasconditioneringsstation
• NAM
- 316: Ameland, 1971-1983, 1 pak. NB: bevat foto’s en dia’s
- 317: Blija uitbreiding, 1983-1984 
- 318: Griend A (Terschelling-Vlieland), 1971-1977
- 319: Hantum A, 1974-1975
- 321: IJsselmeer/Van boorwerken te vrijwaren gebieden, 1984
- 322: Noordoostpolder, 1979-1980
- 337: West-Terschelling (Noordsvaarder), 1972-1980
- 335: Vlieland, 1981-1982
• Shell
- 372: Tjummarum(Barradeel)/zoutboring, Dongjum(Barradeel)/zoutboring, 1969-1970
- 373: Westergo, 1971-1972, 1 pak
• Diversen
- 375: Kollumerland NEA, 1978-1979
- 376: Van boringen te vrijwaren kwetsbare gebieden, 1976-1979

6.2. Industrie, dienstverlening en handel
- 381: Stukken betreffende nijverheid en handel, 1973-1985, 1 omslag

7. Volksontwikkeling en -opvoeding (-1.85)
7.1. Onderwijs

- 382: Stukken betreffende bevolkingsprognoses van Provinciale Planologische Diensten ten behoeve van de raming van leerlingenaantallen bij het 
voortgezet onderwijs door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1979-1981, 1 omslag

7.2. Historische en andere culturele waarden
7.2.1. Monumenten

- 383: Stukken betreffende onderzoek naar dijkresten in Friesland, (1949-1951, 1954, 1962-1964) 1966-1967, 1 omslag
- 384-385: Stukken betreffende monumenten en de monumentenzorg, 1947-1955, 1957-1958, 1961, 1947 – 1961; 1966-1967, 1970-1985., 1966 – 1985, 

1 pak
- 386-396: Stukken betreffende de in opdracht van Gedeputeerde Staten uitgevoerde inventarisatie van nog aanwezige cultuurhistorische paden in 

Friesland, hetgeen per gemeente is onderzocht, resulterend in een samenvattende nota (257) uit juli 1979, 1977-1982; met retroacta, 1971-1973; met 
kaarten en foto's, 10 pakken en 1 omslag. NB: Met uitzondering van de Waddeneilanden en de intensief beboste gebieden

• 386: Nota 247 "Inventarisatie cultuurhistorische paden; voorstel voor opzet en uitvoering" uit mei 1977 en nota 257 "Cultuurhistorische paden in 
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Friesland; resultaten van een inventarisatie" uit juli 1979, met bijbehorende stukken, 1 omslag
• 388: Het Bildt-Ferwerderadeel. NB: Enkele paden die liggen in de gemeente Ferwerderadeel zijn te vinden bij de gemeente Leeuwarderadeel. 

Bovendien zijn enkele paden die liggen in de gemeente Dokkum te vinden bij de gemeente Ooststellingwerf
• 389: Franeker-Heerenveen
• 390: Hemelumer Oldeferd-Leeuwarden
• 391: Leeuwarderadeel-Oostdongeradeel
• 394: Sloten-Tietjerksteradeel
• 395: Utingeradeel-Weststellingwerf
• 396: Wonseradeel-IJlst
- 397: Lijsten met (al dan niet gedeeltelijk afgegraven) terpen in Friese gemeenten, ongedateerd, 1 omslag

7.2.2. Natuur-, landschaps- en stedelijk schoon
- 398: Stukken betreffende de mogelijke bestemming van gebieden tot militair oefenterrein en de aanwezigheid van bunkers uit de Tweede 

Wereldoorlog in diverse gemeenten in Friesland, 1946-1961, 1 omslag
- 399-404: Stukken betreffende natuur-, landschaps- en stedelijk schoon, 1946-1984, 6 omslagen
- 406: Kaarten betreffende het meewerken aan de herziening van de voorlopige "Lijst van beschermde natuurgebieden" in Friesland, de zogenaamde 

meldingsgebieden, behorende bij de beschikking d.d. 20/21 juli 1942, met bijbehorende stukken, 1963-1966, 1 portefeuille
- 407: Stukken betreffende torensilo's, 1974-1982, 1 omslag
- 408-409: Stukken betreffende Relatienota-gebieden in het algemeen, 1977-1983, 2 pakken. NB: Relatienota (1975): Regeringsnota betreffende de 

relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud
- 410: Stukken betreffende de ruimtelijke reservering voor de Relatienota-gebieden, 1982-1986, 1 pak

7.3. Sport en recreatie
- 419: Rapport "Jachthavenaccommodatie in Friesland", met bijbehorende stukken, 1973, 1 omslag
- 420-421: Stukken betreffende de ontwikkeling van de openluchtrecreatie in Friesland, 1973-1974, 2 omslagen
- 423-424: Stukken betreffende diverse onderwerpen aangaande de recreatie in Friesland, 1975-1984, 2 omslagen

Commissies en werkgroepen waarvan de secretariaten bij de provinciale planologische dienst berustten
1. Vaste Commissie, 1947-1965
1.4. Subcommissie Waterwingebieden

- 447: Stukken betreffende het ontwerp- Facetstreekplan voor de waterwingebieden in Friesland, 1957-1958, 1 omslag
2. Agrarische Commissie, 1947-1965
3. Commissie voor het Recreatievraagstuk/ Recreatie Commissie, 1946-1962

- 464: Stukken betreffende de Werkgroep Waddeneilanden van de Recreatiecommissie, 1957-1958,1961, 1 omslag
6. Provinciale Planologische Commissie, 1966-1986
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6.4. Recreatiecommissie, 1965-1974
8. Voorlopige Recreatieraad, 1963-1968
8.1. Commissie Waddeneilanden, 1963-1965

- 606-611: Notulen van vergaderingen met betrekking tot het ontwerp- Recreatieplan voor de Friese Waddeneilanden, met bijbehorende stukken, 1963-
1965, 5 omslagen en 1 pak. NB: Het Recreatieplan werd ook wel aangeduid als Streekplan voor de Friese Waddeneilanden (zie nr. 170).

9. Provinciale Adviescommissie toepassing Mijnwet 1810, 1964-1982
- 624-629: Stukken betreffende de Provinciale Adviescommissie toepassing Mijnwet 1810, 1964-1982, 6 omslagen
- 630-658: Stukken betreffende adviezen van de Provinciale Adviescommissie Toepassing Mijnwet 1810 aan de Planologische Werkcommissie van 

Economische Zaken te Den Haag met betrekking tot tracering en aanleg van gasleidingen 1970-1985, 1810- 1985, 29 omslagen
• 631: Gasunie: Blija-Schuilenburg, 1984
• 634: Gasunie: Hallum-Nes(Ameland), 1979-1980
• 635: Gasunie: Kimswerd-Oosterend, 1974-1976
• 636: Gasunie: Miedum-Hallum-Ballum, 1972-1976
• 645: NAM: F3-Eemshaven, 1981-1982
• 653: Diversen: Continentaal Plat-Harlingen via Vlieland, Heerenveen-Luxwoude, 1973
• 658: Diversen: Wirdum-Leeuwarden, Birstum-Oudehaske, Heerenveen, Lemmer-Emmeloord, Dongjum-Terschelling, Meet- en regelstation bij 

Workum, Oudeschoot-Wolvega, 1971
- 659-663: Stukken betreffende vergaderingen, 1979-1985, 5 omslagen

11. I.R.O.F. Werkgroep (=Informatiesysteem Ruimtelijke Ordening Friesland), 1979-1983
13. P.P.D.-Overleggroep Recreatie (P.O.R.), 1977-1979
14. Projectgroep Streekplan, 1974-1980
14.1. Kerngroep Landelijke Gebieden, 1982-1986
14.2. Kerngroep Steden en Dorpen, 1982-1986
15. Projectgroep Herziening Streekplan Friesland, 1985
16. Provinciale Friese Adviescommissie Lauwerszeepolder, 1955-1968

- 686-687: Stukken betreffende de Provinciale Friese Adviescommissie Lauwerszeepolder, 1955-1968, 2 omslagen
17. Streekplancommissie voor Noord-Friesland, 1970-1974

- 688: Stukken betreffende de Streekplancommissie Noord-Friesland, 1970-1974, 1 omslag
- 689-691: Stukken betreffende in de commissie behandelde onderzoeknota's van de Provinciale Planologische Dienst ten behoeve van het Streekplan 

Noord-Friesland, 1971-1972, 2 omslagen en 1 pak
• 689: Nota 192 (later 194); Bevolkingsontwikkeling en -spreiding en de inkomensontwikkeling, 1971, 1 pak
• 690: Nota 198; Het Wonen, 1971 

42



• 691: Nota 200; Economische- en werkgelegenheidsstructuur, 1972
18. Werkgroep Onderzoeksprogrammering, 1979-1980
12-19-2: Provinciaal bestuur, 1962-1986
1.2. Inventaris
1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2.2. Taakuitvoering
1.2.2.2.2. Openbare orde en zedelijkheid

- 4189: Stukken betreffende ordeverstoringen in diverse gemeenten, 1959-1976, 1 omslag
- 4198: Stukken betreffende de handhaving van de openbare orde op de Waddeneilanden, 1965-1967, 1 omslag
- 4199: Stukken betreffende de strandvonderij, 1965-1986, 1 omslag

1.2.2.2.6. Openbare veiligheid
1.2.2.2.6.1. Water- en stormgevaar en verdrinking

- 4275: Stukken betreffende richtlijnen en politiemaatregelen in geval van stormvloed, 1954-1967, 1 pak
- 4276: Stukken betreffende de evaluatie van de hulpverlening na de windhoos op Ameland, 1972-1976, 1 pak. NB: Met retroacta
- 4277: Stukken betreffende de nieuwe richtlijnen voor te nemen maatregelen bij (dreigende) stormvloed en dijkdoorbraak, 1972-1977, 1 omslag. NB: 

De Richtlijnen stormvloed in de provincie Friesland kwamen in de plaats van de uit 1955 stammende Richtlijnen voor de in betreffende gemeenten te 
nemen maatregelen bij (dreigende) stormvloed en dijkdoorbraak

- 4278: Stukken betreffende het organiseren van een oefening voor de evacuatie bij een stormvloed, 1977, 1 pak. NB: Met kaarten en tekeningen
- 4280: Stukken betreffende de bemoeienissen met de te nemen maatregelen bij stormvloed, 1981-1985, 1 omslag. NB: Zie ook het archief van de 

Commissaris van de Koningin in Friesland vanaf 1986
1.2.2.2.7. Waterstaat

- 4341: Stukken betreffende de toestand van de zeewering en maatregelen tijdens de stormvloed in Friesland, 1959-1978, 1 omslag
- 4342: Stukken betreffende bedijking, inpoldering en ontwikkeling van de Waddenzee en het IJsselmeer, 1960-1977, 1 omslag
- 4343: Stukken betreffende het evalueren van de maatregelen genomen tijdens de stormvloed van 15 en 16 februari 1962, 1962, 1 omslag
- 4344: Stukken betreffende de bescherming van waterstaatswerken in oorlogstijd, 1963-1975, 1 omslag
- 4346: Stukken betreffende de bemoeienissen met de waterschappen, 1975-1987, 1 omslag. NB: met foto's

1.2.2.2.8. Verkeer en vervoer
- 4350: Stukken betreffende het behandelen van de plannen tot het aanleggen van een dam naar Ameland, 1962-1970, 1 omslag. NB: Zie ook het archief 

van de Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Friesland (1946-1986). Dit archief is aanwezig in Tresoar (locatie it Ryksargyf)
- 4352: Stukken betreffende het vervoer naar de Waddeneilanden, 1963, 1967, 1976-1977, 1 omslag
- 4354: Stukken betreffende de bemoeienissen met het ziekenvervoer van de Waddeneilanden in buitengewone omstandigheden, 1977-1982, 1 omslag
- 4355: Stukken betreffende de mogelijke opheffing van de vuurtoren van Vlieland, 1978-1979, 1 omslag

1.2.2.2.9. Economische aangelegenheden
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- --: Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de jachtwet, 1919-1963. NB: Zie het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 
1923-1961, inventarisnummer 961

- --: Stukken betreffende zwanendriften, duiventillen en eendenkooien, 1924-1963. NB: Zie het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 
1923-1961, inventarisnummer 966

- 4359: Stukken betreffende een concessie aanvraag van Petroland met betrekking tot de Zuidwal in de Waddenzee, 1946-1979, 1 omslag
- 4360: Stukken betreffende het bevorderen van het vestigen van bedrijven in Friesland, 1955-1967, 1 omslag
- 4361: Stukken betreffende de bevordering van de groei en ontwikkeling, alsmede Friesland promotie, 1956-1977, 1 pak
- 4362: Stukken betreffende - de instelling en installatie van de Provinciale tuinbouwcommissie; - de ontwikkeling van de tuinbouw in het noorden; - de 

tuinbouwvestiging in Barradeel;- de concentratie van tuinbouwveilingen; - de functie van het Tuinbouwontwikkelingsinstituut, 1959-1971, 1 omslag
- 4371: Stukken betreffende de opening van en het bezoek van prinses Margriet aan het Kweekbedrijf Ropta van de Friese Maatschappij van landbouw 

te Metslawier, 1965, 1 omslag
- 4373: Stukken betreffende het overleg met de gemeente Harlingen over de mogelijke vestiging van een bevoorradingsbasis voor 

mijnbouwwerkzaamheden buitengaats aldaar, 1967-1968, 1 omslag
- 4374: Stukken betreffende de bemoeienissen met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), 1973-1976, 1 omslag. NB: Het doel van de NOM 

was het stimuleren en nemen van initiatieven tot oprichting en deelneming in nieuwe ondernemingen respectievelijk tot deelneming in bestaande 
ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de sociaal economische structuur van het Noorden des Lands

- 4378: Stukken betreffende de aandacht voor de problematiek rond de werkgelegenheid in de scheepsbouw in Friesland, 1976-1977, 1 omslag
1.2.2.2.12. Onderwijs, cultuur, sport en recreatie
1.2.2.2.12.1. Onderwijs

- 4396: Stukken betreffende het bevorderen van een financiële bijdrage voor de Stichting Schylgeralân op Terschelling, 1971-1976, 1 omslag
1.2.2.2.12.2. Cultuur

- 4399: Stukken betreffende de diverse kleine en streekmusea in Friesland, 1958-1981, 1 omslag
1.2.2.2.12.3. Herdenkingen - Stukken betreffende het bijwonen van diverse herdenkingen

- 4405: Stukken betreffende de herdenkingsfeesten op Terschelling wegens de Engelse overval op de Nederlandse koopvaardijvloot in het Vlie op 18 
augustus 1666 en de officiële opening door Prinses Margriet van een nieuw gebouw van de zeevaartschool Willem Barentsz, 1965-1966

- 4406: Stukken betreffende de herdenking van Schiermonnikoog als badplaats, 1965-1966
- 4407: Stukken betreffende de herdenking van de sterfdag van Tsjerk Hiddes de Vries te Harlingen, 1966-1967

1.2.2.2.12.4. Sport en recreatie
- --: Stukken betreffende het toerisme en recreatie op de Waddeneilanden, 1957-1966. NB: Zie het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 

1923-1961, inventarisnummer 1079
- 4425: Stukken betreffende de bemoeienissen met de ordehandhaving op de kampeerterreinen op Terschelling in het zomerseizoen, 1965-1966, 1 

omslag
- 4427-4429: Stukken betreffende de zorg om de veiligheid van het wadlopen, 1978-1984, 2 omslagen en 1 pak. NB: 1. Op 27 juni 1978 werd de 
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werkgroep Wadlopen ingesteld. De taak van de werkgroep was het verrichten van een onderzoek naar en het uitbrengen van advies over de 
veiligheidsaspecten van de wadloopsport. Daartoe werd besloten, mede op verzoek van enige wadlooporganisaties, omdat in de praktijk was 
gebleken, dat het wadlopen, onder omstandigheden, tot voor de deelnemers gevaarlijke situaties had geleid. In april 1979 werd samen met het 
rapport door de werkgroep een concept "Wadloopverordening Friesland" aan het college aangeboden. Na vaststelling van de verordening hadden de 
provinciale besturen van Friesland en Groningen ter uitvoering van de Wadloopverordening een commissie van deskundigen benoemd, die aan de 
colleges van beide provincies advies moest uitbrengen over aanvragen om een Wadloopvergunning. Zie voor de vergaderstukken van de 
Adviescommissie Wadlopen het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland vanaf 1986. 2. Zie ook het archief van de Commissaris van de Koningin 
in Friesland vanaf 1986

1.2.2.2.14. Militaire aangelegenheden 
- --: Stukken betreffende militaire oefening op Vlieland, 1961-1962. NB: Zie het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 1923-1961, 

inventarisnummer 1204
- 4490: Stukken betreffende de werkzaamheden van de Studiecommissie gebruik schietterrein Vliehors (Vlieland), 1962, 1 omslag. NB: Het secretariaat 

lag bij de 1e afdeling van de griffie (kabinet)
- 4491: Stukken betreffende de bemoeienissen met de vestiging van militaire oefenterreinen op de Waddeneilanden, 1962-1975, 1 pak. NB: Met 

kaarten
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