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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 Groningen – De meeste archieven van de provincie en de stad Groningen moeten nog worden gescand op
waddenmateriaal

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

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Toegangsnr. Archieven
1
Staten van Stad en Lande, 1594 - 1798

2

Ommelander Archieven (1558-1862)

Inhoud
02. Stukken betreffende de inrichting van het bestuur en de dienst
- 510: Instructie voor de strandvoogd van Rottumeroog, 1634, 1 stuk. Reg. Feith
1634, 51.
17. Het archief van de rekenkamer
17.7. Gedeponeerde stukken
17.7.6. Stukken betreffende geschillen met betrekking tot de voormalige
kloostergoederen
- 2781: Stukken betreffende het geschil tussen de provincie en de redger van
Warffum over het strandrecht op Rottumeroog, 1634, 1 omslag. NB: Reg. Feith
1608, 12; 1634, 29.
3. Het ommelander archief na de reductie (1594 - 1804)
1

3

Inventaris van Gewestelijke Besturen in Groningen
(1798-1814 (1815))

1152

Kabinet van de Commissaris des Konings (der
Koningin), 1814 - 1945

1166

Inventaris van het archief van het kabinet van de
Commissaris der Koningin in de provincie Groningen
(1945-1995)
Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 - 1916

1399

3.2. Stukken betreffende de Ommelander huishouding
3.2.5. Geschillen met de Stad
- 767: Stukken betreffende het geschil tussen de Stad en de Ommelanden over het
uitrusten van een oorlogsschip door de Stad op het Reitdiep en de Wadden ter
handhaving van het stapelrecht – 1609 – 1 omslag – reg. Feith 1609, 50
2.04. Departementaal Bestuur van stad en landen van Groningen (1802-1807)
De werkzaamheden en bevoegdheden van het Departementaal Bestuur zijn geregeld bij
het reglement voor het departement van Stad en Lande van Groningen van 29 april 1802.
Het bestuur was verdeeld over twee departementen. Tot de taak van het eerste
departement behoorde het beheer van het eiland Rottum, het opzicht over de zeedijken,
de zorg voor het Reitdiep en de betonning van de Wadden en zeegaten, het toezicht op
het tuchthuis, het opzicht en de judicatuur over de gemene middelen en belastingen.
3. Financiën
- 220: Stukken betreffende uitkeringen aan door scheepsrampen getroffen
inwoners van de gemeenten Veendam, Wildervank, Oude en Nieuwe Pekela en
Sappemeer, 1822-1823, 1 omslag
- 585: Stukken betreffende werkzaamheden van de Werkgroep Rampenbestrijding
voor de Waddenzee , 1981
Diverse stukken over de Dollard, b.v.
- 3121: Stukken afkomstig van raadslid en lid Eerste Kamer J.J. Cremers
betreffende het grensgeschil met Hannover (Pruisen) en de gemeenschappelijke
inpoldering van de Dollard. Met bijlagen. 1700, 1706. Afschriften. 1850- 1876 en
z.d, 1 omslag
2 Inventaris
2.2 Stukken en series betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Uitvoering van taken
2.2.2.02 Openbare orde
2.2.2.02.8 Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde
- 7134: Stukken betreffende de uitvoering van de verordening op de
strandvonderij, met register, 1852- 1858, 1 pak

2

1776

Provinciaal Bestuur van Groningen (1824-) (19421976) (-1987)

1902

Gemeentebestuur van Groningen (4), (1908 - )
1916-1945

2198

Provinciale Planologische Dienst van Groningen
(1942-1990)

1 Verzorgingstaken. Belangenbehartiging
1.759 Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde
- 4116: Strandvonderij – Algemeen, 1964 – 1965, 1 map. NB: "Reorganisatie
plannen m.b.t. voogd Rottum; aanstelling functionaris Rijkswaterstaat als hulpstrandvonder Rottumeroog -Hulpstrandvonders in de gemeente Warffum"
1.792 Overstroming. Landaanwinning. Droogmaking. Indijking. Inpoldering. Ontpoldering
- 4606: Dollardwerken; Natuurbeschermings-aspecten, 1967-1976, 1 map
07 Het organisme
07.55 Organisatie van diensten en bedrijven
07.55.31 Havenbedrijf delfzijl
07.55.31.07 Het organisme
- 3683: Beheer van de haven, 1944 – 1954, 1 map. NB: -Algemeen
-Beheersaangelegenheden 1945 -Uitvoering wrakkenwet -Opruiming wrakken in
de haven 1946 -Opruimen wrak in loodsbotenhaven -Vegen van mijnen uit
toegangswegen haven -Aanwijzing Delfzijl als losplaats bedoeld in art. 4
suikerwet -Eventuele ligplaats loodsboten na totstandkoming nieuwe
havenmond 1953/1954
- 617: Andere wijzen van verkrijging en verlies van eigendommen, 1928-1937, 1
omslag. NB: Bij ca. oktober 1929: situatietekening betreffende
landaanwinningswerken in de Dollard schaal 1:25000 (calque). - Bij 7 augustus
1928: tekening van de Reiderwolderpolder en omgeving. Schaal 1:50000
(tekening). - Calque betreffende landaanwinnning in de Dollard. - Werken tot
landaanwinning in de Dollard. Ontwerp juli 1929. Situatie schaal 1:10000
(tekening). - Bij 21 december 1935 nr. 24638 (B en W): situatietekening in
verband met ruilverkaveling in de Carel Coenraadpolder (tekening)
- 1038: Notulen met bijlagen van de werkgroep 'Militaire Aktiviteiten
Waddengebied ', 1982 – 1985
3. Commissies en werkgroepen waarvan de secretariaten bij de Provinciale Planologische
Dienst berustten
3.2. Overige commissies
3.2.2. Ruimtelijke ordening
Notulen met bijlagen van de Duits - Nederlandse Commissie voor de ruimtelijke ordening,
subcommissie Noord
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-

1078: Milieu-onderzoek Eems – Dollard, 1977
1079: Milieu-onderzoek Eems – Dollard, 1978
1081: Nederlandse en Duitse landinrichtingsorganisaties in de Eems-Dollardregio, 1987 okt.
3.2.7. Landaanwinning; Lauwersmeer
- 1259: Stukken betreffende de Commissie Landaanwinning in de Dollard, 1951 –
1952, 1 omslag
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