
INVENTARIS

VAN HET

ARCHIEF VAN HET HEEMRAADSCHAP

ROOSENDAALSCHE EN STEENBERGSCHE VLIET

(1920) 1965-1976 (1979)

ƒ

door

M.C. de BRABANDER

BREDA, 1987.



1
1
1

Inleiding.

Inhoudsopgave

Bladzijde:

I. Geschiedenis van het heemraadschap de Roosendaalsche
~~| en Steenbergsche Vliet. 4

II. Geschiedenis van het archief en de verantwoording van
-1 de bewerking. 10

Inventaris van het archief van de Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet.

I. Stukken van algemene aard. /

"~| - Jaarverslagen. 14
-| - Notulen en bijlagen der vergaderingen van het

Algemeen Bestuur. 14
~l - Notulen en bijlagen der vergaderingen van het
J Dagelijks Bestuur. 14

- Registers van ingekomen en uitgaande stukken. 14

II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

A. Organisatie. ^

- Instandhouding, op_heffing en betrekking_tot

andere lichamen.

- Bijzonder reglement. 14
- Jubilea. 14
- Concentratie, incorporatie en opheffing. 14

I -§ - Wapen en vlag. 16

L—i ~ Eigendom.

I - Aankoop. 16
L-_ - Verkoop. 16
I - Ruiling. 17
-** - Erfpacht. 17

- Verhuur. 17
~| - Verpachting. 17

L
-| - Rechten en plichten ten aanzien van eigen-

dommen. 18
-• - Beheer van eigendommen. 19
I - Verzekering van eigendommen. 19

I
L_ . - Financien.

L"* - Begroting en rekening. . 19

- Beheer van gelden. 19
| - Waterschapslasten/schutgelden. 20



-2-

- Uitoefening_van_de_dienst^

- Archief en registratuur.
- Benodigdheden voor de Technische Dienst.

- Dienstwoningen.

Bladzijde:

20
21

21

f

- Organen en functionarissen^

- Hoofdingelanden.
- Dijkgraaf en heemraden.
- Secretaris-penningmeester.

- Personeel.

- Persoonsdossiers.
- Bezoldiging.
- Verzekering van personeel.
- Pensioen.

B. Taakuitoefening.

- Zorg_voor de kwaliteit_van_het_water^ ^

- Waterverontreiniging.

- Lozingsvergunningen.

- Zorg_voor de waterhuishouding^

- Waterstanden en peilingen.
- Afwatering, waterberging en watervoorziening.
- Beheer en onderhoud van sluizen.
- Aanpassing Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet in verband met uitvoering Deltawaterken.

a. Aanpassing algemeen.

b. Aanpassing in verband met afsluiting van het
Volkerak.

- Onderhoud en beheer van_de watergang.

- Baggerwerken.
- Oevervoorzieningen en -onderhoud.
- Aanleg loopsteigers/visstoepen.
- Ontheffingen ten aanzien van werken en/of
voorwerpen van of ten behoeve van derden.

- Scheepvaartaangelegenheden.

21
21
22

22
23
23
23

24
25

26
26
27
29

29

30

32
32
33
34

40



- 3 -

3

a. Algemeen.

b. Schutgelden.

c. Scheepvaartkosten/-tekorten.

d. Scheepvaartbeweging en berichtgeving.

e. Aanleg Mark-Vlietkariaal.

Documentatie.

Lijst van vernietigde stukken. /

Bladzijde:

40

40

40

40.

Al

42

43



- 4 -

INLEIDING.

I. Geschiedenis van het waterschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.

Oprichting en organisatie.

Bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1818 werd een commissie benoemd
(commissie Wijnmalen), die werd belast met het onderzoek naar de
kosten benodigd voor de afsluiting van de Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet. /
De afsluiting werd noodzakelijk geacht in/verband met de slechte toe-
stand van de rivier en de gebrekkige afwatering.
Nadat de commissie verslag had uitgebracht, werd bij Koninklijk Be-
sluit van 28 augustus 1821 no.75 het heemraadschap de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet opgericht.
Als dijkgraaf van het nieuwe heemraadschap werd de voorzitter van ge-
noemde commissie, de heer van Wijnmalen benoemd.
Het dagelijks bestuur telde buiten de dijkgraaf nog vijf heemraden,
vier heemraden voor wat betreft de landerijen onder Steenbergen,
Dinteloord, Halsteren, Bergen op Zoom en Nieuw-Vosmeer en een voor de
scheepvaart. v -., • <•

De dato 24 februari 1846 stelde de provincie Noord-Brabant een nieuw
reglement (Provinciaal reglement op het beheer van dijken en polders)
vast op het beheer van de waterstaat; welk ten doel had meer unifor-
miteit in de organisatie van waterschappen te brengen.
Als gevolg van het niet (willen) naleven van genoemde verordening door
het heemraadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, besloten
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 1851 tot opheffing van het
heemraadschap en oprichting van een nieuw heemraadschap. Op 29 augustus
1851 verkreeg dit besluit van Gedeputeerde Staten koninklijke goed-
keuring.
Het nieuwe bestuur van het heemraadschap werd 1 juni 1853 geïnstalleerd.

- Concentratie van het heemraadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet met het heemraadschap de Mark in verband met aanleg van het
Mark-Vlietkanaal.

Ter verbetering van de scheepvaart werd reeds in 1911 in opdracht
van de gemeente Roosendaal een plan voor de aanleg van een kanaal
tussen de rivier de Mark en de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet opgemaakt.

In 1924 werd een nieuw plan ontworpen, wat uiteindelijk resulteerde
in het Mark-Vlietkanaalplan.
Ook dit plan ondervond weerd vertraging door onder meer het uit-
breken van de tweede wereldoorlog, de watersnoodsramp van 1953 en
de tracering van rijksweg 17.

1) Zie archiefgedeelte periode 1821-1964.
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Het duurde tot eind 1965, voordat er een bespreking plaatsvond
tussen het bestuur van het heemraadschap de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
De gedachte werd toen uitgesproken de beide heemraadschappen Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet en de Mark samen te voegen als het
Mark-Vlietkanaal zou worden aangelegd.
Het bestuur van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet dat noch
van de aanleg van het Mark-Vlietkanaal, noch van een samenvoeging met
het heemraadschap de Mark een voorstander was, riep in overleg met
de betrokken waterschapsbesturen een commissie in het leven, die
de wenselijkheid van concentratie en coördinatie van waterschappen
en waterschapsbeheer in het stroomgebied van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet zou onderzoeken .
Door het Vlietbestuur werd, op advies van de commissie Concentratie.
Waterschappen een overlegorgaan inzake Waterschapsbeheer opgericht
Ook aan de zijde van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gebeurde
het een en ander. Zij boden in september 1967 het rapport "Reorga-
nisatie waterschappen Noord-Brabant" aan Provinciale Staten van
Noord-Brabant aan. ƒ
In deze studie kwam ook de afvalproblëmatiek aan de orde, wat meer
leidde tot de gedachte van oprichting van een waterschap met een
taak ten aanzien van waterzuivering.
Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten 19 januari 1968 posi-
tief op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot
aanleg van het Mark-Vlietkanaal.
De realisering van het genoemde plan werd weer uitgesteld als gevolg
van acties van het bestuur van het heemraadschap de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet, de bezwaren van de Suiker Unie en de voort-
durende acties tegen de afsluiting van de Oosterschelde volgens het
oorspronkelijke Deltaplan.
Gedeputeerde Staten waren verplicht het plan nogmaals ter goedkeuring
aan Provinciale Staten voor te leggen.
De dato 21 september 1973 besloten Provinciale Staten, hun besluit
eerder genomen op 19 januari 1968 niet te herzien.
Hiermee zou een 60 jaar lopende kwestie zijn afgedaan, als de Tweede
Kamer in 1974 niet tot de beslissing was gekomen de rijksbijdragen
ten aanzien van de aanleg in te trekken.
De dato 25 juni 1976 besloten Provinciale Staten voor de derde maal
de aanleg van het Mark-Vlietkanaal, inclusief de verbetering van
het aansluitende deel van het bovenpand van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet, goed te keuren.
Tevens besloten zij de benodigde gelden beschikbaar te stellen.
Voorjaar 1977 zou met de uitvoering begonnen kunnen worden. Wel werd
er een motie aangenomen Gedeputeerde Staten op te dragen, bij het
Rijk krachtig aan te dringen op het verlenen van rijksbijdragen.

1) Zie inventarisnummer 79.
2) Zie inventarisnummer 80.
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- Incorporatie van het heemraadschap de Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet in het hoogheemraadschap West-Brabant.

Voorgaande plannen betreffende concentratie van kleine waterschappen
resulteerden uiteindelijk in de incorporatie van de heemraadschappen
de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, de Mark en Dintel, de
Geertruidapolder en het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk in
het heemraadschap West-Brabant .
De incorporatie vond plaats d.d. 1 januari 1977.
Heemraadschap West-Brabant werd tegelijkertijd "hoogheemraadschap
West-Brabant.
Het heemraadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet heeft dan
155 jaar bestaan. In de vergadering van hoofdingelanden d.d. 7 decem-
ber 1976 werd uitvoerig stilgestaan bij de komende incorporatie.
De samenwerking van de (hoog)heemraadschappen met het heemraadschap
West-Brabant begon echter al in een veel eerder stadium.
Al in 1970 schreven de (hoog)heemraadschappen de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet, de Mark en Dintel e'n de Brabantse Bandijk aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant o> voor de overgangsperiode
tot de incorporatie een toevoeging aan het bestuur van het heem-
raadschap West-Brabant te doen van adviserende leden voor de (hoog)-
heemraadschappen.
Spoedig na de oprichting van het heemraadschap West-Brabant d.d.
16 januari 1970.werden ten bate van de opbouw van het nieuwe heem-
raadschap diensten ingeschakeld van de (hoog)heemraadschappen de
Brabantse Bandijk en de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.
Het bestuur van het heemraadschap West-Brabant schreef d.d.
7 juli 1971 aan het dagelijks bestuur van het heemraadschap de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet een brief, betreffende samen-
voeging van beide technische diensten.

Aankoop van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.

De vergadering van hoofdingelanden nam in haar vergadering van
2 december 1974 het besluit de rivier met de daarin uitmondende
Heensche en Steenbergsche Haven van de Staat aan te kopen .

Stroomgebied en waterstaatkundige toestand van de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet.

Het stroomgebied van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet
bedroeg ± 31.000 hectare waarvan ± 2.400 hectare op Nederlands
en ± 7.000 hectare op Belgisch grondgebied lagen.
De sluizen, een schut- en een uitwateringssluis aan het Beneden-
sas en een schutsluis aan het Bovensas werden voltooid in 1823.
In 1884 werden een nieuwe uitwateringssluis aan het Benedensas
en een nieuwe aflaatsluis met toeleidingskanaal aan het Bovensas
opgeleverd.

1) Zie inventarisnummer 82.
2) Zie inventarisnummer 89.
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Terwijl in het jaar 1914 een nieuwe schutsluis naast de bestaande
schutsluis aan het Benedensas met een schutkolk en een sluishoofd
gereed kwamen.
Tenslotte vond op 31 mei 1966 de officiële ingebruikstelling plaats
van de gerestaureerde sluis en verhoogde sluiskom aan het Beneden-
sas.
De sluiskom werd zodanig aangepast, dat men al rekening hield met
verhoogde waterstanden in het buitenwater, die zouden optreden na
de op handen zijnde afsluiting van het Volkerak .

Sluis Benedensas

1) Zie inventarisnummer 246.

1
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Taak van het heemraadschap.

De taak van het in 1821 opgerichte heemraadschap was tweeledig.
Ten eerste de zorg voor de waterbeheersing in het stroomgebied
van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet c.q. de zorg voor
de beheersing van het peil van de rivier ten behoeve van de
afwatering van de op de rivier afwaterende gronden.
Ten tweede de zorg voor een goed onderhoud van de rivier ten
behoeve van de scheepvaart.
Het besluit van de commissaris van de Koningin in de provincie
Noord-Brabant tot inwerkingtreding van een verordening betreffende
de waterhuishouding, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer
57 van het jaar 1943, legde tevens aan elk heemraadschap c.q.
waterschap dat waterleidingen in beheer had de verplichting op elk
soort verontreiniging van het water en de verzilting in die
wateren tegen te gaan.

Aanpassing van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet aan
gevolgen van de uitvoering Deltawerken. '

, Gebied van het heemraadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,
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Jj Vast stond dat de uitvoering van de Deltawerken gevolgen zou hebben
voor de scheepvaart op de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,

•<• en voor de waterbeheersing.
J Bij het Benedensas zouden, na afsluiting van het Volkerak in 1968

hogere vloed- en lagere ebstanden ontstaan, met als gevolg schade
aan waterstaatswerken.

T De Deltawet legde bij de beheerder de verplichting tot uitvoering
-* van werken of voorzieningen ter aanpassing van bestaande water-

staatswerken, die als gevolg van de uitvoering van de Deltawerken
3 tot stand moesten worden gebracht.

Aan degenen die hiertoe verplicht waren, werd een bijdrage ten
laste van het Rijk van 100% in de kosten van uitvoering toegekend.

J Het Vlietbestuur gaf in 1965 aan het ingenieursbureau Lievense de
opdracht een oriënterende studie te maken ten aanzien van mogelijke
noodzakelijke aanpassingen .
De resultaten van het onderzoek werden uiteengezet tijdens een

| Hearing, bijgewoond door vertegenwoordigers van inliggende water-
schappen, Provinciale Staten van NoordrBrabant, gemeenten, diverse
organisaties, instellingen en de pers,/

J Conclusie van het onderzoek was dat men uit technisch, en finan-

cieel oogpunt en uit algemeen belang, de voorkeur gaf aan een
"open Vliet".

_ In 1968 kreeg het ingenieursbureau Lievense te Breda andermaal op-
I dracht een rapport te maken betreffende aanpassingszaken.

Het eindrapport gereed in 1970, hield een advies in voor een
"open Vliet", een gemeenlegging van het Benedenpand met het

"1 Zeeuwse meer. Het gevolg hiervan was, dat de kaden verhoogd en
Ji de gemalen aangepast moesten worden.

Goedkeuring van het Rijk bleef echter lange tijd uit als gevolg
"T van de Oosterschelde problematiek.
Jj Het besluit van het Rijk om over te gaan tot de aanleg van een

pijlerdam in de Oosterschelde, leidde tot een heel andere situatie.
_ De Deltadienst berichtte februari 1979 het bestuur van het hoog-
| • • heemraadschap West-Brabant met welke peilen op het buitenwater
-* rekening gehouden moest worden.

In 1979 werd uiteindelijk met het plan "open Vliet" van rijks-
wege ingestemd.

J ü •

Scheepvaartaangelegenheden.

I Tot 1950 heeft de financiering van de kosten, die voortvloeiden
uit het onderhoud van de rivier ten behoeve van de scheepvaart,

I
niet tot grote problemen geleid. Vooral het vervoer van bieten
naar de langs de rivier liggende suikerfabrieken zorgde voor
voldoende inkomsten uit de ontvangen vaar- en schutgelden.
Door de opkomende concurrentie van het spoor- en wegvervoer en
het feit dat de rivier niet berekend was op de groter wordende
schepen, liep al in de jaren zestig het scheepvaartverkeer sterk
terug.

De grote schepen veroorzaakten veel schade aan de oevers, wat
met zich meebracht dat de vaargeul steeds vaker uitgediept moest
worden.

3
I

1) Zie inventarisnummer 255.
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Verhogingen van vaar- en schutgelden, die op grond van een
Keizerlijk Decreet van 1811 door de Kroon moesten worden goed-
gekeurd, werden niet toegestaan.
In de loop van de jaren zestig drong het bestuur van het heem-
raadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, evenals
het bestuur van het waterschap de Mark er bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant op aan een oplossing voor de steeds
verder oplopende scheepvaarttekorten te zoeken; een aanvulling
van de tekorten door onder meer het Rijk, de Provincie en/of
belanghebbende gemeenten.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gaven in 1970 aan Provin-
ciale Waterstaat de opdracht te onderzoeken in hoeverre de oever-
voorzieningen, welke het gevolg waren van de aanleg van het toe-
komstig Mark-Vlietkanaal aan de tekorten bijdroegen.
Het dagelijks bestuur van het heemraadschap de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet, ten einde raad, schreef d.d. 10 oktober 1972
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een brief, waarin men de
mogelijkheid opperde, tot sluiting van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet voor de scheepvaart/over te gaan .
Op 11 december 1975 vond er uiteindelijk een bespreking plaats
tussen de waterschappen Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,
Mark en Dintel en West-Brabant met Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant omtrent de problematiek van de scheepvaarttekorten.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toonden zich bereid een
subsidie te verlenen van 50% op de bestaande tekorten.
De feitelijke oplossing heeft echter nog jaren op zich laten
wachten.

Pas op 17 februari 1984 valt het Statenbesluit, dat het hoogheem-
raadschap West-Brabant, waarin het waterschap de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet al sinds 1 januari 1977 was geïncorporeerd,
werd ontheven van de scheepvaarttaak .

II. Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking.

Geschiedenis van het archief.

Het waterschap van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet was
samen met de waterschappen de Brabantse Bandijk en Mark en Dintel
voor de verzorging van zijn archieven aangesloten bij het gemeen-
schappelijk archivariaat "Nassau-Brabant" te Zevenbergen.
Officieel was deze. dienstverlening ingegaan per 1 juli 1963,
met ingang van 1 januari 1964 vond er echter een volledige dienst-
verlening plaats.
Het beheer van het archief kwam in 1964, in handen van de heer
Jaspers van het waterschap de Brabantse Bandijk.
In de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 12 april 1965 werd
uiteindelijk besloten toe te treden tot de afdeling registratuur
van de Unie van Waterschapsbonden.
Het jaarverslag 1964 van het archivariaat maakte melding dat een
groot gedeelte van het (oud) archief van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet lag opgeslagen in het sashuis aan het Beneden-
sas te De Heen (gemeente Steenbergen), sommige stukken in de
brandkast, andere er buiten.

1) Zie inventarisnummer 350.
2) Zie het archief van het hoogheemraadschap West-Brabant.
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1 Gestreefd moest worden naar een veiliger berging.

Voor (her)ordening werd het archief (tijdelijk) overgebracht naar het
U gemeentehuis van Steenbergen.
I Men had tot aan het tijdstip waarop de dienstverlening van het archi-
f variaat begon, gebruik gemaakt van het zogenaamde "Limburgse stelsel".
f Men maakte gebruik van agenda's en klappers. De stukken werden chro-
I nologisch opgeborgen. Na een bepaalde periode, meestal een jaar, werden
• er zoveel mogelijk dossiers gevormd, die later weer werden aangevuld.

De overige stukken bleven chronologisch gerangschikt.
I De (her)ordening werd ter hand genomen door de heer W. van Ham, werk-
1 zaam bij de gemeente Steenbergen, per 1 januari gedetacheerd bij het
I archivariaat "Nassau-Brabant" voor de ordening van archieven van water-
n schappen.
| In 1965 werden tevens 32 archiefdozen, bevattende allerlei stukken,
K die in het jaar 1941 gedeponeerd waren in het archief van de gemeente
L Roosendaal in verband met plaatsgebrek, met het archief verenigd.
I In de loop van 1965 werd het archief (her)ordend, de dossierinventaris
f aangelegd en een concept inventaris vervaardigd.
r Na 1965 werden de stukken zaaksgewijs geordend met behulp van de code
| voor archieven van waterschappen, tevens'werd er een dossierinventaris
1• bijgehouden.
^ Het archief bevond zich gedurende de jaren 1965-1976 in het hoogheem-

raadschapshuis van de het heemraadschap Brabantse Bandijk.
y* Na de incorporatie van het waterschap de Roosendaalsche en Steen-
*' , bergsche Vliet in het hoogheemraadschap West-Brabant werd het archief
v*ï , overgebracht naar het hoogheemraadschap West-Brabant te Breda (Bouvigne)

Verantwoording van de bewerking.

n< - v

~' " In het kader van de cursus V.V.A. heb ik het tweede (tevens laatste)
archiefgedeelte, periode 1965-1976, van het waterschap de Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet geselecteerd en geïnventariseerd.
De selectie en inventarisatie heeft plaatsgevonden volgens de geldende
richtlijnen.
Het eerste archiefgedeelte betreft de periode 1818-1964, het tweede
archiefgedeelte betreft de periode 1965-1976.
De belangrijkste redenen, welke mij hebben doen besluiten het tweede
gedeelte van het archief van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet
te inventariseren waren:
a. Het eerste gedeelte was al geïnventariseerd.
b. Sinds 1 januari 1965 werden de archiefstukken zaaksgewijs geordend

met behulp van de code voor ordening van archieven van waterschappen,
uitgegeven door de Unie van Waterschappen in 1961.

Het jaar 1976 heb ik als caesuur gekozen, omdat 1 januari 1977 de in-
corporatie van het heemraadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet in het heemraadschap West-Brabant (vanaf die datum hoogheemraad-
schap West-Brabant geheten) plaatsvond en de opheffing van het water-
schap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet een feit was geworden.
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i-ii Mij bleek al gauw dat vooral uit het eerste archiefgedeelte veel
I stukken ontbraken.
" T Navraag bij vroegere beheerders van het archief bevestigde mijn
| opvatting.

' Mede dank zij de betere verzorging en huisvesting bleek het
tweede archiefgedeelte veel vollediger dan het eerste gedeelte.
Over het algemeen maakte het tweede archiefgedeelte op mij een
redelijk verzorgde en complete indruk.
Ik trof enkele dozen aan met archiefbescheiden welke nog niet
verwerkt waren. Het betrof vooral stukken van latere datum.
In de eerste plaats heb ik deze stukken verwerkt en de dossier-
inventaris bijgewerkt.
Zaken welke begonnen in de periode voor 1965, waarvan de af-
doening of beëindiging viel in de'periode 1965-1976, heb ik
beschouwd als te behoren tot de periode 1965-1976.
In de regel heb ik hetzelfde uitgangspunt aangehouden voor zaken
die begonnen in de periode 1965-1976 en waarvan de beëindiging
viel na het jaar 1976. /

De betreffende dossiers zijn overgebracht naar respectievelijk
''T! het tweede archiefgedeelte van de Roosendaalsche en Steenbergsche
•Ji Vliet en naar het archief van het hoogheemraadschap West-Brabant.

De nodige verwijzingen zijn opgenomen in dossierinventaris van
het eerste archiefgedeelte en in de door mij vervaardigde inven-
taris van het tweede archiefgedeelte.
In sommige gevallen vond ik het echter noodzakelijk van deze regel
af te wijken, daar het in die gevallen afbreuk zou doen aan de vol-
ledigheid van het archief .
Het betrof hier zaken die doorliepen in de periode na 1976.
In die gevallen zijn verwijzingen/kopieën opgenomen in het archief
van het hoogheemraadschap West-Brabant.
Persoonsdossiers van personeelsleden welke na de incorporatie in het

if/-' •' hoogheemraadschap West-Brabant in dienst traden van genoemd hoogheem-
raadschap zijn niet in de inventaris opgenomen.
Persoonsdossiers van personeelsleden die in de periode 1965-1976 ont-
slagen werden, zijn wel in de inventaris opgenomen.

;n

1

ii
ii

De inventaris is ingedeeld in (sub)rubrieken. Binnen de (sub)rubrieken
is de chronologische ordening toegepast.
Behoudens bij de subrubrieken "lozingsverordeningen" en "ontheffingen",
waar alfabethisch op naam geordend is.
In de inventaris ben ik, in verband met betere overzichtelijkheid en de
toegankelijkheid van de inventaris, op verscheidene punten afgeweken van
de volgorde binnen de code.

Vernietiging.

Het archiefgedeelte 1965-1976 had voor selectie en inventarisatie een
omvang van 18 meter.
Aan vernieting bleek vrijwel niets gedaan.

1) Zie inventarisnummer 89.
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In 1976 en 1982 zijn enkele dossiers vernietigd volgens de criteria
van de toen geldende vernietigingslijst van de minister van Verkeer
en Waterstaat en van de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen d.d. 31 december 1954/18 april 1955.

Het betrof hier voornamelijk dossiers betreffende financiële zaken.
Voor de vernietiging heb ik gebruik gemaakt van de lijst van voor
vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven van de
organen van waterschappen dagtekende na 1850.

Vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de minster van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Verkeer en
Waterstaat op 16 juli 1984.

Na vernietiging bleef er van de oorspronkelijke 18 meter archief
6 meter over.

De lijst van vernietigde stukken is als bijlage bij de inventaris
gevoegd .

De indeling van deze lijst is gebeurd met behulp van de code van
de Unie van Waterschapsbonden van 1961.

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken ,die het mij mogelijk heeft
gemaakt deze inventaris te vervaardigen. In het bijzonder mijn mentor
dhr. Verschuuren werkzaam bij de gemeente Breda die de begeleiding
verzorgde, en.de docenten V.V.A.

Breda, 21 april 1987.



I
1
J
1

- 14 -

INVENTARIS^

I . STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.

1-3 Jaarverslagen 1965-1967. 3 omslagen

1 1965
2 1966
3 1967

4-26 Notulen en bijlagen der vergadering van het Algemeen Bestuur
1965-1976. 23 omslagen

4 1965 12-13 1971
5 1966 14-15 1972
6 1967 16-17 1973
7 1968 18-20 1974
8 1969 21-23 1975
9-11 1970 24-26 1976

27-70 Notulen en bijlagen der vergaderingen van het Dagelijks
Bestuur,
1965-1976. 44 omslagen

'T B e s t u u r ,

J
27-28 1965 39-40 1971
29 1966 41-42 1972
30-32 1967 43-48 1973
33-34 1968 49-51 1974

" | 35-36 1969 52-62 1975
•--* 37-38 1970 63-70 1976

"T 71-73 Registers van ingekomen en uitgaande stukken,

j
Registers v g g
1965-1976. 3 omslagen

71
72
73

1965-1970
1970-1975
1975-1976

(maart)
(maart)

J
I I . STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.

A. ORGANISATIE.

Instandhouding, opheffing en betrekking tot andere lichamen.

+ Bijzonder reglement.
74 Dossiers inzake wijzigingen van het bijzonder reglement,

1965-1971. 1 omslag

+ Jubilea.
75 Stukken betreffende het 150-jarig bestaan.

1971-1972. 1 omslag

_ + Concentrat ie , incorpora t ie en opheffing.
I 76-78 Stukken betreffende de samenvoeging met het heemraadschap

-• Mark en Din te l .
1965. - 3 omslagen

1
1
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76 Stukken betreffende totstandkoming ontwerp-besluit
van gedeputeerde staten van Noord-Brabant inzake
opheffing waterschappen Mark en Dintel en de Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet en vaststelling
bijzonder reglement.

77 Correspondentie met onder meer het provinciaal be-
stuur van Noord-Brabant over consequenties moge-
lijke opheffing.

78 Bezwaarschriften op ontwerp-besluit, afkomstig
van diverse waterschappen, gemeenten en bedrijven.

N.B.: zie ook inventarisnummers 79 en 86.

79 Stukken betreffende samenstelling en werkzaamheden van de

J door het Vlietbestuur ingestelde, commissie Concentratie
Waterschappen,
1965-1970. ' 1 omslag

N.B.: zie ook inventarisnummer 86.

80 Stukken betreffende samenstelling en werkzaamheden van het
door het Vlietbestuur, op advies van de commissie Concen-
tratie Waterschappen, ingestelde overlegorgaan Concentratie
Waterschapsbeheer,
1966-1971. 1 omslag

N.B.: zie ook inventarisnummer 86.

81 Rapporten, nota's betreffende eventuele instelling over-
koepelend orgaan c.q. waterschap of zuiveringschap ter be-
strijding van de waterverontreiniging, *'•.
1967-1970. 1 omslag

82-85 Stukken betreffende incorporatie (hoog)heemraadschappen
in waterschap West-Brabant,
1967-1976. 4 omslagen

82 Stukken betreffende opheffing van de (hoog)heemraden
de Brabantse Bandijk, Mark en Dintel, Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet en het waterschap de Geer-
truidapolder, tevens stukken betreffende de inwer-
kingtreding van het bijzonder reglement van het
waterschap West-Brabant, na de incorporatie d.d.
1 januari 1977 Hoogheemraadschap West-Brabant ge-
heten,
1967-1976.

N.B.: zie ook inventarisnummer 81.

83 Dossier inzake inschakeling van diensten van (hoog)-
heemraadschappen de Brabantse Bandijk, Mark en Dintel
en de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet ten be-
hoeve van waterschap West-Brabant in verband met
voorgenomen incorporatie,
1971-1973.

84 Dossier inzake totstandkoming en behandeling ontwerp
"bijzonder" reglement voor waterschap West-Brabant,
1971-1976.J
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85 Stukken betreffende samenstelling en werkzaamheden
van de door het bestuur van het waterschap West-

TJË Brabant ingestelde Incorporatiecommissie,

•1093-I976.
t 86 Rapporten, nota's betreffende de inrichting, doelstelling

en taken van waterschappen in West-Brabant,
1970-1974. . 1 omslag«-

+ Wapen en vlag. •
87 Stukken betreffende het wapen en de vlag,

1968-1970. 1 omslag

I Eigendom.

Jj + Aankoop.

N.B.: zie ook het archief van het hoogheemraadschap West-
Brabant; grondaankoop in verband met aanpassing

!*••' Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.

3 88 Dossier inzake aankoop en overname in beheer en onderhoud
van de Sasweg, gelegen bij het Bovensas, van het waterschap

f de Gewijzigde Cruijslandspolders,
1965-1966. 1 omslag

89 Dossier inzake aankoop van de Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet van de Staat der Nederlanden, met bijlagen,
1966-1978. 1 omslag

90-93 Dossiers inzake aankoop gronden langs de Roosendaalsche en ,
Steenbergsche Vliet in verband met aan te brengen oever-

,._U voorzieningen.
1 ' 1967-1976 4 omslagen

| 90 Het waterschap het Zuiderafwateringskanaal; de

L percelen sectie A, gemeente Steenbergen, nummers

147, 174-176, 257, 295, 297-299 en 1960-1969,
1967.

r*
| 91 J. Swagemakers; perceel sectie H, gemeente Dinteloord,
"f nummer 448 (vanaf 9 februari 1968 eigendom van F.R.H.
Jj Geers)',

1967-1968."F| 92 A.J. Morijn; perceel sectie I, gemeente Dinteloord,
| nummer 295 en F.R.H. Geers; perceel sectie H,
1 gemeente Dinteloord, nummer 448,
"T! 1969-1972.

I 93 De erven van L.F.H. Baronesse van Tuijl van Seroos-
.•-••-» kerken-Quarles van Ufford; perceel sectie G, ge-
Jj meente Steenbergen, nummers 274 en 276 en A.H.

L Timmers; perceel sectie G, gemeente Steenbergen,
™ nummer 275,
J 1971-1976.

+ Verkoop gronden.

1
«4| 94-97 Dossiers inzake verkoop gronden.

1959-1973. 4 omslagen
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Gronden gelegen in de Kooldreef onder Roosendaal,
aan de gemeente Roosendaal,
1959-1965.

Gronden gelegen in de Veentjes onder Roosendaal, aan
de Coöperatieve Vereniging Suiker Unie te Roosendaal,
1968-1973.

Buitendijkse gronden nabij het Benedensas aan dienst
der Domeinen,
1969-1974.

Gronden gelegen in de gemeenten Oud en Nieuw Gastel,
Steenbergen en Roosendaal aan de provincie Noord-
Brabant,
1971-1973.

+ Ruiling gronden.

Dossier inzake ruiling percelen grond sectie A, gemeente
Steenbergen, nummers 118 en 119, met de/gebroeders Huijs-
mans, naar aanleiding van rechttrekken/van een sloot,

1965-1979.

+ Erfpacht.

Dossier inzake overdracht in eigendom van het erfpacht-
perceel te Oud en Nieuw-Gastel van de inspecteur der
Domeinen naar de Staat der Nederlanden (financiën domeinen
Breda),
1968.

V' -

+ Verhuur.

Stukken betreffende verhuring van jachtrecht op en bij de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,
1959-1976.

Dossier betreffende verhuur van het schippershuis aan het
Benedensas aan watersportvereniging Volkerak,
1967-1973.

Stukken betreffende verhuring van visrecht op de Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet,
1971-1976.

Dossier betreffende verhuur van een schuur aan het Bovensas
aan het heemraadschap de Brabantse Bandijk,
1975-1976.

Dossier betreffende verhuur van water binnen de sluis van
de Benedensas aan watersportvereniging de Vliet,
1975-1976.

+ Verpachting.

Dossiers betreffende verpachting van gronden in de ge-
meenten Dinteloord, Oud en Nieuw-Gastel, Roosendaal en
Steenbergen,
1953-1976.

N.B.: alfabetisch gerangschikt op naam pachter.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

9 omslagen
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105 A.M. Brooijmans; sectie H, gemeente Steenbergen,

nummer 209,
1956-1970

106 A.M. Buckens; sectie A, gemeente Oud en Nieuw-
Gastel, nummers 11, 14, 739, 740, 838, 936 en
941,
1969-1970.,

N.B.: zie ook inventarisnummer 107.

107 J. Buckens; sectie A, gemeente Oud en Nieuw Gastel,
nummers 11, 14, 739, 740, 838, 936 en 941,
1958-1967.

N.B.: zie ook inventarisnummer 106.

108 H.en G. Huijsmans; sectie A, gemeente Steenbergen,
nummers 8, 116, 119, 125, 131 en 132 en sectie B,
gemeente Steenbergen nummer 179,
1970-1976. y

j

109 P.C. en F. de Keijzer; sectie A, gemeente Roosendaal
en Nispen, nummer 2806,
1953-1976.

110 A.W.C. Muijs; sectie B, gemeente Oud en Nieuw-Gastel,
nummer 1342 en sectie H, gemeente Steenbergen,
nummers 200 en 202,
1974-1975.

111 Gebroeders Schoutens, sectie K, gemeente Dinteloord,

nummer 360,
1956-1970.

112 L.F.M, de Schutter; sectie K, gemeente Dinteloord,
nummers 46 en 160,
1957-1975.

113 A. Vos van Pul; sectie A, gemeente Roosendaal en
Nispen, nummers 2797, 2802, 2807, 2809 en 2811,
1956-1970.

114 Stukken betreffende vaststelling van de pachtsommen en
ingang pachttermijn,
1968-1974. 1 omslag

+ Rechten en plichten ten aanzien van eigendommen.

N.B.: zie voor stukken betreffende het recht van opstal
inventarisnummer 94.

115 Stukken betreffende het behoud van het recht van over-
pad (verbinding van het Benedensas met Dinteloord) op
het terrein van Schutter te Benedensas en betreffende
openstelling door het heemraadschap van de nabijge-
legen Sasdijk voor het openbaar verkeer,
1974-1976. 1 omslag
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+ Beheer van eigendommen.
Stukken betreffende overdracht van het beheer en onder-
houd van de Roosendaalse haven aan de gemeente Roosen-
daal,
1962-1965.

Dossier inzake aankoop en overname in beheer en onder-
houd van de Sasweg, gelegen bij het Bovensas, van het
waterschap de Gewijzigde Cruijslandspolders,
1965-1966.

N.B.: zie inventarisnummer 88.

Dossier inzake bepaling beheersgrens van de Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet in verband met uit te
voeren onderhoudswerken,
1973-1974.

+ Verzekering van eigendommen.

Dossier inzake verzekering van de installaties aan het
Beneden- en Bovensas tegen machinebreuk, afgesloten bij
Praevenio te Amsterdam,
1964-1968.

Financiën.

+ Begroting en rekening.
Begrotingen en begrotingswijzigingen betreffende de
dienstjaren 1965-1977.

119
120
121
122
123
124

Rekeningen met bijlagen betreffende de dienstjaren
1965-1976.

1965
1966
1967
1968
1969
1970

125-126
127-128
129-130
131-132
133-134
135-136

137

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

138
139
140
141
142
143

+ Beheer

1965
1966
1967
1968
1969
1970

van gelden.

144
145-146

147
148
149
150

1971
1972
1973
1974
1975
1976

N.B.: zie ook het archief van het Hoogheemraadschap
West-Brabant.

Stukken betreffende belegging van gelden bij de Neder-
landse Waterschapsbank,
1971-1975.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

19 omslagen

13 omslagen

1 omslag
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152-155 Dossiers inzake geldleningen afgesloten bij de Neder-
landse Waterschapsbank en bij de Bank van Nederlandse
Gemeenten,
1965-1975.

N.B.: Bij opheffing van het waterschap overgenomen door
het Hoogheemraadschap West-Brabant.

152 Nederlandse Waterschapsbank; geldlening groot ad
ƒ 150.000,™
1965.

4 omslagen

r

1

156

157-158

159

160

153

154

155

Bank voor Nederlandse Gemeenten; geldlening groot ad
ƒ 400.000,—
1965. '

Bank voor Nederlandse Gemeenten; geldlening groot ad
ƒ 100.000,—
1969-1970.

Nederlandse Waterschapsbank; geldlening groot ad
ƒ 348.000,—
1975.

+ Waterschapslasten/schutgelden.
Stukken betreffende het betrekken van gebouwde eigendommen
in de aanslag waterschapslasten,
1964-1965.

Dossier inzake totstandkoming van gemeenschappelijke rege-
ling inzake het langs mechanische weg vervaardigen van
de leggeradministratie en het centraal invorderen van
waterschapslasten,
1965-1976.

157
158

1965-1974
1975-1976

Dossier inzake vaststelling lastendruk op de gronden in
het stroomgebied van de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet, door middel van enquête bij diverse waterschappen,
1966. • ^

Koninklijke Besluiten tot wijziging concessie tot heffing
van schutgelden op de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet,
1965-1974.

N.B.: Zie inventarisnummer 349.

Uitoefening van de dienst.

+ Archief en registratuur.

Stukken betreffende aansluiting bij en dienstverlening
door het Gemeenschappelijk Archivariaat Nassau-Brabant
en de afdeling registratuur van de Unie van Waterschaps-
bonden,
1960-1975.

1 omslag

2 omslagen

1 omslag

1 omslag
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Stukken betreffende automatisering van de administratie
c.q. aansluiting bij het Computercentrum Breda-Tilburg
(C.B.T.),
1966-1974.

Besluit inzake goedkeuring verklaring van vernietiging
van archief bescheiden betreffende periode 1971-1972,
1976.

+ Benodigdheden voor de Technische Dienst.
Dossiers inzake aanschaf werkbak en heiinstallatie,
1967-1976.

Dienstwoningen.

Stukken betreffende verhuring en verbouwing van dienst-
woningen aan het Beneden- en Bovensas,
1963-1976.

Stukken betreffende voorschriften inzake/ gebruik en be-
woning van dienstwoningen, tevens stukken betreffende
plaatsing van dienstwoningen op de Monumentenlijst,
1965-1976.

Organen en functionarissen.

•f Hoofdingelanden.
Rooster van aftreding van de Hoofdingelanden,
1920-1970.

Stukken betreffende regeling vergoeding van reiskosten
en presentiegelden ten behoeve van hoofdingelanden,
1964-1976.

Dossiers inzake benoeming van hoofdingelanden,
1971-1975.

168
169
170
171
172
173

+ Dijkgraaf

1971.
1971.
1971.
1971.
1975.
1975.

Ie
2e
3e
4e
3 e
4e

district
district
district
district
district
district

en Heemraden.g
Stukken betreffende benoeming, toelating en ontslag van
heemraden,
1950-1976.

174

175

176

C.J. Potters,
1950-1965.

J.M. van der Meer, J.P.J. Noldus, H.W.C.O. de Nijs,
J.G. Stoop, H.H. Timmers,
1952-1976.

J.P. Godwaldt,
1960-1966.

1 omslag

1 stuk

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 deel

1 omslag

6 omslagen

6 omslagen
2 stukken
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I
I
1

1
]

L

181

182-183

184

185-186

L
i

187

I.i-TB

177

178

179

180

F.A.C.M, van Hasselt,
1962-1976.

C.Th.J. de Wit,
1976-1971.

A.G.M. Vos,
1967-1975.

J.J.M. Obels
1975.

Register van aftreding van dijkgraaf en heemraden,
1952-1975.

Dossiers inzake benoeming dijkgraven,
1960-1971.

182

183

A.C.G.M. van der Heijden,
1960-1971.

C.T.J. de Wit,
1971.

Stukken betreffende vaststelling en uitvoering uit-
kerings- en pensioenverordening van dijkgraaf en
heemraden,
1970-1975.

+ Secretaris-penningmeester.
Stukken betreffende benoeming en ontslag vanv(waarnemend)
secretarissen-penningmeester,
1946-1976.

185

186

S. Schaafsma,
1946-1976.

G.P.H. Jaspers,
1966-1967.

Dossier inzake waarneming van de functie van sectretaris
door drs.P.H.M. Burgering,
1976.

Personeel.

N.B.: zie ook inventarisnummers 185-187.

N.B.: zie voor stukken betreffende personeelsleden, die na
de incorporatie in dienst zijn getreden bij het
Hoogheemraadschap West-Brabant, het archief van ge-
noemd hoogheemraadschap.

+ Persoonsdossiers.
Persoonsdossiers (alfabetisch gerangschikt),
1929-1976.

188 A.M. Brooijmans (sluismeester),
1929-1969.

2 stukken

1 stuk

2 omslagen

1 omslag

2 omslagen

2 stukken

7 omslagen
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189 L.L. van Loon (rijswerker),
1947-1968.

190 W.M. Thielen (rijswerker),
1967-1976. ,

't
191 A. Uitdewillegen (sluismeester),

1934-1967.

192 J. Uitdewillegen (hulpsluisbediende),
1966-1976.

193 C.F. van Weegen (timmerman),
1964-1965.

194 G.H. van Zinmeren ( r i j swerker) ,
1972-1976£|W>,

f+ Bezoldiging. I
195 Stukken betreffende bezoldigingsverordetiing waterschaps-

personeel en de wijzigingen daarop, /
1965-1968. 1 omslag

+ Verzekering van personeel.

3 196 Dossier inzake toetreding tot c.q. deelneming aan de
Interprovinciale Ziektekostenregeling (I.Z.R.),
1965-1971. 1 omslag

197 Dossiers inzake toetreding tot en beëindiging van de
verzekering tegen ongevallen en ziekten afgesloten bij
de Unie van Waterschapsbonden, ^,
1967-1972. ' 1 omslag

198 Dossier inzake afsluiting aanvullende I.Z.R. verzekering
bij de Nederlandse Lloyd Amsterdam d.d. 2 juli 1969
(vervallen d.d. 1 november 1969),
1969. 1 omslag

J + Pensioen.
199 Dossiers inzake aansluiting en opzegging aansluiting

bij het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw,
1965-1969. 1 omslag
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200

201-204

205-206

l

207

1
3
1
I
1
1
J

208

209-211

B. TAAKUITOEFENING.

Zorg voor de kwaliteit van het water.

N.B.: Zie ook inventarisatienummer 81.

+ Waterverontreiniging.

Stukken betreffende samenwerking met de provincie Noord-Brabant
ten behoeve van onderzoek naar waterverontreiniging in West-
Brabant, tevens stukken betreffende voortzetting van de be-
monstering van het gebied door het waterschap West-Brabant
1962-1974.

Analyseresultaten en rapporten betreffende de kwaliteit
van het oppervlaktewater van de Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet en de Molenbeek, met bijlagen,
1964-1971.

Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.
201 1964-1966.
202 1967-1969.
203 1969-1971.

Molenbeek.
204 1967.

Bemonsteringsrapporten van het Technische Bureau van
de Unie van Waterschapsbonden betreffende op de Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet lozende bedrijven.
1964-1972.

205
206

1964-1968.
1969-1972.

Stukken betreffende sanering van diverse bedrijven
lozende al dan niet via het gemeenteriool op de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.
1966-1971.

Dossier inzake bestrijding van de vervuiling van de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet door de (recreatie)
scheepvaart door middel van het beschikbaarstellen van
containers.
1972.

Stukken betreffende verzilting van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet.
1974-1976.

209 Stukken betreffende verzilting van de rivier t.g.v.
het schutten van de sluizen.
1974.

210 Idem t.g.v. veranderde grondwaterstanden als gevolg
van uitvoering van Deltawerken.
1975.

1 omslag

4 omslagen

2 omslagen

1 omslag

1 omslag

3 omslagen
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211 Idem t.g.v. droogte.
1976.

- Dossier inzake opstelling van een schutprogramma voor
de schutsluis Benedensas naar aanleiding van toenemende
verzilting van het benedenpand van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet bij veelvuldig schutten.
1974.

N.B.: Zie inventarisatienummer 359.

+ Lozingsvergunningen (alfabetisch gerangschikt).

212-222 Stukken betreffende ontheffing tot lozing van afvalwater
op de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet t.b.v.
gemeenten en bedrijven.
1963-1970. 11 omslagen

212 Centrale Suikermaatschappij te Steenbergen.
1963-1971.

/
213 Coöperatieve Vlasfabriek Dinteloord' te Steenbergen.

1964-1972.

214 van Gilze Kandijfabriek te Roosendaal.
1965-1969.

215 Hoppenbrouwers n.v. te Roosendaal.
1966-1969.

216 Plametha n.v. te Halsteren.
1965-1969.

217 Rubberfabriek Indiana n.v. te Roosendaal.
1965-1970.

ll̂ -a Gcr>*?Qhbs. Roosondaclh i<
218 Gemeente Rucphen. •

1965-1972.

219 Gemeente Steenbergen.
1963-1970.

220 Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken te Roosendaal,
1964-1971.

221 Verenigde Coöperatieve Suikerfabriek West-Brabant te
Wouw.
1964-1970.

222 Gemeente Wouw.
1963-1970.
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Zorg voor de waterhuishouding.

+ Waterstanden en pellingen.

N.B.: Zie ook inventarisnummer 355 en 356.

223 Jaaroverzichten betreffende gemiddelde, hoogste en

laagste maandelijkse waterstanden te Beneden- en Boven-
sas.
1965-1975. , 1 omslag

224-227 Weekoverzichten betreffende dagelijkse hoog- en laag-
waterstanden te Beneden- en Bovensas.
1965-1976. 4 omslagen

3 Benedensas.
224 1965-1973 (1967, 1970 en 1971 ontbreken).

' 225 1975-1976.

„_. Bovensas. /
: 226 1965-1973 (1968 en 1969 ontbreken).
*--•* 227 1975-1976. '

F" 228-229 Stukken betreffende regeling van peilen en het vast-
I stellen van maalpeilen op beneden- en bovenpand van de- ^ ^ LJ W K» ^ * «L W &A • %**H!IA U l U b i •*- W ^ * -A-̂ bi ^ *Jt X^ W *»r >̂* A-4 ^ ^ ̂ 4 ̂ ^ •-* «^ «̂ *

| Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.
-1 1Qfifi-lQ7S.1966-1975. ' 2 omslagen

'-'T 228 1966-1967.
J 229 1972-1975.

...,, 230 Staat van af voergegevens van het gemaal Brooijmans
in de Gewijzigde Cruijslandspolders over het jaar 1972.
1972. 1'omslag

231-233 Stukken betreffende peilingen stortebed uitwateringssluis
te Benedensas.
1973-1976. 3 omslagen

231 1973-1974.
232 1975.
233 1976.

+ Afwatering, waterberging, watervoorziening en regeling
van waterstand.

N.B.: Zie ook inventarisnummer 284.

: Zie ook archief van het hoogheemraadschap West-Brabant
voor:
a. Stukken betreffende aanbrenging van regelbare stuwen

in verband met omleiding Bakkersberg.
b. Stukken betreffende principe-beslissing voor aan-

passing waterstanden aan waterstanden van het
Volkerak.
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234 Vergunning ten name van de Plaatselijke Commissie voor de
ruilverkaveling Ouwerkerken t.b.v. afwatering gronden
via de Bieskensloop op de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet met bijlagen.
1959-1969. *

235 Dossier inzake afsluiting sloten ter bestrijding van
wateroverlast voorkomende op gronden onder de gemeente
Dinteloord welke als boezemgebied voor overtollig Vliet-
water zijn aangewezen.
1965-1967.

236 Stukken betreffende het verzoek van de n.v. Industrie-
watervoorziening Zeeuws Vlaanderen een onderzoek te laten
instellen naar konsekwenties van de zoetwateraanvoer uit
Noord-Brabant naar Zeeland.

1966-1967.

f 237 Stukken betreffende verbetering van de afwatering van
het waterschap de Ligne door middel van/een eventueel
te bouwen nieuw noodgemaal. y
1970.

238 Ontheffing ten name van waterschap Heerjansland voor

het lozen van oppervlaktewater op de Nieuwe Roosendaalsche

Vliet via een nieuw te bouwen bemaling aan de Gastelse

Dijk, met bijlagen.

1972.

+ Beheer en onderhoud van de sluizen.

239-246 stukken betreffende de uitvoering van herstel-" en
vernieuwingswerken (kapitaalswerken) aan schut-
sluizen te Beneden- en Bovensas.
1957-1975. , ^ omslagen

239-241 Stukken betreffende de voorbereiding, be-
groting en financiering (3 omslagen).
1957-1972.

239 Rapporten van de Uniewaterschapsbonden
betreffende de voorbereiding, begroting
en financiering.
1957-1965.

240 Subsidiëring door Rijkswaterstaat, met

bijlagen.
1962-1968.

241 Subsidiëring door onder meer het minis-
terie van C.R.M, de provincie Noord-Brabant
en de gemeenten Dinteloord en Steenbergen.
1965-1972.
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Ontwerp-bestek inzake vernieuwing schut-
sluis Benedensas (niet uitgevoerd) met
bijlagen.
1965.

Dossiers inzake de aanbesteding van bestekken
inzake uitvoering herstel- en vernieuwingswerken.
1963-1965 (2 omslagen).

243 Bestek no. 1403, en bestek no. 1420 inzake
levering en montage van windwerken en
duwpersen t.b.v. sluis werken aan het
Beneden- en Bovensas, met bijlagen.
1963-1965.

244 Bestek inzake vernieuwing en verhoging van
de sluiskolk te Benedensas, met bijlagen.
1965.

245 Dossier inzake oplevering van de bestekken no. 1403 en
1420 respectievelijk d.d. 17 december 1964 en 21 januari
1965.
1964-1965.

246 Dossier inzake officiële ingebruikneming van de ver-
nieuwde sluis en sluiskom te Benedensas d.d. 31 mei 1966.
1966.

Stukken betreffende de electrificatie van het sluizencomplex
te Beneden- en Bovensas.
1964-1973. 2 omslagen

247 Benedensas.
1964-1973.

248

J

Bovensas.
1965-1972.

249 Rapporten betreffende lekkage van de stormvloeddeuren van
de sluis te Benedensas.
1965.

250 Stukken betreffende het uitvoeren van remmingwerken, het
plaatsen van meerstoelen en loopsteigers door Fa. J. Parel,
aan het Beneden- en Bovensas.
1967-1968.

1 omslag

1 omslag

L
[

251-252 Stukken betreffende het herstel van de vloer van het
buitenhoofd aan de schutsluis te Benedensas.
1967-1974.

251
252

1967-1969.
1972-1974.

2 omslagen
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253 Stukken betreffende het aanbrengen van schokbrekers bij
de sluisdeuren van het Beneden- en Bovensas.
1968.

J 255 Stukken betreffende voorbereidend onderzoek.
1965.

Ij 256 Voorlopig rapport.
I 1965.

JJ 257 Algemeen basisrapport.

| 1966-1967.

Ji 258-261 Detailplannen 1 t/m 10 als aanvulling op het

I algemeen basisrapport.
1967-1968. (4 omslagen)

'J 258
259
260
261

Algemeen.
Deel
Deel
Deel

1
4
7

t/m
t/m
t/m

3.
6.
10.

262-263 Voorlopig eindrapport d.d. 5 februari 1969, met
bijlagen.
1969 (2 omslagen).

262 Voorlopig eindrapport.
263 Tekeningen.

J - Stukken betreffende het uitvoeren van herstel- en aan-
passingswerkzaamheden aan het ontvangbed van de schutsluis
en het stortebed van de situatiesluis van het Benedensas.

--. 1970-1972.

N.B.: Zie inventarisatienummers 279 en 280.

I 371 Stukken betreffende vervanging schotbalkkering in schutsluis
Bovensas 1 omslag
1976. " .

-J + Aanpassing Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet in verband
met uitvoering van de Deltawerken.

N.B.: Zie ook inventarisnummers 210 en 287-293.

a. Aanpassing algemeen. /

1
254 Stukken betreffende totstandkoming van het rapport (no. 1380)

van het Technische Bureau van de Unie van Waterschapsbonden
~| inzake waterstaatskundige toestand in het gebied van de

Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.
1961-1965. 1 omslag

N.B.: Rapport no. 1380 ontbreekt.

255-264 Rapporten en verslagen met betrekking tot benodigde
."|J aanpassingswerken uitgebracht door het ingenieursbureau
-*' Lievense, met bijlagen.

1965-1970. 10 omslagen
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264 Gedeeltelijk eindrapport betreffende mogelijke
aanpassingsoplossingen voor de waterschappen
Westland, Ligne, Cruijsland en Wouwse Gronden.
1970.

N.B.: Zie voor voorlopige eindrapport oktober 1970 en

voorbereiding aanpassingswerken, onderdeel Volke-
rakpolders het archief van het hoogheemraadschap
West-Brabant.

265 Stukken betreffende gevoerde besprekingen met de gemeente
Roosendaal en met de Centrale Suiker Maatschappij te
Steenbergen over de benodigde aanpassingswerken genoemd in
het basisrapport van het ingenieursbuerau Lievense.
1966-1968. 1

N.B.: Zie ook inventarisnummer 257. .•

f 266 Dossier inzake instelling, op initiatief van de gemeente
J Steenbergen van de stuurgroep Benedenvliet, ter bestudering

van de benodigde aanpassingen van de Stièenbergsche haven en
de Beneden Vliet aan de gevolgen van de uitvoering van Delta-
werken. ,
1968. 1

267 Rapporten en nota's van onder meer de commissie Ooster-

schelde en de werkgroep advisering rapport Oosterschelde,

1973-1975. •

268 Stukken betreffende reacties van diverse instanties op
regeringsbeslissing inzake afsluiting Oostersch,elde. ,

1974-1975. . '

b. Aanpassing in_verband_met_afsluiting_van_het_Volkerak^

N.B.: Zie voor vernieuwing en verhoging van de sluiskom te
Benedensas inventarisnummers

269 Stukken betreffende gevoerde besprekingen met de Delta-
dienst en de Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant over
gewijzigde getijbeweging als gevolg van afsluiting
Volkerak.
1 9 6 8 - 1 9 7 1 . • • - . - •

270 Dossier inzake het verzoek van het bestuur van het
waterschap de Brabantse Bandijk voorzieningen te mogen
treffen aan buitendijk nabij het Benedensas in verband
met wateroverlast in de Heense gorzen, ten gevolge van
hoge vloedstanden als gevolg afsluiting Volkerak.
1969. 3 stukken
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271-278 Stukken betreffende uitvoering aanpassingswerken
buitenhaven Benedensas in verband met gewijzigde water-
standen ten gevolge van afsluiting Volkerak.
1969-1976.

271 Voorbereidingsnota, met bijlagen.
1969.

272 Subsidiëring door Rijkswaterstaat.
1969-1970.

273 Overeenkomsten met Fa. J. Parel inzake uitvoering
werkzaamheden, met bijlagen.
1970.

274 Dossier inzake vergunningverlening door Dienst der
Domeinen met betrekking tot uitvoering werkzaamheden.
1970.

275 Dossier inzake plaatsing van 3 meerstoelen plus bij-
komende werken door fa. J. Parel.

79-280

1970-1971. y
276 Dossier inzake uitvoering van meer- en minderwerk

door Fa. J. Parel.
1970-1972.

277 Rapporten betreffende verankering damwand en aan-
brenging van vaarlijsten op meerstoelen.
1972.

278 Begroting van kosten van de reconstructie damwand
langs de buitengeul van het Benedensas.
1976.

N.B.: Zie ook het archief van het hoogheemraadschap West-
Brabant.

Stukken betreffende de uitvoering van herstel- en aan-
passingswerken aan het ontvangbed van de schutsluis en
het stortebed van de suatiesluis van het Benedensas.
1970-1972.

279 Rapporten.
1970-1971.

280 Subsidiëring, aanbesteding, gunning en oplevering.
1971-1972.

7 omslagen
1 pak

1 pak

2 omslagen
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Onderhoud en beheer van de watergang.

+ Baggerwerken.

N.B.: Zie ook inventarisnummers 271-278.

281 Dossier inzake verlenging vergunning verleend door Rijks-
waterstaat inzake het behouden van een toegangsgeul naar
de Zijd-Vlije en het uitvoeren van de daarbij behorende
werken.
1961-1972.

282 Dossier inzake het uitbaggeren van de Roosendaalsche en
Steenbergsche haven naar aanleiding van doorbraak perskade
ten gevolge van ophoging van een terrein met de inhoud van
sterfputten van C.S.M.
1963-1965.

283 Dossier inzake het bergen van slib afkomstig uit de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet op/ stortplaatsen
langs de Vliet. /
1968-1974.

284 Dossier inzake het uitdiepen van de buitendijkse vaargeul
ten behoeve van verbetering van de scheepvaart en de uit-
wateringscapaciteit.
1971. 1 omslag

285 Rapporten betreffende onderzoek naar de mogelijkheid delen
van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet te baggeren ter
verbetering van de scheepvaart, met bijlagen. *
1973-1975.

286 Stukken betreffende het geschikt maken van de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet voor 1.350-tons schepen.
1974-1976.

N.B.: Zie ook inventarisnummer 368.

+ Oevervoorzieningen en onderhoud.

N.B.: Zie ook inventarisnummmer 254 en 255-264.

287-293 Stukken betreffende uitvoering oevervoorzieningen langs

de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet naar aanleiding van
klachten van eigenaars en pachters, over oeverafkalvine.
"64-1975.

Algemeen.
287 1964-1975.
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288-293 Oevervoorzieningen aan oeverlanden Morijn
en Geers gelegen aan het Benedenpand Vliet.
1967-1971 (6 omslagen).

288 Correspondentie met Morijn en Geers over
slechte toestand oevers.
1967-1968.

289 Rapporten en kostenramingen.
1967-1968.

290 Financiering uit te voeren werken.
1968-1971.

291 Bestek R.S.V. 68-1 met nota van wijziging.
1968.

292 Aanbesteding en gunning van bestek R.S.V.
68-1.
1968. /

293 Weekrapporten 1 t/m 8/
1969.

Stukken betreffende regeling onderhoudsplicht ten
aanzien van walkanten van de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet nabij rijksweg 17, met de gemeente Roosendaal.
1965-1968.

Stukken betreffende onderzoek naar de slechte toestand
damwand van de Steenbergsche haven en betreffende de finan-
ciële en juridische problemen die met het herstel samen-
hangen.
1968-1969.

Stukken betreffende bestrijding muskusratten naar aanleiding
van klachten over oeverafkalving en vernieling van visfuiken.
1972-1976.

Dossier inzake sluiten van een overeenkomst met P.C. Klein
tot het verwijderen van riet langs benedenpand van de Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet.
1973-1974.

+ Aanleg loopsteigers en visstoepen.

Dossier inzake de aanleg van drijvende loopsteigers te
Benedensas ten behoeve van scheepspersoneel recreatievaart,
1968.

1 omslag

omslag

1 omslag

omslag

omslag

1
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"1J

2 omslagen

1
299 Dossier inzake het aanbrengen van visstoepen in verband met

' "* verwacht herstel van de visstand ten behoeve van de Stichting
J tot bevordering van de Sportvisserij in W.N. Brabant-

[ 1974-1975.

[ J + Ontheffingen ten aanzien van werken en/of voorwerpen van
of ten behoeve van derden (alfabethisch gerangschikt).

] 300-301 Ontheffing ten name van 1'Alr Liquide N.V. te Rotterdam,

J. «^bijlagen.

T-" 300 Het kruisen van de Nieuwe Roosendaalsche Vliet met^
I stalen buisleidingen met een diameter van 6" en 10
Tj (besluit d.d. 25 mei 1972)..

F 301 Het kruisen van de Vliet, de Engebeek en de Spuiten-
'~1 donkse Beek met een 6" stikstofleiding en een 10

zuurstofleiding (besluit d.d. 25 mei 1972).

.1- -| 302 Ontheffing ten name van het gemeentelijk Energie- en
I waterbedrijf Roosendaal en Nispen voor het maken van een

|—" kruising over de Nieuwe Roosendaalsche Vliet in de gemeente
I Roosendaal met een laagspanningskabel (besluit d.d. 30
, "1 augustus 1972) met bijlagen. . ' omslag
rpJ 1972.

303 t w W f + n p t-.n.v.' C A . de Greef te Steenbergen voor het
aanbrengen van grondaanvullingen, het daarop bouwen van
loods binnen 4 meter afstand uit de kant van de haven van
Steenbergen (besluit d.d. 11 juli 1968), met bijlagen. ' ^ ^

I 304 Vergunning ten name van J.C. Groen te Steenbergen voor
1 het hebben van een ligplaats van jachten langs de zuidelijke
J oever ten westen en ten oosten van de ophaalbrug over de

I Vliet te Steenbergen.
»»- (besluit d.d. 15 augustus 1973). omsla

L-a 305 Ontheffing t.n.v. A.J. Jansen te Dinteloord voor het
J hebben en onderhouden van een steigertje in de Vliet

L en afmeren van bootje,
(besluit d.d. 9 oktober 1973), met bijlagen.

I 1973-1974.

I 306 Ontheffing ten name van A. de Koning te Steenbergen voor
L-| het af meren van drie bootjes langs de oevers van de Vliet

I (besluit d.d. 8 januari 1974) met bijlagen.
I"* 1973-1974. • •
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307-309 Ontheffingen ten name van de Nederlandse Gasunie, met
bijlagen.
1965-1967. 3 omslagen

307 Het leggen van een buisleiding onder de Watermolen-
beek en onder de Turfvaart (besluit d.d. 6 april 1965).
1965.

I 308 Het leggen, hebben en onderhouden van een 8" gastrans-
f"~ portleiding door de Nieuwe Roosendaalsche Vliet in de

gemeente Roosendaal (besluit d.d. 4 juli 1967).
1967.

309 Het leggen, hebben en onderhouden van een gastransport-
leiding onder Deurlechtsevaart (besluit 4 juli 1967).
1967.

310 Ontheffing ten name van Projectbureau Leidingstraten voor
het kruisen van de Nieuwe Roosendaalsche Vliet met 2 buis-
leidingen (besluit 6 juli 1972) met bijlagen.
1972. y 1 omslag

311-312 Ontheffingen ten name van Provinciale Noordbrabantse
Elektriciteitsmaatschappij en de Provinciale Zeeuwse
Elektriciteitsmaatschappij, met bijlagen.
1965-1977. 2 omslagen

311 Het leggen, hebben en instandhouden van een 150 k.v.
hoogspanningslijn boven de Vliet (besluit d.d.
9 september 1965).
1965.

312 Het kruisen van de Vliet onder de gemeenten Roosen-
daal en Oud- en Nieuw-Gastel met 6 hoogspanningskabels
(besluit d.d. 6 augustus 1975, gewijzigd 27 januari
1976 en 19 augustus 1977).
1975-1977.

1

J

1
1

313-314 Ontheffingen t.n.v. de Provinciale Elektriciteits-
••-* maatschappij , met bijlagen.

1
1965-1970. 2 omslagen

313 Het plaatsen van een transformatorkast op het
perceel Dinteloord nummer 360 in verband met
elektrificatie van het Bovensas (besluit d.d.
12 november 1965).
1965.

314 Het leggen van een electriciteitskabel door de
Vliet nabij brug Gastelsveer te Oud-Gastel
(besluit d.d. 30 mei 1968).
1967-1970.

;]
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315-317 Ontheffingen t.n.v. Provincie Noord-Brabant, met bijlagen.
1967-1974. 3 omslagen

i—-•

315 Het maken, hebben en instandhouden van remmings-
'••— werken in de Vliet ter weerszijden van de ophaal-

brug in de provinciale weg Dinteloord-Steenbergen
(besluit d.d. 26 april 1967).
1967-1968.

316 Het kruisen van de Nieuwe Roosendaalse Vliet met
een persleiding voor afvalwater (besluit d.d.
29 april 1970).
1970-1973.

317 Het kruisen van de Vliet ter plaatse van burg,
nabij weg (besluit d.d. 10 april 1973).
1973-1974.

318 Ontheffing t.n.v. C. Roelands te Steenbergen voor
het bouwen van een aardappelbewaarplaats aan Westhavendijk
te Steenbergen (besluit d.d. 27 november 1973), met
bijlagen.
1973. 1 omslag

319-323 Ontheffingen t.n.v. de gemeente Roosendaal en Nispen,
met bijlagen.
1965-1975. ' 5 omslagen

319 Het maken en instandhouden van een ophaalbrug
over de Nieuwe Roosendaalsche Vliet in de
gemeente Roosendaal (besluis d.d. 2 augustus
1965, gewijzigd 20 juli 1966).
1965-1969.

320 Het leggen van een hoogspanningskabel door Nieuwe
Roosendaalsche Vliet nabij Oosthavendijk in de
gemeente Roosendaal.
1967.

N.B.: Ontheffing niet aangetroffen.

321 Het leggen van een duiker in de oostelijke oever
van de Nieuwe Roosendaalsche Vliet (besluit d.d.
13 september 1967.
1967.

322 Het kruisen met een aanvoerriool voor afvalwater
van de Nieuwe Roosendaalsche Vliet in de gemeente
Roosendaal (besluit d.d. 4 augustus 1971).
1971-1974.

323 Het verleggen van de monding van de Engebeek in
verband met het plan "omleiding Tolberg" (besluit
d.d. 7 maart 1975).
1973-1975.

J
1

1
1
1
]

]
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324 Ontheffing t.n.v. Rijksgebouwendienst voor het aanbrengen
van een oevervoorziening met daarachter een kleiaanvulling
langs de Vliet ter plaatse van perceel sectie G nummer 364
te Steenbergen (besluit d.d. 28 oktober 1970), met bijlagen.
1970. 1 omslag

325-326 Ontheffingen t.n.v. Rijkswaterstaat, met bijlagen.
1968-1977. 2 omslagen

325 Het maken van een verbreding van de brug in Rijks-
weg 17 over de Vliet (besluit d.d. 7 november 1968).
1968.

326 Het hebben, gebruiken, onderhouden en aanpassen van
^ een leidingtunnel onder de Vliet in de leidingstraat
J nabij brug in Rijksweg 17 (besluit d.d. 6 maart 1974,
-* gewijzigd d.d. 12 september 1975 en 25 mei 1976).

1974-1977.
1

327 Ontheffing ten name van Shell Nederland;Chemie N.V. te
Rotterdam voor het kruisen met een 6" transportleiding van de

^ Nieuwe Roosendaalsche Vliet (besluit d<d. 13 april 1970,
j gewijzigd d.d. 23 juni 1970, 5 oktober 1971 en 27 februari 1975)

met bijlagen.
_̂  1970-1975. 1 omslag

1
1

328-331 Ontheffingen t.n.v. Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie (P.T.T.) met bijlagen.
1965-1976. * omslagen

328 Het leggen van een telefoonkabel door de Vliet nabij
de brug in de Provinciale weg van Steenbergen naar
Dinteloord (besluit d.d. 9 september 1965).
1965.

"1 329 Het leggen van een telefoonkabel door de Vliet ter
J plaatse van de brug in de weg Dinteloord (besluit

20 januari 1970).
1970.

330 Het leggen van een telefoonkabel door de Nieuwe Roosen-

»- daalsche ter plaatse van kruising Rijksweg 17 (besluit
J 23 april 1974).
-* 1974-1975.

]

]
1

331 Het leggen van een telefoonkabel door de Vliet ter
plaatse van brug in de weg Dinteloord-Steenbergen
(besluit 17 februari 1976).
1975-1976.

332 Ontheffingen ten name van Tebodin Advies en Constructiebureau
N.V. voor het leggen van een 6° ethyleen pijpleiding door de
Nieuwe Roosendaalsche Vliet nabij Rijksweg 17 (besluit
2 november 1966, gewijzigd 4 januari 1967), met bijlagen.
1966-1967. 1 omslag
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333 Ontheffing ten name van Total Nederland N.V. voor het kruisen
van de Niéuwe Roosendaalsche Vliet met een 24" buisleiding
t.b.v. 24" ruwe olieleiding Rotterdam-Vlissingen (besluit d.d.
25 mei 1972), met bijlagen.
1972. 1 omslag

334 Ontheffing ten name van W. Vannesta te Steenbergen voor het
hebben en onderhouden van een steigertje bij brug over de
Vliet in weg Steenbergen-Dinteloord (besluit d.d. 9 oktober
1973), met bijlagen.
1974. ^ / i X 7/,A^IJ///vothö.N/iy/i- /<QC^, lomslag

1
]

1

1
1

L
L
L

335 Ontheffing ten name van M. Verbeek te Steenbergen voor het
bouwen van een opslagloods aan de Westhavendijk te Steenbergen,
sectie E 258 (besluit d.d. 11 maart 1974), met bijlagen.
1974. ' 1. omslag

336-337 Ontheffingen ten name van de Verenigde Coöperatieve Suiker-
fabrieken (C.S.M.) te Roosendaal, met bijlagen.
1966-1970. ~~ / • ' 2 omslagen

336 Het hebben van een persleiding in de percelen,
kadastraal bekend gemeente Roosendaal, sectie A
nrs. 2792 en 2802 (besluit d.d. 30 maart 1986).
1966.

337 Het leggen, hebben en onderhouden van een pers-
leiding over de Nieuwe Roosendaalsche Vliet nabij
rijksweg 17 (besluit d.d. 25 maart 1966, gewijzigd
16 januari 1981).
1966-1970.

338 Ontheffing ten name van Stichting watersportbelangen De Vliet

voor:
- de aanleg drijvende steigers binnen het Benedensas

(besluit d.d. 10 juni 1974);
- het leggen van een elektriciteitskabel en een waterleiding-

buis, tevens het plaatsen van een meterput en verdeelkast
nabij het Benedensas (besluit 30 juli 1974);

Jj - het uitbreiden van de hoofdsteiger binnen het Benedensas
(besluit 26 februari 1975), met bijlagen.

1974-1975. 1 omslag

339-343 Ontheffingen ten name van watersportvereniging Volkerak,
met bijlagen.
1966-1975. ^ omslagen

339 Het leggen en instandhouden van drijvende steigers
in de spuikom aan het Benedensas te De Heen (besluit
d.d. 9 maart 1966, gewijzigd 25 maart 1966, 28 april
1967 en 15 mei 1973.
Ingetrokken d.d. 20 januari 1974).
1966-1975.
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340 Het aanbrengen van kade langs een gedeelte van
de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, het
baggeren op bedoelde plaats en het aanbrengen
van steigers binnen de schutsluis aan Benedensas.
(besluit d.d. 2 december 1971, ingetrokken d.d.
15 mei 1973).
1971-1973.

N.B.: Werken zijn niet uitgevoerd.

341 Het hebben, leggen en instandhouden van aanleg-
steigers in de buitenhaven van de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet (besluit d.d. 22 januari 1974,
gewijzigd 10 juni 1975).
1973-1975.

342 Het leggen van kabel en waterleidingbuis ten behoeve
van aanleg nieuwe jachthaven in de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet nabij de schutsluis van het
Benedensas te De Heen ,
(besluit d.d. 31 januari 1973, ingetrokken d.d. 3 juli
1975). /
1973-1975.

N.B.: Werken zijn niet uitgevoerd.

343 Het uitbreiden van speelaccomodatie aan het Benedensas
te De Heen (besluit d.d. 14 mei 1975).
1975.

344 Ontheffing t.n.v. J.J. Voogelaar te Bergen op Zoom voor
het afmeren en gemeerd hebben van een zeilboof in nabij-
heid van het Benedensas (besluit d.d. 6 augustus 1975), met
bijlagen.
1975. 1 omslag

345 Ontheffing t.n.v. Waterleidingmaatschappij Noord-West-
Brabant voor het leggen, hebben en instandhouden van een

' • buisleiding onder de Watermolenbeek en de Turfvaart (besluit
Jl 22 april 1965), met bijlagen.

1965. 1 omslag

346 Ontheffing t.n.v, Waterleidingmaatschappij Zuid-West-
Nederland v/h Watermaatschappij Zeeland voor het kruisen
van de Nieuwe Roosendaalsche Vliet met 2 buisleidingen in
belang van openbare watervoorziening (besluit d.d. 25 mei
1972), met bijlagen.
1972. 1 omslag

347 Ontheffing t.n.v. P. Wijmans te Nieuw-Vossemeer voor het
hebben en onderhouden van een steiger in de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet (besluit 28 december 1973), met
bijlagen.
1973. 1 omslag



I

+ Scheepvaartaangelegenheden.
- N.B.: Zie ook inventarisnummers 281, 284 en 285.

a. Algemeen.

348 Algemene vergunning om, in afwijking van het bepaalde
in de Keur, de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet te
bevaren met schepen met een diepgang van respectievelijk

1 2.15 en 2.05 m (besluit d.d. 30 juni 1968).
1967-1968. 1 omslag

1 • '

J' b. Schutgeldeiu
I 349 Koninklijke Besluiten tot wijziging concessie tot heffing

j van schutgelden op de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.
1965-1974. , 1 omslag

c. Scheepvaartkosten en -tekorten.
- ^

350-352 Stukken betreffende dekking scheepvaartkosten en betreffende
ontstaan scheepvaarttekorten.
1958-1976. 3 omslagen

j 350 1958-1973.
| 351 1974-1975.

T- * 352 1976.

| 353 Stukken betreffende samenstelling en werkzaamheden van de door
J[ gedeputeerde staten van Noord-Brabant werkgroep "Scheepvaart-

C tekorten".
1976. .' ' 1 omslag

I" d. Scheep_vaartbeweging en -berichtgeving.

_| 354 Statistieken scheepvaartbeweging betreffende beroeps- en

L pleziervaart op de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet

« over de jaren 1961-1976.
1 , . ' • - ' 1 omslag

| 355-356 Maandelijkse notitie der scheepvaartbeweging, hoogste
1 en laagste waterstanden te Beneden- en Bovensas.
J 1965-1976. 2 omslagen

L "• 355 Bovensas.
J| 356 Benedensas.

-w 357 Stukken betreffende regeling berichtgeving aan de
I scheepvaart.

r- ̂  1967-1975. 1 omslag
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358 Stukken betreffende het schutten van watersportvaar-
tuigen op zon- en feestdagen door de schutsluis het
Benedensas ten behoeve van watersportvereniging "Volkerak".
1972-1976. 1 omslag

359 Dossier inzake opstelling van een schutprogramma voor
de schutsluis Benedensas naar aanleiding van toenemende

L «s» verzilting van het benedenpand van de Roosendaalsche en
I Steenbergsche Vliet bij veelvuldig schutten.

[*"-* 1974. • 1 omslag

I ' "
e. Aanleg Mark-Vlietkanaal.

360 Rapporten, nota's betreffende consequenties aanleg Mark-
Vlietkanaal voor de waterbeheersing, scheepvaartbeweging
en scheepvaarttekorten.
1967-1974. 1 omslag

361-363 Stukken betreffende voorstel van gedeputeerde staten
van Noord-Brabant ten aanzien van verbetering van de scheep-
vaart op Roosendaal door middel van aanleg Mark-Vlietkanaal.
1967-1976. 3 omslagen

361 Behandeling door Provinciale Staten, commissie
waterschapszaken en de commissie van milieu-
hygiëne en. waterschappen.
1967-197$.

362 Nota's van de Kamer van Koophandel en Provinciale
Staten.
1973. v ' .

363 Correspondentie met Provinciale Staten, met bijlagen.
1976.

364 Brief van Provinciale Waterstaat inzake uit te voeren
voorzieningen in kader van aanleg Mark-Vlietkanaal en
verbetering Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet ten
behoeve van waterbeheersing, met bijlagen.
1968. 1 omslag

365 Stukken betreffende evt. afsluiting van het Bovensas,
na realisering van het Mark-Vlietkanaal, door middel van
een dam op scheiding van het wel en niet te verbeteren
gedeelte van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,

1968-1970. 1 omslag

366 Dossier inzake het onttrekken van weggedeeltes aan het
openbaar verkeer t.g.v. voorgenomen aanleg Mark-Vlietkanaal
(K.B. d.d. 15 juli 1971).
1970-1971. 1 omslag

1
X

1
1

I
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368 Dossier inzake opstelling gemeenschappelijk standpunt van
de heemraadschappen Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet
en West-Brabant t.a.v. stopzetting rijksbijdrage t.b.v.
aanleg Mark-Vlietkanaal en betreffende inrichting Vliet voor
1350-tons schepen als alternatief voor aanleg Mark-
Vlietkanaal.

1974. 1 omslag

369 Stukken betreffende mogelijk gebruik van grond, vrijkomend
t.g.V. aanleg Mark-Vlietkanaal voor het ophogen van lage
Vlietoevers.
1976. 1 omslag

DOCUMENTATIE.

370 Documentatie betreffende Deltawerken.
1968-1969. 1 pak

1
1

1

.•9
fe



Archief van het Heemraadschap Roosendaalsche en Steenber°-sche Vliet

(1920) 1965-1976 (1979) .

OP TERMIJN TE VERNIETIGEN (JAAR 2010).

======= =========

1-8. Salarisadministratie bedr.leden van het dagelijks
bestuur 1972-1976 (N.B. zie ook no.14) 8 omslagen
1. J.P.J. Noldus.
2. H.W.O.C, de Nijs.
3. J.M. van der Meer.
4. C.T.J. de Wit.
5. A.H. Timmers.
6. F.A.C.M, van Hasselt.
7. Th.A.G.M. Vos.
8. J.G. Stoop.

9-10. Salarisadministratie (waarnemend) secretarissen-
penningmeester.
1959-1976 (N.B. zie ook no.14). 2 omslagen
9. S. Schaafsma.
10. G.P.H. Jaspers.

11-13. Salarisadministratie personeel.
1964-1976 (N.B. zie ook no.14). 3 omslagen
11. G.H. van Zimmeren.
12. W.J. Scheepers.
13. F.A. Gastel.

14. Verzamelloonstaten 1965-1971, tevens historische
overzichten.
1972-1976 (N.B. zie ook no's 1-13).
1965-1976. 1 omslag

15. Verzamelloonstaten voor Inspectie en Bedrijfs-
vereniging.
1972-1976. 1 omslag

16. Opgavelijsten bijdragegrondslag I.Z.R.
1967-1976. 1 omslag

17. Opgavelijsten bijdragegrondslag A.B.P., naamsgewijze
opgaven betr. pensioengrondslagen.
1973-1976. 1 omslag

18 Stukken betreffende toepassing 1% regeling IZR.1992.
A.van Zimmeren-Brouwers (echtgenote van G.H.van Zimme-
ren). (wvl998). lomslag.

Breda, 27 januari 1988.
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Classificatie-
nummer

Omschrijving Periode
dossier

Cl
LI!
I l

P
ril

Hoofdstuk e
nummer ver-
nietigings-
lijst

L

l

.07

.07.1

.07.12

.07.351

J

rL

1"*

.07.351.1

.07.351.32

.07.351.33

.07.351.34

.07.351.52

.07.352

.07.352

Jaarverslag 1965. Concept. 1965 A.2.6
St.betr. opgaaf van gegevens t.b.v. de 1965-1967 A.2.5
Provinciale Almanak en de Nederlandse
Schippersalmanal.
Verstrekte inlichtingen betr.het bijzonder 1967 A.2.5
reglement.
Rapport van de stichting "Overleg en 1971 A.2.5
informatiecentrum West-Brabant" Het Nieuwe
West-Brabant.
Geleidebrief bij rapport "Unificatie Water- 1971 , A.2.5
schapsreglementering".
N.B.: Rapport is opgenomen in de biblio-
theek.
St.betr.discussienota "Bestuurlijke Orga- 1971 A.2.5
nisatie in N-Brabant. /
Nota's van de provincie N-Brabant betr. 1971 A.2.5
provinciaal beleid m.b.t. streekplanologie
en m.b.t. openluchtrecreatie.
St.betr.de tweede nationale luchthaven in 1973 A.2.5
West-Brabant.
Div.voor kennisgeving aangenomen (ontwerp) 1971 B.55/A.2.8
bestemmings- en streekplannen.
Circulaires van Unie van Waterschappen betr. 1971-1973 A.2.3
notariële tarieven voor onroerend goed
tarieven. „ , ,

1971-1973 A.2.5
Vervallen correspondentie betr.grondaankoop 1974-1976 A.2.5
en schadevergoeding i.v.m. aanpassing Vliet.
St.betr.niet gehonoreerde verzoeken m.b.t. 1967-1974 B.7.a.
het pachten van gronden.
St.betr.niet gehonoreerde verzoeken m.b.t. 1976 B.8.a.
het recht van pacht voor de jacht.
St.betr.het ingebuikgeven van een terrein 1967 B.6
aan haven Benedensas.
St.betr.afsluiting/opzegging W.A.-verzeke- 1940-1979 B.9
ring, Machinebreukverzekering, Brandver-
zekering, Casco-verzekering voor vaartuigen,
tevens afwikkeling van schadegevallen.
St.betr.bemiddeling door U.v.W. bij het
afsluiten van verzekeringen. 1970-1975 A.2.5
St.betr.jaarlijkse opgaven inz.waterschaps-
financiën aan C.B.S. 1966-1976 A.2.5
St.betr.verzekering tegen fraude en dief- 1942-1976 B.ll
stal, bij de Frauderisico-Onderlinge van
Gemeenten.
Circulaires van de U.v.W. en G.S. van N.Br. 1963-1971 A.2.3
betr.toepassing van de wet Kapitaalsuit-
gaven publiekrechterlijke lichamen.
St.betr.financieel bestel van waterschappen 1968-1971 A.2.5
en subsidiëring in de kosten van water-
huishouding.
Richlijn van G.S. van N.Br.betr.opmaak van 1963-1969 A.2.3
begroting en rekening.



.assif icatie-
nummer

Omschrijving Periode
dossier

Hoofdstuk en
nummer ver-
nietigings-
lijst

.07.352.11

.07.352.18

3

.07.352.626

]
.07.352.626/
.07.352.75

.07.352.65

.07.352.71

J .07.352.75

J .07.353.21

.07.353.221

.07.353.23

.07.353.25

]

J

.07.36

Begrotingen en rekeningen van div.water-
schappen ter informatie toegezonden.
Bijlagen bij de jaarrekeningen over de
jaren 1965-1976, voor zover dit betrof:
Gcoofeboeken, verzamelinningsopdrachten,
ponsconcepten, bankopdrachten, afreke-
nings- en betalingsbewijzen van giro en
banken, nota's, kruisposten, kasstaten,
dagstencils, staten betr.de l iquiditei ts-
positie, kasboeken, bewijsstukken van
inkomsten en uitgaven, bewijsstukken van
inkomsten en uitgaven kapitaalsdienst
(m.u.v. de stukken m.b.t. de uitvoering
van openbare werken, het stichten van
gebouwen en de aankoop van onroerende
goederen), tevens ontvangsten scheep-
vaartbeweging 1976. /

St.betr.opzegging rekening bij de^Post-
cheque- en Girodienst.
St.betr.rekening-courant overeenkomsten
met F.van Lanschot, de Ned.Waterschaps-
bank en de bank voor Ned.Gemeenten.
Besluiten tot het aangaan van rekening-
courantovereenkomsten, tevens tot het
opnemen van kasgeld.
St.betr.controle door accountantskantoor
J.L.le Clerq van kas en boeken van de
penningmeester.
St.betr.de opname van de kas.
St.betr.geldleningen afgesloten b i j :
de Ned.Waterschapsbank groot ƒ 250.000,—
(niet doorgegaan), de Boerenleenbank
Kruisland groot ƒ 75.000,— (afgelost),
de stichting Keuringsdienst N.Br. (afd.
Roosendaal), groot ƒ 46.500,— (afgelost).
St.betr.kasgeldleningen afgesloten bij
F.van Lanschot en de Ned.Middenstandsbank,
resp. ƒ 200.000,— en ƒ 350.000,— groot.
St.betr.de aanschaf van kantoorbenodigd-
heden.
St.betr.onderhoud van kantoormachines.
St.betr.abonnementen op div.tijdschriften
en lidmaatschappen van div.instellingen.
St.betr.het gebruik van civiele telefoon-
leidingen in oorlogstijd, door de Konink-
lijke Landmacht. Tevens st.betr.functio-
neren van de telefoonaansluiting te
Bovensas.
Circulaire van de U.v.W.inz.enquête over
gemeentelijke onroerend goed belasting.
Rapporten van div.instanties m.b.t. on-
roerend goed belasting.

1966 A.2.5

1965-1977 B.13/B.17

1976-1977 B.28
1965-1976 B.14

1954-1968 B.14

1961-1976 B.20

1973-1976 B.20
1952-1974 B.21

1971-1973

1970-1971

1965-1971
1965-1976

1965-1976

B.

B.

B.
B.

B.

21

24

26
28

28

1976 A.2.3

1973-1975 A.2.5



]
^iassificatie-

I nummer

] .07.4

.07.51

.07.514

.07.52

.07.524

1
1

.07.57

J
07.812.4

.08.17

.08.311

L

.08.

.08.

.08 .

.08.

.08.

353

741

741

741

741

.5

.511

.528.1

Omschrijving Periode
dossier

1

St.betr.de verkiezing van hoofdinge-
landen (oproep, bekendmaking en machti-
ging tot stemming).
Presentielijsten vergaderingen van hoofd-
ingelanden.
Concept-notulen van de vergadering van
hoofdingelanden.
Documentatie van G.S. van N.Br. en U.v.W.
betr.bezoldiging bestuursleden.
Concept-notulen van de vergadering van
dagelijks bestuur.
Presentielijsten vergaderingen D.B. en
commissies, agenda's van genoemde vergade-
ringen, indien zij in de verslagen zijn
opgenomen.
Kennisgeving aan het D.B.betr.opgaaf in-
komsten voor belastingaangifte en/betr.
ingehouden premie A.O.W. en loonbelasting.
Brief van de secretaris aan de heemraden
betr.correctie salarisbetaling.
St.betr.collectieve ongevallenverzekering
voor bestuursleden afgesloten bij Helvetia
te Amsterdam.
Opgezegd d.d. 1 jan.1977.
Notulen van de vergaderingen van aandeel-
houders van de Ned.Waterschapsbank.
Jaarverslagen van de N.B.W.B. en uitnodi-
gingen en programma's van de algemene
ledenvergaderingen van de U.v.W. en de
N.B.W.B.
St.betr.statuten en contributieregeling
van de U.v.W.

St .betr.representatie binnen en buiten de
dienst, tevens verstrekte inlichtingen
aan derden.
St.betr.het algemeen Waterschapsambtenaren-
reglement en betr.rechtspositieregeling
van o.m.Uniecie.Waterschapspersoneel.
St.betr.beschikbaarstellen van H.P.J.
Meeuwisse aan het waterschap de Gewijzigde
Cruij slandspolders.
Schema van werktijden van de onderhouds-
ploeg.
Circulaires van G.S. van N.Br.betr.rege-
ling van salarissen en vakantietoelagen.
Herziening bezoldigingsbesluit Rijks-
ambtenaren.
St.betr.herziening wedde van de secretaris-
penningmeester.
Besluiten van G.S. van N.Br.betr.wijzi-
gingen diplomatoelagen.
St.betr.korting op de bezoldiging wegens
het bewonen van een dienstwoning.

1971-1975

1965-1976

1965-1976

1966-1975

1965-1976

Hoofdstuk en
nummer ver-
nietigings-
l i jst
B.31

A.2.2

A.2.6

A.2.5

A.2.6

1964-1972

1974

1969-1976

1952-1975
1964-1976

1976-1974

1949-1976

1969-1976

1970-1975

1975-1976

nie t ge-
dateerd
1965-1976

1971-1972

1969

1969

197 2-1975

B.

B.

B.

B .
A.

A.

A.

B.

A,

B

B

A

A

B

A

B

3b

36

36

31
2.2

2.2

,2.15

,37

. 2 . 3 /

.40

.43

. 2 . 3

. 2 . 3

.40

. 2 . 3

.40



.1
1

ass i f ica t ie-
| nummer

J

Omschrijving Periode
dossier

Hoofdstuk en
nummer ver-
nietigings-
lijst

.08.741.8

J

.08.742

8.742.5

1
.08.742.518

.08.742.6

.08.743

.08.743.12

.08.743.5

.08.84
-1

-1.2

-1.31r
-1.313

St.betr.berekening van lonen van
los personeel.
Geleidelijsten salarisproduktie, kwartaal-
overzichten Ie t/m 3e kwartaal (cumula-
t i e f ) , duplicaten salarisstroken.
Loonstaten van personeel (in 1985 ouder
dan 65 jaar) en st .betr .de berekening van
salarissen.
Enquêtes van het C.B.S. betr.loonsom-onder-
zoek over de jaren 1964-1976.
Correspondentie met de insp.der belastingen
betr.betaling loonbelasting en premies.
Circulaires van G.S. van N.Br.en het min.
van Biza betr.div.vergoedingen en tegemoet-
komingen.
St.betr.de I.Z.R. (o.m.circulaires,, premie-
verhaal), tevens st.betr.verzekering tegen
ongevallen (o.m.circulaires van het min.
van Biza).
Bijlagen bij opgavelijsten bijdrage grond-
slag I.Z.R. (Lijsten op termijn).
St.betr.premieberekening ziekengeld en on-
gevallenverzekering .
Circulaire van G.S.van N.Br. betr.donor-
schap bij orgaantransplantaties.
St.betr.verhoging bekleding- en laarzen-
vergoeding.
St.betr.pensioenen (o.m.circulaires) .
Bijlagen bij opgavelijsten bijdrage-
grondslag A.B.P.
Kinderbij slagdeclaraties.
Verzamelloonstaten voor bedrijfsvereniging
en voor de insp.der belastingen (bewaard;
Historische overzichten 1973-1976 en loon-
staten en verzamelloonstaten 1965-1971) .
St.betr.de uitvoering van sociale verzeke-
ringen (o.m.circulaires).
St.betr.personeelsexcursies.
Rapport van het min.van Algemene Zaken
betr .civiele verdedigingsvoorbereiding in
Nederland.
Richtlijnen van de E.E.G. en het min.van
V.en W.betr.overheidsopdrachten t . a . v . u i t -
voering van werken.
St.betr.de afrekening van door de vervuiler
te betalen bijdragen i.v.m. verleende
lozingsvergunningen.
Tevens opgaaf door bedrijven van hoeveel-
heid geloosd water.
Omslagkohieren betr.de jaren 1972 en 1973,
tevens besluiten vastgestelde kohieren en
oninvorderbaarverklaring.

1965-1971

1972-1976

1963-1971

1964-1976

1963-1969

1961-1975

1965-1975

1974-1975

1968-1971

1974

1976

1960-1975
1974-1976

1963-1976
1972-1976

1965-197 2

1972
1969

1972-1976

1963-1976

1965-1973

B.42

B.42

B.42

B.48

B.47

A.2.3

A.2.5

A.2.5

A.2.5

A.2.3

B.40

' A.2.3
A.2.5

B.42
B.42

A.2.3

A.2.5
A.2.5

A.2.3

A.2.5/
A.2.3

B.57



1
I

^lassificatie-
nummer

]
"* -1.7/.8

- 1 . 7

[
]

[
1
1

- 1 . 7 1

, rl.710.121

J

T

-1.710.3

1
1

Omschrijving

St.betr.de inning van waterschapslasten
d.m.v. dwangbevelen en algemene corres-
pondentie betr.de inning.
St.betr.(ontwerp)reglement watergangen
in N.Br.
Reglement op de gemeenschappelijke drai-
nages in N.Br.
St.betr.de niet verleende ontheffing door
de provincie N.Br.betr.het aanbrengen van
een reklamebord op een perceel te Roosen-
daal (A.no.2811).
St.betr.ontwerp-grondwaterverordening N.Br.
Circulaire van G.S.van N.Br.betr.aanwijzing
van de gehele provincie als bedoeld in
ar t .6 van grondwaterverordening.
St.betr.aanvragen om vergunning, door
Waterleidingmij.Noord-West-Brabanl en
Midden Zeeland aan de min.van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, hun waterwinning
te mogen uitbreiden.
St.betr.ontheffing t . a .v . ar t .1 van de
ontgrondingsverordening t .b .v . div.be-
drijven.
N.B. Ontheffingen verleend door G.S. van
N.Br.
Circulaires van G.S.van N.Br.betr .poli t ie-
dwang bij uitvoering van milieuwetgeving v
en betr.subsidiëring kosten waterhuishouding
en de afwikkeling ervan.
Oppervlaktewaterverordening N.Br.
Ontwerp-verordening van de wet verontreini-
ging oppervlaktewater, tevens ontwerp-
besluit tot wijziging genoemd.
Inlichtingen betr.waterstanden aan de
Regionale Overleggroep Droogteproblemen.
Rapport van het waterschap West-Brabant
betr.werkzaamheden van de afdeling Hydro-
logie.
Afschrift brief van het waterschap West-
Brabant aan de H.I.D.van de landinrichtings-
dienst betr. inrichting meetpunt in de om-
leiding Bakkersberg.
Rapport van de cie.Afvalwateronderzoek
Westelijk N.Br. en rapporten van de Delta-
dienst betr.voorbereiding onderzoek naar de
kwaliteit van het Zeeuwse Meer.
Declaraties van de U.v.W.betr.verrekening
van kosten m.b.t. verrichte onderzoekingen
bij suikerfabrieken.
Div.ingetrokken en t i jdel i jke lozingsver-
gunningen.

Periode
dossier

1965-1973

1965

1973

1976-1968

1970
1975

1966-1971

Hoofdstuk en
nummer ver-
nietigings-
li.ist
B.60

A.2.3

A.2.3

A.2.4

A.2.3
A.2.3

A.2.8

1964-1975

1974

1966-1968
1972-1975

1976

1974

197 2

1966-1971

1965

1963-1976

B.70

A.2.3

A.2.3
A.2.3

A.2.5

A.2.5

A.2.5

A.2.5

A.2.3

B.52



lassificatie-
nummer

Omschrijving Periode
dossier

f"]—
r
I - - 1 . 7 1 1 . :

Hoofdstuk en
nummer ver-
nietigings-
lijs t

-1.711.3

ri -1.711.36

[5
1

I

711.36

1

-1.712
-1.73

-1.731

Circulaire van het Rijksinstituut voor
zuivering afvalwater betr.toepassing
diuron ter bestrijding van algen.
Declaraties van het ing.bureau Lievense
betr.honorarium en onkosten onderzoek
aanpassingswerken Vliet.
St.betr.betaling van verschuldigde b i j -
dragen voor belanghebbenden, voor oever-
voorzieningen door het waterschap uitge-
voerd.
Inschrijvingsbiljetten (van aannemers aan
wie werk niet is gegund) betr.bestek no.
68.01 inz.uitvoering oevervoorzieningen,
tevens declaraties en betalingsstaten van
genoemd bestek.
St.betr.het schoonmaken van spoorsloten
door W.Booyen. /
Tijdelijke ontheffingen t.n.v.watersport-
vereniging de Vliet voor de aanleg van
drijvende steigers en het verrichten van
baggerwerkzaamheden.
Afgewezen verzoeken betr.het afmeren van
boten in de Vliet.
Resultaten enquête van de studiecie.
Leidingenregistratie betr.noodzaak regis-
t rat ie van leidingen.
Afgewezen verzoek van A.H.M.Schoutens te
Dinteloord betr.het plaatsen van een loods
te Benedensas.
Eenmalige vergunning aan de N.V. P.N.E.M.
voor het opgraven van een kabel nabij de
Molenbeek.
St.betr.verzoeken van div.instanties
(o.m.P.T.T. en P.N.E.M.) om ontheffing
reglement watergangen voor het leggen van
kabels en/of leidingen.
Betreft werken waarvoor geen ontheffing
is vereist.
St.betr.aanleg van div.pijpleidingen en
leidingstraten algemeen,
(o.m.circulaires van G.S.van N.Br. en
algemene informatie).
St.betr.aanleg van rijksweg 19 (trace
Dinteloord-Putte) en i.v.m.deze aanleg
e.v.bouw van een brug over de Vliet.
Gesignaleerde overtredingen op de keur.
St.betr.herziening reglement waterkeringen
N.Br.K.B. van 23 november 1975, no.38.
Provinciaal blad no.4 1976.
Circulaire van de N.B.W.B.betr.hoofd-
wat er keringen die in aanmerking komen
voor subsidie van het min.van V.en W.

1973

1966-1974

1965-1968

1969-1970

1968

1965-1977

1969-1975

1968-1969

1966

1966

1965-1973

A.

A,

A,

A,
A

A

B

A

A

A

B

B

.2.3

.2.3

.2.3

.2.14/

.2.3

.2.5

.66

.2.4

.2.5

.2.4

.66

.66

1969-1974

1965-1967

1964-1972
1973-1976

A.
A.

A.

B.
A.

2 .
2 .

2 .

62
2 .

5/
3

5

3

1970 A.2.3

1
1



1
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Classificatie-
nummer

Omschrijving Periode
dossier

St.betr.bestrijding van muskusratten
(o.m.verslagen, rapporten en kwartaal-
overzichten van de cie.Bestrijding Muskus-
rattenbestrijding).
Interim-nota van de Provinciale werkgroep
zandwinning in N.Br. "Zand een brandend
probleem".
St.betr.div.ruilverkavelingen, ter infor-
matie toegezonden.
Circulaire van G.S.van N.Br.betr.algemene
voorwaarden en bep.van het Provinciaal
Wegenreglement N.Br.
St.betr.onderhoud van de Bovensasweg en
betr.onderhoud van wegbermen.
Circulaires van G.S.van N.Br.betr.onder-
houdskosten wegen en betr.overname/in be-
heer en onderhoud van rijkswegen.
St.betr.herstel van de brug over de Vliet
nabij Gastelsveer, door Provinciale Water-
staat.
St.betr.openstellingstijden van bruggen
over de Vliet b i j , respectievelijk Steen-
bergen en Roosendaal.
Provinciaal Vaarreglement.
Circulaires van Rijkswaterstaat betr.uni-
forme melding, registratie en analyse •*•
scheepsongevallen.
St.betr.de afwikkeling van schadeclaims.
Verstrekte inlichtingen aan Rijkswaterstaat
t .b.v. de Vaarwegennota.
Weekstaten scheepvaartbeweging, tevens ver-
strekte inlichtingen aan het C.B.S. t.b.v.
jaarlijks onderzoek naar aantal vaartuig-
kilometers.
Verstrekte inlichtingen aan de gemeente
Roosendaal en Nispen betr.aanschaf van be-
bakeningsmateriaal.
Rapport van het min.van Rijkswaterstaat
betr.hoogspanningsleidingen over vaarwegen.
St.betr.scheepvaartstremmingen (o.m.bekend-
ma king en) .
Documentatie betr.taak en organisatie van
de Rijkspolitie te water (district
Dordrecht).
Ontwerp-overeenkomsten met aannemer J.Parel
betr.aanpassingswerken buitenhaven te
Benedensas.
Maandelijkse staten van ontvangsten, en
uitgaven door sasmeesters van het Beneden-
en Bovensas (vnl.schutgelden).
St.betr.heffing,restitutie en tarieven
schutgelden.
N.B.: Bewaard Koninklijke Besluiten tot
wijziging concessie tot heffing van

Hoofdstuk en
nummer ver-
nietigings-
lijst

]

-1.731.3

-1.78

-1.79

-1.811

]

]

- 1 .

- 1 .

812

812

813

.3

.371

T -1.813.37

ï
-1.813.71

1 -1.813.72

1973-1976

1974

1964-1976

1974

1972-1976

1966-1971

1963-1967

1972-1975

1965-1974

1976
1965-1972
1971

1971-1976

1969

A.2.15

A.2.5

B.71

A.2.3

A.2.3

A.2.3

A.2.3

A.2.3

A.2.3

A.2.3
A.2.3
A.2.5

A.2.6

A.2.5

1970

1967-1976

1976

1970

1965-1973

1965-1976

A

B,

A.

A.

A.

A.

. 2 . 5

.72

,2 .8

.2.14

2 .6

2 . 3
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Classificatie-
nummer

Omschrijving Periode Hoofdst. Jaar va
dossier en nr. ver-

vernieti- nieti-
gingslijst ging

-1.813.72

-1.818.2

St.betr.openstellingstijden van sluizen. 1965-1976
St.betr.beschadiging van de schutsluizen 1965-1971
aan het Beneden- en Bovensas door o.nu
aanvaringen.
St.betr.verrekening honorarium van het 1964-1966
Technisch Bureau van de U.v.W.betr.ver-
nieuwingswerken aan de schutsluizen te
Beneden- en Bovensas.
St.betr.de verkoop van een stalen damwand, 1964-1974
perkoenpalen en oud ijzer i.v.m. sluis-
vernieuwing.
Prijsaanbiedingen (van aannemers aan wie
het werk niet is gegund) betr.het uitvoeren
van werkzaamheden aan de schutsluis van
het Benedensas.
St.betr.schouwvoeringen (o.m.uitnodigingen 1965-1976

A.2.3
A.2.5

A.2.3

A.2.14

A.2.5




