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Inleiding.

Geschiedenis van het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk.

Oprichting en reglement.
Voor de ramp van 31 januari/1 februari 19 53 (Sint Ignatiusvloed) was de
buitendijk tussen Bergen op Zoom en de Dongemond bij Geertruidenberg in
beheer bij 18 waterschappen en gemeenten en het Rijk.
De watersnoodramp 1953 eiste alleen al in Noord-Brabant 256 mensenlevens
en inundeerde 45.000 hectaren grond.
De buitendijk tussen Bergen op Zoom en Geertruidenberg telde 63 door-
braken, terwijl ook diverse binnen- en slaper dijken doorgebroken waren.
Als gevolg hiervan kwamen al spoedig een aantal waterschaps- en gemeente-
bestuurders in West-Brabant op ini t iat ief van de dijkgraaf van het heem-
raadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet bij elkaar, om na te
gaan op welke wijze een herhaling van zo'n ramp voorkomen kon worden.
Als resultaat van deze bijeenkomst werd door de bijeengekomen water-
schappen en gemeenten een adres gericht aan het provinciaal bestuur van
Noord-Brabant, waarbij er op aangedrongen werd de concentratie van het
iijksbeheer in één lichaam te bevorderen, in welk lichaam dan ook de
achterliggende polders betrokken zouden behoren te worden.

Op 27 mei 1953 stelde Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan de
Provinciale Staten van Noord-Brabant voor om ter verdediging tegen het
zeewater en het water van de grote rivieren aan de west- en oostgrens van
de provincie Noord-Brabant een waterschap op te richten, het hoogheem-
raadschap de Brabantse Bandijk.

Op de Statenzitting van 14 j u l i 1953 werd het oprichtingsreglement
vastgesteld, bij besluit van 9 november 1953 werd daarop koninklijke
goedkeuring verkregen.
Het goedgekeurde reglement werd op 2 december 1953 in het Provinciaal
blad nr. 70 opgenomen.
Het reglement van 1953 moest gezien worden als een voorlopig reglement,
waarin de beginselen voor de definitieve inrichting waren neergelegd.

De taak van het hoogheemraadschap zou bestaan uit:
a. Het beheer en onderhoud van buiten- binnen- en slaperdijken in zijn

gebied, alsmede alles wat het water kerend vermogen van de dijken zou
kunnen bevorderen.

b. Het beheer en onderhoud van daarop gelegen openbare wegen en kunst-
werken voorzover niet tot de taak van anderen behorend.

Verder werd er onder meer bepaald:
- Als belanghebbend gebied werd aangemerkt het gehele gebied dat water-

overlast zou ondervinden als de buitendijken van Bergen op Zoom tot
aan Geertruidenberg er niet zouden zijn (± 61500 ha).

- Omslag van kosten over en vertegenwoordiging in het bestuur van de in-
liggende waterschappen en gemeenten.

- De dijkszorg bleef voorlopig bij de vroegere dijkbeheerders; het voor-
lopige dagelijkse bestuur had in feite geen andere taak dan de voorbe-
reiding van de definitieve inrichting van het hoogheemraadschap met in-
achtname van genoemde beginselen.

- In de overgangsbepalingen werd tevens bepaald dat er geen waterschaps-
lasten mochte worden geheven en er geen werken mochten worden uitge-
voerd.
Het voorlopig reglement werd twee maal ingrijpend gewijzigd wat een
uitbreiding en een verzwaring van de taken van het dagelijks bestuur
tengevolge had.

1) Zie inventarisnr. 59
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De stormvloed van 1954 deed het Provinciaal Bestuur er toe besluiten,
na overleg gepleegd te hebben met het bestuur van het hoogheemraadschap,
om de gehele verantwoordelijkheid voor dijkbewaking en dijkverdediging
bij het voorlopig bestuur te leggen.
De nodige reglementswijziging kwam tot stand bij Statenbesluit van
3 augustus 1955.
Bij Statenbesluit van 24 ju l i 19 56, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
van 18 oktober 1956 werd het voorlopig reglement aangevuld met de be-
voegdheid van het voorlopige dagelijks bestuur om dijkverbeteringswerken
ter hand te nemen (Provinciaal blad 19 56, nr. 56).
Dit in verband met de voorwaarde van rijkswaterstaat dat het dijksbeheer
in handen van het hoogheemraadschap moest zijn alvorens zij (rijkswater-
staat) met verbetering van de buitenwaterkeringen in het kader van het
Zwakke Plaatsen Plan zou gaan beginnen.

Het definitieve reglement werd voorbereid door de Inrichtingscommis-
sie en de Klassificatiecommissie.
Bij Statenbesluit van 24 oktober 1956 werd het definitieve reglement
vastgesteld.
De koninklijke goedkeuring verwierf het op 15 ju l i 1957, de afkondiging
vond plaats op 28 augustus 1957 in het Provinciaal blad no. 47.

Bestuur en commissies uit het bestuur.

Voorlopig_dageli.2ks

Ingevolge het oprichtingsreglement van 1953 had het voorlopige dagelijks
bestuur bestaande uit een voorzitter en 10 leden, tot taak alle bestuurs-
bevoegdheden uit te oefenen tot dat in de definitieve bestuurssamenstel-
ling zou zijn voorzien.
28 december 1953 vond de installatievergadering plaats. De heer C.J.
Jansen werd voorzitter van het éérste hoogheemraadschap in Noord-Brabant.
In eerste instantie hield het bestuur zich bezig met de voorbereiding
van het definitieve reglement en van de legger.
Later kwamen daar taken als dijkbewaking en -verdediging en de zorg voor
dijkverbeteringswerken b i j .
Op 28 januari 1954 besloot het bestuur tot instelling van een drietal
commissies en een "Bureau";
- de "Commissie Inrichting" met als taak het ontwerpen van een regle-

mentswijziging ten aanzien van de inrichting van het bestuur.
Op voorstel van genoemde commissie werd op 17 maart 1953 een subcom-
missie Dijkbewaking ingesteld door het voorlopig bestuur, welke als
taak kreeg de inrichting van de dijkbewaking voor te bereiden;

- de "Leggercommissie" met als taak het opmaken van een ontwerp van een
regeling voor wat betreft overgang aan het hoogheemraadschap van eigen-
dommen, rechten enz. met betrekking tot waterkeringen;

- de "Klassificatiecommissie", met als taak het opstellen van een ont-
werp van een klassificatie ten behoeve van de omslagheffing;

- het "Bureau", met als taak afdoening van de dagelijkse gang van zaken.

Verenigde Vergadering.

In de verenigde vergadering hadden zitt ing de afgevaardigden van de be-
trokken waterschappen en gemeenten en de leden van het college van dijk-
graaf en hoogheemraden (laatstgenoemden hadden alleen een adviserende
s t em).

1) Zie inventarisnr. 62
2) Zie inventarisnr. 6 9
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Na vaststelling van het definitieve reglement vond de benoeming van de

afgevaardigden plaats.
Op 16 november 1957,vond de constituerende bijeenkomst plaats in het

stadhuis te Breda.

College van di2kgraaf_en_hoogheemraden-

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden, benoemd door de Kroon,
kwam voor de eerste maal bijeen op 17 ju l i 1958.
Nadat de dijkgraaf C.Th.J. de Wit op 4 september 19 59 was beëdigd, werd
op 9 september de eerste vergadering gehouden.
Ook uit dit college werden diverse commissies gevormd om:
- de "Commissie ter bestudering en voorbereiding van de omslagheffing

tot verhaal achterstand, welke de onderhoudsplichtige waterschappen
op 31 januari 1953 hadden";

- de "Commissie ter voorbereiding van een herziening voor de laste n-

heffing";
- de "Keurcommissie", die onder meer als taak had het vaststellen van

een keur op gebruik van waterkeringen en het nemen van maatregelen
ter bevordering van de kwaliteit van de grasmat.

F inancië n/wat ers chaps la st en_.

In beginsel werden de kosten van het heemraadschap (bestuurskosten,
kosten dijkbewaking en -verdediging) gefinancieerd door middel van kas-
geldleningen van de provincie.
Het voorlopige dagelijks bestuur mocht volgens het oprichtingsreglement
geen aanslagen opleggen. Er verliepen vier jaren voordat het hoogheemraad-
schap zijn definitieve status kreeg en daarmee ook de bevoegdheid water-
schapslasten te gaan heffen.
De financieringsschuld was inmiddels opgelopen tot ƒ 565.000, .
Tevens speelde een rol dat bij de oprichting van het hoogheemraadschap aan
de onderhoudsplichtige waterschappen de toezegging was gedaan dat alle
kosten gemaakt door genoemde waterschappen na de stormramp van 1953
ten aanzien van dijkverbeteringen te zijner tijd door het hoogheemraad-
schap zouden worden vergoed (artikel 83 voorlopig reglement).
Dit naar aanleiding van het feit dat bij de oprichting het gevaar
dreigde dat verbetering van zeedijken door de betreffende waterschappen
zou stagneren in het vooruitzicht van de toekomstige overname door het
hoogheemraadschap.

De eerste aanslagen water schap slas ten werden opgelegd over het jaar
1957. In eerste instantie werden de waterschappen omslagplichtig verklaard,
terwijl niet in water schap sverb and gelegen eigendommen rechtstreeks werden
aangeslagen.
Bij reglementswijziging van 1958 werd de omslagplicht van de waterschappen
vervangen door een aanslag van de eigendommen, rechtstreeks geheven door
het hoogheemraadschap.

En bijzondere omslag werd ingevoerd, volgens welke op de onderhouds-
plichtige kustwaterschappen zou worden verhaald, de achterstand welke
deze waterschappen op 31 januari 1953 hadden met betrekking tot de door
het provinciaal bestuur wenselijk geachte toestand van de buitendijk.
De omslag werd geregeld bij besluit van de verenigde vergadering van
20 december 1961, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
op 5 september 1962, nr. 955.

1) Zie inventarisnr. 28.
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Het hoogheemraadschap kwam onder grote financiële drukste staan, toen de
Hoge Raad bij arrest van 25 januari 1963 (Bandijk arrest) besliste dat
een gemeende als zodanig tégen haar wil niet kan worden verplicht tot
uitgaven anders dan uit kracht van een wet in formele zin, derhalve niet
krachtens een door Provinciale Staten onder goedkeuring van de Kroon
vastgesteld waters chaps reglement.
Op grond hiervan is er over 1963 en volgende jaren geen aanslag opge-
legd aan betreffende gemeenten.
De financiële consequenties voor het hoogheemraadschap waren tweeërlei:
- Derving jaarli jks omslag ad ƒ 25.000,—.
- Door gemeenten betaalde aanslagen over de jaren 1975-1962, totaal

ƒ 1.115.000,— moesten worden terugbetaald.

Huisvesting.
Aanvankelijk was de bestuurszetel met het secretariaat ondergebracht
in het stadhuis van Steenbergen, terwijl de technische dienst werd ge-
voerd door het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden.
In de loop van 1959 legde het bestuur de hand op een groot herenhuis
in de gemeente Steenbergen, dat na een ingrijpende verbouwing geschikt
was als bestuurszetel en ruimte bood voor het secretariaat en een
bureau voor een eigen technische dienst.
Op 12 mei 1960 werd het nieuwe hoogheemraadschapshuis officieel in
gebruik genomen, waarbij onder meer de commissaris der koningin,
mr.dr. Kortmann aanwezig was.

Concentratie/Incorporatie.
Reeds op 22 november 1968 werd door C.Th.J. de Wit, dijkgraaf van het
hoogheemraadschap in de verenigde vergadering een rede gehouden over
concentratie van waterschappen.
Hij memoreerde onder meer aan het interimrapport betreffende reorgani-
satie van waterschappen in westelijk Noord-Brabant uitgebracht door een
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ingestelde werkgroep.
Het standpunt van Noord-Brabant kwam erop neer dat de drie overkoepelende
(hoog-)heemraadschappen, de Mark en Dintel, de Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet en de Brabantse Bandijk geconcentreerd zouden worden
en dat er voor de af va lw at er taak een afzonderlijk zuiveringsschap zou
worden opgericht.
Provinciale Staten echter was voorstander van de oprichting van één
waterschap in westelijk Noord-Brabant, waarin opgenomen de taken van
de bestaande overkoepelende waterschappen, alsmede de zuiver in gs taak.
Uiteindelijk werd op 16 januari 1970 (Provinciaal blad nr. 46) het
waterschap West-Brabant opgericht en begon men aan de voorbereiding
van de incorporatie van de drie genoemde (hoog-)heemraadschappen in
het waterschap "West-Brabant".

Ten bate van de opbouw van het nieuwe waterschap West-Brabant werden
al in een vroeg stadium diensten ingeschakeld van de drie (hoog-)heem-
raadschappen. 2}
Provinciale Staten besloten 19 juni 1976 (Provinciaal blad nr. 217)
- Opgeheven werden het waterschap Hoogheemraadschap de Brabantse Ban-

dijk, het waterschap Heemraadschap Mark en Dintel, het waterschap
Heemraadschap van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, het

1) Zie inventarisnr. 290
2) Zie inventarisnrs. 74-77
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waterschap de Geertruidapolder, onder gelijktijdige intrekking van
de betreffende bijzondere reglementen.

- De naam van het bij hun besluit van 16 januari 1970 opgerichte water-
schap "West-Brabant" te wijzigen in Hoogheemraadschap West-Brabant,
onder gelijktijdige intrekking van het bijzonder reglement voor het
waterschap West-Brabant.

- Voor het Hoogheemraadschap West-Brabant vast te stellen het bijzonder
reglement, waarin onder meer werd bepaald dat alle eigendommen, rechten,
schulden, lasten en verplichtingen van de opgeheven waterschappen
krachtens dit besluit overgaan op het genoemd hoogheemraadschap zonder
dat daarvoor een akte werd vereist .

- Te bepalen dat inwerkingtreding van het besluit zal geschieden op en
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te bepalen t i jdst ip en door
afkondiging in het Provinciaal blad bekend te maken (Besluit Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant d. d. 17 november 1976 inzake inwerking-
treding Besluit Provinciale Staten van d.d. 19 juni 1976 op d.d.
1 januari 1977).
In de laatste verenigde vergadering (30e) op d.d. 13 december 1976

werd uitvoerig stilgestaan bij de op handen zijnde incorporatie, met
ingang van d.d. 1 januari 1977, door onder meer de voorzitter van ge-
noemde vergadering de heer C.Th.J. de Wit en door de waarnemend water-
graaf van het waterschap West-Brabant de heer W.J.L.J. Merkx.

Taak van het hoogheemraadschap.
De taak van het in 1953 opgerichte hoogheemraadschap omvatte:
- Beheer en onderhoud van buiten-, binnen-, en slaperdijken in zijn ge-

bied, alsmede alles wat het water kerend vermogen van de dijken zou
kunnen bevorderen.

- Beheer en onderhoud van daarop gelegen openbare wegen en kunstwerken
voorzover niet tot de taak van anderen behorend.

Het herstel van de stormvloedschade van 31 januari/1 februari 1953
en de in het kader daarvan uitgevoerde verhogingen van de buitendijk
werden op kosten van en door het rijk uitgevoerd.

In het kader van de Deltawerken werd door de directie Deltawerken
Noord een plan opgesteld tot verbetering van Zwakke Plaatsen in de
hoofdwat er kering van westelijk Noord-Brabant.

Daar de uitvoering van het zogenaamde Zwakke Plaatsen Plan te lang op
zich l ie t wachten, drong het voorlopig Dagelijks Bestuur bij de minister
van Verkeer en Waterstaat aan op spoedige realisering van het plan.
De minister antwoordde dat voorshands, zolang het hoogheemraadschap
de bevoegdheid miste zelf tot uitvoering dijksverbeteringswerken over
te gaan, rijkswaterstaat de noodzakelijke werken zou uitvoeren en voor-
financieren.
In dit kader werden de bestekken R.W.S. 203 en 210 uitgevoerd.

Daar de onderhoudsplicht ten aanzien van de buitendijk na de oprich-
ting van het hoogheemraadschap (voorlopig) nog bij de diverse kustwater-
schappen en gemeenten berustte, werden tevens door genoemde instanties
verbeteringswerken in het kader van Zwakke Plaatsen Plan uitgevoerd.

1) Zie inventarisnr. 1967.
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De kosten van deze verbeteringswerken, uitgevoerd na 31 januari 1953,
werden door het hoogheemraadschap overgenomen. (Besluit verenigde ver-
gadering van 20 december 1961, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant op 5 september 1962).
Op 24 ju l i 19 56 viel het Statenbesluit dat het voorlopig bestuur de
bevoegdheid kreeg zélf dijksverbeteringswerken ter hand te nemen.
Het beheer en onderhoud van de waterkering werd al spoedig van de be-
treffende kustwat er schappen en kust gemeentes overgenomen c.q. geregeld.
De eerste dijkspercelen werden in 1956 door het voorlopig dagelijks
bestuur ten behoeve van een goed beheer en onderhoud waterkeringen, c.q.
ten behoeve van uitvoering dijksverbeteringswerken, aangekocht.
Meerdere aankopen volgden spoedig, tevens huurde het hoogheemraadschap
dijkspercelen of werden door derden ter beschikking gesteld of in ge-
bruik gegeven.
Tevens werden dijkspercelen aan derden verhuurd, verpacht of ingebruik-
gegeven ten behoeve van goede verpleging van de grasmat door middel van
beweiding met vee.
- Dijkbewaking en -verdediging.
Op 3 januari 1955 werd door het hoogheemraadschap, naar aanleiding van
de stormvloed van 23 december 1954 een vergadering belegd met de dijk-
graven van de kustwat er schappen en de burgemeesters van de kustgemeenten,
teneinde -indien men daar behoefte aan had- als coördinerend orgaan op
te treden bij de dijkbewaking voor het betrokken gebied.
Kort daarna, op 15 februari 1955 werd er een vergadering belegd met
onder meer leden van het provinciaal bestuur, de commissaris van de
koningin, vertegenwoordigers van de provinciale waterstaat, vertegen-
woordigers van betrokken waterschappen en gemeenten en het hoogheem-
raadschap.
Dit overleg resulteerde in het Statenbesluit van 3 augustus 1955, goed-
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1955, waarbij bij regle-
mentswijziging de zorg voor de dijkbewaking in handen van het hoogheem-
raadschap werd gelegd.
Voor het stormseizoen 1955-1956 kon het gecoördineerde en gecentrali-
seerde dijkbewakingsapparaat al functioneren, daar het hoogheemraadschap
al vroeg met de organisatie was begonnen.

Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking.

Naar aanleiding van de brief van 17 februari 1954 van de registrator van
de Unie van Waterschapbonden besloot het voorlopig dagelijks bestuur van
het hoogheemraadschap om met ingang van 1 januari 1954 toe te treden tot
de afdeling registratuur van de Unie.
Genoemde afdeling registratuur gaf adviezen ten aanzien van inrichting
van het archief en ten aanzien van eventuele vernietiging van archief-
bescheiden.
Dit alles had tot gevolg dat het archief ingericht werd volgens het
decimaal registratuurstelsel en de stukken zaaksgewijs geordend werden
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met behulp van de Code voor archieven van Waterschappen uitgegeven door
de Unie van Waterschapsbonden.
De samenvoeging van diensten van het hoogheemraadschap en het waterschap
West-Brabant had tot gevolg dat het lidmaatschap met ingang van 1 januari
1974 werd opgezegd.
Daar het bestuur het van groot belang achtte, dat waardevolle archieven
van waterschappen in het westelijke deel van Noord-Brabant deskundig
beheerd en geordend werden, begon het in 1960 besprekingen met de be-
sturen van de heemraadschappen Mark en Dintel en Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet inzake de oprichting van een gemeenschappelijk archivariaat
c.q. aansluiting bij een bestaand streekarchivariaat.
Deze besprekingen resulteerden in de toetreding van de drie voornoemde
waterschappen tot het "Gemeenschappelijk Archivariaat Nassau-Brabant".
De dienstverlening van het archivariaat ging 1 jul i 1963 in.
Gedurende de periode 1964-1970 werden in opdracht van het hoogheemraad-
schap verscheidene archieven van waterschappen, welke voor de oprichting
van het hoogheemraadschap een waterkerende taak in West-brabant hadden, door
archivarissen van het Streekarchivariaat-Nassau-Brabant geïnventariseerd.
Het archief van het hoogheemraadschap bevond zich in de jaren 1953-1959
in het stadhuis te Steenbergen, waar ook het bestuur en het secretariaat
was ondergebracht. De technische dienst werd toen nog gevoerd door het
Technische Bureau van de Unie van Waterschapsbonden.
In de loop van 1960 verhuisde het archief naar het nieuwe heemraadschaps-
huis gelegen aan de Westdam 1 te Steenbergen.
In verband met samenvoeging diensten van het heemraadschap met het water-
schap West-Brabant werd het archief in de loop van 1973 overgebracht
naar het waterschap West-Brabant te Breda.

Ver §2* woord in^_yan_de_bew^rking._

Het door mij geselecteerde en geïnventariseerde archief omvat de periode
vanaf de oprichting in 1953 tot 1 januari 1977, de datum waarop de in-
corporatie van het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk in het hoog-
heemraadschap West-Brabant een feit was geworden.
Over het algemeen maakte het archief een verzorgde en complete indruk
op mij .
Ik trof enkele dozen aan, waarin zich archiefbescheiden bevonden die nog
niet verwerkt waren.
In eerste instantie heb ik deze stukken verwerkt en de aanwezige dossier-
inventaris aangevuld.
Aan vernietiging bleek nog vrijwel niets gedaan te zijn.
Selectie en inventarisatie heb ik uitgevoerd volgend de geldende richt-
lijnen.
Voor de vernietiging heb ik gebruik gemaakt van de l i j s t van voor ver-
nietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven van de organen
van waterschappen dagtekende na 1850,
Na selectie en inventarisatie bleek dat er slechts enkele dossiers uit
het archief ontbraken.
Het archief had voor selectie en inventarisatie een omvang van ± 44
meter. Na vernietiging bleef er van het oorspronkelijke aantal meters
± 18,5 meter over.
De lijsten met vernietigde en op termijn te vernietigen stukken zijn
als bijlagen bij de inventaris gevoegd.
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De indeling van de l i j s t met vernietigde stukken is uitgevoerd met
behulp van de code uitgegeven door de Unie van Waterschapsbonden.
De inventaris is ingedeeld in (sub)rubrieken. Binnen de (sub)rubrieken
heb ik een chronologische ordening toegepast, behoudens enkele ru-
brieken die alfabetisch geordend zijn (o.m. verkoop, huur en ingebruik-
name, verhuur en ingebruikgeving).
Persoonsdossiers van personeelsleden welke na de incorporatie in dienst
kwamen van het hoogheemraadschap West-Brabant, zijn overgebracht naar
het archief van dat genoemd hoogheemraadschap en zijn niet in de
inventaris opgenomen.
Waar het zaken betrof die doorliepen in de periode na de incorporatie
c.q. opheffing, heb ik verwijzingen c.q. kopieën opgenomen in het
ar ch ie f.

Breda, 5 januari 1989.
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Inven ta r i s .

I . Stukken_van_algemene_aard_^

1 Verslag over het hoogheemraadschap over de periode 1953-1963,
met geleidebrief en verzendl i j s t ,
IOCA 3 stukken

2-26 Notulen en bijlagen der vergaderingen van het (voorlopig)
Dagelijks Bestuur,
1953-1976. 6 omslagen

19 delen

2
•3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1953/
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

1954

(deel)
"
i i

i i

it

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23-24
25-26

1966 (deel)
1967
1968 "
1969 "
1970 "
1971
197 2
1973
1974 "
1975 (2 delen)
1976

27 Notulen van de vergaderingen van het "Bureau" van het hoog-
heemraadschap,
1954 1 omslag

N.B.: Zie ook inventar isnr . 436.

28-58 Notulen en bijlagen der vergaderingen van de Verenigde
Vergadering,
1957-1976. 31 omslagen

28 1957
29-33 1958
34 1959
35-37 1960
38-39 1961
40 1962
41 1963
42-43 1964
44 1965
45 1966

I I . Stukken be t ref fend e_b i j zond er e_onderwerpen_.

A. Organisa t ie .

46
47
48
49
50
51
52
53-54
55-57
58

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
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Ontstaan en inr icht ing.

59 Stukken betreffende oprichting van het hoogheemraadschap
en vasts tel l ing van het voorlopige bijzonder reglement,
(Provinciaal blad 1953, nr. 70),
1953. 1 omslag

60 Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor inrichting
van het hoogheemraadschap,
1954-1956. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 270-274, 326-328.

61 Stukken betreffende bepaling grenzen van het grondgebied en
verdeling in d i s t r ic ten ,
1954-1970. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 270-274.

6*. Stukken betreffende wijziging van het voorlopige bijzonder
reglement,
(Provinciaal blad 1955 nr. 67 en 1959 nr. 56),
1955-1956. 1 omslag

63-70 Stukken betreffende herziening van het voorlopig bijzonder
reglement c.q. vasts tel l ing en wijziging van het definit ief
bijzonder reglement,
1955-1975. 8 omslagen

63 Voorbereiding, 1955.
64 Bezwaarschriften, 1956.
65-66 Terv is ie legging en nader overleg, 1956 (2 omslagen).
6 7 Behandeling door Provinciale Staten, 1956.
68 Toepassing, 1958.
69-70 Reglement met wijzigingen, 1957-1975 (2 omslagen).

71 Stukken betreffende verlening van een wapen aan het hoog-
heemraadschap,
Koninklijk Besluit d.d. 02.03.1957, nr. 8,
1956-1957. 1 omslag

Concentratie, incorporatie en opheffing.

72 Stukken betreffende bepaling standpunt ten aanzien van een
door het bestuur van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet
op te richten commissie inzake concentratie waterschappen,
in verband met eventuele samenvoeging heemraadschap Mark en
Dintel met genoemd heemraadschap,
1960. 1 omslag

73 Rapporten van de Provinciale Commissie inzake reorganisatie
waterschappen in westelijk Noord-Brabant en van de Commissie
voor Waterschapszaken en Waterbeheersing inzake reorganisatie
waterschappen,
1968-1970. 1 omslag
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7 4-78 Stukken betreffende incorpora t ie van de (hoog-heemraad-
schappen Mark en Din t e l , Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet en de Brabantse Bandijk in het waterschap West-Brabant,
1968-1976. ^ omslagen

74-77 Opheffing van de waterschappen de Brabantse Bandijk,
Mark en Dintel , de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet en de Geertruidapolder en oprichting van het
waterschap "hoogheemraadschap" West-Brabant,
1968-1976 (4 omslagen).

78 Samenvoeging diensten van de (hoog-)heemraadschappen
met die van het waterschap West-Brabant,
1971-1976.

N.B.: Zie ook inventar i snr . 438.

79 Rapport van de studiecommissie waterschappen "Diepdelvers-
rapport" en nota van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
inzake in r i ch t ing , d o e l s t e l l i n g en taken van waterschappen
in Noord-Brabant,
1969-1975.

N.B.: Zie Ook inven ta r i sn r . 443.

80 Circula i re inzake l a a t s t e bijeenkomst voor opheffing van het
waterschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet en het
hoogheemraadschap,
1976.

Eigendom.

N.B.: Zie ook inven ta r i sn r s . 331-337.

* Algemeen.

81 Notariële akten inzake aankoop en ru i l ing van onroerend

goed,
1956-1968.

82 Stukken betreffende verlening machtiging door het algemeen
bestuur aan het dagel i jks bestuur ten aanzien van het aan-
kopen, rui len e. d. van te r re inen ten behoeve van verbe te r ings-
werken aan de Bandijk,
(beslui t d.d. 19.08.1959) ,
1957-1959.

83 Staat houdende opgaaf eigendommen per gemeente (met kadas t ra le

aanduiding),
ia AA 1 stuk

c.196b
* Aankoop en regeling schadevergoeding.

N.B.: Zie ook inven ta r i sn r s . 81, 126, 149 en 1989.
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84 Stukken betreffende aankoop van beschadigde opstallen met
ondergrond c. q. uitkering gelden aan water snoods lachtof f ers
1953, uit fonds beschikbaar gesteld door Provinciale Staten
van Noord-Brabant, tevens afkoop erfpachtrechten,
Notariële akten d.d. 23.01/16.04/15.09.1956 en 16.05,1957,
1955-1958. 1 omslag

85-94 Stukken betreffende aankoop van dijkspercelen c.q. regeling
van schadevergoeding aan pachters ten behoeve van uitvoering
dijksverbeteringswerken,
1955-1970. 10 omslagen

N.B.: Geordend op chronologische volgorde van de bestekken.
N.B.: Zie ook inventarisnrs. 1989 e.v.

85 Ten behoeve van bestek R.W.S. 203, verbetering noor-
delijk deel van de Eendrachtspolder, van diverse
personen, percelen onder de gemeente Nieuw-Vossemeer,
Notariële akten d.d. 02.10/15.11.1956, 05.01/10.01/
11.02/15.02/28.11/12.12.1957, 25.06.1959, 05.02.1960,
1955-19 59.

86 Ten behoeve van bestek R.W.S. 210, verbetering dijkvak
Tholensebrug-Bergen op Zoom, van de gemeente Tholen
percelen onder de gemeente Halsteren,
Notariële akte d.d. 08.01.1962,
1957-1961.

87 Ten behoeve van bestek H. B.B. 1. verbetering dijkvak
Fort de Hel-Fort Sabina, van diverse personen percelen
onder de gemeenten Fijnaart en Nieuw-Vossemeer,
Notariële akten d.d. 12.12.1957,
1957-1961.

88-89 Ten behoeve van bestek H.B.B. 2. verbetering dijkvak
Nieuw-Vossemeer-Slaakdam, van diverse personen percelen
onder de gemeenten Nieuw-Vossemeer, Fijnaart en Steen-
bergen,
Notariële akten d.d. 25.10/11.12.1958, 23.04/20.05/
12.06.1959,
1957-1963. 2 omslagen

90-91 Ten behoeve van bestek H.B.B.3., dijksverbetering
nabij Tholensebrug, van de gemeente Tholen en diverse
personen percelen onder de gemeenten Halsteren (het
zogenaamde Hoornwerk) en Nieuw-Vossemeer,
Notariële akten d.d. 10.02/23.02/26.03/25.05.1960,
1958-1967. 2 omslagen

9 2 Ten behoeve van bestek H.B.B.4., verbetering dijk-
vak Sabina-Henri ca po ld er, van diverse personen per-
celen onder de gemeenten Fijnaart en Willemstad,
Notariële akte d.d. 29.11.1960 (2x),
1959-1963.
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93 Ten behoeve van bestek H.B.B.6., verbetering dijkvak
Lage Zwaluwe, van E. Vanacker te Lage Zwaluwe en de
Staat, percelen onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
Notariële akte d.d. 19.12.1963 en d. d. 18.12.1964,
1959-1969.

94 Ten behoeve van bestek H.B.B.8. , verhoging en ver-
zwaring Groene Dijk, van diverse personen percelen
onder de gemeente Halsteren; tevens vestiging op-
stal recht ,
Notariële akte d.d. 27.05/09.12.1966 en d.d. 16.03.1967,
1964-1969.

95-101 Stukken betreffende aankoop van dijkspercelen, c. q. regeling
van schadevergoeding aan pachters, ten behoeve van onderhoud
dijken,
1956-1976. 7 omslagen

95 Waterschap de Polders van Halsteren, percelen gelegen
tussen Bergen op Zoom en het Fort Maurits,
Notariële akte d.d. 06.07.1962,
1956-1962.

96 J. Leyten te Klundert en T. Korporaal te Sliedrecht,
percelen gelegen tussen de gemeente Klundert en
Willemstad,
(Notariële akte niet aangetroffen),
1959-1960.

97 Staat (Domeinen), de Amerdijken gelegen onder de gemeen-
ten Geertruidenberg, Hooge en Lage Zwaluwe en Made en
Drinmelen,
Notariële akte d.d. 16.01. en 19.03 1969,
1960-1970 (1988).

98 P.A. Maris, percelen gelegen in de Sabina Henricapolder
onder de gemeente Fijnaart,
Besluit 1961, nr. 2772. (Notariële akte niet aangetroffen),
1961-1962.

9 9 Gemeente Made en Drimnelen, de nieuwe aangelegde buiten-
dijk gelegen nabij jachthaven onder de gemeente Made en
Drimmelen,
Notariële akte d.d. 03.08.1973,
1965-1973.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 931 (l.nr.27) en 183.

100 Provincie Noord-Brabant, percelen gelegen onder de ge-
meente Willemstad,
Notariële akte d.d. 21.01.1975,
1973-1975.
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101 Staat (Domeinen), percelen gelegen tussen Roode Vaart
en Moerdijk onder de gemeente Klundert,
Notariële akte d.d. 04.09.1975,
1974-1976.

- Stukken betreffende aankoop van het pand Westdam 1 te Steen-
bergen van de gemeente Steenbergen en betreffende ru i l i ng
grond nabij genoemd pand met de gemeente Steenbergen,
Notariële akte d.d. 12.05.1959 en 07.11.1960,
1958-1960.

N.B,: Zie inventar isnr . 332.

102-103 Correspondentie met de gemeente Bergen op Zoom en eigenaren
c.q. gebruikers ten aanzien van aankoop gronden welke na
de water snoodsramp 1953 door r i jkswaters taa t ten behoeve
van hers te l dijken in beslag zijn genomen en ten aanzien
van regeling vergoeding gebruikers inzake geleden bed r i j f s -
schade,
1959-1965. 2 omslagen

102 Correspondentie met de gemeente Bergen op Zoom
1959-1965.

103 Correspondentie met eigenaren c.q. gebruikers,
1960-1965.

104 Stukken betreffende aankoop van percelen grond gelegen
in de Theodoruspolder onder de gemeente Bergen op Zoom,
van gravin M. L.J.A. Chambrure Cuypers en betreffende
verkoop van genoemde percelen aan de gemeente Bergen op Zoom,
Notariële akte d.d. 03.03.1964,
1960-1964. 1 omslag

105-106 Stukken betreffende aankoop van opstallen met ondergrond
ten behoeve van de dijkverdediging,
1960-1974. 2 omslagen

105 A. Boontjes te Willemstad, d i jks te r re in met zand-
opslag gelegen nabij Bovensluis onder de gemeente
Willemstad,
Notariële akte d.d. 16.10.1964,
1960-1964.

106 Gebroeders Polak te Lage Zwaluwe, d i jks te r re in met
schuur gelegen nabij haven te Lage Zwaluwe,
Notariële akte d.d. 16.05.1974,
1973-1974.

107 Stukken betreffende aankoop percelen grond met opstal len
gelegen onder de gemeente Willemstad van J. Rijndorp te
Willemstad in kader van anovering dijksgebouwen,
Notariële akte d.d. 09.01.1968,
1965-1968. 1 omslag
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Stukken betreffende het verzoek van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant om een bijdrage in de kosten van aankoop
en sloop van panden in de gemeente Standdaarbuiten in ver-
band met belang voor de waterkering,
1967. 1 omslag

Grondaankopen, niet doorgegaan:

N.B.: Zie archief hoogheemraadschap West-Brabant voor:
Stukken betreffende plan tot aankoop voormalige ver-
tingswerken (Oost- en Westbeer) te Willemstad van de
Staat, (.07.351.14)
1974-1978.

1^, Stukken betreffende plan tot aankoop terrein, ten behoeve
van aanleg tweede waterkering tussen Blauwe Sluis en Galte,
van de Staat,

1964-1977. • ' 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnr. 1975.

* Verkoop. (Alfabetisch geordend op naam).

N.B.: Zie archief hoogheemraadschap West-Brabant voor:
Stukken betreffende verkoop van dijksterrein gelegen
onder de gemeente Nieuw-Vossemeer aan het waterschap
de Polders van Nieuw-Vossemeer,
1963-1982.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 123, 126, 137.

- Stukken betreffende aankoop van percelen grond gelegen in
de Theodoruspolder onder de gemeente Bergen op Zoom van
gravin M.L.J.A. Chambrure Cuypers en betreffende verkoop
van genoemde percelen aan de gemeente Bergen op Zoom,
Notariële akte d.d. 03.03.1964,
1960-1964.

N.B. : Zie inventarisnr. 104.

110 Dossier inzake verkoop van grond gelegen onder de gemeente
Made en Drimmelen aan A. van Diepstaten te Drimmelen,
Besluit d.d. 04.04.1975, Besluit G.S. van N.Br. nr. 144216,
1974-1975. 1 omslag

Dossier inzake verkoop van het waterschapshuis te Steen-
bergen aan mevr. P.M. van Dommelen te Schiedam,
Besluit d.d. 09.12.1974, Besluit G.S. van N.Br. nr. 42214,
1973-1975. 1 omslag
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N.B.: Zie inventar isnr . 336.

111 Dossiers inzake verkoop van grond gelegen onder de gemeente
Fijnaart en Heijningen aan de gemeente Fijnaart en Heijningen,
Besluiten d.d. 22.11.1968 en 01.12.1969, Besluit G.S. van
N.Br. n rs . 18939 en 114961,
1969-1970. 1 omslag

112 Dossier inzake verkoop van grond gelegen onder de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe aan de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe
Besluit d.d. 08.06.1964, Besluit G.S. van N.Br. nr . 94879,
1964-1971. 1 omslag

113 Dossiers inzake verkoop van grond gelegen onder de gemeente
Nieuw-Vossemeer aan A. van Meel te Nieuw-Vossemeer,
Besluit d.d. 18.12.1962 en d.d. 15.07 1970, Besluit G.S. van
N.Br. nr . 44 682 en 119058,
1962-1971. 1 omslag

1- -115 Stukken betreffende verkoop en overdracht erfpachtsrecht
van gronden gelegen onder de gemeente Nieuw-Vossemeer aan
de gemeente Nieuw-Vossemeer,
1964-1978. — 2 omslagen

114 Verkoop van de a f r i t naar de korenmolen Assumburg,
Besluit d.d. 18.12.1964, Besluit G.S. van N.Br.
nr . 15388,
1964-1965.

115 Verkoop en overdracht erfpachtsrecht van gronden
nabij de Vossemeersedijk,
Besluit d.d. 08.12.1975, Besluit G.S. van N.Br.
n r . 147867,
1968-1978.

116-118 Dossiers inzake verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat
te Breda,
1969-1978. 3 omslagen

116 Percelen gelegen onder de gemeente Fijnaart en
Heijningen,
Besluit d.d. 01.12.1969, Besluit G.S. van N.Br.
nr . 114963,
1969-1970.

117 Percelen gelegen onder de gemeente Nieuw-Vossemeer,
Besluit d. .d 09.12.1974, Besluit G.S. van N.Br.
nr . 142561,
1970-1978.

118 Percelen gelegen nabij de Moerdijkbrug onder de ge-
meente Hooge en Lage Zwaluwe,
Besluit d.d. 04.04.1975, Besluit G.S. van N.Br.
n r . 144214,
1975.
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* Ruiling (alfabetisch geordend op naam).

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 81 en 82.

119-120 Stukken betreffende ruil ing van gronden gelegen onder de
gemeente Bergen op Zoom met de gemeente Bergen op Zoom,
1965-1976. . . 2 omslagen

119 Besluit d.d. 17.12.1965, Besluit G.S. van N.Br.
nr . 51660 (ingetrokken). Besluit d.d. 19.12.1966.
Besluit G.S. van N.Br. nr. 86 516,
Notariële akte d.d. 29.03.1967,
1965-1972.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 337.

120 Besluit d.d. 17.12.1973, Besluit G.S. van N.Br.
nr. 139502, Notariële akte d.d. 13.12.1974,
1973-1976.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 614.

121 Stukken betreffende ruiling van gronden gelegen onder de
gemeente Steenbergen met de Centrale Suiker Maatschappij te
Steenbergen en vestiging recht van opstal,
Besluit d.d. 24.04.1967, Besluit G.S. van N.Br. nr. 97775,
Notariële akte d.d. 20.09.1967,
1967. 1 omslag

122 Stukken betreffende ruil ing van waterleidingen met en
betreffende overdracht om niet (wijziging tenaamstelling)
van percelen grond gelegen onder de gemeente Halsteren
aan de gemeente Halsteren,
Besluit d.d. 20.12.1961, Besluit G.S. van N.Br. nr. 12706,
Geen notariële akte opgemaakt,
1961-1969. 1 omslag

1' Stukken betreffende verkoop aan en ruil ing met Rijkswater-
staat van gronden gelegen onder de gemeente Halsteren ten
behoeve van aanleg Schelde-Rijnverbinding,
Besluit d.d. 22.11.1968, Besluit G.S. van N.Br. nr. 18813
(ingetrokken) ,
1966-1975. 1 omslag

N.B.: Zie ook het archief van het hoogheemraadschap West-
Brabant voor: Stukken betreffende grondruil met de
Staat (Dienst der Domeinen),
1986-1987.

- Stukken betreffende aankoop van het pand Westdam 1 te Steen-
bergen van de gemeente Steenbergen en betreffende rui l ing
van grond nabij genoemd pand met de gemeente Steenbergen,
Notariële akte d.d. 12.05 en d.d. 07.11.1960,
1958-1960.
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N.B.: Zie inventarisnr . 332.

* Overdracht om nie t .

N.B.: Zie ook inventar isnr . 122.

124 Stukken betreffende overdracht om niet van ondergrond s lu i s ,
gelegen aan gat de Ham in de Amerdijk onder de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, door inspecteur der Domeinen aan het
waterschap "Amerkant en Zonzeel" ten behoeve van de water-
beheersing en aan het hoogheemraadschap,
1961-1965. 1 omslag

* Uitgifte in erfpacht en regeling schadevergoeding.

N.B.: Zie ook inventar isnrs . 84 en 115.

125 Dossiers inzake overname, u i tg i f te en verlenging erfpachts-
recht betreffende de percelen grond gelegen onder de gemeen-
ten Halsteren, Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert, Nieuw-Vosse-
meer en Steenbergen, met notar ië le akten en re t ro-ac ta ,
Notariële akten d.d. 28.08.1967, 30.07.1974, 09.12.1976,
(1935)1960-1977. 1 omslag

126 Stukken betreffende ui tkering schadevergoeding door Rijks-
waterstaat ten gevolge van aangebrachte schade aan in
eigendom van het hoogheemraadschap toebehorende percelen
welke in erfpacht aan oesterkwekers zijn uitgegeven,
1968-1974. 1 omslag

N.B.: Zie archief hoogheemraadschap West-Brabant voor:
Stukken betreffende verkoop oesterputten nabij Oude
Tholenseweg te Halsteren aan de gemeente Tholen,
1985-

* Vestiging recht van ops ta l .

N.B.: Zie ook inventar isnrs . 94, 121, 129, 331.

127-128 Stukken betreffende vestiging recht van opstal ten behoeve

van st icht ing dijksmagazijnen,
1959-1978. 2 o

12 7 Percelen grond gelegen onder de gemeenten Dinteloord,
Nieuw-Vossemeer en Steenbergen,
Besluit d.d. 18.12.1962,
Notariële akte d.d. 04.10.1963 2x,
1959-1978.

128 Perceel grond gelegen onder de gemeente Nieuw-Vossemeer,
1971.
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* Verlening pr ivaa t rechte l i jke vergunningen.

N.B.: Zie ook inventar isnrs . 331, 906 en 2005.

129 Stukken betreffende verlenging van een pr ivaat rechte l i jke ver-
gunning ten behoeve van de gemeente Made en Drimmelen en het
waterschap de Emiliapolder door inspecteur der Domeinen te
's-Hertogenbosch, ten aanzien van het hebben van een pers-
leiding; tevens een opgaaf van door Domeinen verleende ver-
gunningen,
1961-1963. 1 omslag

Dossier inzake verlening van een pr ivaatrechtel i jke vergun-
ning aan Waterleidingmaatschappij N.W. Brabant naar aan-
leiding van intrekking van de ontheffing voor het leggen
van een leiding in de waterkering nabij keersluis gelegen
onder de gemeente Lage Zwaluwe, (akte d.d. ...07.1975)
1965. * °™slag

131 Dossier inzake verlening van een pr ivaat rechter l i jke ver-
gunning aan de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe voor het
gebruik van de buitendijk van de Heense Polder,
(akte d.d. 20.08.1970),
1970 1 omslag

N.B.: Zie ook inventar isnrs . 912.

132 Dossier inzake verlening van een pr ivaatrechtel i jke ver-
gunning aan de Nederlandse Spoorwegen voor het gebruik van
de buitenwat er kering gelegen nabij spoorbrug over het
Hollands Diep onder Moerdijk ten behoeve van het aanleggen
van een opr i t ,
(akte d.d. 10.09.1971),
1970-1971. ^ omslag

133 Dossier inzake verlening van een pr ivaat rechter l i jke ver-
gunning aan het industr ie schap Moerdijk voor het gebruik
van di jks terre in gelegen nabij verkeersbrug over het
Hollands Diep onder Moerdijk, ten behoeve van het aan-
leggen van een stampoorlijn,
(akte d.d. 22.10.1974), 1 omslag
1972-1974.

* Huur en ingebruikneming van gronden en opstallen
(alfabetische geordend).

134 Stukken betreffende huur van d i jks tere in , gelegen tussen
Kraayendijk en Fort Sabina onder de gemeente Fijnaart van de
rentmeester van de Aanwassen onder Fijnaart , ten behoeve
van beheer en onderhoud dijk,
1959-1960. 1 omslag
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135 Stukken betreffende huur van d i jks te r re in , gedeelte van
de Sabina Henricabuitenpolder onder de gemeente Fijnaart
van de rentmeester der Aanwassen onder Fijnaart en de
gemeente Fi jnaar t , ten behoeve van beheer en onder-
houd dijk,
1959-1970. 1 omslag

- Stukken betreffende verlening toestemming door de ge-
meente Bergen op Zoom ten aanzien van het gebruik van
de winterberging in de Theodorushaven en betreffende
het beschikbaar s te l len door de gemeente van glooiings-
materiaal ,
1970.

N.B. Zie inventar isnr . 2173.

136 Stukken betreffende huur van grond en gebouwen, in eigen-
dom van Dienst der Domeinen te Breda, van de pachters
C. Crezee en J. Snijder te Klundert, ten behoeve van de
dijkbewaking, c. q. plaatsing en gebruik als dijksmagazijnen,
1961-1970. 1 omslag

137-141 Stukken betreffende ter beschikkingsstelling van di jks-
terreinen door Dienst der Domeinen te Breda ten behoeve
van beheer en onderhoud dijk,
1956-19 78. 5 omslagen

13 7 Percelen onder de gemeente Klundert nabij haven
Noordschans, nabij s lu is Eoode Vaart, en in het ge-
bied van het voormalig waterschap Niervaart, tevens
percelen de el uitmaken de van de Buitendijk Oost,
1956-1967.

138 Percelen onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe ,
nabij haven Lage-Zwaluwe en het oude gemaal van de
n i eu we Zw al uwe Po ld er,
1958-1962.

139 Percelen onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
ten westen van verkeersbrug over Hollands Diep, en
langs de Kwistgeldpolder;
percelen onder de gemeente Steenbergen, gedeelte
Zeedijk tussen rijksweg St. Philipsland en Steen-
bergen,
percelen onder de gemeente Klundert langs de Kwist-
geldpolder,
1959-1978.

140 Percelen onder de gemeente Made en Drimmelen, tussen
de havens Lage Zwaluwe en Drimmelen (Amerkant),
1961-1967.

141 Percelen onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe ten
zuid-oosten van de spoorbrug over het Hollands Diep,
1964-1965.
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1 4 /

143

144

145

146-147

148

Stukken betreffende beschikbaarstelling van percelen
griend en r ie t nabij het Hollands Diep door Dienst der
Domeinen te Goes ten behoeve van beheer en onderhoud dijk
en betreffende schadeloosstelling door Tebodin naar aan-
leiding van gebruik grond voor de aanleg van een pijp-
leiding,
1957-1958.

Stukken betreffende huur van dijksterrein, gedeelte Stoof-
dijk onder de gemeente Fijnaart van de gemeente Fijnaart
ten behoeve van beheer en onderhoud dijk,
1967.

N.B. : Zie ook inventarisnr. 135.

Stukken betreffende ingebruikgeving van dijksterrein nabij
industrieterrein Moerdijk door het Industrieschap Moerdijk
ten behoeve van beheer en onderhoud dijk,
1969-1972.

Stukken betreffende huur van opslagruimte (schuur) gelegen
nabij het Bovensas van het heemraadschap Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet ten behoeve van dijkbewaking,
1976.

- Stukken betreffende huur van grond en gebouwen, in eigen-
dom van Dienst der Domeinen te Breda, van de pachters
C Crezée en J. Snijder te Klundert ten behoeve van dijk-
bewaking, c.q. plaatsing en gebruik als dijksmagazijn,
1961-1970.

N. B.: Zie inventarisnr. 136.

Stukken betreffende beschikbaarstelling van dijksterreinen
door waterschap de Striene ten behoeve van beheer en onder-
houd dijk,
1959-1972.

146 Percelen onder de gemeente Willemstad, tussen
Tonnenkreek en Bovensluis,
1959-1972.

147 Percelen onder de gemeente Fijnaart, nabij Helwijk
(fort de Hel),
1967-1968.

* Ingebruikgeving, verhuur, verpachting van gronden en
regeling schadevergoeding (alfabetisch geordend op naam

N.B. Zie ook inventarisnrs. 84 en 565.

Stukken betreffende vaststelling en naleving voorwaarden
voor ingebruikgeving van dijksterrein,
1956-1976.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

3 stukken

2 omslagen

1 omslag
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14s Stukken betreffende uitkering schadevergoeding aan
pachters en gebruikers van buitendijken naar aanleiding
van beperking beweiding, c.q. naleving beweidingsvoor-
schriften ten behoeve van goed functioneren van de
waterkering,
Besluit d. d. 19.12.1976,
1956-19 76. 1 omslag

N.B.: Zie voor schadevergoeding aan eigenaren en ge-
bruikers c.q. pachters ook: inventarisnr. 1989

150 Stukken betreffende verpachting van een perceel grond
onder de gemeente Made en Drimmelen aan A. van Beek
te Hooge en Lage Zwaluwe,
1963-1974. 1 omslag

151 Stukken betreffende ingebruikgeving van percelen grond
onder de gemeente Halsteren, aan C.A.M. Bovée te Halsteren
en betreffende gedeeltelijke ontbinding van de overeen-
komst met C.A.M. Bovëe ten behoeve van ingebruikgeving
grond aan rijkswaterstaat voor aanleg Schelde-Rijnverbin-
ding,
1963-1972. 1 omslag

152 Stukken betreffende verpachtig van een gedeelte van de
Amerdijk onder de gemeente Made en Drimmelen aan H.A.A.
van Dongen te Made en Drimmelen,
1969-1974. 1 omslag

153 Stukken betreffende ingebruikgeving van percelen grond
nabij indust r ie terre in Moerdijk onder de gemeente Klundert
aan I.C. Endepoel te Fijnaart en betreffende ontbinding
van de overeenkomst met I.C. Endepoel in verband met uit
te voeren werkzaamheden door Projectbureau Leidingstraten,
1961-1975. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnr. 137.

I J , Stukken betreffende ingebruikgeving van een gedeelte van
de buitenwaterkering tussen Tonnenkreek en Noordschans
aan N.A. van Est te Klundert,
1970-1976. 1 omslag

155 Stukken betreffende ingebruikgeving van een dijksterrein
langs Heerenpolder aan S. Heynen te Nieuw-Vossemeer,
1967-1975. 1 omslag

156 Stukken betreffende verhuring van een dijksterrein nabij
buitenhaven Lage Zwaluwe ten behoeve van aanleg weg, aan
de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
1962-1967. 1 omslag

N.B. Zie ook inventarisnrs. 112.



- 26 -

157 Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden nabij
het gemaal en de haven Moerdijk aan P. Knapen te Wagen-

16J Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden onder

de ge
1964.

158 Stukken betreffende ingebruikgeving van een gedeelte van
de Zeedijk of Buitendijk van de Eoyale Polder aan

C. Langeweg te Moerdijk, omslag
1962-1974.

159 Stukken betreffende ingebruikgeving van een gedeelte van
de Zeedijk of Buitendijk van de Royale Polder aan
L. Langeweg te Moerdijk en betreffende rui l ing van pacht
van dijkspercelen, via de Dienst der Domeinen te Breda,
tussen L. Langeweg en gebr. Polak te Lage Zwaluwe,

1963-1975. *

N.B.: Zie ook inventarisnr . 166.

16u Stukken betreffende ingebruikgeving van een gedeelte van
het dijkvak tussen Bovensluis en Tonnenkreek aan

161 Stukken betreffende ontbinding overeenkomt ten aanzien
van ingebruikgeving gronden onder de gemeente Nieuw-
Vossemeer, met A.Th, van Meel te Nieuw-Vossemeer in ver-
band met uitvoering werkzaamheden door Rijkswaterstaat
en betreffende ingebruikgeving gedeelte buitendijk langs
de Eendracht onder Halsteren en Nieuw-Vossemeer aan

Th.van Meel,
1961-1968. 1

162 Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden onder de
gemeente Fi jnaart aan gebr. Moerland te Heijningen,
(vervallen), , ,
1961-19 69. 1 <""***•

de gemeente Dinteloord aan W. de Neeve, te De Heen,
° 1 omslag

164 Stukken betreffende verhuring van gronden onder de ge-
meente Geertruidenberg ten behoeve van raccordement Donge
centrale aan Provinciale Noordbrabantse E l e c t r i c i t e i t s -
maatschappij (P.N.E.M.). te 's-Hertogenbosch,
1969-1975. 1

165-166 Stukken betreffende ingebruikgeving en verpachting van
gronden onder de gemeenten Hooge en Lage Zwaluwe en
Made en Drimmelen aan de gebr. Polak te Hooge en Lage

Zwaluwe, .,
1962. ^ omslagen

N.B.: Zie ook inventarisnr. 159.
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lt>. Stukken betreffende ontbinding overeenkomst met M.Poot
te Nieuw-Vossemeer inzake ingebruikgeving van gronden
onder de gemeente Nieuw-Vossemeer en Steenbergen in
verband met aanleg Schelde-Rijnverbinding door Rijks-
waterstaat en betreffende ingebruikgeving buitendijk
langs de Heerepolder onder de gemeente Nieuw-Vossemeer
aan M. Poot,
1954-1976 (1984). 1 omslag

168 Stukken betreffende ingebruikgeving gronden nabij nieuwe
jachthaven te Drimmelen en haven Amercentrale (gedeelte
Dongekade), aan A.G. en W.J.G. Prinse te Geertruidenberg,
1964-1970. 1 omslag

169 Stukken betreffende ingebruikgeving grond onder de gemeente
Fijnaart aan A. v.d. Ree te Fijnaart,
1961-1971. 1 omslag

l"'" Stukken betreffende ingebruikgeving gronden onder de ge-
meente Halsteren (zuidelijke gedeelte Hoornwerk) aan
A. van Riet te Halsteren en betreffende ontbinding over-
eenkomst met A. v. Riet in verband met aanleg Schelde-
Rijnverbinding door Rijkswaterstaat,
1960-1975. 1 omslag

N.B.: Zie inventarisnrs. 123, 151, 161, 171, 167, 170
Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden aan
Rijkswat er staat ten behoeve van uitvoering van werken
(onder meer aanleg Schelde-Rijnverbinding.
1954-1976.

171 Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden onder de
gemeente Willemstad aan J. van Schilfsgaarden te Oude
Molen en A. Rhodens te Willemstad,
1974-1976.

172 Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden onder de
gemeente Made en Drimmelen aan J.Th. Smits te Made,
1963-1972. 1 omslag

173 Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden onder de
gemeente Steenbergen aan A. Verbeek te Steenbergen,
1969-1974. 1 omslag

174-175 Stukken betreffende verpachting van gronden, gedeelte
van de Amerdijk, onder de gemeente Made en Drimmelen
aan J.W. Verhoeve te Made,
1956-19 74. 2 omslagen

176 Stukken betreffende ingebruikgeving van gronden nabij
westelijke havendam en burgemeester Peterssluis onder
de gemeente Halsteren aan Th. de Zwart te Bergen op Zoom,
1961-1976. 1 omslag
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Verhuring .jachtrecht

177 Stukken betreffende advisering aan inspecteur der Domeinen
te 's-Hertogenbosch ten aanzien van (her-)verhuring jacht -
recht op percelen grond gelegen nabij de Amer onder de
gemeente Made en Drimmelen,
?960-1969. 1

178 Stukken betreffende verhuring van jachtrecht op en langs
de Amer, het Hollands Diep en het Volkerak onder de
gemeenten Dinteloord, Made en Drimmelen en Hooge en Lage
Zwaluwe,

1964-1975.

* Regeling beheer en onderhoud

N.B.: Zie ook inventar isnrs . 124, 545, 946, 1940 e.v.

1' 182 Stukken betreffende regeling overdracht beheer en onder-
houd van de buitendijken gelegen tussen Bergen op Zoom en
Geertruidenberg met waterschappen en gemeenten en het Rijk,
1955-1975. * omslagen

179 Buitendijken gelegen tussen Bergen op Zoom en Roode
Vaart en tussen Roode Vaart en Geertruidenberg,
1955-1969.

180 Buitendijken nabij Dintelsas , Roode Vaart en Geer-
truidenberg,
1960-1963.

181 Kwistgelddijk en gedeelte buitendijk nabij Roode

Vaart,
1960-1963.

182 Buitendijk langs Stadspolder en Geertruidapolder en
de ten behoeve van de aanleg van de Theodorushaven
omgelegde buitendijk van de gemeente Bergen op Zoom,
1963-1975.

N.B. Zie archief hoogheemraadschap West-Brabant voor:
Stukken betreffende overname in beheer en onderhoud
van de dijk langs het Schelde-Rijnkanaal bi j de Prins-
Hendrikpolder,
1975-1981.

183 Dossier inzake regeling beheer en onderhoud van (nieuw) d i jks-
t e r re in rondom jachthaven te Drimmelen met de gemeente Made
en Drimmelen,
1965-1966.
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Financiën.

184

185-20 9

210-233

* Algemeen.

Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van het
rapport van de interdepartementale werkgroep Waterschaps-
financiën en ten aanzien van aid-memoire van de Unie van
Waterschappen, ten behoeve van bepaling standpunt door
genoemde Unie op genoemd rapport,
1966-1967.

* Begroting en rekening.

Begrotingen,
1953-1977.

1 omslag

25 omslagen

185 1953-1954
186 1954-1955
187 1955-1956
188 1956-1957
189 1957-1958
190 1958
191 1959
192 1960
193 1961
194 1962
195 1963
196 1964
197 1965

Begroting swijz igingen,
1953-1976.

210 1953-1954
211 1954-1955
212 1955-1956
213 1956-1957
214 1957-1958
215 1958 (2e halfjaar)
216 1959
217 1960
218 1961
219 1962
220 196 3
221 1964

198 1966
199 1967
200 1968
201 1969
202 1970
203 1971
204 1972
205 1973
206 1974
207 1975
208 1976
209 1977 (N.B.: zie ook archief

Brabant).

24 omslagen

222 1965
223 1966
224 1967
225 1968
226 1969
227 1970
228 1971
229 1972
230 1973
231 1974
232 1975
233 1976

234-256 Rekeningen met bi j lagen,
1953-1976.

234 1954 (Ie half jaar) 246 1966
235 1954-1955 247 1967

23 omslagen
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236 1955-1956 248 1968
237 1956-1957 249 1969
238 1957-1958 250 1970

239 1959 251 1971
240 1960 252 1972
241 1961 253 1973
242 1962 254 1974
243 1963 255 1975
244 1964 256 1976
245 1965

* Beheer van gelden.

257 Machtiging aan het Technisch Bureau van de Unie van Water-
schapsbonden tot het doen van uitgaven ter uitvoering van
bestuursbeslui ten betreffende voorbereiding dijkbewaking e .d. ,
1955. 1 stuk

25o-267 Dossiers inzake geldleningen afgesloten bij de Nederlandse
Waterschapsbank en de Bank voor Nederlandse Gemeenten,
1957-1974. 10 omslagen

N.B. Bij opheffing van het hoogheemraadschap overgenomen
door het hoogheemraadschap West-Brabant.

258 Nederlandse Waterschapsbank ƒ 1.000.000, — ,
1957-1958.

259 Nederlandse Waterschapsbank ƒ 2.800.000,—
1959.

260 Bank voor Nederlandse Gemeenten ƒ 500.000,—,
1960.

261 Bank voor Nederlandse Gemeenten ƒ 500.000,—,
1962.

262 Nederlandse Waterschapsbank, ƒ 836.000,—
1968.

263 Nederlandse Waterschapsbank, ƒ 1.500.000,—,
1970.

264 Nederlandse Waterschapsbank, ƒ 1.000.000,—,
1971.

265 Nederlandse Waterschapsbank, ƒ 1.000.000,—,
1972-1973.

266 Nederlandse Waterschapsbank, ƒ 200.000,—,
1974.
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270

271
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267 Nederlandse Waterschapsbank, ƒ 700.000,—,
1974.

Besluiten tot het aangaan van geldleningen en het opnemen
van kasgeld,
1959-1976. 1 omslag

Stukken betreffende het beleggen van gelden bij de Neder-
landse Waterschapsbank,
1960-1975. 1 omslag

* Waters chaps la sten .

a. Klassificatie.

N.B. Zie ook inventarisnrs. 60 en 61.

Notulen van de vergaderingen van de Klassif icatie commissie,
1954-19 56. 1 omslag

Rapporten en verslagen inzake voorbereiding klassif icatie
(vaststelling van grenzen) ten behoeve van bestrijding
kosten ter zake van beheer en onderhoud waterkeringen, c.q.
vaststelling omslagheffing,
1954-1969. 1 omslag

Klassificatie van de bebouwingskernen Breda en Steenbergen,
1956-1969. 2 omslagen

27 2 Breda, besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
d.d. 11-01-1967, nr. 31875,
1956-1969.

273 Steenbergen, besluit Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant d.d. 10.12.1958, nr. 115520,
1958-1959.

Stukken betreffende de wijziging van hoogtelijnen en
grenslijn ten behoeve van wijziging klassificatie van
gronden voor de lastenheffing,
1958-1969. 1 omslag

N.B.: Kaarten zijn in verband met hun omvang afzonderlijk
opgeborgen.

b: Verhaal en afkoop waterschapslasten.

N.B.: Zie voor afkoop waterschapslasten c.q. ontpolderings-
vergoeding inventarisnrs. 770 en 946.
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27^ Stukken betreffende berekening van de percentuele achter-
stand van kustwat er schappen ten aanzien van achterstal l ige
kosten dijksverbeteringswerken tot d.d. 31.01.19 53 uitge-
voerd door het Technische Bureau van de Unie van Waterschap-
pen, met retro-acta (rapport Ruikens) ,
(19 28) 1954-1956. 1 omslag

276 Correspondentie met de betrokken kustwaterschappen en ge-
meenten inzake verhaal kosten achterstand dijkverbeterings-
werken tot d.d. 31.01.1953 en betreffende overname kosten
welke door betrokken waterschappen en gemeenten na d.d.
31.01.1953 zijn gemaakt voor verbetering van bij het hoog-
heemraadschap in beheer en onderhoud zijnde waterkeringen,
1956-1976. ^ omslag

277 Stukken betreffende totstandkoming besluitvorming van de
verenigde vergadering ten aanzien van regeling overname
schulden/kosten gemaakt door de betrokken waterschappen
vbor en na d.d. 31.01.1953 voor wat betreft verbetering
waterkeringen en ten aanzien van vaststell ing omslag-
heffing ten behoeve van verhaal kosten van dijkverbeterings-
werken,
1959-1962. 1 omslag

278 Bezwaarschriften van de betrokken waterschappen en gemeenten
ten aanzien van vaststel l ing omslagheffing ten behoeve van
verhaal kosten van dijkverbeteringswerken,
1960-1963. • • 1 omslag

c. Omslagadministratie.

279 Stukken betreffende inrichting van de gaard er boekhoud ing
c.q. opzet van de kadastrale organisatie,
1956-19 58. 1 omslag

280 Stukken betreffende schatting van de belastbare opbrengst
gebouwde openbare eigendommen welke voor de grondbelasting
onbelast zijn,
1962-1964. 1 omslag

281 Stukken betreffende uitvoering van het algemeen waterschaps-
reglement voor wat betreft regis trat ie stemgerechtigden, in-
richting gaarderboek en aanslagbiljet,
1962-1972. 1 omslag

282 Stukken betreffende samenwerking met het heemraadschap Mark
en Dintel ten aanzien van oppervlaktebepaling van ongenummerde,
ongebouwde eigendommen (o.m. wegen),
1963-1968. 1 omslag
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283-284 Stukken betreffende coördinatie en c e n t r a l i s a t i e van l a s t e n -
heffing en - invorder ing, c. q. totstandkoming van een gemeen-
schappelijke regel ing met waterschappen en gemeenten, inzake
mechanische adminis t ra t ie en centra le invordering,
1963-1976. 2 omslagen

283 1963-1965.
284 1975-1976.

285 Stukken betreffende uitvoering van leggerwerkzaamheden en
kosten berekening door St icht ing kadastrale en f inanciële
adminis t ra t ie (Kafi),
1970-1975. 1 omslag

d. Omslagheffing ( v a s t s t e l l i n g , bezwaar, wi jz ig ing) .

N.B.: Zie inven ta r i sn r s . 60, 270 en 2241.

28 Stukken betreffende verzet van gemeenten, c. q. gemeente

Breda tegen rechtsgeldigheid van de omslagplicht,
1958-1963. 6 omslagen

286-287 Verzet van belanghebbende gemeenten tegen rech ts -
geldigheid omslagplicht ing. a r t . 85 van het
reglement,
1958-1962 (2 omslagen).

288 Dagvaardiging van de gemeente Breda ten gevolge van
weigering beta l ing van de waterschapslasten over het
j a a r 1957,
Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda d.d.
10.01.1961,
1959-1961.

289 Hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissements-
rechtbank Breda van d.d. 10.01.1961,
Vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch d.d.
13.02.1962,
1961-1962.

290 Beroep in cassat ie b i j de Hoge Raad door de gemeente
Breda tegen vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch
d.d. 13.02.1962.
Arrest Hoge Raad (Bandijk a r res t ) d.d. 25.01.1963,
1962-1963.

291 Terugbetaling van door de gemeente Breda onverschuldig-
de betaalde aanslag in de waterschapslasten 1957 en
beta l ing proceskosten,
1962-1963.
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29/ Notulen van de vergadering van de Commissie Herziening
Lastenheffing,
1961. omslag

293 Stukken betreffende teruggave waterschapslasten 1957-
1962 aan waterschap de Houtse Polder op grond van ge-
wijzigd bijzonder reglement,
1963. 1 °

294 Stukken betreffende werkzaamheden van de Commissie ter
bestudering van de aanslagen gemeenten q.q. in de water -
schapslasten (Commissie de Wit) ingesteld door de Unie van
Waterschapsbonden,
1963-1964. 1

295-29 7 Correspondentie met diverse instanties ten aanzien van
(financiële) consequenties arrest Hoge Raad d.d. 25.03.1963,
c.q. teruggave van door gemeenten betaalde aanslagen als
zodanig naar aanleiding van vervallen van de omslagplicht,
1963-1973. 3 omslagen

N.B. Zie ook inventarisnrs. 290, 300 en 2241.

295 Correspondentie met gemeenten,
1963-1969.

296 Correspondentie met Rijk en Provincie,
1963-1973.

297 Correspondentie met de Unie van Waterschapsbonden,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en diverse water-
schappen,
1963-1973.

298 Stukken betreffende deelname, op in i t i a t i e f van G.S. van Noord-
Brabant, aan vorming studiegroep inzake het betrekken van
gebouwde eigendommen in de aanslag waterschapslasten,
1966-1970. . 1

299 Besluiten van de Verenigde Vergadering inzake vas ts te l l ing
omslag van kosten van het hoogheemraadschap,
1968-1970. 1 omslag

300 Stukken betreffende werkzaamheden van de Commissie herziening
Lastenheffing, ingesteld tijdens bespreking d. d. 07.06.1971
van de gedeputeerde i r . H.A. van Haaren met vertegenwoordi-
ging van de hoogheemraadschappen Brabantse Bandijk en het
Land van Heusden en Altena, in verband met Bandijkarrest,
1970-1974. 1 omslag

301 Stukken betreffende werkzaamheden van de werkgroepwijziging
Lastenheffing (dijk-) waterschappen,
1971-1972. 1 omslag



311
312
313
314
315
316
317
318

1968
1969
1970
1971
1972-1973 (omslag)
1974
1975
1976
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Uitoefening van de dienst .

* Archief/registratuur.

302 Stukken betreffende toetreding tot de afdeling regis t ra tuur
van de Unie van Waterschapsbonden en betreffende opzegging
lidmaatschap met ingang van 01.01.1974 in verband met
samenvoeging diensten van het hoogheemraadschap met die
van het waterschap West-Brabant, 1954-1974. 1 omslag

303-318 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken,
1954-1976. 1 omslag,

15 delen
303 1954-1960
304 1961
305 1962
306 1963
307 1964
308 1965
309 1966
310 1967

319 Stukken betreffende wijziging/aanvulling l i j s t houdende op-
gaaf van voor verniet iging in aanmerking komende stukken
ui t archieven van waterschappen en betreffende uitvoering a r t .
29 van de archiefwet inzake vas ts te l l ing archiefverordening,
1955-1974. 1 omslag

320 Stukken betreffende oprichting van, c. q. aansluiting bij
een Gemeenschappelijke Archivariaat ten behoeve van de
West-Brabantse Waterschappen,
1960-1963. 1 omslag

321-325 Stukken betreffende aanslui t ing bij en dienstverlening
door het Gemeenschappelijk Archivariaat Nassau Brabant,
1960-1975. 5 omslagen

321 Bijdrage dienstverlening,
1960-1975.

322 Rapporten en verslagen,
1964-1970.

323 Inventaris van het archief van de Polders van Nieuw-
Vossemeer, (gemaakt in opdracht van het hoogheemraad-
schap) ,
1964-1967.

324 Inventaris van het archief van het waterschap de Striene,
(gemaakt in opdracht van het hoogheemraadschap).
1964-1976,

325 Inventaris van het archief van de Emilia polder,
(gemaakt in opdracht van het hoogheemraadschap).
1967-1969,
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* Administratieve/technische dienst.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 78 en 440.

326-328 Stukken betreffende de interne organisatie c.q. verzorging
van de Administratieve en Technische dienst,
1954-1960. 3 omslagen

326 Voorbereiding, 1954-1958.

327 Verslagen, 1954-1958.

328 Overeenkomst met het Technisch bureau van de Unie van
Waterschapsbonden inzake verzorging, Technische Dienst
van het hoogheemraadschap,
1954-1960.

329 Stukken betreffende dienstverlening door het Centrum voor
Automatisering Breda-Tilburg (C.B.T.),
1972-1976. ' 1 omslag

330 Nota van de directeur van de algemene Technische Dienst
inzake re la t ie aantal dijkwerkers ten aanzien van ui t te
voeren werkzaamheden,
1975.

Gebouwen voor de dienst bestemd.

331 Stukken betreffende de bouw van dijksmagazijnen in diverse
gemeenten,
1955-1972. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 119, 127, 128.

332-336 Stukken betreffende aankoop, verbouwing en verkoop van
het waterschapshuis, gelegen Westdam 1 te Steenbergen,
1958-1975. 5 omslagen

N.B. : Zie ook 81 en 444.

332 Aankoop van het pand Westdam 1 te Steenbergen van de
gemeente Steenbergen en betreffende ruiling grond nabij
genoemd pand met de gemeente Steenbergen,
Notariële akte d.d. 12.05. en d.d. 07.11.1960,
1958-1960.

333-334 Verbouwing van het pand Westdam 1 tot kantoor met
woonruimte,
1959, (2 omslagen).

335 Uitbreiding van het waterschapshuis met dijksmagazijn
en administratieruimte,
1961.
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336 Verkoop van het waterschapshuis Westdam 1 te Steenbergen
aan mevr. P.M. van Dommelen te Schiedam,
Besluit d.d. 09.12.1974. Besluit G.S. van Noord-Brabant
n immer 42214,
1973-1975.

337 Stukken betreffende bouw, verhuur en verkoop van de dienst -
woning aan de van Gaverenlaan 27 te Steenbergen,
1959-1973. 1 omslag

Organen en functionarissen.
+ Verenigde vergadering.

338-39 9 Stukken betreffende benoeming van afgevaardigden en p l aa t s -
vervangende afgevaardigden voor de Verenigde Vergadering door
Gemeenten en waterschappen,
1957-1976. 62 omslagen

338-346 Gemeenten B-H.
347-354 Gemeenten K-R.
355-361 Gemeenten S-Z

362-370 Waterschappen A-G.
371-379 Waterschappen H.
380-385 Waterschappen K-N.
386-394 Waterschappen 0-S.
395-399 Waterschappen V-W.

400 Roosters van aftreding ten behoeve van de afgevaardigden
naar de Verenigde Vergadering,
1958-1971. 1 omslag

401 Stukken betreffende samenstelling van een commissie ten
behoeve van onderzoek geloofsbrieven van de afgevaardigden,
tevens kennisgevingen aan G.S. van Noord-Brabant inzake
benoeming afgevaardigden voor de Verenigde Vergadering,
1958-1976. 1 omslag

* Dagelijks bestuur.

402 Stukken betreffende benoeming voorlopig Dagelijks bestuur,
1953-1956. 1 omslag

403 Stukken betreffende vas t s te l l ing c. q. wijziging bezoldiging
dijkgraaf en hoogheemraden,
1954-19 76. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventar isnr . 432.

404-430 Stukken betreffende aanbevelingen, (her-)benoeming en ont-
slag c.q. overlijden van hoogheemraden,
1957-1978. 27 omslagen



- 38 -

431

432

433

434

N.B. Zie voor pensioen hoogheemraden ook het archief van
het hoogheemraadschap West-Brabant*.

1958.

1975.
1957-1972.
1963-1965.
1961-1967.
1957-1964.
1957-1973.
1960-1967.
1974.
1964-1967.
1958-1965.
1957-1964.
1958-1963
1966-1975.
1957-1975.
1967-1973.
1962-1975.
1973.
1967-1976.
1975.
1963-1976.
1966-1976.
1958-1967.
1967-1974.
1970-1975.
1965-1970.
1957-1964.

Dossier inzake (aanbeveling) benoeming C.Th.J. de Wit to t dijk-
graaf van het heemraadschap,
1958-1971.

N.B.: Zie voor "Pensioen" archief van het heemraadschap West-
Brabant.

Verordening regelende vergoeding van r e i s - en verbl i j fkosten
van het (voorlopig) Dagelijks Bestuur, de sec re ta r i s en de
leden van commissies, met wijzigingen,
1958-1976.

N.B.: Zie ook inventar isnr . 403.

Stukken betreffende afscheid van R.W. Jansen dijkgraaf en
voorzi t ter van het voorlopige dagelijks bestuur,
1959-1960.

Rooster van aftreding ten behoeve van dijkgraaf en hoogheem-
raden, met wijzigingen,
1959-1974.

404

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

Algemeen

G.E.
L.C.
A.J.
H.J.
A.J.

A. Biggelaar,
M. Brooymans,
F.W.F.U. Crul,
A. Damen,
M. Elkhuizen,

C. den Engelse,
R.M.
C A .
A.C.

A.A. Geuljans,
van Hooft,

,P. Jongenelen,
J . Kluitenaar,
C.N.
A.J,
L.J,
R.H,
F.H,
J.M.
A.H
C. 1
A.C
J . A
J.M
C . J
A.G
C . J
H.E
C. '

,M. Kortmann,
. Kroon,
.M. van der Laar,
. Lievens*,
.S.M. Looyen*,
. van Meer,
. Munters,
Slelemans*,
. J . Nooren,
. J . Nooren*,
. Oostdijk*,
. Po t te r s ,
. Prinse,
. Tr ompe rs ,
• M. Schaminée,
Vlak,

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag
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435 Stukken betreffende vaststelling Uitkerings- en Pensioen-
verordening Dijkgraaf en Hoogheemraden,
Besluit d.d. 18.12.1972, Besluit G.S. van Noord-Brabant
nummer 132491,
1970-1973. 1 omslag

* Commissies uit het dagelijks bestuur.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 292, 499, 501.

436 Brief van de commissaris van de koningin in de provincie
Noord-Brabant inzake instelling commissies en aanwijzing
"bureau" welke belast zal worden met het voeren van be-
sprekingen met andere (over he ids-) l i c hamen,
1954. 1 stuk

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 27, 60, 270, 2209.

* Sec ret ar is-penningmeester, waterbouwkundige.

437 Stukken betreffende bezoldiging voorlopige secretaris-
penningmee st er,
1956-1958. 1 omslag

438 Stukken betreffende vervulling, c.q. waarneming functie
van secretaris-penningmeester,
1958-1976. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnr. 78.

439 Stukken betreffende uitkering van een toelage ten behoeve
van de sec ret ar is-ontvang er en de waterbouwkundige,
1960-1963. 1 omslag

440 Stukken betreffende benoeming en regeling re is- en verblijf-
kosten van het hoofd van de Technische Dienst,
1961-1967. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 439 en 469.

* Unie van Waterschappen.

441 Stukken betreffende (re-)organisatie en werkzaamheden van de
Unie van Waterschapsbonden,
1955-1972. 1 omslag

442 Dossier inzake opzegging lidmaatschap van de Unie van Water-
schappen in verband met incorporatie in het Hoogheemraadschap
West-Brabant,
1977. 1 omslag
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443

444

44 3

446-46 7

* Noord-Brabantse Waterschapsbond.

Stukken betreffende toetreding tot en deelname aan de Noord-
Brabantse Waterschapsbond en betreffende standpuntbepaling
van de bond ten aanzien van de rede van de voorzitter van de
Diepdelverscommissie, de heer Kranenburg over het water-
schapsbestek gehouden d.d. 06.12.1972,
1955-1973.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 79.

Representatie .

Stukken betreffende officiële ingebruikneming hoogheemraad-
schapshuis d.d. 12.05.1960, c.q. opening door de commissaris
van de koningin in de provincie Noord-Brabant, mr.dr.C.
Kortman,
1960.

Stukken betreffende herdenking van de watersnoodramp 1953
(Sint Ignatiusvloed) d.d. 01.02.1963 te Steenbergen,
1963.

Personeel.

N.B.: Zie voor stukken betreffende personeelsleden, die na
de incorporatie in dienst zijn getreden bij het hoog-
heemraadschap West-Brabant, het archief van genoemd
heemraadschap.

* Persoonsdossiers.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

Persoonsdossiers (alfabetisch gerangschikt),
1954-19,76. ^ •

Aarden,
Agtmaal,

22 omslagen

446 A. j !
447 C.C.
448 E.W.E. Bergman,
449 A.P. de Caluwe
450 C.J. de Ca luwe
451 M.P.J.F. Canters,
452 P. Cools,
453 D.J. van Eek,
454 L. de Gou,
455 P.J.C. Gijselynck,
456 J. Jansen,
457 G.P.H. Jaspers,
458 W. Kievit,
459 A.U.F, de Klerk,
460 I.J.M. Koenraadt,
461 C.J. Kortsmit,
462 P.A. van Leest,
463 E.D.J.C, van Loenhout,
464 W.G. Smits,
465 J.M. Visser,

1959-1972\
1967-1971. -P*
1960-1962..
1967-1972..
1959-1967.
1971-1974.
1959-1973.
1960-1971-N.B.
1953-1965.
1959-1971.

ij ^

Zie ook in
ventarisnr 469. ?rf b

1958-1976.
1960-1963.
1961-19 68 _
1968-1972^
1959-1972.
1954-1964,
1961-19 68.-
1959-1965^
1970-1972..

5 02?

2 O© J



- 41 -

466 A. van der Zanden, 1960-1967 "'p>^PPMÏ-ifl ^ <";-,'f' 'M "''*ï>s>
467 A. de Zeeuw, 1959-1971 N.B.: Zie ook in-*

ventarisnrs.
440 en 46 9.

468 In- en uittreeberichten, als bedoeld in art ikel B10 van
de Algemene Burgerlijke Pensioenwet, van los personeel,
1959-1971. 1 omslag

* Ambtelijke bevoegheid.

469 Stukken betreffende aanstelling van A. de Zeeuw en D.J.
van Eek als onbezoldigd ambtenaar van de Rijkspolitie
ten behoeve van uitvoering dijkbewaking,
1961-1967. 1 omslag

* Bezoldiging/toelagen.

47 Stukken betreffende vaststelling, c. q. wijziging bezoldi-
gingsverordening ,
1958-1977. 1 omslag

471 Stukken betreffende functieanalyse dijkwerkers ten behoeve
van hogere inschaling, c. q. verlening toelage op grond van
dienstjaren,
1966-1972. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnr. 470.

* Verzekering van personeel.

47 2 Stukken betreffende aans lu i t ing bij de Bedrijfsvereniging
voor Overheidsdiensten,
1954-19 60. 1 omslag

473 Stukken betreffende v a s t s t e l l i n g , c.q. wijziging verordening
Ziektekostenvoorziening wa t er schap samb ten aren en betreffende
v a s t s t e l l i n g verhaa Is premie ,
1959-1967. 1 omslag

474-475 Stukken betreffende toetreding tot en beëindiging van
Ziektekostenverz eker ingen,
1959-1968. 2 omslagen

474 Bureau Collectieve Ziektekostenverzekering, overeen-
komst d.d. 28/31.08.1959, beëindigd m.i .v . 22.2.1968,
1959-1968.

475 Interprovincia le Ziektekostenregeling ( I .Z .R . ) , deelname
m.i .v. 01.07.1968,
1965-1968.
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47b Stukken betreffende toetreding tot de Centrale Risicobank
te Amsterdam i.v.m. afsluiting vrijwill ige ongevallen-
verzekering en betreffende beëindiging verzekering naar aan-
leiding van l iquidat ie bank t .g .v . invoering Wet op de Arbeids
ongeschiktheid (W.A.O.),
1959-1970.

* Premiespaarregeling.

477 Stukken betreffende vaststel l ing c. q. wijziging premiespaar-



- 43 -

478

479-484

485

486-487

488-492

493

494

B. TAAKUITOEFENING.

Algemeen.

* Bestemmingsplannen.

N.B.: Zie ook inven ta r i sn r . 509.

Stukken betreffende overleg met de gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe betreffende herziening u i tb re id ingsp lan , c .q. aan-
wijzinggebied bui tenwaterker ing, a ls r e c r e a t i e t e r r e i n en in-
dustriegebied ,
1962. 1 omslag

Stukken betreffende de behandeling van ontwerp-bestemmings-
plannen,
1968-1976. 6 omslagen
479-483 Industrieterrein Moerdijk, 1968-1976.
484 Kwistgeldpolder, 1975-1976.

* Ruil ver ka ve ling en.

Stukken betreffende de ontwikkeling van rui1verkavelings-
plannen in het gebied van het hoogheemraadschap,
1956-1964. 1 omslag

Stukken betreffende de ruilverkaveling Westland;
1955-19 66. 2 omslagen

486 Algemeen.
1955-1966.

487 Plan van wegen en waterlopen en toewijzing eigendom,
Besluit G.S. van Noord-Brabant 1964, nr. 75365,
1964.

Stukken betreffende de ruilverkaveling "Amerkant",
1958-1974. 5 omslagen
488 Algemeen, 1958-1964.
489 Aanleg slaperdijk tussen Hoornhilsedijk en Nieuwe

Zwaluwse Polderdijk, 1960-1964.
490 Beplantingsplan Drimmelse Dijk, 19 65.
491 Definitief plan van wegen en waterlopen, 1966-1974.
492 Landschapsplan Ie gedeelte, 1967-1969.

Stukken betreffende tot standkoming ruilverkavelingsover-
eenkomst "Heerenpolder", gelegen in de gemeente Nieuw-
Vossemeer,
Besluit d.d. 12.05.1960, goedgekeurd door G.S. van Noord-
Brabant d.d. 1960, nr. 57716,
1959-1963. 1 omslag

Stukken betreffende ruilverkaveling "Haagse Beemden", c.q.
vaststell ing plan van toedeling wegen en waterlopen en
toewijzing eigendom en beheer,
Besluit G.S. van Noord-Brabant d.d. 1968, nr. 17773b,
1963-1973. 1 omslag
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49^ Stukken betreffende standpuntbepaling t . a .v . ruilverkave-
ling Zonzeel,
1971-1976. 1 omslag

496 Stukken betreffende standpuntbepaling t . a .v . ruilverkave-
ling Willemstad,
1971-1976. 1 °*slag

497 Stukken betreffende standpuntbepaling t . a .v . concept-plan
van wegen en waterlopen voor de ruilverkaveling Kruisland-
Wouw,
1976. ^ omslag

Toezicht waterkeringen.

* Reglement waterkeringen.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 559.

49o Stukken betreffende vervanging van het reglement op de
waterkeringen in Noord-Brabant 1905 door een nieuw reglement
op de waterkeringen d.d. 28.01.1976,
1973-1976. 1 omslag

* Keur of Politieverordening op het dijksbeheer.

499 Notulen en bijlagen der vergaderingen van de commissie Keur,
ingesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden
ter voorbereiding vasts te l l ing van de Keur op het gebruik
van de wat er kering en,
1962-1969. 1 omslag

500 Stukken betreffende totstandkoming en vasts te l l ing Keur of
Politieverordening op het dijksbeheer,
Besluiten 1964, nr. 1869 en 1974, nr. 2013. 1 omslag
1964-1974.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 2240.

* Legger waterkeringen.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 60, 529, 2179.

501 Stukken betreffende voorbereiding en totstandkoming ontwerp-
legger betreffende de buiten-, slaper- en binnendijken, tevens
notulen van de vergaderingen van de Leggercommissie,
1954-1955. 1 omslag

502-507 Stukken betreffende vasts te l l ing legger waterkeringen,
1955-19 68. ^ omslagen,

1 pak
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502 Deel I , buitendijk Bergen op Zoom - Roode Vaart,
Besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nr.
113717,
1958-1959.

503 Deel I I , buitendijk Roode Vaart-Geertruidenberg,
Besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nr.
50445,
1959-1960.

504 Deel I I I , slaperdijken, Besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant 1961, nr. 93343,
1959-1966.

505 Binnendijken, nrs. 120-127, Besluit Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant 1968, nr. 12980,
1960-1968.

506 Buitendijken nrs. 1-31, Besluit Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant 1965, nr. 3585 7, onder intrekking
van besluiten nrs. 113717 en 50445,
1965.

N.B. Zie ook inventarisnrs. 502 en 503.

507 Slaperdijken, nrs. 65-119, 108a en 110a, Besluiten Gede-
puteerde Staten van Noord-Brabant 1967, nr. 1170,
1968, nr. 14036 en 16780,
1967-1968.

508 Besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot in-
trekking van besluiten van inliggende waterschappen ten be-
hoeve van plaatsing water keringen op leggers van het hoog-
heemraadschap,
1968-1974. 1 omslag

509-510 Stukken betreffende wijziging/uitbreiding legger water-
keringen i.v.m. uitvoering bestenmingsplaimen c. q. rui l -
verkavelingen,
1968-1976. 2 omslagen

509 Bestemmingsplan kom Zevenbergen (saneringsplan-
Centrum 1968,
1968-1971.

510 Ruilverkaveling Zonzeel,
1976.

511 Stukken betreffende het vervaardigen van kaarten door het
ingenieursbureau Oranjewoud ten behoeve van uitbreiding en
wijziging legger benodigd t .g. v. uitgevoerde dijkwerken
en wijziging van het reglement,
1973-1977. 1 omslag



- 46 -

512-514 Tekeningen t .b .v . legger waterkeringen,
1975-1976. 3 «^slagen

512 Leurse Haven, 1973-1975.
513 Laakse Vaart, 1976.
514 Kibbel Vaart, 1976.

* Ontgrondingen.

515 Stukken betreffende advisering aan Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant ten aanzien van te verlenen onthef-
fingen ingevolge de ontgrondingsverordening,
1963-1971. 1 omslag

516 Stukken betreffende standpuntbepaling door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant ten aanzien van het verbinden van
voorwaarden aan te verlenen ontheffingen in kader van de
ontgrondingsverordening,
1968-1969. 1 omslag

* Werken van of ten behoeve van derden,

a. Advisering.

517 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van ont-
heffingverlening door het waterschap de Royale Polder inzake
uitvoering werken in de Brèdase Polder door Rijkswaterstaat,
1953. 1 omslag

518 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van door-
graving Zuidzeedijk ten behoeve van reconstructie provin-
ciale weg Dinteloord-Steenbergen, met retro-acta, 1948 en 1953,
1953-1955.

519 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van onthef-
fingverlening door het waterschap Niervaert ten behoeve van
omlegging slaperdijk nabij de kom van de gemeente Klundert
door genoemde gemeente,
1954-1956. ' I omslag

520 Ontheffing verleend door het waterschap de Royale Polder
aan de Koninklijke Landmacht ten behoeve van verbetering
weg onderlangs dijk van het Hollands Diep nabij de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe,
1955. 1 omslag

521 Stukken betreffende advisering aan Provinciale Waterstaat
ten aanzien van toekomstige hoogteligging Provinciale weg
Moerdijk-Lage Zwaluwe in verband met het eventueel water-
kerend maken van de Dirk de Botsdijk,
1955. 1 omslag
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522 Stukken betreffende advisering aan de gemeente Steenbergen
ten aanzien van hun plan tot verharding van de Kruislandse
Polderdijk te Steenbergen,
1955. 1 omslag

523 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van ont-
heffingverlening door waterschap de Niervaert ten behoeve
van wijziging brandstof le iding in de Oude Heyningsedijk
door de Koninklijke Landmacht,
1955-19 68. 1 omslag

524 Stukken betreffende advisering aan het waterschap de
Graaf Hendrik Polder ten aanzien van ontheffingverlening
ten behoeve van de bouw van een loods tegen de Westhaven-
dijk te Steenbergen door Veilingvereniging Westelijk
Noord-Brabant,
1956. 1 omslag

52 Stukken betreffende advisering aan het waterschap de Nier-
vaert ten aanzien van ontheffingverlening ten behoeve van
recons t ruc t ie Provinciale weg Zevenbergen-Willemstad
(wegvak Stoofdijk) ,
1957. 1 omslag

526 Stukken betreffende ontheffingverlening door het waterschap
Ruigenhil ten aanzien van het leggen van een pers le id ing
door de gemeente Willemstad door de Oostdijk nabij de kom
van genoemde gemeente,
1959. 1 omslag

527 Stukken betreffende advisering aan het waterschap de
Striene ten aanzien van ontheffingverlening aan de gemeente
Zevenbergen ten behoeve van het verleggen van de Schansdijk
a ls gevolg van verbreden van de Roode Vaart en de aanleg
van een i n d u s t r i e t e r r e i n , (S 109),
1959-1960. 1 omslag

51 Stukken betreffende de verhoging van de Rubeerdijk in kader
van de rui lverkavel ing Westland voor rekening van het
hoogheemraadschap,
1960. 1 omslag

529 Stukken betreffende advisering aan het waterschap de
Emil ia po ld er ten behoeve van ontheffingverlening ten aan-
zien van u i tbre id ing telefoonnet door het Staatsbedr i j f
der P.T.T.,
1960-1961. 1 omslag
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530 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van het
doorgraven van de Boerendijk ten behoeve van aanleg pro-
vinciale weg ' s-Hertogenbosch-Volkerakdam na aanleg Stoof-
dijk-Verbindingsdijk door Rijkswaterstaat,
1960-1974. 1 omslag

531 Stukken betreffende advisering aan het waterschap de Binnen-
polder van Terheyden en Zwaluwe ten behoeve van ontheffing-
verlening ten aanzien van het maken van een garage op de
Kerkdijk te Hooge Zwaluwe door de firma C.W. Rademakers en
Zn,
1961. 1 omslag

532 Ontheffing ten name van Waterleidingmij. Noord-West-Brabant
te Oudenbosch voor het hebben van leiding in de Gastelse-
dijk (S 81) verleend door het waterschap Heerjansland.
Besluit 1961, nr. 61175,
1961. 1 omslag

533 Stukken betreffende ontheffingverlening door het water-
schap de Striene en Heerjansland aan de Staat en het aan-
nemingsbedrijf v/h J.P. Broekhoven te Arnhem t . a . v .
kruisingen van de rijksweg 17 met slaper- en binnendijken
(S 92, S 96 en S 105) ,
1961-1962. 1 omslag

534 Stukken betreffende ontheffingverlening door het waterschap
Westland aan n.v. P.N.E.M. te 's-Hertogenbosch ten behoeve
van het leggen van een kabel in de Koeveringsedijk,
1962. 1 omslag

535 Ontheffing ten name van waterleidingmij. Noord-West-Brabant
te Oudenbosch voor het leggen van een leiding in de Oostdijk
onder Willemstad, verleend door het waterschap de Ruigenhil
(leggernr. 18),
1963. 1 omslag

5 Stukken betreffende advisering aan Rijkswaterstaat ten aan-
zien van vergunningverlening ten behoeve van het gebruik
van haventerrein te Moerdijk het hebben van een uitweg
en het aanleggen van een riolering door houthandel Gooskens,
1963-1966. 1 omslag

537-538 Stukken betreffende voorbereiding aanleg Schelde-Rijnver-
binding door Rijkswaterstaat,
1963-1970. 2 omslagen

537 1963-1969.

538 1970.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 123, 151, 161, 167, 170, 834,
835, 626, 629, 630.
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539 Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Geertruiden-
berg om afgraving van de Standhazensedijk na de voltooiing
van de afsluiting van het Volkerak en het Haringvliet,
1964. 1 omslag

540 Stukken betreffende ontheffingverlening aan J.C. Simons
te Hooge Zwaluwe voor het verbouwen van zijn woning staande
op de Kerkdijk door het waterschap de Binnenpolder van
Terheyden en Zwaluwe (leggernr. S 118),
1964. 1 omslag

541 Stukken betreffende ontheffingverlening door Rijkswaterstaat
aan n.v. Houdstermij v/h Troost te Rotterdam voor het u i t -
voeren van werken op en nabij het haventerrein Moerdijk
(voorheen op naam van Emballage en Industrie en Houthandel
n.v. te Dongen),
1964-1976. 1 omslag

54 Dossier inzake subs id ieve r l en ing aan het waterschap de
Heense Polder ten behoeve van aanleg drainage i n de zeedi jk
van de Heense Polder ,
1965. 1 omslag

543 Stukken be t re f fende adv i se r ing aan het waterschap de Binnen-
polder van Terheyden en Zwaluwe t . a . v . ontheff ingver lening
ten behoeve van aanleg van een opr i t tegen de Kerkdijk
t e Hooge Zwaluwe,
1965. 1 omslag

544 Stukken be t re f fende aanleg van een dijk langs de Roode
Vaart c. q. d icht ing hiaat Keene op kosten van her heem-
raadschap t e g e l i j k e r t i j d met door het waterschap Mark
en Din te l u i t t e voeren ve rbe te r ingen aan de Roode
Vaart (bestek I .M.D.) ,
1965-1974. 1 omslag

54^ Stukken bet ref fende de aanleg van een s l ape rd i j k met rond-
weg erop in de gemeente Nieuw-Vossemeer door genoemde ge-
meente en be t re f fende g e d e e l t e l i j k e f inancier ing van ge-
noemd werk door het hoogheemraadschap,
1965-1976. 1 omslag

546 Stukken bet ref fende verhoging en verharding van een ge-
dee l t e van de Markdijk door het waterschap het Oudland
en betreffende g e d e e l t e l i j k e f inanc ie r ing van genoemd
werk door het hoogheemraadschap,
1966. 1 omslag

547 Stukken be t re f fende adv i se r ing aan de gemeente Made en
Drimnelen ten aanzien van vergunningverlening ten behoeve
van verbouwing c a f é - r e s t a u r a n t door H. Dieps t ra ten t e
Drimmelen,
1966. 1 omslag
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548

549

550

51

552

553

554

555

556

Stukken betreffende uitvoering van voorzieningen nabij
de haven van Lage Zwaluwe, waaronder het aanbrengen van
een zandlichaam^ian de Bandijk door de gemeente Hooge
en Lage Zwaluvre,
1967.

Stukken betreffende herstel en onderhoud van de strek-
dam bij de uitwateringssluis van de Drie Vriendenpolder
voor gezamenlijk rekening van het waterschap de Volkerak-
polders en het heemraadschap,
1968-1969.

Stukken betreffende uitvoering van lozingen in de buiten-
dijk Oost nabij het industrieterrein Moerdijk door de
gemeente Rotterdam naar aanleiding van wat er doorlating
van de dijk,
1969.

Stukken betreffende advisering aan het waterschap de
Emiliapolder ten aanzien van ontheffingverlening ten
behoeve van het leggen van een aardgasieiding over de
Dongekade door de Nederlandse Gasunie,
1969-1970.

Besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
inzake vaststelling van het tracé van de persleiding
Bergen op Zoom - Moerdijk en betreffende situering van
een persgemaal nabij het industrieterrein Moerdijk,
1969-1970.

Stukken betreffende het vernieuwen en verhogen van de
deuren van de Beatrixsluis door het waterschap de Cruys-
landspolders en betreffende gedeeltelijke financiering
van genoemd werk door het hoogheemraadschap,
1969-1970.

Stukken betreffende advisering aan Inspectie der Domeinen
te Goes ten aanzien van vergunningverlening ten behoeve
van het plaatsen van een gas reduce erinstallat ie op de
buitendijk nabij het Hollands Diep, aan Int ergas te
Oosterhout,
1970.

Stukken betreffende ontheffingverlening door het water-
schap de Geertruidapolder aan de gemeente Bergen op Zoom
voor het maken van een dijkkruising ten behoeve van het
aanvoerriool van Bergen op Zoom en het persstation in
de Augustapolder,
1970.

Stukken betreffende voorbereiding van de aanleg van een
ethyl eenleiding van Moerdijk naar de Belgische grens
door de Provinciaal Planologische Dienst (P.P.D.). te
's-Her to genbosc h,
1970-1971.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag
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55 7

558

559

560-561

562

563

564-605

6 1939

1940

Stukken betreffende de bouw van een gemaal bij de Amer-
sluis te Hooge Zwaluwe door het waterschap de Ham,
1974. 1 omslag

Stukken betreffende advisering aan de gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe ten aanzien van door Polak en Dubbelman b.v.
op te richten straal- en verfspuitbedrijf,
1974-1975. 1 omslag

b. Ontheffingen c. q. vergunningen ingevolge het reglement
waterkeringen in Noord-Brabant/Keur of Politieverordening
op het dijksbeheer.

Stukken betreffende totstandkoming modelontheffingen
reglement op de waterkeringen,
1958-1962. 1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van ontheffingen reglement
wat er keringen,
1958-1976. 2 omslagen

560 1958-1971.
561 1975-1976.

Register (losbladig) op inventarisnrs. 564-605, alfa-
betisch geordend op naam,
1953-1976.

Register (losbladig) op inventarisnrs. 606-1939, nunmeriek/
alfabetisch geordend op legger en naam,
1953-1976.

1 kaarten-
bak

1 kaarten-
bak

42 omslagen

1334 om-
slagen

Ontheffingen/vergunningen (ongenummerd c.q. gèèn legger-
nummer) alfabetisch geordend op naam,
1953-1976.

Ontheffingen/vergunningen, georderd nunmeriek/alfabetisch
op legger en naam,

1953-1976.

Beheer en onderhoud waterkeringen, inclusief de kunstwerken.

* Algemeen.

Rapporten inzake taak van het hoogheemraadschap ten aanzien
van eigendom, beheer, onderhoud en toezicht betreffende
Bandijk, Slaper- en Binnendijken, met retro-acta 1925
(rapport Rulkens),
1954. 1 omslag
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1941-1942 Rapporten en verslagen Inzake toestand van de waterkeringen
in (toekomstig) beheer bij het hoogheemraadschap,
1954-1967. 2 omslagen

1941 1954.
1942 1967.

1943 Verslagen van water keringen als bedoeld in a r t ike l 5 l i d 1
en 2 van het reglement waterkeringen,
1956-1976. 1 omslag

1944 Stukken betreffende behandeling ontwerp-bijdragenwet
Deltawerken door onder meer het bestuur, de Unie van
Waterschappen, de Noord-Brabantse Waterschapsbond en
diverse waterschappen,
1961-19 69. * omslag

1945 Stukken betreffende aansprakeli jkheidsstell ing van het
Rijk naar aanleiding van beschadiging van dijken als ge-
volg van verhoogde waterstanden na afs lui t ing van het
Volkerak,
1969-19 74. 1 omslag

1946 Notulen en bijlagen der vergaderingen van de werkgroep
"Onderzoek toestand van de waterkeringen en afwaterings-
werken in verband met de afs lui t ing van het Volkerak
(calamiteitenclub),
1972-1976. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventar i snrs . , 1985-1987.

1947-1955 Stukken betreffende voorbereiding afslui t ing Ooster-
schei de,
1973-1976. 9 omslagen

1947 Standpuntbepaling van de (hoog-)heemraadschappen
Brabantse Bandijk, Mark en Dintel en West-Brabant
ten aanzien van vertraging van de besluitvorming
inzake afs lui t ing van de Oosterschelde,
1973.

1948 Reacties van onder meer het hoogheemraadschap,
diverse waterschappen en provincies inzake de r e -
geringsbeslissing ten aanzien van de afs lui t ing van
de Oosterschelde door middel van een stormstuw-
caisson, c. q. stormvloedkering,
1973-1974.

1949 Gezamenlijke standpuntbepaling van de Provinciale
werkgroep advisering afs lu i t ing Oosterschelde
(W.A.R.O.), kustwater schappen in Noord-Brabant
en het hoogheemraadschap ten aanzien van het rapport
van de commissie Oosterschelde c. q. de commissie
Klaasez,
1974.
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1950 Reacties van onder meer gemeenten, de provincie
Zeeland en part iculieren ten aanzien van het rapport-
van dé commissie Oosterschelde,
1974.

N.B. Zie ook inventarisnrs. 1949 en 1952.

1951 Stukken betreffende behandeling van het ui t te
brengen rapport van de Commissie Compartimentering
Oosterschelde (C.C.O.) door Provinciale Staten van
Noord-Brabant en diverse commissies,
1974-1975.

1952 Instel l ing en werkzaamheden van de Werkgroep
Advisering Oosterschelde (W.A.R.O.),
1974-1975.

1953 Rapport van de Commissie Compartimentering Ooster-
schelde (C.C.O.),
1975.

1954 Reacties van om de Provincie Noord-Brabant, diverse
gemeenten, (hoog-)heemraadschappen en de Provinciale
Waterstaat Zeeland ten aanzien van het rapport van
de Commissie Compartimentering Oosterschelde (C.C.O.),
1975.

1955 Standpuntbepaling ten aanzien van het rapport "Ooster-
schelde open antwoord" uitgebracht door het ingenieurs-
bureau Dwars, Heederik en Verhey in opdracht van het
comité Samenwerking Oosterschelde (S.O.S.),
1986.

1956 Stukken betreffende consequenties voor waterkeringen, c. q.
wijziging van hoogwaterstanden langs de kust van Noord-
Brabant ten gevolge van doorbaggeren van de Slaakdam,
1974-1975. 1 omslag

1957 Stukken betreffende ins te l l ing , samenstelling en werkzaam-
heden van de Provinciale Technische Adviescommissie Dijkver-
sterkingen langs de Oosterschelde,
1974-1976. 1 omslag

1958 Stukken betreffende besprekingen met het bureau Dijkver-
sterkingen en betreffende opzet inspraakprocedure ten aan-
zien van dijkversterkingen,
1974-1976. 1 omslag

1959 Concept-rapport van de 7e werkgroep van de Provinciale
Technische Adviescommissie Dijkversterkingen langs de
Oosterschelde inzake r icht l i jnen ten aanzien van con-
s t ruct ies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen,
1975. 1 omslag
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1900-1961

1962

19^-1967

1968-1971

Stukken betreffende de Provinciale Coördinatiecommissie
Dijkverbeteringsplannen, ingesteld d.d. 12.02.1975,
1975.

1960 In s t e l l i ng , samenstelling en reglement,
1975.

1961 Vergaderstukken, 1975.

Stukken betreffende de calamiteitenregeling voor het
Oosterscheldegebied,
1975-1976.

* Aanleg en verbetering.

N.B.: Zie ook inventar isnrs . 528, 544, 546, 553.

a. Algemeen.

Stukken betreffende voorbereiding en financiering ver-
sterkingen aan zwakke plaatsen in hoogwaterkeringen
(Zwakke Plekken Plan),
1954-1963.

1965 Plannen van Rijkswaterstaat , 1954-1956.

1966 Berekening en vas t s t e l l ing subsidiepercentage,
1955-1963.

1967 Kostenoverzicht betreffende de bestekken RWS 210 en
HBB 1 t/m 6,
1962.

Stukken betreffende subsidiëring kosten waterkeringen
(inclusief kosten dijkbewaking),
1957-1973.

1968 Nota's Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake
regeling ten aanzien van het verlenen van tegemoet-
komingen bij het verwijderen van gebouwen ten be-
hoeven van dijkversterkingen,
1957-1973.

1969-1970 Subsidieverlening door het ministerie van
Verkeer en Waterstaat betreffende de jaren
1968-1972.
1968- 1972 (2 omslagen).

1971 Standpuntbepaling van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat ten aanzien van het in aanmerking komen
van financiële tekorten als gevolg van het Bandijk-
arres t als subsidiabele uitgaven in het belang van
de hoofdwaterkering,
1972-1973.

2 omslagen

1 omslag

3 omslagen

4 omslagen
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N.B.: Zie ook inventarisnr. 290.

1972 Besprekingsverslagen inzake uitvoering en voortgang van
dijkverbeteringswerken,
1959-1962. 1 omslag

b. Uitvoering dijkverbeteringswerken (niet in besteksverband).

1973 Stukken betreffende het maken van noodvoorz ieningen aan de
Bandijk tussen Bergen op Zoom en Roode Vaart, voor het
stormseizoen 1954, in samenwerking met diverse waterschappen,
1954. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 648, 2168.

1974 Stukken betreffende het aanbrengen en verbeteren van steen-
glooiingen op het buitentalud van diverse dijkvakken van
de Eendrachtspolder en de Polder van Halsteren,
1954-1961. 1 omslag

1975 Stukken betreffende slui t ing hiaat in de tweede waterkering
onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, door middel van een
dijk van Blauwe Sluis naar Gaete (niet doorgegaan),
1960-1977. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnr. 109.

1976 Stukken betreffende het geschil met de Ambachtsheerlijkheid
van Oud en Nieuw-Vossemeer over uitvoering werken aan Nieuw-
Vosmeersedijk (in eigendom van genoemd waterschap),
1961. 1 omslag

1977-1979 Stukken betreffende verhoging van de buitendijk langs het
waterschap de Heensche Polder,
1962-1964. 3 omslagen

1977 Voorbereiding, 1962-1963.

1978 Plan Heensche Polder, besluit d. d. 18.12.1962, goed-
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d.
10.04.1963, nummer 49649,
1963.

1979 Subsidiering,
1963-1964.

1980 Stukken betreffende aanleg van een kistdam op de Stand-
hazensedijk te Geertruidenberg,
1962-1967. 1 omslag

1981-1982 Stukken betreffende verhoging aan de Sasdijk nabij Dintel-
sas,
1963-1965. 2 omslagen
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1981 Plan Sasdijk, bes lu i t d.d. 29.11.1962, goedgekeurd
d.d. 10.04.1963,
1963.

1982 Schadevergoeding aan Th. Otto te Heijningen naar aan-
leiding van beperking beweiding en pachtafstand,
1963-1965.

1983 Overeenkomst met August van Dijck Pet i t n.v. te Bergen op
Zoom voor het verbeteren van een bermweg op een gedeelte van
de buitendijk nabij de veerdam te Nieuw-Vossemeer,

1966. *

1984 Stukken betreffende uitvoering noodzakelijkste voorzieningen
aan de hoogwaterkering langs onder meer Volkerak en Een-
dracht in verband met verhoogde standen van het buitenwater,
1968-1971.

1<" -1987 Stukken betreffende verwijdering van een duiker in de
buitendijk van de Karolinapolder nabij Dintelsas, naar
aanleiding van schade (lekkage) door verzakking buiten-
berm ten gevolge van hoge waterstanden,
1970-1972 ^ omslagen

1985 Verslagen en nota Calamiteit, 1970-1971.

1986 Gunning en oplevering, 1970-19 72.

1987 Schadeclaim van J. van de Vorm inzake wateroverlast
als gevolg van doorbraak van de Sasdijk,
1970-1971.

1988 Stukken betreffende herprofi lering van de Galgendijk onder
Dinteloord ten behoeve van volledige functionering als
toekomstige waterkering,
1970-1976!

c. Uitvoering dijkverbeteringswerken (in besteks- c.q.
overeenkomstverb and).

N.B.: Zie ook inventar isnr . 84 e.v.

1989 Stukken betreffende vas t s t e l l ing en uitkering schadever-
goeding aan pachters in verband met het vervallen van dijk-
weiland naar aanleiding van het uitvoeren van diverse be-
stekken,
1971-1975.
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1990-1996 Stukken betreffende verbetering van de zeewering van het
noordelijke deel van de Eendrachtspolder nabij Nieuw-
Vossemeer (Bestek RWS 203) ,
1956-1967.

1990 Bestek RWS 203 + aanbesteding en gunning,
1956-19 58.

1991 Toegankelijk maken van de haven in de Eendrachts-
polder naar aanleiding van verzoek van het water-
schap de polders van Nieuw-Vossemeer,
1957.

1992 Aanschaf Baileybrug bij Nieuw-Vossemeer (1957)
en overname door RWS (1967),
1957-1967.

1993 Aanbrengen dichtingslaag op asfaltbetonglooiingen
van de buitendijk,
1963-1964.

1994 Aanbrengen van een dichtingslaag op de asfa l t -
betonglooiingen naar aanleiding van uitvoering van
de verbeteringswerken aan de dijkvakken Bergen op
Zoom - Tholense brug en het noordelijke deel Een-
drachtspolder,
1963-1964.

1995 Schadevergoedingen aan diverse pachters in verband
met dijksverbetering van de Eendrachtspolder te
Nieuw-Vossemeer,
1956-1959.

1996 Brief aan Rijkswaterstaat inzake schade aan de weg
naar aanleiding van verbetering dijkvak noordelijk
deel van de Eendrachtspolder,
1963.

1997-1999 Stukken betreffende het verhogen van de Zeedijk tussen
Tholen en Bergen op Zoom en het verzwaren van de Zee-
dijk in de gemeente Bergen op Zoom (Bestek RWS. 210),
1955-1964.

1997 Bestek met wijziging, 1955-1959.

1998 Gunning, 1956.

1999 Afrekening, 1958-1964.

2000-2011 Stukken betreffende de verbetering van de zeedijk tussen
Fort de Hel en Fort Sabina (bestek HBBl),
1956-1983.

6 omslagen,
1 stuk

1 stuk

3 omslagen

11 omslagen
2 stukken
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2000 Voorbereiding, 1956-1957.

2001 Bestek HBB1, 1956-19 57.

2002 Aanbesteding en gunning, 1957.

2003 Vergunningverlening door de Koninklijke Landmacht
en Dienst der Domeinen ten aanzien van ingebruik-
geving van mi l i t a i re rijksgrond en uitvoering van
werken onder Willemstad,
1957-1965.

2004 Ontheffing reglement waterkeringen verleend door het
waterschap de Sabina Henricapolder te Fijnaart,
1958.

2005 Verlening/wijziging van privaatrechtel i jke vergun-
ningen door Inspecteur der Domeinen te 's-Hertogen-
bosch tot het gebruik van Fort de Hel te Willem-
stad en Fort Sabina Henricapolder te Fijnaart ten
behoeve van uitvoering bestek HBB1,
1958-1983.

2006 Verplaatsen van water- en e lec t r ic i te i t s le id ingen,

1957-1960.

2007 Verbetering in de afwatering van de weg op de Kraaien-
dijk nabij Fort de Hel in verband met wateroverlast,
1959-1961.

2008 Financiering,
1959-1965.

2009 Meer- en minderwerk,
1958.

2010 Uitkering schadevergoeding voor de ingebruikname van grond
aan eigenaar en pachters,
1957-1962.

2011 Oplevering, stukken
1958. stuoien

2012-2021 Stukken betreffende verbeteren van de Zeedijk tussen de
Slaakdam en de Eendrachtspolder (Bestek HBB2) , 7 omslagen
1956-1971. 6 stukken

2012 Bestek HBB2 met wijziging,
1956-1959.

2013 Aanbesteding en gunning,
1958.
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2014 Vergunningverlening door Inspectie der Domeinen te
Nijmegen voor zandwinning in de Eendracht,
1957.

3 stukken

2015 Ontheffing reglement waterkeringen verleend door
de Polders van Nieuw-Vossemeer,
1958.

2016 Slopen van de lozingsduiker van de Beciuspolder en
het maken van een nieuwe afvoerleiding met duiker,
1956-19 64.

2017 Afgraving van de drie Lindekensdijk voor specie-
winning ten behoeve van dijksverzwaring,
1958-1959.

2018 Verwijderen van een duiker in de buitendijk van
de Willen Frederik Karel polder,
1959-1965.

2019 Financiering,
1959-1971. 2 stukken

2020 Meer- en minderwerk,
1959-1960.

2021 Brief van Rijkswaterstaat deltadienst te Breda
d.d. 15.9.1959 inzake oplevering bestek,
1959.

2022-2033 Stukken betreffende verzwaren en verbeteren dijkvak
Tholensebrug - Fort Maurits (Bestek HBB3) ,
1955-1966.

2022 Voorbereiding,
1955-19 59.

2023 Bestek HBB 3,
1958-1961.

1 stuk

11 omslagen
3 stukken

2 024 Aanbesteding en gunning,
1959.

2025 Ontheffingverlening reglement waterkeringen door
waterschap De Polders van Nieuw-Vossemeer en water-
schap Westland,
1958.

2026 Ontheffing reglement waterkeringen en reglement op
de waterleidingen verleend door waterschap de Polders
van Halsteren voor het verleggen van de waterleiding
ten noorden van de Tholensebrug,
1958.
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2027 Vergunning verleend door de plaatselijke commissie
voor de ruilverkaveling Westland voor het afgraven

van de Kladsedijk, stukken
1959

2028 Vergunning verleend door waterschap de Polders van
Nieuw-Vossemeer voor het tot stand brengen van een
aansluiting op de leiding van de Eendrachtspolder
door middel van een duiker,
1959.

2029 Aanbrenging dijksbekleding op de buitendijk tussen
Tholense brug en Fort Maurits,
1959-1966.

2030 Financiering,
1961-1962.

2031 Meer-werk,
1960-1961.

2032 Schadevergoeding aan waterschap de Polders van Nieuw-
Vossemeer ten behoeve van weg-herstel van de Rubeerdijk
naar de buitendijk,
1961.

2033 Oplevering,
1960-1961.

2034-20 44 Stukken betreffende het verhogen en verzwaren van de weste-
l i jke dijk van de Sabina-Henricapolder In de gemeente Fijnaart
(Bestek HBB4), ' ^ j _ en
1958-1965. ^ bukken

2034 Voorbereiding,
1958-1960.

2035 Bestek HBB4,
1959-1960.

2036 Aanbesteding en gunning,
1960.

2037 Ontheffingen reglement waterleidingen verleend door
waterschap de Striene voor verleggen dijksloot en maken
van een dam,
1960-1965.

2038 Werkplan,
1960.

2039 Uitvoering van de verbeteringswerken in de Sabina
Henricapolder in combinatie met aanleg van een industr ie-
terrein door gemeente Fijnaart en Heijningen,
1958-1961.
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2040 Koste no ver zicht en,
1960-1963. 2 stukken

2041 Meerwerk,
1960.

2042 Schadevergoeding aan waterschap de Striene te
Klundert in verband met s l i j tage Volkerakweg door
het vervoer van klei per auto,
1960. 2 stukken

2043 Schadevergoedingen aan gebruikers/eigenaren in-
verband met verzi l t ing van de bodem,
1960-1962.

2044 Oplevering en afrekening,
1960-1963.

2f -2061 Verhogen en verzwaren dijkvak Din te Is as-Steen berg se he
Sas (Bestek HBB5) ,
1959-1973. 15 omslagen

4 stukken
2045 Bestek HBB5 met wijziging,

1960-1962.

2046 Aanbesteding en gunning,
1961.

2047-2048 Ontheffingen reglement waterkeringen verleend
door waterschap de Striene ten behoeve slechten
dijk en door waterschap de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet voor verhoging Volkerakdijk,

1960-1964.

2049 Ontheffing reglement waterleidingen verleend door
waterschap de Volkerakpolders voor het verleggen van
de waterleiding,
1960-1961.

2050 Ontheffingen ten aanzien van het wegenverkeersregle-
ment door Provincie Noord-Brabant voor het wijzigingen
van de Provinciale weg Dinteloord-Dintelsas, alsmede
voor het berijden van de Sabmaweg,
1960-1962.

2051 Werkplan,
1961. 3 stukken

2052 Overeenkomst met Mavotrans n.v. te ' s-Gravenhage en
de Klerk te Werkendam inzake de levering en de lossing
van koperslakblokken,
1959-1963.
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2053 Zandwinning op de Zeehondenplaat,
1960-1961.

2054 Aanleg/verlegging ontsluitingsweg op de binnenberm
van de Volkerakdijk,
1973.

2055 Financiering,
1963.

2056 Meerwerk,
1962-1963.

2057 Besluitvorming verenigde vergadering ten aanzien van
regeling schadevergoeding aan eigenaren en pachters
Besluit d.d. 21.12. '69,
1959-1960.

2058 Taxatierapporten ten behoeve van uitkering schade-
vergoeding aan gebruikers dijkweiland,
1959-1961.

2059 Schadevergoeding aan eigenaren in verband met u i t -
voering werkzaamheden,
1960-1965.

2060 Schadevergoeding aan pachters in verband met u i t -
voering werkzaamheden,
1960-1965.

2061 Brief van Rijkswaterstaat inzake u i t s t e l van oplevering
tot en met 15.11.1962,
1962. 1 «tuk

2062-2081 Stukken betreffende verhogen van dijken, het maken van
een keersluis , het verleggen van de haventoegang te Lage
Zwaluwe (bestek HBB6),
1955-1972"! ° omslagen

3 stukken
N.B.: Zie ook inventarisnrs. 2082 e.v,

2062 Voorbereiding,
1955-1960.

2063 Bestek HBB6,
1961-1963.

2064 Aanbesteding en gunning,
1961.

2065-2066 Vergunningverlening door Rijkswaterstaat en
Dienst der Domeinen voor uitvoering havenwerk-
zaamheden en baggeren van specie in de Amer,
1960-1965 (2 dossiers) .
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2067 Privaatrechtelijke vergunning verleend door Dienst
der Domeinen voor afgraving klei aan de Kwistgeld-
p o ld er,
1960-1963.

2068 Vergunning verlening met betrekking tot ophogen
van de buitendijk langs de Kwistgeldpolder aan de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
1963-1964.

2069 Werkplan,
1961. 3 stukken

2070 Grondonderzoek door laboratorium voor Grond-
mechanica te Delft,
1959-1960.

2071 Overeenkomst aangegaan met het Rijk en de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe voor het maken van een dijk
aan de oever van de Amer,
1959-1972.

2072 Wijziging ontwatering en waterinlaat van de Prinses
Louisapolder,
1960-1964.

2073 Aansluiting e l ec t r i c i t e i t ten behoeve van de keer-
sluis te Lage Zwaluwe,
1962.

2074 Levering materialen door Rijkswaterstaat,
1961.

2075 Overeenkomst met machinefabriek Den Holder n.v. te
Leiden en Rijkswaterstaat voor het leveren van een
scharnierende klep,
1961-1962.

2076 Financiering,
1962.

2077 Meerwerk,
1963.

2078-20 79 Schadevergoeding aan pachters J. Dub belman
en A. Quirijns,
1961-1962 (2 dossiers).

2080 Oplevering, 1961-1963.

2081 Afrekening, 1963.
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20&/-2088 Stukken betreffende verhogen van de Westelijke kade van de
haven te Lage Zwaluwe en het maken van een kistdam
(Ove re enkomst d. d. 2 .12 . '57) ,
1957-1963.

N.B.: Zie ook inventarisnrs . 2062 e.v.

2082 Overeenkomst d. d. 02.12.1957,
1957.

2083 Aanbesteding en gunning,
1957.

2084 Vergunningverlening door Rentmeester der Domeinen
to t het verhogen van de kade van de Prinses
Louisa Polder en tot aanbrengen van een kistdam
nabij haven van Lage Zwaluwe,
1957.

2085 Financiering,
1958-1963.

2086 Meerwerk,
1957-1958.

2087 Schadevergoeding aan pachter A. de Graaf,
1958.

2088 Oplevering,
1958.

2089-2 099 Stukken betreffende het verhogen van de Nieuw-Vossemeerse
Slaperdijk in de gemeente Nieuw-Vossemeer
(Bestek Grontmij I ) ,
1961-1974.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 545.

2089 Voorbereiding, 1961-1962.

2090 Bestek, 1962-1963.

2091 Aanbesteding en gunning, 1962.

2092 Besluit tot intrekking ontheffing t . a . v . reglement water-
keringen verleend door het waterschap de Polders
van Nieuw-Vossemeer aan de Ambachtsheerlijkheid van
Oud en Nieuw Vossemeer,
1962.

2093 Werkplan, 1962.

5 omslagen
6 stukken

3 s tukke n

3 stukken

10 omslagen
3 stukken

1 stuk
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2094 Correspondentie met het waterschap de Polders van
Nieuw-Vossemeer en de gemeente Nieuw-Vossemeer
naar aanleiding van de uitvoering van werken,
1962-1963.

2095 Aanbrenging van een verharding op op- en afrit ten
van de Nieuw-Vosmeersedijk,
1963.

2096 Meer- en minderwerk, 1962-19 63.

2097 Schadevergoeding aan onder meer bewoners van de
Moorsedijk en aan betrokken pachters,
1962-1974.

2098 Oplevering, 1962-1963.

2099 Afrekening, 1961-1963.

Stukken betreffende het maken van glooiingen op ge-
deelten van de zeedijk van de Kooi- en Karolinapolder en
de Drie Vriendenpolder in de gemeente Dinteloord
(Bestek HBB7) ,
1963-1965.

2100 Bestek HBB7,
1963-1964.

2101 Aanbesteding en gunning,
1963-1964.

5 omslagen
2 stukken

2102 Financiering,
1962-19 64. 2 s tukke n

2103 Meerwerk,
1965.

2104 Schadevergoeding aan pachter L. Koetsenruyter,
1964-1967.

2105 Oplevering en afrekening,
1964-1965.

2106-2110 Stukken betreffende het verhogen en verzwaren van de
Slaperdijk tussen het waterschap de Polders van Halsteren
en het waterschap Westland in de gemeente Halsteren
(Bestek HBB8) ,
1956-1967.

2106 Voorbereiding,
1956-19 64.

5 omslagen
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2107 Bestek HBB8,
1965.

2108 Aanbesteding en gunning,
1965.

2109 Schadevergoeding aan eigenaren en pachters,
1964-1967.

2110 Oplevering en afrekening, 1965.

2111-2114 Stukken betreffende het maken van glooiingen op gedeelten
van de Zeedijk van de Kooi- en Karolinapolder en de
Drie Vriendenpolder in de gemeente Dinteloord
(Bestek HBB9),
1968: ? omslagen

1 stuk

2111 Voorbereiding bestek HBB9,
1968.

2112 Bestek HBB9,
1968.

2113 Aanbesteding en gunning,
1968.

2114 Staat meer- en minderwerk,
1968. 1

2115-2119 Stukken betreffende het maken van glooiingen en het ver-
hogen van een gedeelte van de westelijke dijk van de
Sabina Henricapolder in de gemeente Fijnaart en Heijningen
(Overeenkomst HBB10),
1967-1969. ^ omslagen

2115 Voorbereiding,
1967-1968.

2116 Overeenkomst HBB10 met wijzigingen,
1968.

2117 Gunning,
1968.

2118 Meerwerk,
1969.

2119 Oplevering en afrekening,
1968.

2120 Stukken betreffende het maken van een kreukelberm langs
de westelijke dijk van de Sabina Hericapolder in de
gemeente Fijnaart en Heijningen (Overeenkomst HBB11),
1969-1970.
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2121-212 4 Stukken betreffende het maken van glooiingen langs de
buitendijk van de Drie Vriendenpolder en de Drie Broeders
polder, de Sasdijk en de buitendijk van de Heensche
Polder in de gemeenten Dinteloord en Prinsenland en
Steenbergen (Overeenkomst HBB12),
1969-1972. 4 omslagen

2121 Overeenkomst HBB12 en gunning,
1969-1970.

2122 Schadevergoedingen, naar aanleiding van aanvoer
materialen voor de voorziening aan de buitenwater-
kering langs de Volkerak po ld er s,
1969-1972.

2123 Meerwerk,
1970-1971.

2124 Brief van Rijkswaterstaat (Deltadienst) inzake u i t -
s t e l oplevering in verband met stagnatie bij de
fabricage van betonblokken,
1970.

2125-2128 Stukken betreffende het maken van glooiingen op een ge-
deelte van de Zeedijk van de Eendrachtspolder in de ge-
meente Nieuw-Vossemeer (Overeenkomst HBB13),
1971. 2 omslagen

3 stukken

2125 Overeenkomst HBB13,
1971.

2126 Aanbesteding en gunning,
1971.

2127 Brief van gemeente Nieuw-Vossemeer d.d. 16.04.1971
met betrekking tot vergunningverlening voor het
opslaan van basaltkeien aan de Kortendijk ten
behoeve van herstelwerkzaamheden,
1971. 1 stuk

2128 Meerwerk,
1971. 2 stukken

2129-2130 Stukken betreffende het uitvoeren van aanpassingswerken
langs gedeelten van de buitendijk van de Volkerak po ld er s,
de Heensche Polders en de Eendrachtspolder
(Overeenkomst HBB14),
1971-1976. 2 omslagen

2129 Overeenkomst HBB14,
1971.



- 68 -
2130 Afrekening,

1971-1976.

2131 Stukken betreffende voorbereiding, u i tvoer ing en f inan-
c i e r i ng van aanpassingsver ken bui ten de s l u i s te Din te l sas
(Bestek HBB15),
1971-1973. 1

2132 Stukken betreffende het maken van een glooi ing met b i j -
komende werken op een gedeelte van de bui tendi jk van
de Sabina-Henricapolder in de gemeente Fi jnaar t
(Bestek HBB16),
1972". * omslag

2133 Stukken betreffende het verhogen van een gedeelten van
de bu i tendi jk van de Vo Ik er ak polders en het maken van
glooiingen langs deze dijk in de gemeente Dinteloord en
Prinsenland (Overeenkomst HBB17),
1973-1974. 1 omslag

2k><t Stukken betreffende het maken van glooiingen langs de
Buitendijk van de Kooi- en Karolinapolder, de Drie Vrienden-
polder en de Broederspolder, de Sasdijk en de bu i tendi jk
van de Heensche Polder in de gemeenten Dinteloord en Prinsen-
land en Steenbergen (Overeenkomst HBB18),
1974-1975.

2135-2139 Dossier inzake het verhogen en verzwaren van gedeelten
zeedijken van de Drie Vrienden- en Carolinapolder nabi j
de t e slopen u i t w a t e r i n g s s l u i s j e s gelegen aan Noord-
Volkerak (bi j Koetsenrui ter) in de gemeente Dinteloord,
(Bestek BBl),
1973-1976. ^ omslagen

2135 Voorbereiding en f inanc ie r ing ,
1973-1976.

2136 Bestek BB1/DO4 en aanvullende overeenkomst
BBl/DO4a,
1975.

2137 Aanbesteding en gunning,
1975.

2138 Uitvoering,
1975-1977.

2139 Weekrapporten/bouwverslagen,
1975-1976.

2140 Stukken betreffende het maken van een t i j d e l i j k e verhoging
op de zeedijk van de Augustapolder in de gemeente Bergen op
Zoom en Woensdrecht, (Bestek BB4/DO14) ,
1976. 1 omslag
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d. Aanleg dijkwegen.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 545, 1983 en 2053.

2141 Rapport inzake verharding toegangswegen tot de buitendijk
van het waterschap de Niervaert ten behoeve van de dijk-
bewaking, uitgebracht door het Technisch bureau van de
Unie van Waterschapsbonden, met tekening,
1957. 1 omslag

2142 Stukken betreffende het verzoek van het waterschap de
Striene om subsidie in de kosten van verbetering van de
weg op de buitendijk van Willemstad tot Tonnenkreek,
1959. 1 omslag

2143 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van
plannen van de Polders van Nieuw Vossemeer ter verbete-
ring grintwegen in hun gebied,
1960. 1 omslag

e. Watervrijmaking Geertruidenberg.

2144-2149 Stukken betreffende het verhogen van de zomer ka de en het
aanleggen van een nieuwe kering langs de Donge te Geer-
truidenberg (vanaf Spyer tot PNEM) ,
1960-1975. 6 omslagen

2144 Vergunningen en overeenkomsten,
1960-1975.

2145 Voorbereiding,
1970-1973.

2146 Bestek en begroting,
1973-1974.

2147 Aanbesteding en gunning,
1973.

2148 Uitvoering van werken,
1973-1974.

2149 Revisietekeningen,
1974.

2150-2157 Stukken betreffende de aanleg van een hoogwaterkering
en een laadwal langs de Donge te Geertruidenberg (gedeelte
van de brug tot aan Spyer Brothers),
1968-1978. 8 omslagen

2150 Financiering en regeling uitvoering,
1968-1978.
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2151-2153 Voorbereiding,
1970-1972 (3 omslagen).

2154 Vergunningen,
1972.

2155 Bestek en begroting, nr. 469 E 1,
1972.

2156 Aanbesteding en gunning,
1972-1973.

2157 Uitvoering en oplevering,
1972-1973.

f. Watervrijmaking Houtse Folder.

2158 Stukken betreffende voorbereiding afsluit ing Steelhovense

Vaart,
1960-1968. ^ omslag

2159-2166 Stukken betreffende het graven van leidingen en het aan-
passen van de dijk langs het Wilhelminakanaal,
1967-1977. ^ omslagen

2159 Nota verbetering gedeelte Wilhelminakanaal en Mark-
kanaal,
1967-1972.

2160 Voorbereiding en financiering,
1968-1977.

2161 Bestek en begroting,
1970-1971.

2162 Aanbesteding en gunning,
1970-1971.

2163 Meer- en minderwerk,
1971.

2164 Pro ces-ver baal van opneming,
1971.

2165 Weekrapporten,
1971.

2166 Bouwvergaderingen,
1971.

2167 Stukken betreffende aanpassing waterinlaat Weststadhaven,
c.q. uitvoering werken aan inzetduiker te Oosterhout,
1972-1973. 1 omslag
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* Instandhouding/Onderhoud waterkeringen.

N.B.: Zie voor stukken betreffende verhaal waterschaps-
lasten in verband met ach te rs ta l l ig onderhoud
inventar isnrs . 275 e.v.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 542, 549, 1968, 1971.

N.B.: Zie archief van het Hoogheemraadschap West-Brabant
voor: Stukken betreffende lekkage in de dijk ter
plaatse van het gemaal Zoute Sluis van het water-
schap de Polders van Nieuw Vossemeer,
1973-1978.

2183-2184 Rapporten en verslagen van besturen van kus twat er schappen
en kustgemeenten in Noord-Brabant inzake de stormvloed
van 21-24 december 1954 en de hierui t voortkomende
schade aan de waterkeringen,
1954-19 55. 2 omslagen

2168 Stukken betreffende verwaarlozing onderhoud dijken door
inliggende waterschappen welke met het beheer en onderhoud
zijn belast naar aanleiding van komende overdracht beheer
en onderhoud aan het hoogheemraadschap,
1954-1957. 1 omslag

2169 Stukken betreffende onderhoud dijksloten in samenwerking
met diverse waterschappen,
1962-1976. 1 omslag

217 0 Stukken betreffende toestemming verlening door de Dienst
der Domeinen te Breda ten aanzien van het instandhouden
van een oprit tegen de buitendijk van de Kwistgeld Polder
ten behoeve van onderhoud van de dijk,
1966-1967. 1 omslag

2171 Stukken betreffende het aanbrengen van een dichtingslaag
op asfaltbetonglooiingen van diverse buitendijken door
Wegenbouw Maatschappij J . Heymans,
1966-1976. 1 omslag

2172 Dossier inzake het opruimen van een duiker in de buiten-
dijk nabij Din te Is as,
1967. 1 omslag

2172a Stukken betreffende de bestr i jding van muskusratten,
1968-1976. 1 omslag

2173 Stukken betreffende toestemmingverlening door de gemeente
Bergen op Zoom tot het gebruik van de winterberging in
de Theodorushaven, en betreffende het beschikbaarstellen
van glooiingsmateriaal,
1970. 1 omslag
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2174 Dossier inzake dichting van een in eigendom van de Staat
zijnde duiker in de Drimmelsedijk onder de gemeente Hooge

Zwaluwe, ,
1 omslag

2175 Stukken betreffende buitengebruikstelling van de uitwate-
r ingssluis in de buitendijk van de Drie Vrienden Polder
naar aanleiding van de slechte toestand van de s luis door
het waterschap de Vo Ikerakpolder s,
1971-1972.

2176 Stukken betreffende aanschrijving aan de gemeente Bergen
op Zoom betreffende door de gemeente te nemen maatregelen
naar aanleiding van beschadiging van de duiker in de
buitendijk langs de Stadspolder en de Geertruida Polder,
1974. 1 omslag

2177 Dossier inzake het aanbrengen van een steenbe stort ing langs
de teen van de Sabina Henri ca Buitendijk en de buitendijk
van de Kooi- en Karolinapolder onder de gemeente Dinteloord,
1975. 1 omslag

2178 Stukken betreffende herstel van schade aan de buitendijk
van de Becuispolder onder de gemeente Nieuw-Vossemeer
als gevolg van de aanleg Schelde-Rijnverbinding,
1975-1976. 1 ™slag

2179 Dossier inzake handhaving coupures ten behoeve van instand-
houding waterkeringen,
1976. omslag

* Beheer en onderhoud van de keersluis Lage Zwaluwe.

2180 Stukken betreffende in t repre ta t i e ten aanzien van de
sluitingsvoorschriften van de keersluis Lage Zwaluwe,
1964-1967. 1 <™*lag

2 Stukken betreffende regeling onderhoud van de keersluis
Lage Zwaluwe en betreffende vas ts te l l ing vergoeding van
de sluiswachter,
1968-1970. 1 omslag

2182 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe het brugdeel van de keer-
s lu is te mogen verhogen,
1969-1970. ^ omslag

* Dijkbewaking.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 257, 469, 1962, 1968, 1972.
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2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208

1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
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21ÖJ Stukken betreffende hulpverlening bij calamiteiten, be-
treffende afslui t ing dijkbewaking in verband met de incor-
poratie in het waterschap West-Brabant, tevens opgaven
waterstanden 1943 en 1954,
1954-1976. 1 omslag

2186 Stukken betreffende de verzekering van het dijkleger,
1954-19 76. 1 omslag

2187-2208 Stukken betreffende (re-)organisatie dijkbewaking, 22 omslagen
1954-1977.

2187 1954-1956
2188 1956-1957
2189 1957-1958
2190 1958-1959
2191 1959-1960
2192 1960-1961
2193 1961-1962
2194 1962-1963
2195 1963-1964
2196 1964-1965
2197 1965-1966
2198 1966-1967
2199 1967-1968

2209 Notulen van de vergaderingen van de subcommissie Dijk-
bewaking,
1955. 3 stukken

2210 Stukken betreffende voorbereiding, opbouw en inrichting
van een dijkbewakingssysteem,
1955. 1 omslag

2211 Rapport van de provinciale organisatie Bescherming Be-
volking (B.B.) inzake hulpverlening bij watersnoodrampen,
met wijzigingen,
1955-1972. 1 omslag

2212-2213 Stukken betreffende de benoeming, vas t s te l l ing , vergoeding
en ins t ruc t ie van districtshoogheemraden en noodheemraden,
1955-1976. 2 omslagen

2212 Districtshoogheemraden,
1955-1972.

2213 Noodheemraden, 1955-19 76.

2214-2 215 Stukken betreffende berichtgeving door en herziening van de
Stormvloedwaarschuwingsdienst (S.V.S.D), ingesteld door
ri jkswaterstaat ten behoeve van uitvoering dijkbewaking b i j
stormvloeden,
1955-19 76. 2 omslagen
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2216

2217-2218

2219-2 239

2240

2241

224 2

2214 1955-1968.

2215 1970-1976.

Stukken betreffende overname van provinciale goederen be-
stemd voor de dijkbewaking,
1955-1976.

Stukken betreffende voorbereiding, uitvoer en deelname aan
proefalarm,
1956-19 64.

2217 1956

2218 1963-1964 (Mil i ta i re oefening Hurry Cane I I ) .

Stukken betreffende uitvoering van de dijkbewaking,
1958-1976.

2219-2220
2221
2222-2223
2224
2225-2226
2227-2239
2230-2231

1958
195 9
1962
1964
1965
1966
1967

223 2
2233
2234
2235
2236
2237

1969
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975

2238-2239 1975-1976

Documentatie:

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 323-325.

Stukken betreffende de keur of politieverordening op het
dijkbeheer van het hoogheemraadschap,
1964.

Stukken betreffende de heffing van waterschapslasten en
betreffende verhaal van waterschapslasten op gemeenten
in het bijzonder,
(1929)-1966.

Stukken betreffende (gevolgen) Deltawerken, c.q. afsluiting
Oosters chelde,
1964-1975.

1 omslag

2 omslagen

21 omslagen

1 omslag

1 omslag

1 omslag
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ijst van vernietigde stukken.

Classificatie Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
nummer van de vernietigings-

lijst

75 Provinciaal reglement op de 1967 A.2.3
watergangen in Noord-Brabant.

.0 Algemeen waterschapsreglement 1958-1975 A.2.3
voor West-Brabant, met
wijzigingen.

.07.12 Discussienota "Bestuurlijke 1970-1972 A.2.5
Organisatie in Noord-Brabant".

.07.351 St. betr. aankoop, verkoop, 1955-1976 A.2.9
huur, verhuur, ingebruik- B.5,7a,/b, 8a/b
geving, verhuring, jachtrecht.
(niet doorgegaan c.q.
beëindigd).

.07.351.5 St. betr. afwikkeling schade- 1961 B.4c
claims t.a.v. Necaf te
Geertruidenberg (brandschade)
en P. Heystek te Klundert
(schade afrastering).

.07.351.52 St. betr. afsluiting/opzegging 1956-1976 B.9a/b
div. verzekeringen.

.07.352.1 Richtlijn van G.S. van 1951-1965 A.2.3
Noord-Brabant t.a.v. opmaak
begroting en rekening.

.07.352.18 Bijlagen bij de jaar- 1953-1976 B.13, B.17
rekeningen, voorzover dit
betrof: Bevelschriften,
kohieren, kasboeken, dag-
boeken, afrekenings- en
betalingsbewijzen van bank
en giro, kruisposten, pons-
concepten, staten liquidi-
teitspositie.

.07.352.621 St. betr. opzegging rekening 1958-1970 B.28
bij Postcheque- en Girodienst.

.07.352.621 Richtlijnen G.S. van Noord- 1953-1976 A.2.3
Brabant inzake het beleggen
van gelden.

.07.352.626 St. betr. rekening-courant 1954-1977 B.14
overeenkomsten met diverse
banken.

37.352.65 St. betr. opname kas en 1962-1976 B.20
boeken van de penningmeester.
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Classificatie
nummer

Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
van de vernietigings-
lijst

.07.352.75

.07.353.

.07.353.2

.07.353.221

.07.353.23

.07.353.24

.07.354.1

.07.354.2

.07.36.

.07.5/.07.52

St. betr. kasgeldleningen
afgesloten bij diverse banken
tevens circulaires van de
provincie N.Br. t.a.v.
centrale financiering en
het aangaan van leningen.

St. betr. aanschaf, levering
en onderhoud (kantoor-)
machines en benodigdheden,
tevens aanbiedingen waar
niet op in is gegaan.

St. betr. automatisering van
de administratie (o.m. cursus
automatisering; circulaires
van de U.v.W., de V.N.G. en
de provincie Noord-Brabant
inzake problematiek
automatisering).

St. betr. contactbezoeken 1965
registrators van de Unie
van Waterschapsbonden.

1950-1977 B.21

1954-1974 B.23, B.24, B.26

1967-1972 A.2.3

A.2.5

St. betr. lidmaatschappen
van div. instellingen.

St. betr. postverzending.

St. betr. het waterschaps-
huis (o.m. inrichting,
onderhoud, restauratie
buitengevel).

Nota van het waterschap West- 1976
Brabant inz. voorschriften voor
bewoning van dienstwoningen.

1956-1976 B.28

1958-1971 A.2.5

1959-1975 B.26

A.2.5

St. betr. door het waterschap
te betalen belastingen.

Schema inz. vergaderingen van
het dagelijks bestuur en
verenigde vergadering, berichten
van verhindering, bekendmakingen,
presentielijsten vergaderingen
D.B. en commissies, agenda's
van genoemde vergaderingen indien
opgenomen in de verslagen.

1960-1974 B.30

1954-1976 A.2.2, A.3
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Classificatie
nummer

Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
van de vernietigings-
lijst

.07.524.

.07.57

.07.812.4

.07.84

.08

.08.17

.08.171

08.172

Documentatie betr.regeling
reis- en verblijfkosten
van waterschapsbestuurders,
opgaven inkomsten aan
Inspectie der Belastingen,
werknemersverklaringen,
AOW/AWW-verklaringen
hoogheemraden.

St. betr. de Unie van Water-
schapsbonden o.m.: excursies,
agenda's en notulen van de
algemene ledenvergadering,
circulaires betr. ruimtelijke
ordening, declaraties,
contributieregeling, rekening
en begroting, statuten en
huishoudelijk reglement.
St. betr. de Noordbrabantse
Waterschapsbond o.m.:
agenda's en notulen van de
(jaar)vergaderingen, excursies,
circulaires betr. contributie-
regeling, huishoudelijk reglement
Notulen van de vergaderingen van
aandeelhouders van de Nederlandse
Waterschapsbank.

St. betr. representatie binnen
en buiten de dienst (incl.
excursies), tevens verstrekte
inlichtingen.

St. betr. verzoeken van derden
om bijdragen n.a.v. stormramp,
tevens verzoeken om steun van
de cie., Topkadervorming
Zuidwesten.

Circulaires min. van BiZa en
G.S. van Noord-Brabant inzake
personeelsbestand.

St. betr. alg. waterschaps-
ambtenarenreglement.

Circulaires van U.v.W. en min.
van BiZa inz. rechtspositie
waterschapspersoneel.

Overleg met organisaties van
overheidspersoneel.

1951-1976 B.36

1954-1976 A.2.2, A.2.15

1958-1976 B.37

1962-1965 A.2.3

1969-1971 A.2.3

1957-1974 A.2.3

1963-1970 A.2.3

1959-1966 A.2.3
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Classificatie

nummer

Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
van de vernietigings-
lijst

.08.2

.08.23

.08.352/

.08.354

.08.741

.08.741.8

.08.742

.08.742.5

Circulaires van G.S. van Noord-
Brabant inz. eedsaflegging en
functioneel leeftijdsontslag.

Afgewezen sollicitaties.

Circulaires van G.S. van Noord-
Brabant inz. buitengewoon
verlof, arbeidstijdverkorting,
vakantiespreiding etc.

Circulaires en documentatie van
min. van BiZa en G.S. van
Noord-Brabant inz. bezoldiging,
compensatietoeslag AOW, toelage-
regeling ploegen- en onregel-
matige dienst, diplomatoelage-
regeling.

1959-1966 A.2.3

1958-1971 B.39

1954-1975 A.2.3, B.46

1948-1976 A.2.3

19591976 B.42/B.47St. betr. berekening salaris
personeel geboren voor 1920
(incl. loonstaten), wekelijkse
loonstaten, geleidelijsten
salarisproductie, mutatie-
registers, werkgeversverklaring-
en voor loonbelasting, af-
schriften aangiften loonbelasting,
declaraties HWB inzake loonkosten
griffier en penningsmeester van-
wege voor Br.B. verrichte werk-
zaamheden.

Circulaires Min. van BiZa en 1954-1976 A.2.3
G.S. van Noord-Brabant inzake
studiekostenvergoeding,
vakantieuitkering, kraamgeld-
uitkering, vergoeding reis- en
verblijfkosten kortingsregeling
bewoning dienstwoningen.

St.betr. de collectieve Ziekte- 1951-1976 A.2.3/A.2.5/B.42
kostenverzekering en de
Interimregeling Ziektekosten
Ambtenaren (I.Z.R.) o.m.:
Documentatie, circulaires,
premieverhaal en premie-
heffing, kwitanties, schade-
registers, opgaaf persoonsge-
gevens, jaarlijkse afrekening
van de provincie Noord-Brabant
inz. aandeel kosten, toekennings-
berichten I.Z.R. (t/m 1982).
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Classificatie Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
nummer van de vernietigings-

lijst

.08.743 St. betr. pensioenen o.m.: 1960-1974 A.2.3/A.2.5/B.48
Circulaires Pensioenraad, min.
van BiZa en G.S. van Noord-
Brabant, vaststelling/wijziging
pensioenbijdrage (verhaal),
pensioenkeuring, melding van
werknemers die blijvend
arbeidsongeschikt dreigen te
raken.
Circulaires van de U.v.W. en
Agrargische Sociale Fondsen
inz. deelneming van waterschappen
in het Bedrijfspensioenfonds voor
de Landbouw.

.08.743.5 Circulaires van min. van BiZa 1955-1976 A.2.3/A.2.5/B.42
en het G.A.K. inz. uitvoering
div. sociale verzekeringen
Kinderbijslagdeclaraties.

.08.836.8 St. betr. de Premiespaarregeling 1959-1973 B.42
o.m.: Saldi-opgaven en uitbetaal-
de premie.
Bewaard: Bescheiden van personeels-
leden, die na de opheffing van de
Brabantse Bandijk zijn overgegaan
naar het HWB.

.08.88 Circulaires, documentatie 1957-1076 A.2.2/A.2.2
(jaar-)verslagen van de Studie-
kring Waterstaatsrecht en
Waterschapsbeheer, de
Katholieke Ambtenarenvereniging,
de Studiekring Secretarissen en
Ontvangers van Waterschappen en
de Provinciale cie. voor
georganiseerd overleg inz. rechts-
positie van waterschappen in
Noord-Brabant.
Reglement en statuten van het
Instituut van Bestuurswetenschappen.
St. betr. toekenning geldelijke
bijdrage aan het Instituut voor
Bestuurswetenschappen en aan-
wijzing dijkgraaf C.Th.J. de Wit
als kosteloos lid van genoemd
instituut.

.08.97 Circulaires van G.S. van Noord- 1961-1975 A.2.5.
Brabant en het ministerie van
BiZa inzake toekenning
gratificatie bij ambtsjubilea.
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Classificatie
nummer

Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
van de vernietigings-
lij st

-1

-1.2

-1.311

-1.313

-1.314

-1.318

1.577

-1.71

1961-1975 A.2.5

1952-1975 B.60

Verstrekte en ontvangen in-
lichtingen.

Circulaires van ministerie van
BiZa inzake aanbesteding van
voor subsidie in aanmerking
komende werken.
Circulaires van G.S. van Noord-
Brabant en de Provinciale cie.
voor werkgelegenheid inzake
organisatie en subsidiëring
werken.

St. betr. kadastrale boekhouding 1956-1975
om: declaraties en inschakeling
tijdelijk personeel voor ver-
vaardiging aanslagbiljetten.

B.60

Kohieren 1957-1976, kohier-
wijzigingen en oninvorder-
baarverklaring.

St. betr. de inning van water-
schapslasten om: Bezwaar-
schriften, dwangbevelen, resti-
tie waterschapslasten, ver-
zoeken om vrijstelling etc.

St. betr. tarieven betekening
dwangbevelen.

Bestemmingsplannen div.
gemeenten.
Rapport "Het nieuwe West-
Brabant" van het Economisch
Technologisch Instituut voor
Noord-Brabant.
Nota "Openluchtrecreatie
Noord-Brabant" (deel 1 en 2)
van de Provinciale cie.
voor Openluchtrecreatie.
Circulaire N.B.W.B. inzake
2e nota Ruimtelijke Ordening.

Ontwerp-verordening bestrijding
verontreiniging oppervlakte-
wateren, met wijziging.
Ontwerp-keuren van waterschap
de Striene en de Nieuwe
Zwaluwe Polder.

1957-1976 B.57

1957-1975 B.58/B.59/B.60

1975 B.60

1966-1975 A.2.5/B.55

1954-1972 A.2.3
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Classificatie Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
nummer van de vernietigings-

lijst

-1.731.2 Declaraties m.b.t. bestekken. 1957-1969 A.2.3

-1.731.2 St. betr. wijziging van toe- 1959-1961 A.2.3
zichthoudend personeel HBB3.

-1.731.2 St. betr. het beschikbaarstellen 1961-1963 A.2.3
van vervoermiddelen.

-1.731.3 St. betr. uitvoering onder- 1958-1975 A.2.3
houds- en herstelwerkzaam-
heden aan waterkeringen.
St. betr. de levering van
materialen.
Betalingsstaten, declaraties,
dagstaten en dagboeken.

-1.731.3 St. betr. de bestrijding 1968-1975 A.2.15
muskusratten (o.m. verslagen
van de cie. muskusratten-
bestrijding.

-1.731.3 Dossier inz. klacht van de 1966-1971 A.2.3
heer Stoop te De Heen over
opstoken van veek in verband
met nadelige gevolgen voor
de natuur.

-1.731.36 Ontheffingen reglement water- 1955-1976 A.2.A/B.66
keringen: Geweigerd, vervallen,
niet doorgegaan, niet vereist
en nog aan te vragen.

-1.731.36 Vergunning t.n.v. Houthandel 1975 B.66
Gooskens te Moerdijk voor
het hebben van een afrastering
ten z.w. van haven Moerdijk,
verleend door Rijkswaterstaat
(afschrift).

-1.731.36 Ontheffingen reglement water- 1959-1970 B.66
keringen verleend door de
waterschappen Land van Heusden
en Altena, Rijnland en dijkring
de Hoekse Waard (afschriften).

-1.731.36 St. betr. het Brievenbusproject 1971 A.2.5
van de PTT.

-1.731.36 Concept-leidraad beheer gas- 1971 A.2.5
leidingen in en nabij water-
keringen van het Technisch
adviesburo voor waterkeringen.
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Classificatie
nummer

Omschrijving

-1.731.36

-1.731.36

-1.731.4

-1.731.4

-1.731.4

-1.731.42

-1.731.42

-1.731.42

-1.732

1.732

Periode Hoofdstuk en nummer
van de vernietigings-
lijst

1959 A.2.11

1964-1971 B.4 c

1965 A.2.14

1968

1968

A.2.9

A.2.9

Tekeningen betr. de schut-
sluis in de Volkerakdom (ter
kennisname).

Dossier betr. afwikkeling
schadeclaims van Dega te
Leidschendam wegens geleden
schade door wateroverlast
t.g.v. niet sluiten van de
keersluis te Lage-Zwaluwe.

Dossier inz. levering en
plaatsen van een hoogwater-
melder bij keersluis te
Lage-Zwaluwe.

Dossier inz. verkoop damwand
aan Gebr. de Rooy (niet
doorgegaan).

Dossier inz. het tijdelijk
verwijderen van schotbalken
in keersluis te Lage-Zwaluwe
ter bevordering van schoon-
houden van de haven (niet
doorgegaan).

Offertes apparatuur dijkbewaking.1975

Opgaven verstrekt door div. 1955-1976
waterschappen inz. samenstelling
van dijkwacht en dijkleger;
adreslij sten bezetting hoofd-
stations en onderstations t.b.v.
toezending waarschuwingstele-
grammen voor uitvoering dijk-
bewaking; naamlijst samenstel-
ling reserve-dijkleger, opgaven
en afzeggingen dijkwachters;
lijsten van uitgegeven materialen,
lijsten met werktijden dijkwacht
en dijkleger.

St. betr. oproeping dijkwachters.1955-1976 B.68

A.2.14

A.2.5/B68

St. betr. advisering door U.v.W. 1975
t.a.v. rapport van de Studiecie.
waterschappen inz. beheer Noord-
zeekust.

A.2.I5

Gesignaleerde overtredingen van
het reglement waterkeringen. 1964-1972 B.62
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Classificatie
nummer

Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
van de vernietigings-
lijst

-1.732.1

-1.732.1

-1.732.1

-1.732.2

-1.78

-1.78

-1.799

-1.799

-1.799

-1.799

-1.811

Ontwerp-leggers waterkeringen
(vastgestelde exemplaren
bewaard).

Aanbiedingen voor het ver-
vaardigen legger waar niet
op in is gegaan.

Circulaire van het ministerie
van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening inz.
vervaardiging grootschalige
basiskaart van Nederland.

St. betr. de schouwvoering.

Interim-nota van de Provinciale
werkgroep Zandwinning in
Noord-Brabant "Zand, een
brandend probleem".

St. betr. advisering t.a.v.
door G.S. van Noord-Brabant
te verlenen ontheffingen
ontgrondingsverordening.

Besluiten van G.S. van Noord-
Brabant inz. goedkeuring
ruilverkavelingsaanvragen
van gemeenten, waterschappen
etc.

Ontwerp-voorlopig plan van
wegen en waterlopen van de
ruilverkaveling "Schelde-
stroom".

Tekeningen principe-verkaveling
van de tot het bestemmingsplan
Moerdijk behorende binnendijks
gelegen zuidelijke randstroken.

St. betr. advisering aan G.S.
van Noord-Brabant inz. ruil-
verkavelingsaanvraag van de
gemeente Teteringen.

Ontwerp-Provinciaal Wegen-
reglement .

1959-1968 A.2.12

1974

1975

A.2.14

A.2.3

1960-1976 B.63

1974 A.2.5

1965-1976 B.70

1955-1975 B.71

1971 B.71

1975-1976 B.71

1955 B.71

1954 A.2.3
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Classificatie
nummer

Omschrijving Periode Hoofdstuk en nummer
van de vernietigings-
lij st

-1.811

-1.811

-1.811

-1.811.36

St. betr. bekendmaking
wijziging wegenlegger door de
gemeente Nw.Vossemeer
en Halsteren.

Opgaven aan G.S. van Noord-
Brabant van in beheer en
onderhoud zijnde wegen.

Circulaires van G.S. van
Noord-Brabant betr. onderhoud
van wegen en uitkering t.b.v.
(niet) planwegen.

Besluiten van G.S. van Noord-
Brabant inz. ontheffingver-
lening aan derden t.a.v.
bepalingen ing. het
Provinciaal Wegenreglement
Noord-Brabant (afschriften).

1960-1976 A.2.3

1960-1976 A.2.3

1957-1970 A.2.3

1965-1975 B.74
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Lijst van op termijn te vernietigen stukken.

1. Toekenningsbeschikkingen I.Z.R. ten
behoeve van weduwe D.J. van Eek,
1983-1984. (wv 1989) - w w 4 ^ ' < ^ i omslag

2. Toekenningsbeschikkingen I.Z.R. ten
behoeve van weduwe D.J. van Eek,
1985-1986. (wv 1992) - w n w U W i m i 1 omslag
& * 2 C W <<t6) J ^

3.IA Jaarlijkse verzamelloonstaten ten
behoeve van uitvoering werkloosheids-
wet, kinderbijslagweg en ziektewet,
tevens loonstaten, 1960-1971.
(wv 2020) 12 omslagen

14.a Historische overzichten 1972-1976.
(wv 2020) 1 omslag

i4.b Verzamelloonstaten voor de Bedrijfs-
vereniging, 1982-1976. (wv 2020) 1 omslag

14.c Verzamelloonstaten voor de Inspectie der

Belastingen, 1972-1976. (wv 2020) 1 omslag

15-19 Salarisstroken, 1972-1976. (wv 2020) 5 omslagen

20-35 Stukken betreffende de berekening van

salarissen van (los) personeels, 1953-1976.
(wv 2020) 16 omslagen
20 C.C.M, van Achtmaal
21 A.P. de Caluwë
22 C. de Caluwé
23 J. Jansen
24 W. Kievit
25 J. Koenraadt
26 A. de Klerk
27 L.J.M, de Laar
28 C. van Loenhout
29 F.H.S.M. Looyen
30 H.H. Munters
31 W. Smits
32 J.M. Visser
33 A. v.d. Zande
34 M. Geers/W.A.M. de Wolf-Mertens
35 A. Timmermans, A. Traets, P. van

Rijswijck, J.S.S. Lisman (los personeel)
36. Lijsten houdende opgave Bijdragegrondslag

A.B.P., nominatieve opgaven, tevens stukken
betreffende restitutie van teveel verhaalde
pensioenbijdrage, 1972-1976. (wv 2020) 1 omslag

37. Lijsten houdende opgave Bijdragegrondslag
I.Z.R., 1972-1976. (wv 2020) 1 omslag




