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Inleiding.

Geschiedenis van het waterschap West-Brabant.

Oprichting waterschap West-Brabant.

In verband met de toenemende industrialisatie in Noord-Brabant en de tengevolge
daarvan ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, wordt door de
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat medio juli 1962 een commissie
ingesteld (cie. Kortmann) welke het afvalwatervraagstuk moet onderzoeken.
Voorzitter van de commissie is de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant,
de heer G.N.M. Kortmann.
Eind 1964 brengt de commissie haar rapport uit. Conclusie van het rapport:
Aanleg van een afvalwaterpersleiding voor industrieel afvalwater vanaf Ooster-
hout naar de Westerschelde met persstations en dergelijke, kosten
ƒ 132.000.000,-- en oprichting van een overkoepelend waterschap voor het gehele
gebied.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen medio augustus 1966 een werkgroep
in ter bestudering reorganisatie waterschappen in westelijk Noord-Brabant.
In haar rapport in 1967 aan Provinciale Staten uitgebracht, concludeert de
werkgroep; oprichting van een groot waterschap met uitsluitend de zuiverings-
taak.
Tijdens de statenbehandeling wordt door G.Ph. Brokx een motie ingediend terzake
oprichting van een waterschap met naast de zuiveringstaak öök de kwaliteits- en
kwantiteitstaak.
Provinciale Staten stellen vervolgens een ad hoc commissie in ter verdere
bestudering van het vraagstuk.
In 1969 komt een concept reglement gereed voor het op te richten waterschap.
De oprichting van het waterschap West-Brabant vindt plaats onder gelijktijdige
opheffing van het zuiveringsschap de Donge.
(Statenbesluit d.d. 16.01.1970, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
10.04.1970, krachtens besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d.
13.05.1970 in werking getreden d.d. 01.07.1970, Provinciaal blad 1970,
nummer 46).
Incorporatie van de (hoog-)heemraadschappen de Brabantse Bandijk als dijkbehe-
rend waterschap en de Mark en Dintel en Roosendaalse en Steenbergse Vliet als
waterschappen met een waterbeheersingstaak zal op termijn plaatsvinden.
Ten behoeve van de bestrijding van de kosten ter bestrijding van de verontreini-
ging van het oppervlaktewater wordt een heffing ingesteld, de zogeheten "Veront
reinigingsheffing oppervlaktewateren".
De overgangsbepalingen bepalen onder meer de benoeming van een voorlopig
dagelijks bestuur en een voorlopig griffier/penningmeester.

Bestuur.

Vanaf begin juli 1970 fungeert een voorlopig Dagelijks Bestuur, met als voor-

zitter ir.W.J.L.J. Merkx.
De taak van dit bestuur is de voorbereiding van de totstandkoming van de
Algemene Vergadering en het maken van een inventarisatie van de problemen op he
gebied van de waterzuivering.
De eerste vergadering van de Algemene Vergadering vindt plaats d.d. 02.12.1970.
De leden -worden beëdigd en er wordt een aanbeveling opgemaakt voor de benoeming
van de watergraaf en heemraden.

Tevens wordt het besluit van het voorlopig Dagelijks Bestuur, de minister van

Verkeer en Waterstaat toestemming te vragen een geldlening aan te gaan door de

Algemene Vergadering goedgekeurd.
Het (definitieve) Dagelijks Bestuur wordt d.d. 03.09.1971 geïnstalleerd.
Ir G. Swier wordt d.d. 01.06.1972 benoemd tot watergraaf.

De watergraaf is voorzitter van zowel het Dagelijks Bestuur als de Algemene

Vergadering.



Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de watergraaf en heemraden, welke bij Konink-
lijk Besluit benoemd worden.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit leden aangewezen door waterschappen,
gemeenten en Kamers van Koophandel.

Gebied, doel en taken.

Het gebied van het waterschap omvat dat deel van de provincie Noord-Brabant dat
begrensd wordt door de Bandijk en de Belgische grens en in het oosten door de
lijn Baarle-Nassau - Tilburg - Waalwijk (± 65.000 ha).
Het doel van het waterschap; het bevorderen van de kwaliteit van het oppervlak-
tewater in haar gebied.
Voor de oprichting van het waterschap voeren verscheidene waterschappen reeds
een passief kwaliteitsbeheer op grond van het reglement van de watergangen.
Een aantal gemeenten hebben eveneens al de zuiveringstaak ter hand genomen.
Na de oprichting van het waterschap wordt een efficiënter beheer op basis van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.), inwerking getreden d.d.
01.12.1970 een stuk beter. In de W.v.o. wordt onder meer bepaald dat het zonder
vergunning verboden is om afvalstoffen in oppervlaktewater te brengen. Voor niet
rijkswater wordt de vergunning verleend door Gedeputeerde Staten van de diverse
provincies. De W.v.o. geeft de mogelijkheid deze taak te delegeren.
In de d.d. 17.11.1972 vastgestelde Verordening bestrijding verontreiniging
oppervlaktewateren Noord-Brabant, bij Koninklijk Besluit d.d. 12.11.1973
goedgekeurd en d.d. 01.01.1974 inwerking getreden, wordt aan de waterschappen de
passieve en actieve zuiveringstaak opgedragen. Voor het westelijk deel van
Noord-Brabant is dit het waterschap West-Brabant.

Artikel 3 van de verordening bepaalt tevens, dat zuiveringstechnische werken in
eigendom bij onder meer gemeenten, moeten worden overgenomen.
Taken die nog uitgeoefend worden door de (hoog-)heemraadschappen de Brabantse
Bandijk (bescherming van het gebied tegen buitenwater), Mark en Dintel en
Roosendaalse en Steenbergse Vliet (bevorderen van een goede waterbeheersing en
de belangen van de scheepvaart) gaan na incorporatie in het waterschap West-
Brabant over naar genoemd waterschap.

Taken.

De kosten die de bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater met
zich meebrengt worden verhaald op degenen die het water vervuilen, c.q. die hun
afvalwater lozen op oppervlaktewater of afvoeren naar een zuiveringstechnisch
werk in beheer bij het waterschap (Heffingsverordening verontreinigingsheffing
oppervlaktewateren K.B. d.d. 20.10.72).
Genoemde kosten betreffen onder meer kosten voor onderzoekswerk in het laborato-
rium, bouw en onderhoud van persleidingen en zuiveringstechnische werken.
Maatstaf voor het vaststellen van de aanslag is de vervuilingswaarde, uitgedrukt
in inwoner-equivalenten.
Het Ie heffingsjaar is 1972. Niet in het hele gebied worden zuiveringslasten
geïnd, daar er nog verscheidene gemeenten zelf zuiveringstechnische werken
exploiteren.
Ingaande 1975 komen de exploitatiekosten van alle installaties ten laste van het
waterschap.

Afvalwaterpersleiding westelijk Noord-Brabant fa.w.p.).

In 1948 gelast de gemeente Bergen op Zoom een onderzoek in te stellen naar de
mogelijkheden afvalwater te lozen op de Westerschelde.
De in 1962 ingestelde ministeriële commissie Afvalwatervraagstuk Westelijk
Noord-Brabant brengt in 1964 haar rapport uit (rapport Kortmann).
Deze commissie adviseert de aanleg van een afvalwaterpersleiding naar de
Westerschelde en het beheer en de exploitatie van deze leiding op te dragen aan
een op te richten overkoepelend waterschap voor het gehele gebied.



Door de vestiging van Shell Nederland Chemie wordt de provincie Noord-Brabant
nog voor zij het waterschap heeft kunnen oprichten, genoodzaakt het werk als
zaakwaarnemer tot stand te brengen.
De gemeente Bergen op Zoom heeft reeds met inschakeling van het adviesbureau
Bongaerts, Kuyper en Huiswaard (B.K.H.) het gedeelte Bergen op Zoom - Waarde in
uitvoering genomen*. De provincie sluit het werk Moerdijk - Bergen op Zoom

. hierop aan.
Het adviesbureau B.K.H, krijgt de opdracht het werk besteksgereed te maken,
tevens krijgt het bureau de directievoering over het werk.
In 1972 is de 60 km lange persleiding met 4 pérsstations te Moerdijk, Hoeven,
Bergen op Zoom en Roosendaal gereed.
Totale kosten ± ƒ 80.000.000,--.
Beheer en exploitatie worden opgedragen aan het nieuw opgerichte waterschap
West-Brabant.

Incorporatie en taakverdeling:.

Tijdens overleg met Provinciale Staten d.d. 16.08.1971 zegt het waterschap toe
een werkgroep in te stellen met vertegenwoordigers uit de Provinciale Staten en
de betrokken waterschappen om de komende incorporatie voor te bereiden, zodat
deze binnen enkele jaren kan gebeuren.
In het najaar van 1971 beginnen besprekingen tussen de waterschappen over
verdeling taken e.d. en functievervulling.
De heer G.P.H. Jaspers, secretaris/ontvanger van heé Hoogheemraadschap de
Brabantse Bandijk wordt met ingang van d.d. 15.10.1971 belast met de leiding van
de afdeling Algemene en Interne Zaken van de Administratieve dienst van het
waterschap West-Brabant en zal optreden als waarnemend griffier.
De heer Chr.J. Hermus, griffier van het heemraadschap Mark en Dintel wordt
belast met de leiding van de afdeling Financiën en zal optreden als waarnemend
penningmeester.
De functies van griffier en penningmeester worden voorlopig niet vervuld.
De waterschappen West-Brabant, Brabantse Bandijk en Roosendaalse en Steenbergse
Vliet zullen de administratie van de afdeling Algemene en Interne Zaken ver-
zorgen. De administratie van de afdeling Financiën zal verzorgd worden door het
waterschap Mark en Dintel.
De Technische Diensten van de genoemde waterschappen zullen samengevoegd worden
en onder leiding komen van het hoofd Technische Dienst van de Mark en Dintel.
Vooruitlopend op de komende incorporatie wordt al in 1972 besloten al het
personeel onder te brengen in de organisatie van het waterschap (Bouvigne).
De grenzen tussen de verschillende diensten vervaagden bij het ambtelijk
functioneren.
Dit heeft er toe bijgedragen dat de incorporatie zonder problemen zou verlopen.
D.d. 01.01.1977 vindt de incorporatie van de (hoog-)heemraadschappen Mark en
Dintel, Brabantse Bandijk, Roosendaalse en Steenbergse Vliet en de
Geertruidapolder, in het waterschap West-Brabant plaats.
Na de incorporatie wordt de naam van het waterschap West-Brabant gewijzigd in
Hoogheemraadschap West-Brabant.
Doel van het nieuwe waterschap wordt; zorg voor de waterkeringen, zorg voor de
waterhuishouding en de behartiging belangen van de scheepvaart, tevens de zorg
voor de kwaliteit van het niet bij het rijk in beheer zijnd oppervlaktewater en
het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater waarover het rijk het ;
kwaliteitsbeheer heeft, voorzover die verontreiniging geschiedt vanuit zijn
gebied. I

i

Huisvesting. . i-

Het waterschap West-Brabant wordt gevestigd in de Veemarktstraat te Breda.
D.d. 11 oktober 1971 koopt het waterschap het complex Bouvigne. Het bestuur
wordt ondergebracht in het kasteel, de diensten in de bijgebouwen. '

* Het archief betreffende de aanleg afvalwaterpersleiding Bergen op Zoom naar ^
Waarde is door de gemeente Bergen op Zoom overgedragen aan het hoogheemraadsch



Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking.

In Ie instantie bevindt het archief van het waterschap West-Brabant zich aan de
Veemarktstraat te Breda, de toenmalige huisvesting van het waterschap.
Na aankoop van het complex Bouvigne, ook te Breda, wordt het archief naar
genoemde lokatie overgebracht.
Het archief is ingericht volgens het decimaal registratuurstelsel, de stukken
zijn zaaksgewijs geordend met behulp van de code voor de ordening van archieven
van waterschappen.
Aan vernietiging bleek vrijwel niets gedaan, enkele dossiers zijn zoekgeraakt.
Selectie, vernietiging en inventarisatie heb ik uitgevoerd volgens de geldende
richtlijnen.
Het door mij geselecteerde en geïnventariseerde archief omvat de periode vanaf
de oprichting van het waterschap in 1970 t/m de incorporatie van de
(hoog-)heemraadschappen de Brabantse Bandijk, de Mark en Dintel en de Roosen-
daalse en Steenbergse Vliet in het waterschap West-Brabant d.d. 1 januari 1977.
De naam van het waterschap wijzigt dan in Hoogheemraadschap West-Brabant
(H.W.B.).
De omvang van het archief bedraagt voor selectie ± 80 m.
De inventaris is ingedeeld in (sub-)rubrieken. Binnen de (sub-)rubrieken heb ik
een chronologische ordening toegepast.
Buiten inventarisatie zijn gehouden zaken die doorlopen tot na 1 januari 1977.
Het zelfde geldt uit praktisch oogpunt voor de lozingsdossiers van bedrijven en
de persoonsdossiers. Deze correspondentie kan moeilijk gesplitst worden, en
wordt nog veelvuldig geraadpleegd.
Betreffende dossiers zijn na selectie overgebracht naar het archief van het
H.W.B. Waar nodig heb ik verwijzingen in de inventaris opgenomen.
Bemonsteringsdossiers (analyseresultaten) van bedrijven zijn niet geïnventari-
seerd, daar deze correspondentie na een vaste termijn vernietigd wordt.
Tekeningen zijn grotendeels opgenomen in het tekeningenarchief van het hoogheem-
raadschap en daar toegankelijk gemaakt.
Stukken betreffende nog niet afgeloste geldleningen, aanschaf en onderhoud
apparatuur heb ik aangewezen om op termijn te vernietigen*.
Het aantal meters dat voor vernietiging is aangewezen bedraagt ± 52 meter.
Het te bewaren gedeelte bedraagt 18*ï meter.
De lijsten met opgaaf vernietigde stukken en de op termijn te vernietigen
stukken heb ik als bijlage bij de inventaris gevoegd*. . j I
De indeling van deze lijst is uitgevoerd met behulp van de code voor Water- ! j
schapsarchieven. ij
Het archief zal na inventarisatie worden overgebracht naar de gemeente Breda. 1
Hier bevinden zich ook de geïnventariseerde archieven van de in het waterschap ?
West-Brabant geïncorporeerde waterschappen. ' '

.1
NB. Zie voor aanpassingswerken Roosendaalse I!

en Steenbergse {
Vliet HWBI ' I

I r
! j
I •

* zie bijlage 1.
* zie bijlage 2.
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INVENTARIS VAN HET WATERSCHAP WEST-BRABANT

•O Openbaar bestuur

1 Voorschriften betreffende begroting.rekening en boekhouding waterschappen in
Noord-Brabant (comptabiliteitsvoorschriften),
1962.

2 Stukken betreffende wijziging van het Algemeen Waterschapsreglement voor
Noord-Brabant,
1964-1975.

1 omslag

1 omslag

3 Circulaire van het ministerie van Biza inzake invoering wet Arob en wijziging wet op de
Raad van State,
1976.

1 stuk
N.B. Zie ook archief HWB.

.07 Jaarverslagen

4 Jaarverslagen betreffende de jaren 1970 tot en met 1976 (meerjarenverslag),
1978.

1 omslag

.07.1 Ontstaan, reorganisatie

5 Stukken betreffende overname zuiveringstaak.personeel en kas van het zuiveringsschap de
Donge i.v.m. opheffing genoemd zuiveringsschap,
(1950)1969-1970.

1 omslag

6 Rapporten inzake reorganisatie waterschappen in westelijk Noord-Brabant.o.m.
interim-rapportage van de werkgroep Reorganisatie Waterschappen in westelijk
Noord-Brabant en behandeling genoemd rapport door Provinciale Staten,
1967-1969.

, 1 omslag

7-10 Stukken betreffende (voorbereiding) oprichting waterschap West-Brabant en
totstandkoming bijzonder reglement,
1969-1970.

4 omslagen

7 (Voorbereiding) Oprichting en totstandkoming bijzonder reglement,
1969-1970.

8 Bijzonder reglement (Provinciaal Blad van Noord-Bra- bantl970,nr.46),
1970.

9 Discussienota's inzake inrichting en functioneren van het waterschap,
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11

12-17

10
1973-1974.
Rapport ir. Swier "Informatie rondom de oprichting van het waterschap
West-Brabant",(voorgeschiedenis en oprichting)
1973.

18-19

Stukken betreffende behandeling nota "Het Waterschapsbestel in Noord-Brabant" door de
commissie voor Waterschapszaken.Waterbeheersing en Cultuurtechnische
aangelegenheden, tevens reacties van derden op genoemd rapport
1969-1973.

1 omslag

Stukken betreffende voorbereiding incorporatie (hoog-)heemraadschappen in het
waterschap West-Brabant,
1972-1976.

6 omslagen
N.B. Zie ook het archief van het HWB.

12-13

Overleg Incorporatiecommissie met delegaties (hoog-)heemraadschappen ter
voorbereiding incorporatie,,

12
13
14

15

16

1972-1973.
1974.

Stukken betreffende regeling financiële tegemoetkomingen aan personeel
(hoogheemraadschappen ivm incorporatie,
1972-1974.
Stukken betreffende inschakeling en samenvoeging diensten
(hoogheemraadschappen en waterschap West-Brabant,
1973-1976.
Stukken betreffende voortbestaan van de Incorporatie- commissie en inschakeling
genoemde commissie bij opstellen regelingen voorvloeiend uit het nieuwe
reglement,tevens eindrapport van genoemde cie. "Het waterschap en zijn
toekomst"
1975-1976.

17 Stukken betreffende voorbereiding incorporatiebijeenkomst, tevens nota aan het
dagelijks bestuur inzake nog te verrichten werkzaamheden
1976.

Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van de uniecommissie
Diepdelversrapport,
1974-1975.

2 omslagen

Vergaderstukken van de Uniecommissie Diepdelversrapport
1974-1975. '
Stukken betreffende standpuntbepaling inzake het rapport "Het Waterschap en
zijn toekomst'van de studiecommissie Waterschappen en t.a.v.gedachten
genoemde cie.
1974.

18

19
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20-25 Stukken betreffende voorbereiding en totstandkoming bijzonder reglement voor het
Hoogheemraadschap West-Brabant,
1974-1976.

6 omslagen

20-21
Stukken betreffende voorbereiding door het waterschap,

20 1974-1975,
21 1975,
22 Bijzonder reglement voor het Hoogheemraadschap West-Brabant,

1976.
23 Stukken betreffende behandeling van het ontwerp- reglement door Provinciale

Staten,
1976.

24 Stukken betreffende indiening bezwaren door waterschap West-Brabant en derden
t.a.v.ontwerp-reglement opgemaakt door de provincie Noord-Brabant,
1976.

25 Stukken betreffende voorbereiding ontwerp-reglement door de Provincie
Noord-Brabant,
1976.

.07.13 Wapen

I
26-27 Stukken betreffende totstandkoming wapen t.b.v waterschap West-Brabant en het

Hoogheemraadschap West-Brabant,
1970-1978.

2 omslagen

26 Waterschap West-Brabant,K.B. 3 januari 1972,
1970-1972.

27 Hoogheemraadschap West-B,K.B. dd 27 december 1976, aangevuld bij K.B. dd
23 april 1977,
1975-1978.

28 Stukken betreffende cliché's en stempels van het waterschap,
1972-1976.

1 omslag

.07.151 Omvang. Grenzen

29 Stukken betreffende aanpassing van de oostgrens i.v.m. overlapping grens van het
waterschap de Dommel en de daaruit voortvloeiende dubbele lastenheffing voor bewoners
van het betreffende gebied,
1970-1975.

1 omslag
N.B. Zie ook archief HWB.

- 4 -
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30

.07.23

31

Kaarten houdende opgaaf grenzen van diverse in westelijk Noord-Brabant gelegen
waterschappen,
1972.

1 omslag

Stukken betreffende verzoek aan Provinciale Staten om verlegging grens nabij
Oosterhout,binnen gebied van het waterschap de Donge.i.v.m. te verwachten verandering
in de lozingssituatie aldaar n.a.v.samenvoeging genoemd waterschap met o.m. de
Binnenpolder van Waalwijk,
1974-1976.

1 omslag

Samenwerking. Overleg

32 Stukken betreffende voortzetting overeenkomst met het waterschap de Donge m.b.t.
tijdelijke verzorging administratie op te heffen waterschap zuiveringsschap de Donge,
1970-1971.

33-34 Stukken betreffende periodiek overleg met diverse (overheids-)instanties over
waterstaatsaangelegenheden,
1971-1975.

1 omslag

2 omslagen

33 Rijkswaterstaat.Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant,provincie
Noord-Brabant en het Rijksinstituut voor Zuivering Afvalwater (RIZA)
1971-1973.

34 Rijkswaterstaat,directie Noord-Brabant,
1974-1975.

35 Stukken betreffende overleg met zuiverende waterschappen in Noord-Brabant over
afvalwaterzuivering,
1973-1975.

1 omslag

36 Stukken betreffende overleg met de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over o.m.
overname zuiveringstechnische werken, incorporatie en heffingsgrondslag
1974-1976.

1 omslag

37 Stukken betreffende periodiek overleg met zuiverende waterschappen over heffing van
zuiveringslasten,
1975-1976.

1 omslag

38 Stukken betreffende overleg met de gemeente Breda d.d. 7 september over o.m.
overdracht zuiveringstechnische werken , doorvoerkosten en dienstverlenine
1976. *'

1 omslag
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39 Stukken betreffende overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de
gevolgen van het Deltaplan,
1976.

1 omslag

40 Stukken betreffende overleg met het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant over
functioneren en taakuitoefening van het waterschap,
19770-1972.

1 omslag

.07.28 Subsidies

41-43 Stukken betreffende toezegging subsidies voor uitvoering werkzaamheden (als E.project)
door de Dienst voor Aanvullende Civieltechnische Werken c.q.het ministerie van Sociale
Zaken,
1973-1976.

3 omslagen

41 T.b.v. aanleg.onderhoud en verlichting tuin Bouvigne,
1973-1975.

42 T.b.v. muskusrattenbestrijding in de gemeente Zevenbergen en omstreken,
1974-1976.

43 T.b.v. achterstallig onderhoud aan beplantingen bij zuiveringsinstallaties,
1975-1976.

.07.351.1 Aankoop algemeen

44 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v. vergoeding van bijstand door deskundigen
i.g.v. grondaankoop en pachtontbinding op minnelijke basis en betreffende regeling van
kosten bij doorhalingen hypothecaire inschrijvingen,
1971-1975.

1 omslag

45 Circulaires van de Unie van Waterschapsbonden inzake verlaging notariële
transportkosten bij overdracht gemeentelijke zuiveringstechnische werken aan zuiverende
waterschappen,
1971-1976.

1 omslag

.07.351.11 Aankoop

46-51 Stukken betreffende (voorbereiding) aankoop gronden t.b.v. bouw (uitbreiding)
rioolwaterzuiveringsinstallaties,
1969-1977.

6 omslagen
N.B. Zie ook -1.577.614.3 archief van het HWB onder betr. gemeente.

- 6 -



52-54

56

46

47

48

49

Rwzi Alphen en Riel. Notariële akte d.d.12 maartl970,17 april 1970,
(waterschap zuiveringsschap de Donge), Notariële akte d.d.20 oktober 1972
(waterschap West-Brabant),
1969-1973.

(Bouw en uitbreiding) rwzi Gilze-Rijen. Notariële akte d.d.17 april 1970 29
november 1974 en 27 november 1975 '
1969-1975.
Rwzi Chaam. Notariële akte d.d. 31 januari 1974
1973-1974.

Gecombineerde rwzi voor Geertruidenberg.Raamsdonk en Oosterhout,tevens
stukken betreffende goedkeuring kostenbegroting pachtontbinding en
grondaankoop door rijkswaterstaat. Notariële akte d.d. 14 april 1976
1973-1977. '

N.B. Zie.07.351.1 Compensatieregeling dhr van Bavel (archief HWB).
(Uitbreiding) rwzi Waspik. Notariële akte d.d. 15 december 1975, 1974-1975
1974-1975.

Rwzi Kaatsheuvel.o.m.taxatierapporten en stukken betreffende goedkeuring
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant t.a.v.aankoopbesluiten en
pachtontbindingsovereenkomsten. Notariële akte d.d.28 oktober en 27 november

1974-1975.

Stukken betreffende aankoop percelen grond van diverse gemeenten t.b.v. de bouw van
rioolgemalen,
1970-1976.

3 omslagen

50

51

52

53

54

Dongen. Notariële akte d.d. 8 augustus 1974
1970-1974.
Gilze.Notariële akte d.d. 3 oktober 1973,
1971-1973.
Etten-Leur. Notariële akte d.d. 24 maart 1975
1973-1976.

55 Stukken betreffende aankoop percelen grond van de gemeente Gilze-Rijen t b v bouw
twee dienstwoningen, tevens stukken betreffende aankoop genoemde woningen,
1972-1976.

N.B. Zie ook .07.354.2
1 omslag

Stukken betreffende aankoop perceel grond in de gemeente Ginneken van de Staat

1974-79*76^ * * °°™*"«0 ' ' ^ - "™fcS Parkeerterrein voor het waterscfaapskantoor,

N.B. Zie ook .07.354.1
1 omslag

57 Stukken betreffende aankoop percelen grond van het Industrie- en Havenschap Moerdijk
t.b.v. persstation Moerdijk, ^ ruy* .
1975-1976.

1 omslag

i
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.07.351.12 Verkoop

58 Stukken betreffende verkoop perceel grond en water (oude Markarm) te Breda en
Prinsenbeek aan Veem-en Overslagbedrijf Breda b.v.,
1975-1977.

1 omslag

.07.351.2 Zakelijk recht

59 Stukken betreffende totstandkoming overeenkomsten inzake vestiging zakelijk recht.tevens
stukken betreffende toepassing Belemmeringswet Privaatrecht,
1970-1975.

1 omslag

.07.351.32 Verhuur

60 Stukken betreffende verhuur grond te Oud en Nieuw-Gagtel-aaffTYansport- en
Aannemersbedrijf (voorheen W.Heerenen_Zeon7rén^toestemmingverlening ten aanzien
van het gebruik van dejogwal-terplaatse aldaar,
1975. _

1 omslag
N.B. Zie ook .07.351.32 (archief HWB).

.07.351.52 Verzekering

61 Stukken betreffende (uitbreiding) verzekering van de bestuurscolleges en het personeel
van het waterschap tegen ongevallen,
1973-1976.

1 omslag

.07.352

62-67

Begroting.Rekening

Begrotingswijzigingen betreffende de jaren 1970-1976,
1970-1976.

6 omslagen

62
63
64
65
66
67

1970-1971
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.

68-73 Begrotingen betreffende de jaren 1970-1976
1970-1976.

6 omslagen
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68
69
70
71
72
73

1970-1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.

74-79 Rekeningen met bijlagen betreffende de jaren 1970-1976,
1970-1976.

6 omslagen

74 1970-1971.
75 1972.
76 1973.
77 1974.
78 1975.
79 1976.

80 Nota's betreffende vaststelling verdeelsleutel naar de diverse taken van het waterschap
t.b.v.inrichting begroting en dergelijke,
1976.

1 omslag

81 Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van de werkgroep Consolidatie
Begroting en Rekening,
1976.

1 omslag

.07.352.6 Financieel beheer

82 Stukken betreffende afsluiting overeenkomst met het Centraal Bureau voor Verificatie en
Financiële adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. kontrole van de
financiële administratie van het waterschap,
1971.

1 omslag

83 Stukken betreffende (tijdelijke) belegging van gelden en inschrijving van het waterschap
als aandeelhouder,
1972.

1 omslag

84 Nota inzake afschrijving op kapitaalsobjecten,
1972.

1 omslag

85 Nota's voor het intern overleg en het dagelijks bestuur betreffende schikking in geval van
surséance van betaling wegens verschuldigde verontreinigingsheffing,
1975.

1 omslag



.07.352.71 Geldleningen

86 Nota's betreffende looptijd van geldleningen en het afsluiten van vaste
geldleningen,tevens besluiten (afgeloste) geldleningen,
(1969) 1970-1976.

1 omslag

.07.353 Inkoop

87 Stukken betreffende vaststellen regelingen ten aanzien van het doen van bestellingen
c.q.ten aanzien van het inkoopbeleid,
1972-1973.

1 omslag

.07.353.2 Automatisering

88 Stukken betreffende verzorging financiële en salarisadministratie door het Gemeentelijk
Computercentrum c.q. het Centrum voor Automatisering Breda-Tilburg (C.B.T.),
1971-1977.

1 omslag

89 Stukken betreffende deelname aan en herziening van de gemeenschappelijke regeling "Het
Samenwerkingsverband voor automatisering van Overheidsadministraties in Midden en
West Brabant",
1972-1975.

1 omslag

90 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien opzet van een centraal objecten-en
subjectenbestand door het computercentrum Breda-Tilburg (C.B.T.),
1976.

1 omslag

91 Verslagen van besprekingen met het Centum voor Automatisering Breda-Tilburg,
1976.

1 omslag

! .07.353.221 Archief.Registratuur

92 Registers van ingekomen en uitgaande stukken (32 delen),
1970-1976.

32 registers
N.B. Groene boeken (het eerste boek in archiefdoos)
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93 Stukken betreffende organisatie post-en archiefbehandeling ,o.m. beheer archieven na de
incorporatie,aansluiting bij de afdeling registratuur van de Unie van
Waterschappen.tevens besluiten inzake goedkeuring verklaringen van vernietiging met de
daarbij behorende processen-verbaal,
1972-1977.

1 omslag

94 Stukken betreffende toetreding tot de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijk
Archivariaat Nassau-Brabant",
1973-1976.

1 omslag

95 Stukken betreffende bouw.inrichting en capaciteit archiefbewaarplaats,
1973-1977.

1 omslag

96 Stukken betreffende totstandkoming en vasstelling archiefverordening,
1974.

1 omslag

97 Besluit Post-en Archiefzaken voor het waterschap West-Brabant,
c.q.(concept-)voorschriften voor het beheer van de onder het waterschap berustende
archiefbescheiden,
1974(1980).

1 omslag

.07.353.222 Bibliotheek.Documentatie

98 Nota's betreffende inrichting leeskamer voor tijdschriften en betreffende verbetering
tijdschriftencirculatie,
1973-1976.

1 omslag

99 Stukken betreffende invoering grootschalige basiskaart van Nederland en instelling van
een centrale Kaarteringskaart,
1975.

1 omslag

.07.353.23 Abonnementen.Lidmaatschappen

100 Stukken betreffende het aangaan van abonnementen op diverse tijfschriften,
1971-1976.

1 omslag

101 Stukken betreffende toetreding tot en deelname aan diverse verenigingen en instituten,
1972-1977.

1 omslag
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.07.353.24 Postverkeer

102 Stukken betreffende aanvraag postbusnummer en regeling versturing post

1975-1976.

1 omslag

.07.353.25 Telecommunicatie. Alarmering

103 Stukken betreffende regeling en verhaal kosten diensttelefoons op personeelsleden die
hierover beschikken,
1972-1976.

1 omslag

104 Stukken betreffende aanschaf van een personenzoekinstallatie,
1974-1975.

1 omslag

105 Stukken betreffende het ontsperren van op de centrale aangesloten toestellen,aanleg
telefoonverbindingen met het computercentrum,tevens opgaaf door de P.T.T. van op het
terrein van het waterschap aanwezige kabels,
1975-1976.

1 omslag

106 Stukken betreffende aanschaf A.C.A.Digitel ontvangstcentrale t.b.v. melding van
storingen rwzi's en rioolgemalen,
1976.

1 omslag

.07.353.3 Voorlichting

107-108 Stukken betreffende organisatie,Financiering en standpuntbepaling ten aanzien van
voorlichting over taken en inrichting van het waterschap,
1974-1976.

2 omslagen

107 Project van de Unie van Waterschappen t.a.v. deelname aan gezamelijke
voorlichting door Brabantse zuiveringsschappen,
1974-1976.

108 Project Internationaal Organisatie Bureau Ben Essing b.v.,
1974.

.07.353.5 Benodigdheden Technische Dienst

109 Stukken betreffende aanschaf autoanalyzer Technicon,absorptie- en infra-rood
spectrofotometer ten behoeve van het laboratorium,
1974-1976.

1 omslag
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.07.354.1 Waterschapshuis

110 Tekeningen houdende opgaaf van de in het terrein van Bouvigne aanwezige gas-,water-en
electriciteitsleidingen,
1966-1976.

111-114 Stukken betreffende restauratie van het kasteel Bouvigne,
1969-1977.

1 omslag

S omslagen

111 Bestekstekeningen,
1969.

112 Uitvoering van werken (2 omslagen),
1973-1977.

113 Aanbiedingen en opdrachtverlening aan bedrijven,
1975-1977,

114 Bouwbesprekingen,werkschema,staat van afrekening, tevens overzicht niet
subsidiabele kosten,
1975-1977.

115-118 Stukken betreffende voorbereiding en vergunningverlening ten aanzien van de verbouwing
en restauratie van het complex Bouvigne (kasteel,poortgebouw en stallen)
1969-1978.

7 omslagen

115 Restauratieplan.begroting kosten en verhoging krediet,
1969-1977.

116 Subsidiëring,
1971-1979.

117 Overleg met architekten-en ingenieursbureaus,
1972-1973.

118 Bouwvergunningen (4 omslagen),
1974-1976.

119 Stukken betreffende (voorbereiding)voorlopige huisvesting van het waterschap, c.q.huur
van het pand Veemarktstraat te Breda,
1971-1973.

1 omslag

120-124 Stukken betreffende (voorbereiding )definitieve huisvesting waterschap West-Brabant in
verband met uitbreiding diensten en incorporatie van waterschappen
1971-1974.

7 omslagen

120 Aangeboden objecten door onder meer gemeenten en banken (2 omslagen)
1971-1972. '

121 Oriëntatie c.q.nota's inzake huisvesting waterschap,
1971-1972.

122 Voorbereiding aankoop kasteel Bouvigne,
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1971-1972.
123 Aankoop Bouvigne (2 omslagen),

1972-1974.
124 Verhuizing.inrichting en ingebruikname kasteel Bouvigne,

1972-1976.

125 Stukken betreffende (standpuntbepaling) beschikbaarstelling accomodatie faciliteiten en
tuinen van het complex Bouvigne aan derden ten behoeve van onder meer te houden

f (culturele) manifestaties en (sportieve) activiteiten,
' 1972-1976.

1 omslag

126-134 Stukken betreffende (voorbereiding) verbouwing technisch centrum.kapel en werkplaats,
1972-1976.

10 omslagen
N.B. Zie ook .07.354.3.

126 Voorbereiding,
1972-1974.

127 Bestek (581) en tekeningen,
1973-1974.

128 Stukken betreffende verbouwing en inrichting laboratorium als onderdeel van het
Technisch centrum,
1973-1976.

129 Begroting kosten volgens het bestek,offertes bedrijven en
ingenieursbureaus,opdrachtverlening,
1974,

130 Tekeningen betreffende de verbouwing van de kapel,
1974-1975.

131 Tekeningen betreffende verbouwing van het Technisch centrum (2 omslagen),
1974-1975.

132 Bouw-en werkvergaderingen,
1974.

133 Stukken betreffende bouw ruimte tussen de Cleynhoeve (school) en Groothoeve,
1975.

134 Tekeningen betreffende verbouwing van de werkplaats,
1975.

135 Stukken betreffende beveiliging van het complex Bouvigne tegen brand en inbraak,
1972-1976.

1 omslag

136 Stukken betreffende verstrekte en ontvangen inlichtingen ten aanzien van historische
gegevens van het kasteel Bouvigne,
1973-1976.

1 omslag
N.B. Zie ook .07.354.1 (archief HWB).

137 Bestek .aanbesteding en gunning betreffende het aanleggen van parkeerterreinen ca . , ,
1973-1976..

1 omslag
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138 Stukken betreffende aanleg kasverwarming en beregeningsinstallatie,
1974-1976.

1 omslag

139-141 Stukken betreffende verbouwing (vakantiehuis) Neerhoff tot administratief centrum
overeenkomstig aanvulling op bestek 581,
1974-1977.

4 omslagen

139 Voorbereiding en gunning,
1974-1975.

140 Uitvoering van werken, (2 omslagen),
1975-1976.

141 Bouwvergaderingen.oplevering en berekening architektenkosten,
1975-1977.

142-144 Stukken betreffende restauratie poortgebouw en stallen,
1975-1976.

142 Bouwvergaderingen en werkschema,
1975-1976.

143 Uitvoering van werken (2 omslagen),
1975-1977.

144 Bestek,aanbesteding en gunning,
1975.

4 omslagen

.07.354.2 Dienstwoningen

145 Stukken betreffende regeling gebruik en bewoning van dienstwoningen,
1976.

N.B. Zie ook .07.351.11 en .07.354.1 (archief HWB)
1 omslag

.07.354.3

146

147

Laboratorium.Werkplaats

Stukken betreffende tijdelijk gebruik van het laboratorium van de rwzi te
Nieuwveer.c.q.huur van het laboratorium van de gemeente Breda,
1972-1974.

N.B. Zie ook .07.354.1
1 omslag

Stukken betreffende inrichting werkplaats en magazijn op complex Bouvigne t.b.v.
mobiele reparatieploegen,
1976.

N.B. Zie ook .07.354.3
1 omslag
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.07.355 Dienstbesprekingen

148-150 Notulen en bijlagen der vergaderingen van het Technologisch overleg,
1972-1976.

148 1972-1974.
149 1975.
150 1976.

151-163 Notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Intern Overleg,
1973-1976.

3 omslagen

13 omslagen

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

1973.
1974. mnd
1974.mnd
1975.mnd
1975.mnd
1975.mnd
1975.mnd
1975.mnd
1976.mnd
1976.mnd
1976.mnd
1976.mnd
1976.mnd

01-05
06-12,
01-02.
03-04
05-06.
06-09.
10-12.
01-02.
03-04.
05-08.
09-10.
11-12.

.07.355.1 Dienstvoorschriften

-164 Nota's en circulaires betreffende dienstvoorschriften personeel,
1973-1976.

1 omslag

.07.355.5

165

166

Interne organisatie

Stukken betreffende opbouw,organisatie en reorganisatie van de dienst van het waterschap
West-Brabant in het algemeen o.m. pesoneelsbezetting,taakverdeling en opbouw diensten,

1971-1975.

Stukken betreffende organisatie van de afdeling Financiën,
1973-1975.

1 omslag

1 omslag
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167 Stukken betreffende organisatie personeelszaken c.q. invoering
functiewaarderingssysteem,
1973-1976.

168 Stukken betreffende organisatie van de Technische Dienst,
1973-1976.

169 Stukken betreffende organisatie exploitatie van de zuiveringstechnische werken
1975-1977.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

170 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v. taakverdeling en problematiek m.b.t.de
heffing voor verontreiniging van oppervlaktewater,
1976.

1 omslag

.07.5 Bestuur algemeen

171 Aantekeningen van de dhr Merkx, burgemeester van Breda en waarnemend watergraaf en
dhr Swier,watergraaf,over functioneren van het bestuur,
1974.

1 omslag

172 Stukken betreffende voorbereiding en standpuntbepaling t.a.v. instelling Commissie
Waterschapsbestuur (commissie Merkx),
1976.

1 omslag

.07.51

173-197

Algemeen Bestuur. Vergaderstukken

Notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering
1970-1976.

29 omslagen

173 1970.12.02.
174 1971.06.11.
180 1971.09.03.
175 1971.10.29.
176 1971.11.01.
177 1971.12.01.
178 1972.02.03.
179 1972.05.26.
181 1972.10.12.
182 1972.12.19.
183 1973.02.15.
184 1973.05.24.
185 1973.10.23.
186 1973.12.18 (2 omslagen).
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

1974.04.02.
1974.08.20.
1974.12.19
1975.01.30.
1975.05.22
1975.06.30.
1975.09.18.
1975.12.18.
1976.03.11.
1976.06.08.
1976.09.13.

(2

(2

(2

omslagen).

omslagen).

omslagen).

198 Stukken betreffende vaststelling reglement van orde voor de vergaderingen van de
Algemene Vergadering (ingetrokken),
1974-1975.

1 omslag

.07.514 Algemeen Bestuur.Presentiegelden

199 Stukken betreffende vaststelling en wijziging Verordening tot regeling van het
presentiegeld en de vergoeding van reis-en verblijfkosten aan de leden van de Algemene
Vergadering, de cies hieruit en van de bezoldiging en vergoeding van de reis-en
verblijfkosten leden Dagelijks Bestuur,
1970-1976.

1 omslag
N.B. Verwezen bij .07.524. Zie ook .07.524 en .07.531

.07.516 Algemeen Bestuur.Leden

200-202 Stukken betreffende aanwijzing en benoeming leden van de Algemene Vergadering,
1970-1976.

3 omslagen

200 Waterschappen
1970-1976

201 Gemeenten,
1970-1976.

202 Kamers van Koophandel,
1970-1976.

203 Stukken betreffende regeling aanwijzing.benoeming, samenstelling en zittingsduur leden
van de Algemene Vergadering,
1970-1976.

1 omslag

.07.52 Dagelijks Bestuur.Vergaderstukken
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204-237

238

Notulen en bijlagen der vergaderingen van het Dagelijks Bestuur,
1970-1976.

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

1970.mnd 06-12.
1971.mnd 01-05.
1971.mnd 08-10.
1971.mnd 11-12.
1972.mnd 01-03.
1972. mnd 04-05.
1972.mnd 06.
1972.mnd 07-09.
1972.mnd 10.
1972.mndll.
1972.mnd 12.
1973.mnd 01-02.
1973.mnd 03-04.
1973.mnd 05-05.
1973.mnd 06-08.
1973 .mnd 09-10.
1973.mnd 11.
1974.mnd 01-02.
1974.mnd 03-05.
1974.mnd 08-09.
1974.mnd 10-11.
1974.mnd 12.
1974.mnd 6.
1975.mnd 01-02.
1975.mnd 03-04.
1975.mnd 05.
1975.mnd 06.
1975.mnd 08-09.
1975.mnd 10-12.
1976.mnd 01-03.
1976.mnd 04-05.
1976.mnd 06-08.
1976.mnd 09-11.
1976.mnd 12.

34 omslagen

Stukken betreffende vergaderingen van het Dagelijks Bestuur o.m. vergaderschema's,
zittingsduur leden en inzage vergaderstukken,
1972-1976.

1 omslag

.07.524 Dagelijks Bestuur.Presentiegelden
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239 Stukken betreffende vaststelling en toepassing vergoedingsregelingen t.a.v.
reiskosten.verblijfkosten .bezoldiging en pensioenregeling t.b.v.voorzitter en leden van
het (voorlopig)Dagelijks Bestuur en(voorlopig)griffïer/penningmeester van het waterschap,

1970-1973.
1 omslag

N.B. Zie ook .07.514,.07.531 en .07.533

.07.526 Dagelijks Bestuur.Leden

240 Stukken betreffende samenstelling en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur,
1970-1972.

1 omslag
N.B. Zie ook .07.514

.07.53 Watergraaf.Griffier.Penningmeester

241 Stukken betreffende aanbeveling en benoeming watergraaf,tevens stukken betreffende
waarneming functie.rechtspositieregeling en vergoedingen watergraaf,
1970-1976.

1 omslag
N.B. Zie ook .07.514 en .07.524

242 Stukken betreffende beschrijving functievan griffier.tevens stukken betreffende benoeming
van de griffier,
1971-1975.

1 omslag
N.B. Zie ook .07.524

243 Stukken betreffende benoeming penningmeester,
1971-1977.

1 omslag

.07.54 Adviesorgaan

244 Stukken betreffende afsluiting en verlenging van de overeenkomst met Prof. dr.P.G.Fohr
m.b.t.adviseurschap t.b.v.het waterschap,
1971-1976.

1 omslag

.07.57 Collectieve organen.instelling

245 Stukken betreffende oprichting, deelname en werkzaamheden van de Vereniging van
Leidingeigenaren in de Buisleidingenstraat Zuid-West Nederland,
1975-1976.

1 omslag
N.B. Zie ook archief van het HWB -1.577 Stichting

Buisleidingenstraat. Oprichting beheerslichaam.
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.07.58 Commissies

246 Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van de Stichting Toegepast Onderzoek
Afvalwater(STORA),tevens betreffende deelname van het waterschap,
1970-1976.

1 omslag

247 Stukken betreffende toetreding tot.c.q.lidmaatschap van de Kring van Dijkgraven,
1971-1975.

1 omslag

248 Stukken betreffende instelling industriële commissie t.b.v.voorlichting industrieën over de
verontreinigingsheffingjtevens stukken betreffende samenstelling en werkzaamhedem
betreffende commissie,
1972.

1 omslag

249 Stukken betreffende deelname aan en werkzaamheden van de Kring Hoofden van
Technische en Technologische diensten,
1972-1973.

1 omslag

250 Stukken betreffende instelling.samenstelling en opheffing van de uniecie.
Waterhuishouding,
1972-1974.

251 Stukken betreffende instelling en samenstelling van de werkgroepen
Reglementering.werkgroep Baas en werkgroep Taakafbakening Kwantiteits-en
Kwaliteitsbeheer,
1972-1976.

1 omslag

1 omslag

252 Stukken betreffende deelneming in de coördinatiegroep Geohydrologisch onderzoek
Midden en Noord-Brabant,
1973.

253 Stukken betreffende instelling werkgroep Vastgoed,
1973-1975.

254 Stukken betreffende instelling en samenstelling uniecie. Kwaliteitsbeheer,
1974.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

255 Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van de cie. Grensoverschrijdende
Wateren,
1974.

1 omslag
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256 Stukken betreffende instelling werkgroep Uniecontributie,
1974.

1 omslag

257 Stukken betreffende oprichting van en deelname aan de Kring chefs Financiën,
1974.

1 omslag

258 Stukken betreffende samenstelling uniecie. Kwaliteitsbeheer,
1974.

1 omslag

259 Besluit van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant inzake opheffing provinciale cie.
voor Werkgelegenheid in de provincie Noord-Brabant en instelling Regionaal
Coördinatie-college voor Openbare Werken,
1974.

1 stuk

260 Stukken betreffende vertegenwoordiging in c.q.samenstelling van de sectie voor
Cultuurtechniek,
1974.

1 omslag

261 Stukken betreffende instelling,samenstelling en werkwijze cie.afdeling Kwaliteitsbeheer,
1974-1976.

1 omslag

262 Stukken betreffende instelling en samenstelling projectgroep Technologie,
1975.

1 omslag

263 Stukken betreffende instelling studiegroep Lastenheffing door de Kring van
secretarissen/griffiers van zuiverende waterschappen,
1975.

1 omslag

264 Stukken betreffende samenstelling en deelname aan de cie.Kabels en Leidingen,
1975.

1 omslag

265 Stukken betreffende toetreding tot de stuurgroep Convenant Moerdijk,
1975.

1 omslag

266-267 Stukken betreffende samenstelling en werkzaamheden van de Coördinatiecommissie
Uitvoering Wet Verontreinigingsheffing Oppervlaktewateren (C.U.W.V.O.),
1976-1977.

2 omslagen

266 Werkgroep II.Belastingstechnische aspecten,
1973-1974.

267 Algemeen,
1976-1977.
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.08

268

Personeel NB. Zie voor PD aparte serie HBWI kaartsysteem.

Stukken betreffende opgaaf personeelsbezetting en regelingen t.a.v. van het personeel
1972-1976.

1 omslag

.08.16

269

Legitimatie

Stukken betreffende machtiging aan diverse personen t.a.v. raadpleging kadaster,tevens
nota van het intern overleg inzake bevoegdheden controle-ambtenaren
1973-1975.

1 omslag

.08.17

.08.172

.08.215

Rechtspositie

270 Stukken betreffende totstandkoming en wijziging van het
Waterschapsambtenarenreglement voor West-Brabant,.
1966-1975.

1 omslag

271 Stukken betreffende overleg met personeel van de rwzi Nieuwveer (Breda) over diverse
regelingen en toelagen,
1976.

Georganiseerd overleg

272 Stukken betreffende totstandkoming overlegverordening,
1973-1974.

273 Notulen en bijlagen der vergaderingen van het georganiseerd overleg
1975-1976.

NB. Zie voor geschillenregeling 12*wijz. rechtspositieregeling.

Volontaires

274 Stukken betreffende vasstelling vergoeding t.b.v. volontaires,
1973-1976.

1 omslag .

1 omslag

1 omslag

1 omslag

.08.23 Indiensttreding
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275 Stukken betreffende indiensttreding jeugdig en tijdelijk personeel,
1973-1976.

1 omslag

.08.24 Functiewaardering

276 Stukken betreffende invoering c.q.intrekking functiewaarderingssysteem, tevens nota
betreffende het aantrekken en bevorderen van personeel in afwachting van invoering
functieanalyse, ^(^A^M/i /X-#V?k$t6 / /A/^7
1973-197^(1981). ' ' v_/

1 omslag

8

1 '

.08.28

.08.352

.08.353

277

Ontslag

Stukken betreffende ontslag personeel in het algemeen,
1974-1975.

1 omslag

.08.311 Terbeschikbaarstelling personeel

278 Stukken betreffende overname personeel in verband met overname zuiveringsechnische
werken en opheffing waterschappen,
1974-1976.

1 omslag
N.B. Zie ook -1.577.614.3 Overname zuiveringstechnische werken

Buitengewoon verlof

279 Nota's inzake verlening buitengewoon verlof,
1973-1976.

280

Werktijden

Stukken betreffende vaststelling werktijden personeel (buitendienst),
1971-1976.

281 Stukken betreffende totstandkoming variabele c.q.glijdende werktijden,
1973-1975.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

.08.4 Personeelsbezetting
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282 Stukken betreffende afsluiting overeenkomst met dr P.G.Fohr inzake adviseurschap ten
aanzien van technologische aangelegenheden,
1971-1983.

1 omslag

.08.741

.08.742

283

BezoIdiging.Toelagen

Stukken betreffende totstandkomig verordening tot regeling van de bezoldiging van
ambtenaren in dienst van het heemraadschap,
1972-1975.

284

285

Stukken betreffende regeling en vergoeding week-en storingsdiensten,
1973-1976.

Stukken betreffende regeling c.q.toekenning diplomatoelagen,
1975-1976.

Tegemoetkomingen.SchadeloosstelIingen

1 omslag

1 omslag

1 omslag

286 Stukken betreffende toetreding tot de Interprovinciale Ziektenkostenregeling (IZR) en
betreffende afsluiting van een aanvullende verzekering bij Delta Lloyd,
1970-1975.

1 omslag

287 Stukken betreffende lidmaatschap Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK),
1971.

288 Stukken betreffende regeling kledingtoelage,
1973-1976.

1 omslag

1 omslag

289 Stukken betreffende totstandkoming en uitvoering verordening betreffende vergoeding
reis-en verblijfkosten,
1973-1976.

N.B. Zie ook .07.531

290 Stukken betreffende vaststelling 1 % regeling ziektekosten,
1974-1975.

291 Stukken betreffende regeling tegemoetkoming studiekosten,
1975.

1 omslag

1 omslag

1 omslag
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.08.822 Geneeskundige verzorging

292 Stukken betreffende aansluiting bij de Gezondheidsdienst Stadsgewest Breda,
1975-1977.

.08.833 Huisvesting

293 Stukken betreffende financieringsregeling huisvesting personeel,
1972-1975.

.08.835 Kantine

294 Stukken betreffende subsidiëring en ingebruikname kantine,
1975-1976.

.08.84 Personeelsvereniging

1 omslag

1 omslag

1 omslag

295 Stukken betreffende verlening bijdrage met ingang van 1973 aan de personeelsvereniging
gelijk aan de jaarlijks binnen te komen contributie,
1973-1974.

1 omslag

.08.972.4 Afscheidjubilea

296 Stukken betreffende afscheid G.P.H.Jaspers (griffier) in verband met bereiken 65-jarige
leeftijd en betreffende viering 25-jarig jubileum van ir. Swier (watergraaf),
1971-1976.

1 omslag

ALPHEN EN RIEL _1.577.612.3 Riolering.RioleringspIannen

297 Stukken betreffende riolering algemeen.onder meer aansluiting riolering op
zuiveringsinstallaties.advisering aan het waterschap de Donge over door de gemeente
Alphen aan te leggen riooloverstorten, tevens circulaire aan gemeenten inzake het plegen
van overleg bij het opstellen van rioleringsplannen,
1969-1975.

1 omslag

ALPHEN EN RIEL _1.577.612.35 Rioolgemalen
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298-301 Stukken betreffende aanleg pompgemalen en persleidingen in de gemeente Alphen en
Riel,(bestek 15,bouwkundig gedeelte),
1969-1973.

4 omslagen

298 Bestek,
1969-1971.

299 Meer-en minderwerk.eindafrekening en opname werk,
1971-1972.

300 Aanbesteding en gunning,
1971.

301 Betontekeningen en -berekeningen,
1971.

302-306 Stukken betreffende aanleg van pompgemalen en persleidingen in de gemeente Alphen en
Riel, bestek 16 (mechanisch gedeelte),
1969-1974.

5 omslagen

302 Stukken betreffende goedkeuring bestek,
1969-1971.

303 Bouwvergaderingen, meer-en minderwerk en beproevingsrapporten
1971-1975.

304 Stukken betreffende aanbesteding en gunning bestek
1971.

305 Bedrijfsvoorschriften,
1972.

306 Revisietekeningen,
1973.

307 Stukken betreffende gemalen en persleidingen.o.m. aansluiting van riolering op
rioolgemalen.aansluiting van pompgemaal op waterleiding en aansluiting
stroomvoorziening,
1969-1975.

1 omslag

308-311 Stukken betreffende voorbereiding aanleg pompgemalen en persleidingen in de gemeente
Alphen en Riel,
1970-1971.

4 omslagen

308 Stukken betreffende vergunningverlening door derden
1970-1971.

309 Stukken betreffende situering terreinen voor gemalen
1970.

310 Stukken betreffende situering tracee persleidingen
1970.

311 Stukken betreffende vestiging zakelijk recht
1970.

- 2 7 -



ALPHEN EN RIEL _1.577.614.3 Zuiveringsinstallaties

312 Stukken betreffende verharding slibdroogbedden in de rwzi's te Alphen en Riel bestek
76.2,
1963-1964.

1 omslag

313-319 Stukken betreffende voorbereiding bouw zuiveringstechnische installaties te Alphen en
Riel (bestekken 1 en 2),
1963-1978.

8 omslagen

313 Opstelling richtlijnen ten behoeve van installaties,
1963-1964.

314 Kostenbegroting besteksklaar maken (2 omslagen)
1968-1969.

315 Raming kosten zuivering afvalwater van Alphen en Riel op plaatselijke rwzi's
1968-1969.

316 Grond-en grondwateronderzoek,
1969-1970.

317 Verharding toegangswegen t.b.v. bouwverkeer,
1969-1970.

318 (Aanvullende)Vergunningverlening door derden ten behoeve van uitvoering bestek
1 en 2 en vernieuwing uitstroomhoofd,
1969-1978.

319 Situering zuiveringsterrein,
1969.

320 Stukken betreffende rioolwaterzuiveringsinstallaties te Alphen en Riel in het
algemeen.onder meer verrekening patentrechten, systeem zuivering TNO.aanleg van
nutsvoorzieningen en ingebruikname rwzi's,
1969-1972.

1 omslag

321-327 Stukken betreffende (voorbereiding)bouw zuiveringsinstallaties te Alphen en Riel
(bestekken 1 en 2),
1969-1976.

8 omslagen

321 Stukken betreffende aanbesteding en gunning bestekken,
1969-1970.

322 Stukken betreffende aansluiting op het electriciteits- en waterleidingnet
1969-1976.

323 Bouwvergaderingen, meer-en mindenverk, tevens overeenkomsten met eigenaars in
verband met overlast bij uitvoering van werken door het waterschap
1970-1973.

324 Revisietekeningen bestek 1,
1971-1973.

325 Stukken betreffende uitvoering bestekken,
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1971-1973.
326 Stukken betreffende de eindrekening bestekken en betreffende de oplevering van

de rwzi's,
1971-1974.

327 Revietekeningen bestek 2 (2 omslagen),
1972-1973.

328

329

Tekeningen inzake bedrijfsschema en bedrijfsvoorschriften,
1971-1973.

1 omslag

330

Stukken betreffende subsidiëring en aanleg beplantingen ten behoeve van rwzi Alphen en
Riet,
1971-1973.

1 omslag

Stukken betreffende voorbereiding en uitvoering slibontwateringsproeven in de rwzi's te
Alphen en Riel,
1974.

1 omslag

ALPHEN EN RIEL 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater
kampeerbedrijven

331 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v. verzameling en afvoer van afvalwater
afkomstig van recreatiegebied het Zand te Alphen en camping buitenlust te Chaam
1973-1976.

1 omslag

BAARLE-NASSAU J.577.612.3 RioIering.RioIeringspIannen

332 Stukken betreffende overleg met de gemeente Baarle-Nassau_over.jQpstelling-en-hefzïéning
rioleringsplannen,

1 omslag

BAARLE-NASSAU _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallaties

333 Besprekingsverslagen inzake afvalwatersituatie Baarle-Nassau-Hertog,c.q. belasting rwzi
Baarle-Nassau/-Hertog,
1972.

1 omslag

BAARLE-NASSAU _1.577.685 Verontreiniging oppervlaktewater
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334 Stukken betreffende vervuiling waterlopen door bio-industrie en melding problemen aan
de commissie Nederlands-Belgisch grenswateroverleg,
1974.

1 omslag

BAARLE-NASSAU 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.lozing afvalwater

335 Stukken betreffende overleg met de gemeente Baarle-Nassau inzake verstrekking gegevens
over verontreiniging afvalwater ten behoeve van uitvoering W. V.O,
1971.

1 omslag

BAARLE-NASSAU _1.577.687 Onderzoek oppervlaktewater

336-337 Stukken betreffende onderzoek naar vervuiling binnen het stroomgebied van het Merkske,

1973-1977.

2 omslagen

336
337

1973-1974.
1975-1977.

BERGEN OP ZOOM 1.577.612.3 RioIering.RioIeringspIannen

338 Stukken betreffende overleg met de gemeente Bergen op Zoom over werking
rioleringssysteem,
1973-1976.

339 Stukken betreffende overstorten rioleringsplan de Lanqe Wea en Mpii,.ct i
1Q74.-IQ7C; " >vicnus>[ I,1974-1975

1 omslag

1 omslag

340 Rapport inzake meting van de afvalwatersituatie in de gemeente Bergen op Zoom ten
behoeve van de vaststelling van de afvoer en de kwaliteit van het afvalwater van de
Theodorushaven en de kern Bergen op Zoom,
1976.

1 omslag

BERGEN OP ZOOM 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.lozing afvalwater

341 Stukken betreffende overleg met de gemeente Bergen op Zoom over verstrekking
gegevens over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. van uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag
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BERGEN OP ZOOM 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater
kampeerbedrijven

342 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v.lozing van afvalwater door kampeerbedrijven,

1974-1977.
I omslag

BREDA 1.577.612.3 Riolering.Rioleringsplannen

343 Stukken betreffende verwerking afvalwater Oosterhout in de rwzi Nieuwveer en afvoer
via de rioolafvoerleiding Breda-Moerdijk naar het Hollands Diep,
1972-1974.

1 omslag

BREDA 1.577.612.33 Transportleidingen

344-347 Stukken betreffende (voorbereiding) aanleg transportleiding van Breda naar het Hollands
Diep,
1958-1976.

4 omslagen

344 Vergunningverlening door derden,
1958-1976.
N.B. Zie ook archief HWB voor wijziging tenaamstelling.

345 Bestekken en tekeningen,
1960-1967.

346 Uitvoering van werken,
1960-1969.

347 Vestiging van zakelijk recht,
1963-1966.

NB. Zie ook HBWII (eigendomsbewijzen) Zundert Trpl Achtmaal/Zundert
338 Stukken betreffende Vergunningverlening door "de gemeente Breda, voor het aanbrengen

van een watertransportleiding onder de transportleiding Breda Hollands-Diep.aan de
Waterleidingmaatschappij Noord-West Brabant,
1976.

1 omslag

BREDA 1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallaties

349-350 Stukken betreffende bouw rwzi Breda en laboratorium aldaar,
1963-1974.

349a Betontekeningen voor bezinktanks B2.2

349 Bestekken eerste t/m vierde fase,(5 omslagen),
1963-1974.

350 Tekeningen eerste t/m vierde fase,
1966-1970.

6 omslagen
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351 Stukken betreffende verlening vergunning in het kader van de Hinderwet door de
gemeente Prinsenbeek aan de gemeente Breda voor het oprichten en behouden van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie,
1966-1973.

1 omslag

352 Stukken betreffende rioolwaterzuiveringsinstallatie in het algemeen,
1971-1976.

353 Documentatie betreffende rwzi Nieuwveer,
1972-1974.

1 omslag

1 omslag

354 Stukken betreffende advisering aan de gemeente Breda ten aanzien van de
Uitkeringsregeling Bestrijding Verontreiniging Oppervlaktewateren,tevens betreffende
kredietverlening aan de gemeente Breda voor aanleg afvoerleiding Breda naar het
Hollands Diep en de bouw van de rwzi Nieuwveer,
1972-1983.

1 omslag

355 Besprekingsverslagen betreffende technolologische begeleiding van de rwzi Nieuwveer
1973-1976.

1 omslag

356 Stukken betreffende aanschaf aanvullende voorzieningen ten behoeve van de
slibverwerking van de rwzi Nieuwveer,
1974-1977.

1 omslag

BREDA 1.577.685 Verontreiniging oppervlaktewater

357 Stukken betreffende verlening Hinderwetvergunning door de gemeente Breda
1969-1972. , '

1 omslag

358 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van inzameling van afgewerkte olie
door de gemeente Breda en/of garagebedrijven,
1973.

1 omslag

BREDA 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

359 Stukken betreffende overleg met de gemeente Breda over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van de uitvoering W V O
1971. ' '

1 omslag H=:
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BREDA _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

360 Stukken betreffende vergunningverlening voor het lozen van regenwater op
oppervlaktewater,
1972-1975.

1 omslag

CHAAM 1.577.612.3 RioIering.RioIerïngsgsplannen

361 Stukken betreffende totstandkoming centraal riolering
1974-1975.

1 omslag

CHAAM 1.577.612.7 Aansluitingen op de riolering

362 Stukken betreffende aansluiting kampeerbedrijven op de riolering te Chaam,
1973-1976.

CHAAM _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallaties

363 Bedrij fsvoorschriften-l-975r

1 omslag

1 omslag

364-366 Stukken betreffende voorbereiding bouw rioolwaterzuiveringsinstallatie te Chaam (bestek
322),
1971-1977.

3 omslagen (|

364 Subsidiering door het Ministerie van Sociale Zaken,
1971-1974.

365 Voorbereiding,
1971-1974.

366 Vergunningverlening door derden.o.m.Bouwvergunning, Hinderwetvergunning en
ontheffing reglement Watergangen,
1974-1975.

367 Stukken betreffende aansluiting van de rwzi te Chaam op nutsvoorzieningen en
betreffende beplanting terrein rond de rwzi,
1972-1976.

1 omslag

368-370 Stukken betreffende bestek,aanbesteding,gunning en uitvoering bouw rwzi te Chaam
(bestek 322,mechanisch en electrisch gedeelte),
1973-1975.

3 omslagen

368 Aanbesteding en gunning,
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1973-1974.
369 Bestek,

1973-1975,
370 Meer-en minderwerk en beproevingsrapport,

1974-1975.

371-374 Stukken betreffende bestek.aanbesteding.gunning en uitvoering bouw rwzi te Chaam
(bestek 322,bouwkundig gedeelte) van de bouw van een rwzi te Chaam,
1973-1976.

4 omslagen

371 Aanbesteding en gunning,
1973-1974.

372 Bestek,
1973-1974.

373 Werkbesprekingen,
1974-1975.

374 Meer-en minderwerk,werkschema.heidiagrammen en oplevering, tevens stukken
betreffende aanleg van een stortebed,
1974-1976.

CHAAM 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

375 Stukken betreffende overleg met de gemeente Chaam over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van de uitvoering Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater,
1971.

1 omslag

CHAAM _1.577.685.342.2 Lozing afvalwater door kampeerbedrijven

376 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v. lozing afvalwater door kampeerbedrijven,
1971-1974.

1 omslag

DINTELOORD _1.577.612.3 RioIering.Rioleringsplannen

377-378 Stukken betreffende overleg met de gemeente Dinteloord over riolering en
rioleringsplannen,
(1953)1971-1975.

2 omslagen

377 Bestek no. 1 van de gemeente Dinteloord voor het maken van een pompgemaal en
leggen van een riolering,
1953.

378 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van opzet en uitvoering
rioleringsplannen ,
1971-1975.

- 3 4 -

L-



DINTELOORD _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.Iozing afvalwater

379 Stukken betreffende overleg met de gemeente Dinteloord over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van uitvoering Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater,
1971-1972.

1 omslag

DINTELOORD _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

380 Vergunningen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater ten name van;A.Geilings,J.van
Hoytema,M.Kats,E.van Sundert, J.Verheijen.A.Vos de Wael en H van de Wal
1972-1974.

1 omslag

DINTELOORD J . .79L 17 Sluizen

381 Tekeningen (Revisie) betreffende de Manderssluis,
1975.

NB. Zie voor plaatsing op monumentenlijst
HWBI-179.17 Dinteloord aanpassing sluis Dintelsas geschil monumentenzorg

DONGEN _1.577.612.33 Transportleidingen

382-389 Stukken betreffende (voorbereiding)aanleg transportleiding met zinker naar de rwzi Rijen
en betreffende voorbereiding bouw rioolgemaal te Rijen (bestek 14 en 12)
1969-1977. *

. . . , . , 8 omslagen
N.B. Zie ook Dongen J.577.612.35 Stukken betreffende (voorbereiding) bouw

rioolgemaal te Dongen (bestek 12)

382 Voorbereiding aanleg persleiding en bouw gemaal
1969-1973.

383 Overleg met het Gemeentelijk Lichtbedrijf Dongen over gebruik van de
zinkergeul voor leggen van kabels,
1971-1973.

384 Vergunningen ten behoeve van aanleg persleiding verleend door derden
1971-1973.

385 Vestiging zakelijk recht ten behoeve van de persleiding
1971-1974.

386 Bestek en begroting (no. 14) betreffende aanleg transportleiding met zinker,

387 Besprekingen met nutsbedrijven over kruisen van de persleiding met
kabels/leidingen,
1974-1975.

388 Bouwverslagen,meer-en minderwerk en oplevering
1974-1975.

389 Levering.berekening en afpersing buizen.tevens werkplan
1974-1977. '
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390 Stukken betreffende onderzoek naar mogelijke gezamelijke uitvoering persleiding van de
gemeente Dongen van het industrieterrein Tichelrijt naar de rwzi Rijen en de door het
waterschap aan te leggen persleiding van Dongen naar de rwzi Rijen
1974-1977.

1 omslag

DONGEN 1.577.612.35 Rioolgemalen

391-398 Stukken betreffende (voorbereiding)bouw rioolgemaal te Dongen (bestek 12 bouwkundig
gedeelte),
1971-1977. .

8 omslagen

391 Hinderwet- en bouwvergunning,
1971-1975.

392 Bestek,
1973-1974.

393 Aanbrengen van beplanting en een afrastering rond het rioolgemaal
1973-1975.

394 Bouwvergaderingen bestek 12 en 13,
1974-1975,

395 Werkschema,meer-en minderwerk.opname en eindafrekening
1974-1975.

396 Aanbesteding en gunning bestek 12 en 14,
1974.

397 Tekeningen ten behoeve van de uitvoering bestek,
1974.

398 Revisietekeningen,
1977.

399 Stukken betreffende aansluiting rioolgemaal te Dongen op nutsvoorzieningen
1972-1975.

1 omslag

400-404 Stukken betreffende (voorbereiding)bouw van een pompgemaal te Dongen (bestek
13,mechanische en electrische installatie),
1973-1976.

5 omslagen
N.B. Zie voor bouwvergaderingen onder bestek 12

Bestek .̂
573^1974.

401 Beproevingsrapporten,werkschema,tevens stukken betreffende aanbrenging
voorzieningen tegen waterslagverschijnselen,
1974-1975.

402 Meer-en minderwerk.opname en eindafrekening,
1974-1976.

403 Aanbesteding en gunning,
1974.

404 (Revisietekeninjen)Bedrijfsv5órschriften,
•76T
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405 Stukken betreffende uitvoering verfwerk ten behoeve van mechanisch gedeelte van het
rioolgemaal te Dongen (Bestek 21),
1975-1976.

Dongen 405A St. betreffen de rioo/aans/uiting
Lozingen vergunning algemeen 1972-1976

1 omslag

DONGEN _1.577.68S.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

406 Stukken betreffende overleg met de gemeente Dongen inzake verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.0.
1971.

1 omslag

DONGEN J.577.685.342.2 Lozing afvalwater door kampeerbedrijven

407 Stukken betreffende opgaaf door L.Nas inzake wijze van lozing afvalwater afkomstig van
zijn kampeerbedrijf,
1973.

1 omslag

408 Stukken betreffende lozing van huishoudelijk afvalwater door A.Verbunt.Vaartweg op
oppervlaktewater,
1974.

1 omslag

DONGEN 1.577.8 Bestemmingsplannen

409 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v.bestemmingsplan de Molenweiden te Dongen,

1972.

1 omslag

410 Stukken betreffende advisering ten aanzien van het bestemmingsplan Deken
Batenburgstraat aan de gemeente Dongen,
1974.

1 omslag

ETTEN-LEUR _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.!ozing afvalwater

411 Stukken betreffende overleg met de gemeente Etten-Leur inzake verstrekking gegevens
over verontreiniging afvalwater ten behoeve van uitvoering W V O
1971. ' '

1 omslag

FIJNAART 1.577.612.3 Riolering.Rioleringsplannen
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412 Stukken betreffende verlening overstortvergunning.c.q.vergunning voor het lozen van
verdund rioolwater op de R.en St. Vliet aan de gemeente Fijnaart,
1975.

1 omslag

FIJNAART 1.577.612.33 Transportleidingen

413-417 Stukken betreffende (voorbereiding)aanleg rioolgemaal en persleiding in de gemeente
Fijnaart,
1971-1975(1981).

W.I/ 5 omslagen

riool

Bestek persleiding (no. 1),
1971-1972.
Bestek
197]
Voorbereiding,

1971.
416 (Afschriften) Vergunningverlening door de waterschappen Mark en Dintel en de

Striene aan de gemeente Fijnaart t.b.v.ten behoeve van de aanleg,tevens stukken
betreffende wijziging tenaamstelling,
1972-1981.

417 Beproeving van de leiding en herstel lekkage,
1973-1975.

FIJNAART 1.577.612.35 Rioolgemalen

418 Bestek mechanische en electrische installatie rioolgemaal te Fijnaart, tevens staat gegevens
rioolgemaal,
1971-1972.

1 omslag
N.B. Zie voor betr.stukken onder Fijnaart _1.577.612.33 >

FIJNAART _1.577.685.342 Vergunningenbeleid La.v.lozing afvalwater

419 Stukken betreffende overleg met de gemeente Fijnaart over verstrekking gegevens inzake
verontreiniging afvalwater ten behoeve van uitvoering W. V.O.,
1971.

1 omslag

FIJNAART _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

420 Vergunning t.n.v. C.Huijps voor een aansluiting op een bestaande sloot ten behoeve van
lozen huishoudelijk afvalwater,
1974.

1 omslag
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FUNAART 1.577.8 Bestemmingsplannen

421 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v.bestemmingsplan Dintelmond II van de
gemeente Fijnaart,
1973.

1 omslag

GEERTRUIDENBERG 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

422 Stukken betreffende overleg met de gemeente Geertruidenberg over verstrekking gegevens

1 omslag

over verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van uitvoering W V O
1971. ' " '

GEERTRUIDENBERG 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

423 Vergunning t.n.v. Flori en van de Heuvel voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
afkomstig van te bouwen loods aan de Centrale weg te Geertruidenbers
1976. ' *'

1 omslag

GILZE-RUEN _1.577.612.3 Riolering.RioIeringspIannen

424 Circulaire aan de gemeente Gilze-Rijen met verzoek om overleg te plegen omtrent te
ontwikkelen rioleringsplannen,
1974.

1 omslag

GILZE-RIJEN _1.577.612.33 Transportleidingen

425 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering gedeelte persleiding van Gilze
naar Rijen ter plaatse van de kruising met de provinciale wegomlegging Gilze-Oost
(bestek 17a),
1970-1976.

1 omslag

426-434 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering bestek 11 (transportleiding
van Gilze naar Rijen),
1970-1977.

9 omslagen
N.B. Zie voor aanbesteding en gunning bestek 9,zie voor waterslagverschiinselen

bestek 10 * J

426 Vergunningverlening door derden,
1969-1973.

427 Voorbereiding uitvoering,
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1969-1974.
428 Tracee,

1970-1972.
N.B. Zie ook bestek 17a

77 Achtmaal/Wernhout

430 Bestek,
1973-1974.

431 Uitvoeringvan werken,o.m.meer-en minderwerk, bouwvergaderingen en
oplevering,
1973-1976.

432 Stankoverlast in de omgeving van het overnamepunt/ aansluitpunt van de
rioolpersleiding op rioolstelsel Rijen,
1975.

433 Verlening toestemming aan motel Gilze-Rijen voor plaatsen van een hekwerk
1975.

434 Revisietekeningen,
1976.

GILZE-RIJEN J.577.612.35 Riooolgemalen

435-439 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering rioolgemaal te Gilze (bestek

440-443

9,bouwkundig gedeelte),
1970-1982.

N.B. Zie voor Bouwvergaderingen bestek 10
7 omslagen

438

439

435 Voorbereiding,
1970-1974.

436 Vergunningverlening door derden,
1972-1975.

437 Aanbesteding en gunning bestek 9 en 11,
1973-1974.
Bestek,
1973-1974.

U.v.W.,onder meer meer-en minderwerk.aanschaf meubilair en aanbrengen van
een afrastering en beplanting,
1974-1976.

439a Revisie tekeningen
Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering rioolgemaal te Gilze (bestek
10,mechanisch gedeelte),
1972-1977.

5 omslagen
N.B. Zie voor voorbereiding.bestek 9.Zie voor verftechnisch bestek.bestek 20.

440 Uitvoering van werken.o.m.meer-en minderwerk, beproevinsrapporten,
waterslagverschijnselen.oplevering en eindafrekening
1971-1976.

441 Bestek,
1972,1974.

442 Aanbesteding en gunning,
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444

445

446

1973-1974.

443 Uitvoering van werken,bouwvergaderingen bestek 9 en 10, revisietekeningen en
bedrijfsvoorschriften (2 omslagen),
1974-1977.

Stukken betreffende berekening van pompkosten bij de afvoer van afvalwater naar de
rwzi Rijen,
1973.

1 omslag

Stukken betreffende rioolgemaal te Gilze.onder meer aansluiting op nutsvoorzieningen en
vergunningverlening aan de PNEM voor plaatsen transformatorkast nabij het gemaal
1973-1975. s*u««u,

1 omslag

Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering bestek 20 (verftechnisch
bestek t.b.v.mechanisch bestek no. 10),
1974-1976.

1 omslag

GILZE-RIJEN _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

447-450 Stukken betreffende standpuntbepaling waterschap de Donge t.a.v.
afvalwaterproblematiek van het Dongegebied en overname van de gemeente Gilze-Rijen
van bestaande zuiveringstechnische werken
1967-1971.

N.B. Zie ook:_1.577.612.33 AWP Werkgroep ter bestudering
fin.ecom.problematiek waterschap West-Brabant cq ter bestudering
rentabiliteit van de AWP.

447

448

449

450

Rapport Technische Dienst waterschappen de Dommel,de Aa en de Donge inzake
remigingsmogelijkheid afvalwater van de kern Rijen
1967.

Voorbereiding voor een gecombineerde zuivering voor de kernen Gilze Rijen en
Dongen, ' •*
1968-1970.

Aanleg van een stamriool van Gilze naar Rijen t.b.v. afvalwater Gilze
1969-1971. '

Kostenclaim van de gemeente Gilze-Rijen terzake van bestaande
zuiveringstechnische werken.tevens stukken betreffende overname
slijkdroogbedden en aankoop grond t.b.v zuivering
1969.

451-454 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering mechanisch en bouwkundig
gedeelte bezinkbassins rwzi Rijen (bestekken 5 en 6)
1969-1974.

5 omslagen

451 Aanbesteding en gunning,
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1969-1970.
452 Vergunningverlening door derden,

1969-1970.
453 (Voorbereiding) Bestekken,

1969.
454 Uitvoering van werken.o.m. betonberekeningen,

bouwvergaderingen.bedrijfsvoorschriften,oplevering en eindafrekening,
1970-1974.

A'S*/6 A^/wiLe / e ^ K ^ w ^ . ijT-7—/^sC
455 Stukken betreffende de rioolwaterzuiverinstallatie te Rijen in het algemeen, o.m.

aansluiting op nutsvoorzieningen,verslagen metingen en beproevingen en ingebruikname,
1971-1976.

1 omslag
N.B. Zie voor afvoer effluent rwzi Rijen op de Akkerlei en de Schorslei het

archief van het HWB.

456-462 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering mechanisch gedeelte van de
zuiveringsinstallatie te Rijen (bestek 8a),
1972-1976.

7 omslagen
N.B. Zie voor bouwvergaderingen,subsidie .vergunningen en nutsvoorzieningen

bestek 7a.

456 Aanbesteding en gunning,
1972-1973.

457 Bestek,
1972.

458 Uitvoering van werken door Hubert en Co. te Sneek,
1973-1976.

459 Uitvoering van werken,uitvoering verfwerk t.b.v. het mechanisch gedeelte,
1974-1975.

460 Uitvoering van werken.onder meer beproevingsrapporten, opname en
eindafrekening,
1974-1976.

461 Uitvoering van werken door Landindustrie Sneek,
1974.

462 Uitvoering van werken,maatregelen ten behoeve van bestrijding H2S,c.q.aanschaf
van een afzuiginstallatie voor het slibverwerkingsgebouw,
1975-1976.

463-470 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering bouwkundig gedeelte van de
zuiveringsinstallatie te Rijen (bestek 7a),
1972-1977.

10 omslagen
N.B. Zie voor maatregelen t.a.v. H2S bestrijding.bestek 8a,aanschaf

afzuiginstallatie t.b.v. slibverwerkingsgebouw

463 Vergunningverlening door derden t.b.v. uitvoering bestekken 7a en 8a,
1972-1973.
N.B. Zie voor revisie vergunningen het archief van het HWB.

464 Uitvoering van werken, bouwvergaderingen bestekken 7a en 7b,
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1972-1974.
465 Uitvoering van werken,o.m.technische begeleiding door adviesbureau

B.K.H.,opname en eindafrekening,
1972-1974.

469 Uitvoering van werken,o.m.meer-en minderwerk en tekeningen (3 omslagen),
1972-1975.

466 Aanbesteding en gunning,
1972.

467 Bestek en Begroting,
1972.

468 Subsidiering bestekken 7a en 7b,
1972.

470 Uitvoering van werken,o.m.inrichting,beplanting en afrastering,
1973-1977.

471-482 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering biologisch gedeelte ten
behoeve van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Rijen (bestekken 18 en 19)
1972-1979.

13 omslagen
N.B. Zie voor grondaankoop ten behoeve van de uitbreiding .07.351.11

471 Voorbereiding,
1972-1973.

472 Bedrijfsvoorschriften,bedienings-en onderhoudsvoorschriften,
1974,1976.

473 Bouwkundig bestek en begroting (nr.18),
1974-1975.

474 Mechanisch/electrisch bestek (nr.19),
1974-1975.

475 Bouw- en Hinderwetvergunning,tevens vergunning voor het maken van een
uitstroomhoofd in de Schorslei ten behoeve van de lozing effluent
1974-1976.

476 Offertes aannemers en opdrachtverlening door het waterschap,(2 omslagen)
1974-1977.

477 Uitvoering van werken.aanbrengen van een afrastering en beplanting,
1974-1977.

478 Uitvoering van werken.onder meer beproevingsrapporten, meer-en minderwerk
en bouwvergaderingen en opname,
1974-1979.

479 Uitvoering van werken,bouw van een trafogebouw en aansluiting óp het
electriciteitsnet,
1975-1976.

480 Uitvoering van werken.schilderwerk,
1975-1977.

481 Aanpassing uitstroomhoofd Akkerlei.opening en onderzoek naar het effect van de
ingebruikname op de waterkwaliteit van de Donge,
1976-1977.

482 Uitvoering van werken.verbetering c.q.automatisering van de slibafvoer,
1976-1977.
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483 Stukken betreffende vergelijkend onderzoek methoden slibontwatering m.b.v. centrifuges
en zeefbandpersen op de rwzi te Rijen,
1973.

1 omslag

GILZE-RUEN _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

484 Stukken betreffende overleg met de gemeente Gilze-Rijen over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

GILZE-RIJEN _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

485 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v. lozing afvalwater door kampeerbedrijven,
1971-1975.

1 omslag

GRAVENMOER _1.577.685 Verontreiniging oppervlaktewater

486 Stukken betreffende overleg met de gemeente Gravenmoer over klachten bewoners over
verontreiniging oppervlaktewater door lozing huishoudelijk afvalwater,
1974-1975.

1 omslag

GRAVENMOER 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

487 Stukken betreffende overleg met de gemeente Gravenmoer over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

HALSTEREN 1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

488 Bedrijfsvoorochrifton on aansluiting op nutsvoorzieningen rioolwaterzuiveringsinstallatie
kern Halsteren,
(1959)1976.

1 omslag
N.B. Zie voor voorbereiding uitbreiding rwzi Halsteren -1.577.614.3 archief

HWB.

489 -Bedrijfsvoorschriften-en revisietekeningen rioolwaterzuiveringsinstallatie kern Lepelstraat,

1967.
1 omslag
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490 Stukken betreffende aansluiting rwzi kern Lepelstraat op de waterleiding kern Lepelstraat,

1976.
1 omslag

HALSTEREN 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

491 Stukken betreffende overleg met de gemeente Halsteren over verstrekking gegevens over
verontreining oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.0,
1971.

1 omslag

HOEVEN J.577.612.35 Rioolgemalen

492 Stukken betreffende verlening Bouw-en Hinderwetvergunning door de gemeente
Etten-Leur t.b.v. bouw rioolgemaal te Hoeven aan de Oude Dijk,
1975-1978.

1 omslag

HOEVEN 1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

493 Stukken betreffende rioolwaterzuiveringsinstallatie te Hoeven,onder meer technische
gegevens en tekeningen,
1972-1974.

1 omslag

494 Stukken betreffende rioolwaterzuiveringsinstallatie te Bosschenhoofd, onder meer ^
tekeningen en afvoer slib afkomstig uit imhoftanks,
1973-1987.

1 omslag

HOEVEN 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.lozing afvalwater

495 Stukken betreffende overleg met de gemeente Hoeven over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

HOEVEN _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

496 Stukken betreffende lozing afvalwater door kampeerbedrijven in de gemeente Hoeven,
1971-1976.

1 omslag

497 Stukken betreffende lozing afvalwater door Bosbad en Camping Hoeven te Hoeven,
1971-1977.

1 omslag
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498 Stukken betreffende lozing afvalwater door Camping de Wildert te Hoeven
1972.

499 Vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater
t.n.v.Rotterdam Antwerpen Pijpleiding cv . ,
1975(1981).

HOOGE EN LAGE ZWALUWE JL577.fil2.33 Transportleidingen

1 omslag

1 omslag

500-503 Stukken betreffende voorbereiding en aanleg persleiding en gemaal te Lage
Zwaluwe,uitgevoerd in opdracht van genoemde gemeente (bestekken 16.01 en 16 02)
1972-1978. '

4 omslagen

500 Bouwkundig bestek 16.01 en (revisie-)tekeningen,
1972.

501 Mechanisch bestek 16.02,
_ "1972.
502 Subsidiëring,

1973.
503 Vergunningverlening door derden,

1976-1978.

504 Stukken betreffende aanleg aanvoerriool en fietspad te Hooge Zwaluwe in opdracht van
genoemde gemeente,
1975.

1 omslag

505-509 Stukken betreffende voorbereiding.aanleg en oplevering persleiding en gemaal te Lage
Zwaluwe.uitgevoerd in opdracht van genoemde gemeente (bestekken 16 03 en 16 04)
1975-1977. '

5 omslagen

505 Mechanisch bestek 16.04,
1975-1976.

506 Voorbereiding,aanbesteding en gunning,
1975-1976.

507 Bouwkundig bestek 16.03,tevens revisietekeningen,
1975-1977.

508 (Revisietekeningen)Bedrijfsvoorschriften,
1976-1977.

509 Bouwvergaderingen en oplevering,
1976-1977.

HOOGE EN LAGE ZWALUWE J.577.612.342 Vergunningenbeleid t.a.v.lozing afvalwater
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510 Stukken betreffende overleg met de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe over verstrekking
gegevens over verontreiniging afvalwater t.b.v. uitvoering W V O
1971. ' '

1 omslag

HOOGE EN LAGE ZWALUWE J.577.612.35 Rioolgemalen

511 Stukken betreffende rioolgemaal Hollands Diep.onder meer verlening
Hinderwetvergunning door de gemeente Breda aan de gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe.electriciteitsovereenkomst met de PNEM en aanschaf expansiestukken t.b.v.
onderhoud van het rioolgemaal,
1967-1976.,-* ,

511 a Stukken betreffende rioolgemaal Hollandsaie_p, tekeningen. j ^

\ tN.B. Zie ook Hooge en Lage Zwaluwe -1.577.612.33
V

512 Stukken betreffende aansluiting op het electriciteits-en telefoonnet
1976.

N.B. Zie ook Hooge en Lage Zwaluwe _1.577.612.33
1 omslag

HOOGE EN LAGE ZWALUWE 1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

513 Nota inzake de zuiveringstechnische werken voor de kernen Hooge en Lage Zwaluwe,

N.B. Zie ook archief HWB -1.577.614.3 Voorbereiding zuiveringstechnischT **
werken.

HOOGE EN LAGE ZWALUWE 1.577.8 Bestemmingsplannen

514 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v.bestemmingsplan Kwistgeldpolder,

HUIJBERGEN _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.Iozing afvalwater

1 omslag

515 Stukken betreffende overleg met de gemeente Huijbergen over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van uitvoering W.V.O.,

1 omslag

HUUBERGEN _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

516 Stukken betreffende lozing afvalwater door kampeerbedrijven in de gemeente Huijbergen,

1971-1975.

1 omslag
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Zie voor gemeenschappelijke regeling IHM:
Inrichting insteekhaven e.d. nr. 874 zie ook HWBI -171136 nr. 6326

8

KLUNDERT JL577.612.35 Rioolgemalen ' j

517 Stukken betreffende opgaaf technische gegevens van het hoofdgemaal en tussengemaal |
Schansweg te Klundert, JJ
1974. f.

1 omslag

KLUNDERT _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.lozing afvalwater

518 Stukken betreffende overleg met de gemeente Klundert over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van uitvoering W.V.O.,
1971.

1 omslag

KLUNDERT _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

519 Stukken betreffende verlening vergunningen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
op oppervlaktewater in de gemeente Klundert,
1974-1975.

1 omslag

KLUNDERT _1.791.17 Sluizen

520 Stukken betreffende subsidiëring,voorbereiding en uitvoering aanpassingswerken aan de
sluis te Roode Vaart, •*"
1973-1977.

NB. zie voor oude mechanische gegev - ^ 1 omslag j
HWB II Av. Willemstad geertruidenberg deel 1 aparte kunstwerken Roode vaart

LOON OP ZAND 1.577.612.3 Riolering.RioIeringspIannen -•—-„,.„..

521 Stukken betreffende vergunningverlening aan de gemeente Loon op Zand voor het lozen
van afvalwater en regenwater op oppervlaktewater door middel van
regenwatero verstorten,
1971-1974.

1 omslag

522 Stukken betreffende opstelling plan voor de afvoer van afvalwater van diverse campings
en bedrijven in Kaatsheuvel door adviesburo B.K.H, in opdracht van de gemeente Loon 1
op Zand,
1972-1975.

1 omslag ' |

T
LOON OP ZAND 1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie *

-*i
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523 Stukken betreffende onderzoek naar zuivering rioolwater van de kernen Kaatsheuvel en
Sprang-Capelle.c.q.onderzoek naar de aanleg van een gecombineerde zuivering voor
beide kernen,
1967-1975.

1 omslag

524 Nota inzake vloei velden Loon op Zand, tevens stukken betreffende onderzoek naar
mogelijke aansluiting op de rwzi te Tilburg,
1971-1972,1975.

1 omslag

525 Stukken betreffende rioolwaterzuiveringsinstallatie te Kaatsheuvel.onder meer aansluiting
op nutsvoorzieningen.onderzoek naar geluidsoverlast en aanleggen van een
toegangsweg,-dam,
1974-1978.

1 omslag

LOON OP ZAND 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.Iozing afvalwater

526 Stukken betreffende overleg met de gemeente Loon op Zand over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van uitvoering W. V.O,
1971.

1 omslag

LOON OP ZAND 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater en afvalwater
kam peerbedrij ven

527 Stukken betreffende lozing afvalwater door kampeerbedrijven,
1971-1975.

1 omslag

MADE EN DRIMMELEN 1.577.612.3 Riolering.Rioleringsplannen

528 Stukken betreffende vergunningverlening aan de gemeente Made en Drimmelen voor het
lozen van verdund rioolwater op de Brede Vaart en de sloot aan de Stationsweg te
Drimmelen,
1975.

1 omslag

MADE EN DRIMMELEN 1.577.612.33 Transportleidingen

529 Stukken betreffende aanleg persleiding van het rioolgemaal Made naar de Amer door de
gemeente Made en Drimmelen,onder meer bestek(1954),(revisie-)tekeningen .tevens
stukken betreffende vergunningverlening door Rijkswaterstaat,
1972-1974.
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MADE EN miMMELEN J.577.612.35 Rioolgemalen

«O Bestek (bouwkundig en mechanisch) ten behoeve van de bouw van esn rioolgemaal in
Made.m opdracht van de gemeente Made (afschrift)
1953.

531 Stukken betreffende rioolgemaal te Drimmelen.onder meer tekeningen,gegevens
opvoerhoogte en beproevingsrapport .gegevens
1974-1975.

1 omslag

1 omslag

MADE EN DR1MMELEN _1.577.685.342
Vergunningenbeleid ta.v.lozing afvalwater

532 Stukken betreffende overleg met de gemeente Made en Drimmelen over verstrekking
gegevens over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v.de uitvoering W. V.O,

1 omslag

NIEUW-GINNEKEN _1.577.685.342
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing afvalwater

533 Stukken betreffende overleg met de gemeente Nieuw-Ginneken over verstrekking
gegevens over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.0,

1 omslag

NIEUW-VOSSEMEER J.577.614.3

534-541

1971.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

en electnsch) ten behoeve van de bouw rwzi te

8 omslagen

534 Bestek,
1971.

535 Revietekeningen nabezinktank III
1971.

536 Revisietekeningen dienstgebouw
1971.

537 Revisietekeningen nabezinktank I
1971.

538 Revisietekeningen nabezinktank II
1971. •

539 Revisietekeningen overlaat,
1971.

540 Revisietekeningen rotor,
1971.

541 Revisietekeningen vijzelgemaal
1971.
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542-548 Bestek (bouwkundig) ten behoeve van de bouw rwzi te Nieuw-Vossemeer +
revietekeningen,
1971.

7 omslagen

542 Bestek no. 1,
1970.

543 Revietekeningen Dienstgebouw I,
1971.

544 Revietekeningen nabezinktank,
1971.

545 Revietekeningen overlaatput,
1971.

546 Revisietekeningen rotorfundatie,
1971.

547 Revisietekeningen slibdroogbedden,
1971.

548 Revisietekeningen vijzelgemaal,
1971.

549 Stukken betreffende de rwzi aan de Zeeweg te Nieuw-Vossemeer in het algemeen.onder
meer aansluiting op nutsbedrijven, oplevering en gegevens pompen,
1972-1975.

NIEUW-VOSSEMEER 1.577.685.342

1 omslag

Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

550 Stukken betreffende overleg met de gemeente Nieuw-Vossemeer over verstrekking
gegevens over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971. " ' '

1 omslag

OOSTERHOUT J.577.612.33 Transportleidingen

551 Stukken betreffende voorbereiding en vergunningverlening t.a.v. aanleg effluentleiding
van de rwzi te Oosterhout (niet doorgegaan),
1973-1975.

1 omslag

OOSTERHOUT J.577.612.35 Rioolgemalen

552 Stukken betreffende opgaaf technische gegevens rioolpompen te Dorst en den Hout
1974.

553 Tekening en grafiek van de vijzelgemalen te Oosterhout,
1976.

1 omslag

1 omslag
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OOSTERHOUT _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

554 Stukken betreffende voorbereiding bouw zuiveringsinstallatie ten behoeve van de wijk
Oosteind,
1971-1972.

1 omslag

OOSTERHOUT _1.577.685.342 Vergunningenbeleid ta.v.lozing afvalwater

555 Stukken betreffende overleg met de gemeente Oosterhout over verstrekking gegevens
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V O
1971.

over

1 omslag

OOSTERHOUT J.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

556 Stukken betreffende lozing afvalwater door kampeerbedrijven in de gemeente Oosterhout,

1971-1973.

1 omslag

OSSENDRECHT _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

557-558 Stukken betreffende de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Ossendrecht
1967-1976.

2 omslagen

557 Bedienings-en onderhoudsvoorschriften rioolwaterzuiveringsinstallatie
Ossendrecht, tevens ontheffing reglement watergangen,verleend door het
waterschap de Zuidpolder (niet getekend),
1967-1969.

558 Aanbesteding en gunning bouwkundig en mechanisch bestek
1969.

OSSENDRECHT _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.Iozing afvalwater oppervlaktewater

559 Stukken betreffende overleg met de gemeente Ossendrecht over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v.uitvoerine W V O
1971. '

1 omslag

OUD EN NIEUW GASTEL 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.Iozing afvalwater
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560 Stukken betreffende overleg met de gemeente Oud en Nieuw Gastel over verstrekking
gegevens over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v.uitvoerine W V O
1971. '

1 omslag

OUD EN NIEUW GASTEL 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

561 Vergunningen verleend aan derden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
1973-1976.

1 omslag

OUD EN NIEUW GASTEL 1.577.8 Bestemmingsplannen

1 omslag

562 Stukken betreffende advisering t.a.v. bestemmingsplan West
1972-1977.

OUDENBOSCH _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

563-564 Stukken betreffende bouw en uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie te Oudenbosch
1954,1963,1974.

3 omslagen

563 Tekeningen (twee omslagen),
1954.

564 Bestekken 10 en 11 t.b.v.uitbreiding rwzi,
1963,1973.

565 Nota inzake uitvoering zuiveringstechnische werken voor de kernen Oud
Gastel,Stampersgat en Kruisland,
1974.

1 omslag

566 Stukken betreffende verlening van een privaatrechterlijke vergunning aan de gemeente
Oudenbosch voor het hebben van leidingen in het terrein van de rwzi
1976.

774 Stukken betreffende overleg met gem. Oudenbosch 1 omslag
over verstrekking gegevens WVO.

OUDENBOSCH 1.577.685.342.2 Lozing' huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

567 Vergunningen verleend aan derden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op
opppervlaktewater oppervlaktewater,
1972-1976.

1 omslag

PRINSENBEEK J.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater oppervlaktewater
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568 Stukken betreffende overleg met de gemeente Prinsenbeek over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971. '

1 omslag

PRINSENBEEK _1.577.685.342.2 Lozing van huishoudelijk afvalwater

569 Vergunningen verleend aan derden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater on
oppervlaktewater,
1972-1974.

1 omslag

PUTTE _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

570 Tekeningen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Putte
1968-1969.

1 omslag

571 Stukken betreffende overname zuiveringstechnische werken van de gemeemte Putte,

1 omslag

PUTTE _1.577.685.342 Vergunningenbeleid ta.v.Iozing afvalwater

572 Stukken betreffende overleg met de gemeente Putte over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971. '

1 omslag

PUTTE _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

573 Stukken betreffende lozing afvalwater door kampeerbedrijf Hazeduinen te Putte,

1 omslag

RAAMSDONK _1.577.612.3 RioIering.RioleringspIannen

574 Vergunning voor het lozen via overstorten op oppervlaktewater
1973-1975.

RAAMSDONK J.577.612.33 Transportleidingen

1 omslag
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575 Tekeningen (Revisie-)van rioolgemalen en persleidingen te Raamsdonkveer en
Raamsdonk-dorp (Verwijzing),
1964,1973-1975.

N.B. Zie voor betr.correspondentie -1.577.612.35 Raamsdonk
1 omslag

RAAMSDONK _1.577.612.35 Rioolgemalen

576 Voorschriften (Bedrijfs-)t.b.v.ri
1973.

RAAMSDONK 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v.Iozing afvalwater

1 omslag

577 Stukken betreffende overleg met de gemeente Raamsdonk over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971.

1 omslag

RAAMSDONK 1.577.8 Bestemmingsplannen

578 Stukken betreffende standpuntbepaling zuiveringsschap de Donge t.a.v. bestemmingspl,
Dombosch I,
1964-1969.

an

1 omslag

RIJSBERGEN _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

579 Stukken betreffende overleg met de gemeente Rijsbergen over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

ROOSENDAAL _1.577.612.3 Riolering

580-581 Stukken betreffende totstandkoming rioleringsplannen voor de kern Roosendaal
1973-1974.

3 omslagen

580 Rioleringsplan Kortendijk,
1973-1974.

581 Rioleringsplan centrum Roosendaal (twee omslagen),
1973.
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582 Vergunningen voor het lozen van verdund rioolwater op oppervlaktewater
(nooloverstortvergunningen) verleend aan de gemeente Roosendaal
1973-1974.

1 omslag

ROOSENDAAL J.577.612.33 Transportleidingen

583 Bestek no. 19 van de gemeente Roosendaal voor het leggenjum-EtOlTnTeter aanvoerriool
naar het persstation inclusief een zinkerjgjLeJtoaSéTïÖche en Steenbergse Vliet
+ revisietekeningen, —"
1971,1974._

N.B. Zie ook Roosendaal-1.577.614.3 oms ag

ROOSENDAAL J.577.612.35 Rioolgemalen

^
'̂ /

584 Bestek nos 61 en 62 van de gemeente Roosendaal voor het maken van een rioolgemaal in
de kom Nispen en het maken van controleputten t.b.v.persleiding van Nispen naar
Roosendaal + revisietekeningen,
1972,1975.

N.B. Zie ook Roosendaal-1.577.614.3 oms ag

ROOSENDAAL J.577.614.3 Zuiveringstechnische werken/Rioolwaterzuiveringsinstallatie

585 Stukken betreffende voorbereiding zuiveringstechnische werken t.b.v afvalwater
afkomstig uit Nispen,
1972-1973.

N.B. Zie ook -1.577.612.33 en -1.577.612.35
1 omslag

ROOSENDAAL J.577.685.342 Vergunningenbeleid ta.v.lozing afvalwater

586 Srulcken betreffende overleg met de gemeente Roosendaal over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971. '

1 omslag

RUCPHEN 1.577.612.33 Transportleidingen

587-588 Bestekken t.b.v. aanleg transportleidingen in de gemeente Rucphen,

2 omslagen

587 Bestek voor het leggen van een persleiding van het rioolgemaal naar de rwzi te
Willebrord en voor het maken van een kruising van de persleiding met de
rijksweg Breda-Roosendaal,
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1971-1972.

588 Bestek voor het leggen van een persleiding t.b.v. woonkern Zegge,naar de rwzi
Rucphen,
1974.

RUCPHEN _1.577.612.35 Rioolgemalen

589 Bestek nr. 6 van de gemeente Rucphen voor het maken van een rioolwaterpompinstallatie
te St. Willebrord,
1954.

1 omslag

590-592 Stukken betreffende vergunningverlening.verbouwing.bediening t.a.v.rioolgemaal te
St.Willebrord,tevens stukken betreffende aansluiting op nutsvoorzieningen
1971-1976. '

3 omslagen

590 Bestekken t.b.v.verbouwing gemaal,
1971-1974.

591 Hinderwetvergunning en nutsvoorzieningen t.b.v.rioolgemaal
1972-1976.

592 Bedrijfs-en bedieningsvoorschriften gemaal,
1973.

593 Stukken betreffende bouw.aanbesteding en oplevering van het rioolgemaal te Schijf
1974-1976. '

1 omslag
N.B. Zie ook Rucphen -1.577.612.33 en archief van het HWB

(revisietekeningen).

RUCPHEN J.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

594-600 Stukken betreffende bouw en bediening rioolwaterzuiveringsinstallatie te St Willebrord
1967-1972.

6 omslagen

594 Bestek V. Levering asfaltslakken,
1967-1968.

595 Bestek IV. Mechanisch en biologisch deel en beplanting
1967-1970.

596 Aanbesteding en oplevering rioolwaterzuiveringsinstallatie
1967-1972.

597 Bestek I. Gasproductie en slijkverwerking,
1967-1972.

598 Bestek III. Buisleidingen op het terrein en revisietekeningen daarvan
1967-1972.

599 Bestek II. Mechanisch deel,
1967.

600 Bednjfs-en bedieningsvoorschriften,
1969-1970.
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601 Bestekken betreffende de bouw rioolwaterzuiveringsinstallatie te Zegge
1972.

RUCPHEN JL577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

1 omslag

602 Stukken betreffende overleg met de gemeente Rucphen over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.0,
1971.

1 omslag

RUCPHEN 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

603 Stukken betreffende lozing door kampeerbedrijven de Witte Plas en de Posthoora in de
gemeente Rucphen,
1971-1982.

J & & ^ e ^ U ^ B J lomslag

604 Stukken betreffende verlening vergunning aan J.Rombouts voor het lozen van
huishoudelijk afvalwater,
1973.

SPRANG-CAPELLE _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

1 omslag

605 Stukken betreffende overleg met de gemeente Sprang-Capelle over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971. '

1 omslag

SPRANG-CAPELLE _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

606 Vergunning verleend aan derden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
1973.

STANDDAARBUITEN J.577.612.33 Transportleidingen

1 omslag

607 Stukken betreffende aansluiting kern Noordhoek op de AWP ter plaatse van no D l l
1972.

1 omslag

STANDDAARBUITEN JL.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie
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608 Tekening van het pompgebouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Standdaarbuiten,

1 omslag

STANDDAARBUITEN 1.577.685 Verontreiniging oppervlaktewater

609 Stukken betreffende behandeling klacht van L.Korver over verontreiniging watergang
deKapellënhofteNoordhoek, .
1976.

aan

1 omslag

STANDDAARBUITEN 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

610 Stukken betreffende overleg met de gemeente Standdaarbuiten over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971. . '

1 omslag

STANDDAARBUITEN 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

611 Vergunningen verleend aan derden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
1972-1973.

1 omslag

STEENBERGEN J.577.612.3 Riolering

612 Stukken betreffende voorbereiding tijdelijke maatregelen ten behoeve van lozing
afvalwater vanuit het rioolstelsel van Steenbergen
1974-1976.

1 omslag

613 Stukken betreffende verlening vergunningen aan de gemeente Steenbergen voor het lozen
van verdund rioolwater via overstorten op oppervlaktewater
1976.

1 omslag

STEENBERGEN _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

614 Stukken betreffende overleg met de gemeente Steenbergen over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W V O
1971. '

1 omslag

STEENBERGEN _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

- 5 9 -



615 Vergunningen verleend aan derden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op
oppervlaktewater in de gemeente Steenbergen,
1974-1976.

1 omslag

TERHEIJDEN _1.577.612.3 Riolering

616 Stukken betreffende overleg met de gemeente Terheijden over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

617 Stukken betreffende verlening vergunningen aan de gemeente Terheijden voor het lozen
van verdund rioolwater via overstorten,
1972-1975.

1 omslag

TERHEIJDEN _1.577.612.33 Transportleidingen

618-623 Stukken betreffende (voorbereiding) aanleg persleiding van het rioolgemaal Terheijden
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Breda,
1972-1975(1988).

6 omslagen

618 Vergunningverlening door waterschappen en gemeenten aan de gemeente
Terheyden,
1972-1975.

619 Financiering en onderzoek naar de mogelijkheden om afvalwater van de gemeente
te zuiveren,
1972-1976.

620 (Beëindiging) Vestiging zakelijk recht,
1975-1995.

621 Bestek,aanbesteding en gunning,
1975.

622 Bouwvergaderingen,
1975.

623 Uitvoering en oplevering,
1975.

TERHEIJDEN _1.577.612.35 Rioolgemalen

624 Tekeningen en grafiek van de pompen van het rioolgemaal kom Wagenberg,
1974-1976.

624a Bestekken, aanbesteding en gunning 1974-1975 l,omslag

625 Stukken betreffende het rioolgemaal te Terheijden.o.m. gegevens pompen, oplevering en
opneming,
1975-1976.

1 omslag
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TERHEUDEN _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

626 Vergunningen verleend aan derden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater,
1972-1973.

1 omslag

TETERINGEN _1.577.612.3 Riolering

627 Stukken betreffende vergunningverlening door het voormalig waterschap de Donge en
Lage Vught voor het hebben van een afvoerriool vanaf de Zwartedijk te Teteringen tot
aan de aansluitput Geeren Noord.tevens brief inzake vervallen aanvullende voorwaarden
in genoemde vergunning betreffende te betalen recognito,
1976-1977(1991).

1 omslag
N.B. Verwezen in het archief van het HWB

TETERINGEN _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

628 Stukken betreffende overname zuiveringstechnische werken "van de gemeente Teteringen,
1974-1977.

1 omslag
N.B. Zie voor de notariële akte het archief van het HWB

TETERINGEN _I.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

629 Stukken betreffende overleg met de gemeente Teteringen over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

TILBURG 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

630 Stukken betreffende overleg met de gemeente Tilburg over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

WAALWIJK _1.577.612.35 Rioolgemalen

631 Stukken betreffende het rioolgemaal aan de Langstraatweg te Waalwijk, onder meer
aanleg toegangsweg.aansluiting telefoon en tekeningen,
1971-1976.

1 omslag
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WAALWIJK 1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

632-635 Stukken betreffende vergunningverlening.aanleg,uitbreiding en renovatie t.a.v.
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Waalwijk,
(1957)1973-1977.

4 omslagen

632 Vergunningverlening door het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het
leggen van een buisleiding voor de afvoer van effluent van de rwzi naar de
Bergsche Maas,
1957.

633 (Revisie-)Tekeningen betreffende de aanleg zuiveringsinstallatie met persleiding,
1973-1974.

634 Stukken betreffende uitbreiding van de rwzi met een chemische
zuivering.c.q.aanschaf benodigdheden t.b.v. verbetering werking van de
voorbezinktanks,
1974-1977.

635 Stukken betreffende renovatie van de toegangsweg naar de rwzi,
1975-1976.

636 Stukken betreffende de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Waalwijk,o.m. aansluiting op
nutsvoorzieningen,vergunningverleningt.b.v.derden,bedrijfsvoeringen
afvalwaterbehandeling,
(1958)1971-1976.

1 omslag

WAALWIJK 1.577.685.342 Vergunningenbeleid ta .v . lozing afvalwater

637 Stukken betreffende overleg met de gemeente Waalwijk over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

WASPIK 1.577.612.33 Transportleidingen

638 Bestek van de gemeente Waspik voor het maken ^v^rjer^leidingenr^ên"gënTaal en
riolering,
1976.

1 omslag
N.B. Zieooknr.639

WASPIK JL577.612.35 Rioolgemalen

639 Stukken betreffende het rioolgemaal te Waspik .o.j^proevingsTapplïrten,
tekeningen.bedieningsvoorschnftenenoffertes^
1973-1976.

1 omslag
N.B. Zie ook nr. 638
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WASPIK 1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

640-643 Stukken betreffende subsidiëring en (voorbereiding) bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Waspik,
1968-1976.

4 omslagen

640 Tekeningen van de bestaande situatie voor de aanleg van de rwzi
1968-1970.

641 (Revisie-)Tekeningen,
1970-1972.

642 Bestek nr. 706 en 577.11 van de gemeente Waspik betreffende bouw rwzi
1970-1976.

643 Hinderwetvergunning verleend door de provincie Noord-Brabant aan de gemeente
Waspik t.b.v.bouw rwzi,
1971.

644 Stukken betreffende overname zuiveringstechnische werken van de gemeente Waspik
1970-1977(1980).

1 omslag

645 Stukken betreffende de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Waspik.o.m.
bedieningsvoorschriften.werking oxydatiesloot, verwerking afvalwater.uitvoering
bemonsteringen en weerstandsberekening,
1971-1976.

1 omslag

646 Stukken betreffende uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met vier
rotorfundaties (bestek 76.1),
1976.

1 omslag

WASPIK 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

647 Stukken betreffende overleg met de gemeente Waspik over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.0,
1971.

1 omslag

WILLEMSTAD 1.577.612.33 Transportleidingen

648 Tekeningen betreffende aanpassing rioolpersleiding Willemstad naar het Hollands DieD
1975. *'

1 omslag

WILLEMSTAD 1,577.612.35 Rioolgemalen
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649 Tekeningen en revisietekeningen van het rioolgemaal Willemstad,
1940-1959.

650-651 Tekeningen .revisietekeningen en voorschriften rioolgemaal Hel wij
1970-1971 (1977).

1 omslag

2 omslagen

650 (Revisie-)Tekeninggffvan het gemaal Helwijk met geleidebrief,
19"?
3edienings-en onderhoudsvoorschriften + revisietekeningen gemaal Helwijk,
1970-1971.

WILLEMSTAD _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v lozing afvalwater

652 Stukken betreffende overleg met de gemeente Willemstad over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.0,
1971.

1 omslag

WILLEMSTAD 1.577.685.342.2 Lozing afvalwater door kampeerbedrijven

653 Stukken betreffende lozing afvalwater door camping Bovensluis te Willemstad,
1971-1977.

N.B. Zie ook het archief van het HWB
1 omslag

654 Vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater t.n.v. A.van Leen en M.Polak te
Willemstad,
1974-1975.

1 omslag

WOENSDRECHT 1.577.612.33 Transportleidingen

655 Bestekken A 54 en 55 van de gemeente Woensdrecht t.b.v. aanleg persleiding
Woensdrecht naar de afvalwaterleiding van westelijk Noord-Brabant naar de
Westerschelde,
1971-1973.

1 omslag

WOENSDRECHT J.577.612.35 Rioolgemalen

656-658 Stukken betreffende (voorbereiding) bouw, op levering en bediening rioolgemaal te
Woensdrecht,
1973-1974.

3 omslagen
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656 Beproevingsrapporten,inbedrijfstelling en oplevering, tevens revisietekeningen van
de rwzi ,
1973.

657 Bestekken A 51 en 52 van de gemeente Woensdrecht,
1973.

658 Bedienings-en onderhoudsvoorschriften—
IS

WOENSDRECHT _1.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

659 Bestek van de gemeente Woensdrecht t.b.v. bouw rwzi .tevens bedieningsvoorschriften,
1963.

1 omslag

WOENSDRECHT 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v lozing afvalwater

660 Stukken betreffende overleg met de gemeente Woensdrecht over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

WOENSDRECHT 1.577.685.342.2 Lozing afvalwater door kampeerbedrijven

661 Stukken betreffende lozing afvalwater door kampeerbedrijf Uit en Thuis,
1976.

1 omslag

WOUW 1.577.612.35

662-663

Rioolgemalen

664

Stukken betreffende (voorbereiding) aanleg,aanbesteding,gunning en onderhoud van het
rioolgemaal Wouwse Plantage en persleiding van het gemaal naar de AWP,
1971-1975.

2 omslagen

662 Fianciëring.aanleg,aanbesteding,gunning en revisietekeningen,
1971-1975.

663 Onderhoudsvoorschriften,
1974.

Bestek no.3.72 van de gemeente Wouw t.b.v.het leveren van een mechanische en
electrische installatie voor het tussengemaal in de gemeente Wouw, tevens stukken
betreffende aanbesteding en gunning,
1972.

1 omslag
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WOUW 1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

665 Stukken betreffende overleg met de gemeente Wouw over verstrekking gegevens over
verontreiging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

WOUW 1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater?afvalwater
kampeerbedrijven

666 Stukken betreffende lozing afvalwater door kampeerbedrijven,
1971-1976.

1 omslag

667 Stukken betreffende verlening lozingsvergunning aan Waterleidingmij. Noord-West
Brabant voor lozen huishoudelijk afvalwater,
1974.

1 omslag

ZEVENBERGEN _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.v. lozing afvalwater

668 Stukken betreffende overleg met de gemeente Zevenbergen over verstrekking gegevens
over verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

669 Stukken betreffende behandeling klachten over mestopslag in een afgedamde sloot nabij
de Klundertseweg te Zevenbergen,
1973.

1 omslag

ZEVENBERGEN _1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater

670 Vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater t.n.v. P.Leuverink en L.Martens
te Zevenbergen,
1974-1976.

1 omslag

ZEVENBERGEN _1.577.8 Bestemmingsplannen

671-672 Stukken betreffende totstandkoming bestemmingsplan industrieterrein Moerdijk,
1972-1975.

2 omslagen

671 1972-1973.
672 1972-1975.
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ZUNDERT _1.577.685.342 Vergunningenbeleid t.a.y. lozing afvalwater

673 Stukken betreffende overleg met de gemeente Zundert over verstrekking gegevens over
verontreiniging oppervlaktewater t.b.v. uitvoering W.V.O,
1971.

1 omslag

_1.577 Milieubeheer.Leidingstraat

674 Documentatie inzake Buisleidingenstraat,
1972-1973.

675 Documentatie inzake mileubeheer,
1972-1974.

1.577.612.33 Transportleidingen

1 omslag

1 omslag

676 Stukken betreffende vergunningverlening door Rijkswaterstaat aan het waterschap voor
het gebruik maken van rijkswaterstaatswerken te Breda en den Bosch voor leggen van
buizen t.b.v. van de aanleg van rioolwaterpersleidingen,
1972.

1 omslag

JL577.612.33 AWP ALGEMEEN Afvalwaterpersleiding.Algemeen

677-680 Stukken betreffende voorbereiding.financiering.uitvoering en inbedrijfstelling project
Afval waterpersleiding,
1964-1976.

4 omslagen
N.B. Zie ook J.577.612.33 AWP Persleiding

677 Rapporten e.d. inzake afvalwatervraagstuk West-Brabant,c.q. reorganisatie
waterschappen in West-Brabant,ontwikkeling en financiering aanleg
afvalwaterpersleiding t.b.v. West-Brabant,
1964-1971.

678 Rapporten e.d. inzake stand van zaken uitvoering oplevering en ingebruikname
AWP project,
1970-1974.

679 Rapport inzake inventarisatie van de afvalwatersituatie in West Brabant in
1971-1972,opgemaakt door het adviesbureau B.K.H, in opdracht van de
Provincie Noord-Brabant ter aktualisering van het rapport Kortmann,
1972.

680 Overzichtstekeningen,
1973.
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683-684

685-692

693

681 Akten van grondaankoop en grondverkpop doorjde Provincie Noord-Brabant (Kopieën),
1971-1974. / • « • , . - - .

682 Stukken betreffende vergunningverlening rijkswaterstaat voor lozing afvalwater in de
Westerschelde afkomstig van de gemeenten Hoeven,Roosendaal,Woensdrecht,Wouwsche
Plantage en op het industrieterrein Moerdijk aanwezige inrichtingen van Shell en
betreffende beslissing op de tegen genoemde beschikking ingestelde beroepen (K.B.2 april
1979),
1971-1979.

Stukken betreffende bestudering rentabiliteit van het AWP project,
1972-1975.

1 omslag

2 omslagen

683 Behandeling en totstandkoming nota Rentabiliteit,
1972-1973.

684 Algemeen,
1972-1975.

Stukken betreffende vergunningverlening aan derden voor het uitvoeren van werken nabij
de afvalwaterpersleiding Moerdijk- Waarde (AWP)en voor het kruisen van genoemde
leiding met leidingen,kabels e.d,
1972-1979.

9 omslagen

685 Projectbureau Leidingstraten (twee omslagen),
1972-1976.

686 PNEM,
1973-1975.

687 Rijkswaterstaat,
1973-1975.

688 Nederlandse Gasunie t.b.v.Total,
1973-1976.

689 Waterleidingmaatschappij Noord-West Brabant,
1973.

690 Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beveland,
1973.

691 L'Air Liquide t.b.v. General Electric Plastics,
1974-1976.

692 Waterleidingmaatschappij Zuid-West Nederland,
1975-1979.

Stukken betreffende instelling.samenstelling en werkzaamheden van de (sub-) werkgroep
ter bestudering financieel economische problematiek van het waterschap West-Brabant
c.q. bestudering rentabiliteit van de AWP (twee omslagen),
1973-1974.

1 omslag
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J.577.612.33 AWP PERSLEIDING Afvalwaterpersleiding

694-696 Stukken betreffende financiering.voorbereiding en vestiging zakelijk recht t.b.v.aanleg
afvalwaterpersleiding Moerdijk-Waarde,
1969-1978.

694 Rapport adviesbureau BKH inzake prognose af te voeren afvalwaterhoeveelheden
naar de Westerschelde en dimensionering persstations,
1969

695 Financiering en subsidiëring,
1971-1978.

696 Vestiging zakelijk recht,
1973-1976.

r

697-703 Stukken betreffende (voorbereiding) aanleg van een afvalwaterpersleiding van Moerdijk
naar Bergen op Zoom door de provincie Noord-Brabant c.q het waterschap West-Brabant,

1970-1973.

7 omslagen

697 Bestek A.36.Persleiding Moerdijk-Roosendaal,
1970-1971.

698 Voorbereiding aanleg persleiding Oudenbosch-Roosendaal, (bestek A.29),
1970-1971.

699 Bestek A.23. Persleiding Roosendaal-Bergen op Zoom,
1971.

700 Bestek A.29. Persleiding Oudenbosch-Roosendaal,
1971.

701 Revisietekeningen,
1972.

702 Stukken betreffende toestemmingverlening door de gemeente Bergen op Zoom de
afvalwaterpersleiding aan te sluiten op het gemeentelijk persstation,
1972.

703 Bestekken A.22,23,34. Aanpassing drainage t.b.v. aanleg leiding,
1973.

704 Stukken betreffende (uitbreiding) bouw van een buizendepot op het terrein van het
persstation te Roosendaal (bestekken nrs 48 en 49),
1971-1975.

1 omslag

705 Stukken betreffende verwijdering en (ver-)plaatsen markeringen t.b.v.
afvalwaterpersleiding,
1973-1975.

1 omslag

706-707 Stukken betreffende aansluiting kem Ierseke en diverse industriën te Bergen op Zoom op
de afvalwaterpersleiding,
1973-1977.

2 omslagen
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706 Aansluiting industrieën te Bergen op Zoom op de afvalwaterpersleiding,
1973.

707 Vergunningverlening aan de gemeente Reimerswaal voor het kruisen van de
afvalwaterpersleiding met een rioolwaterpersleiding en voor aansluiting van deze
leiding op het uitmondingskunstwerk te Waarde,
1974-1977.
N.B. Zie voor overdracht betreffende leiding aan het waterschap .07.351.12

(archief van het HWB)

708 Stukken betreffende onderzoek naar stankoverlast te Waarde.nabij lozingspunt van de
afvalwaterpersleiding in de Westerschelde,
1974-1977.

1 omslag

709 Stukken betreffende onderzoek naar de vervuilingswaarde van het afvalwater van de
afvalwaterpersleiding.afkomstig van de kernen Roosendaal,Bergen op Zoom en het
industrieterrein Moerdijk,
1975.

1 omslag

_1.577.612.33 AWP PS ALGEMEEN Afvalwaterpersleiding.Persstations algemeen

710 Stukken betreffende bewaking op afstand van persstations in het afvalwaterleidingsysteem,

1972.
1 omslag

1.577.612.33 AWP PS BOZ Afvalwaterpersleiding.Persstation Bergen op Zoom

711 Stukken betreffende bediening en stroomvoorziening persstation Bergen op Zoom, tevens
nota meten en registreren verwerkte hoeveelheden afvalwater,
1972-1973.

1 omslag

712-716 Stukken betreffende (voorbereiding)uitvoering en werking van een te bouwen persstation
en buffertoren te Bergen op Zoom (bestekken A.6 en A.7),
1972-1977.

5 omslagen
N.B. Zie ook het archief van de gemeente Bergen op Zoom, AWP Bergen op

Zoom - Waarde

712 Stukken betreffende plaatsing drainage en hekwerk, tevens uitvoering

grondonderzoek.opname/oplevering en rapport wervelvorming in

Hydraulisch rapport"

713 Hinderwetvergunning voor het oprichten van een persstation met vijzel gemaal
verleend door de provincie Noord-Brabant aan de gemeente Bergen op Zoom,
1972.

714 Bedrijfsvoorschriften Stork en Heemaf (drie omslagen),
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1973-1976.
715 Beproevingsrapporten (bestek A.7),

1973-1976.
716 Stukken betreffende het maken van uitvullingen in en rond snijroosterputten

(bestek A.6),
1974-1976.

J.577.612.33 AWP PS HOEVEN AfvalwaterpersIeiding.Persstation Hoeven

717 Stukken betreffende naamgeving.voorbereiding bouw.uitvoering beproevingen/
berekeningen en oplevering persstation Hoeven,
1971-1976.

' 1 omslag
N.B. Zie ook _1.577.612.33 AWP PS Moerdijk

_1.577.612.33 AWP PS MOERDIJK Afvalwaterpersleiding.Persstation Moerdijk

718 Stukken betreffende telefoon-en electriciteitsvoorziening persstations Moerdijk.Hoeven en
Roosendaal,
1973-1976. •

1 omslag

719-722 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering bestekken nrs 37,38 en 47
t.b.v. bouw persstation Moerdijk en buffertoren,
1973-1977.

4 omslagen

719 Bouwvergaderingen,
1973-1975.

720 Vergunningverlening door derden aan de provincie Noord-Brabant,
1973-1975.
N.B. Zie ook het archief van het HWB (1 en II)

721 Voorbereiding.uitvoering en oplevering,
1973-1976.

722 Bedrijfsvoorschriften Stork en Heemaf(twee omslagen), t
1976. f

J..577.612.33 AWP PS ROOSENDAAL Afvalwaterpersleiding.Persstation Roosendaal

723-725 Stukken betreffende voorbereiding.uitvoering en oplevering te bouwen
persstation.vijzelgebouw.zandvang en uitlaat te Roosendaal,
1970-1976.

3 omslagen
N.B. Zie voor aansluiting op nutsvoorzieningen _1.577.612.33 AWP PS

Moerdijk.zie voor aanleg buizendepot_l.577.612.33 AWP Persleiding

723 Beproevings-/keuringsrapporten,maken van uitvullingen rond
snijroosterputten.afrekening en oplevering,

Ü 1 Ï ^bouwvergunningen verleend



1972-1976.
724 Bedrijfsvoorschriften,

1976.
725 Betonberekeningen,

z.d.

JL.577.612.33 AWP RWZI AfvalwaterpersIeiding.RiooIwaterzuiveringsinstallatie

726-727 Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van werkgroepen ter bestudering
vestigingsplaats voor een te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie t.b.v. zuivering
afvalwater van de afvalwaterpersleiding,
1973-1975.

2 omslagen

726 Zeeuwse werkgroep,
1972-1976.

727 Noordbrabantse werkgroep ,
1973-1975.

JL577.612.7 Riooiaansluitingen op werken van het waterschap

728 Stukken betreffende totstandkoming.vaststelling en uitvoering (voorwaarden)
gemeentelijke Lozingsverordening voor aansluiting op riolering,
1973-1976.

1 omslag

729 Stukken betreffende aansluiting van leidingen van derden op persleidingen van het
waterschap,
1976.

1 omslag

1.577.614 Kwaliteit Oppervlaktewater

730-738 Stukken betreffende voorbereiding.subsidiering en uitvoering zuiveringstechnische werken
in het gebied van de rivier de Donge,
(1960)1971-1983.

9 omslagen

730 Notulen en bijlagen der vergaderingen van de Begeleidingscommissie
voorbereiding zuiveringstechnische werken,
1960-1970.

731 Stukken betreffende (goedkeuring) subsidiering door Rijk en Provincie
Noord-Brabant (3 omslagen),
1960-1983.

732 Stukken betreffende overname van in uitvoering zijnde zuiveringstechnische
werken van het zuiveringsschap de Donge,
1970.

733 Correspondentie met gemeenten inzake afvalwaterproblematiek,
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1971-1973.
734 Bouwteamovereenkomst t.b.v. van de bouw van de rwzi Rijen en

Kaatsheuvel,alsmede opdrachtverlening aan adviseurs (bouwteam),
1973-1974.

735 Raamovereenkomst met aannemer ten behoeve van de bouw rwzi Rijen en
Kaatsheuvel,
1973-1974.

736 Stukken betreffende grondverwerving en vestiging zakelijk recht
1973-1975.

737 Stukken betreffende totstandkoming Principeplan,
1973-1975.

738 Stukken betreffende de besluitvorming t.a.v. financiering en uitvoering en
inschakeling bouwteam,alsmede goedkeuring door de provincie Noord-Brabant
terzake,
1973-1977.

739-740 Stukken betreffende voorbereiding,totstandkoming en uitvoering van het bestriidinesDlan
1972, *
1971-1973.

2 omslagen

739 Voorbereiding en definitief plan, i
1971-1973. j

740 Uitvoering van urgente zuiveringstechnische werken, !
1972-1973. |

741 Nota van de projectgroep Milieutechniek "Zuivering van afvalwater van kleine kernen in |
het gebied van het waterschap, ;
1972.

742 Stukken betreffende standpuntbepaling t.a.v. Provinciaal Zuiveringsplan voor
Noord-Brabant,
1972-1973.

743 Documentatie inzake zuivering afvalwater,
1972-1976.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

744 Circulaire aan gemeenten in beheersgebied van het waterschap inzake uitvoering
verordening bestrijding oppervlaktewateren Noord-Brabant met betrekking tot
ontwikkeling rioleringsplannen door de gemeente,
1974.

1 omslag

745 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van behandeling van afvalwater in het
stadsgewest Waalwijk,
1975.

1 omslag
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•

f 746 Rapport van M.G.W.Bleeker en IJ.de Boer (Hogeschool Wageningen) "Praktische
modellering van de kwaliteit oppervlaktewater in beheersgebied waterschap West-Brabant

J West-Brabant,
1975.

1 omslag

JL.577.614.3 Rioolwaterzuiveringsinstallaties

747-749 Stukken betreffende standpuntbepaling waterschap West-Brabant en derden t.a.v.
overname zuiveringstechnische werken,tevens documentatie vergoedingsnormen,
1971-1976.

3 omslagen

747 1971-1973.
748 1974-1976.
749 Documentatie vergoedingsnonnen,

1972-1973.

750 Stukken betreffende rwzi algemeen,onder meer voorgeschiedenis, handleiding,metingen
en overzichten en aanleg van nutsvoorzieningen,
1971-1978.

1 omslag

751 Stukken betreffende bestudering vraagstuk inzake economische en vergunningstechnische
aspecten van biologische zuivering van mest en gier,
1974-1975.

1 omslag

752-753 Rapporten betreffende bouw en werking van biologische zuiveringsinstallaties,
1974-1975.

2 omslagen

752 Rapport "De reiniging van kalvermest in een biologische
rioolwaterzuiveringsinstallatie" van C.Venema,
1974.

753 Rapport "Biologische zuiveringsinstallatie van morgen" van het
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland,
1975.

754 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van verwerking en afzet van
zuiveringsslib,
1974-1976.

1 omslag

755 Nota inzake beschikbaarsstellen van voorbereidingscrediet voor zuiveringstechnische
werken met een hoge prioriteit,
1975.

1 omslag
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1.577.614.7

756

1.577.615

757

758

Aansluitingen van derden op rwzi's

Stukken betreffende totstandkoming voorwaarden voor aansluiting van gemeentelijke
rioleringen op rwzi's,
1972-1974.

1 omslag

Lozing afvalwater

Tekening en staten inzake toestand en toekomstige toestand m.b.t. afvalwaterlozineen
gebied West-Brabant,
1971-1973.

in

1 omslag

Stukken betreffende vaststelling eisen v.w.b. lozen van effluent van
rioolwaterzuiveringsinstallaties van derden op oppervlaktewater van het waterschaD
West-Brabant, ^
1972-1974.

1 omslag

Bf

1.577.68

759-761

762

763

Hygiëne oppervlaktewater

Stukken betreffende taakafbakening tussen het waterschap West-Brabant, inliggende
waterschappen.gemeenten en de staat,
1972-1976.

3 omslagen

759 Waterschap West-Brabant en de Staat terzake overname van het kwaliteitsbeheer
in het gebied van het waterschap gelegen rijkswateren
1971-1975.

760 Waterschap West-Brabant en inliggende waterschappen terzake kwaliteitsbeheer
en kwantiteitsbeheer,
1972-1976.

761 Waterschap West-Brabant en gemeenten terzake gemeentelijke
rioleringstaak,zuiveringstaak van het waterschap en lastenverdeling
1973. *'
N.B. Zie ook 1.577.685

Stukken betreffende behandeling definitie begrip oppervlaktewater
1973-1976.

Stukken betreffende (coördinatie) opsporing overtredingen Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren.c.q.uitvoering W.V.0,
1974-1976.

N.B. Zie ook-1.79

1 omslag

1 omslag

764a Provinciale verordening bestrijding
Verontreiniging oppervlaktewater.
NB. Wijz. van 3© 1" en 1 voor alleenwonende
1975 J ï .



764 Uittreksel uit het intern overleg inzake instelling.c.q. samenstelling werkgroep Keur,
1976.

1 stuk

1.577.685 Verontreiniging oppervlaktewater

765-768 Stukken betreffende behandeling problematiek verontreiniging rivier de Donge
c. q. Dongemondgebied,
1970-1978.

5 omslagen
N.B. Zie ook _1.791 .stukken betr. de rivier de Donge enz.

765 Algemene problematiek,(2 omslagen),
(1960)1970-1973.

766 Onderzoek naar mogelijke afvoer van water naar de Westerschelde,tevens
onderzoek naar mogelijke zuivering afvalwater in combinatie met afvalwater van
Breda,
1971-1973.

767 Perscommentaar,
1971-1973.

768 Tijdelijke maatregelen.onder meer doorspoeling van de Donge,
1971-1973.

769 Stukken betreffende behandeling problematiek lozing afvalwater bedrijven en
vuilstortplaatsen,
1971-1975.

1 omslag

770 Stukken betreffende verzoek aan gemeenten om toezending informatie ten aanzien van
rioolplannen,hinderwet- en bouwvergunningen ten behoeve van uitvoering W.V.0
1971-1976.

771 Rapport van Gelder en Luigjes "Oppervlaktewater en Verontreiniging,
1975.

1 omslag

1 omslag

772 Stukken betreffende toezending gegevens aan het Centraal Bureau voor Statistiek ten
behoeve van statistiek lozing en zuivering afvalwater,
1976-1979.

1 omslag

1.577.685.32 Verontreiniging oppervlaktewater door vaste stoffen

773 Rapport van de provinciale werkgroep "Vast Vuil" inzake afvalverwerking
1972-1976.

1 omslag
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_1.577.685.342 Lozing afvalwater

774 Stukken betreffende overleg metdejegieente-Oudenbosch over verstrekking gegevens
over verontreiniging^peia^aktéwatert.b.v. uitvoering W V O
1971. _ ~~"~^ ' '

1 omslag

775 Stukken betreffende overleg met waterschappen over vergunningenbeleid met betrekking
tot lozing afvalwater,
1971-1974.

1 omslag

776 Stukken betreffende problematiek en voorwaarden vergunningverlening ten aanzien van
lozing koelwater,rioolwater en huishoudelijk afvalwater,
1973-1976.

1 omslag

777 Nota voor het intern overleg betreffende het gebruik van sloten als bezinkinrichting en
bepaling heffingsgrondslag,
1975.

1 stuk

778 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van het gebruik afvalvernietigers door
derden,
1976-1977.

1 omslag

779 Stukken betreffende toestemmingsverlening aan rijkswaterstaat directie Noord-Brabant ten
aanzien van lozing (hemel-)water langs rijkswegen en bermen door derden
1976-1977.

1 omslag

_1.577.685.342.2 Lozing huishoudelijk afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven

780 Stukken betreffende problematiek lozing kampeerbedrijven
1971-1972.

1 omslag

_1.577.685.342.4

781

782

Lozing agrarisch afvalwater

Stukken betreffende lozing en beëindiging lozing gier en mest
1972-1975.

1 omslag

Stukken betreffende afvoer spoelwater van melkkoeltanks en betreffende vaststelling
vervuilingswaarde van genoemd spoelwater,
1975.

1 omslag
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1.577.687 Laboratorium onderzoek. Analyses

783 Stukken betreffende afsluiting tijdelijke overeenkomst met het waterschap de Dommel
voor het verkrijgen van adviezen op het gebied van meting en bemonstering,
1971-1973.

1 omslag

784-786 Stukken betreffende onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater,
1971-1976.

3 omslagen

784 Het gebied van het heemraadschap Roosendaalsche en Steenbergse Vliet,
1971-1972.
N.B. Zie ook: Archief van de Roosendaalsche en Steenbergse Vliet.

785 Het gebied van het heemraadschap Mark en Dintel,
1971-1973.

786 Het gebied van het waterschap de Ham.de Striene, Heerjansland en Westland,
1972-1976.

787-791 Analyseresultaten rivieronderzoek,
1971-1976.

5 omslagen

787 Donge,
1971-1976.

788 Roosendaalsche en Steenbergse Vliet,
1971-1976.

789 Mark en Dintel,
1972-1976.

790 Zoom,
1973-1974.

791 Westerschelde,
1975.

792-796 Analyseresultaten zuiveringsinstallaties.persstations en vijzelgemalen,
1971-1976.

792 Zuiveringsinstallaties,
1971-1973.

793 Persstations en vijzelgemalen,
1973-1976.

794 Zuiveringsinstallaties,
1974.

795 Zuiveringsinstallaties,
1975

796 Zuiveringsinstallaties,
1976.

5 omslagen
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V

797-798 Stukken betreffende onderzoek afvalwater leerlooierijen,
1972-1974.

2 omslagen

797 1972-1975.
798 Stukken verlening bijdrage in de kosten onderzoek beperking verontreiniging door

lederindustrie, uit te voeren door de Federatie van Verenigingen van Nederlandse
Lederfabrikanten,
1972-1975.

799 Analyseresultaten diverse wateren (havens,poldergebieden,kanalen, grachten en
dergelijke),
1973-1976.

1 omslag

800-801 Stukken betreffende uitwisseling analysegegevens oppervlaktewater met derden,
1973-1979.

2 omslagen

800 Rijkswaterstaat (Deltadienst),
1973-1979.

801 Nederlandse Vereniging van Sportfederaties,
1974-1976.

802 Nota inzake gegevens van de vervuiling van afvalwater in zeven grote kernen,
1976.

1 stuk

803 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van meting en bemonstering
afvalwater,onder meer bepaling vervuilingswaarde.vaststelling bemonsteringsfrequentie, j
uitvoering bemonsteringen door derden van bemonsteringspunten,
1976.

1 omslag

_1.712 Openbare werken

804 Stukken betreffende subsidiëring door het ministerie van Sociale Zaken van Aanvullende
Civieltechnische Werken,
1972-1979.

1 omslag

805 Stukken betreffende regeling met waterleidingbedrijven dat bij kruisen van leidingen met
die van het waterschap en omgekeerd geen kosten in rekening zullen worden gebracht
voor toezicht op de uitvoering van deze werken,
1975.

1 omslag

1.722 Waterschapslasten algemeen
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806 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van het achterwege laten door het
heemraadschap de Brabantse Bandijk van heffing omslag over de jaren 1972 en 1973 en
het aanwenden van reserves door het waterschap West-Brabant ter dekking,
1972-1973.

1 omslag

807 Stukken betreffende overneming leggeradministratie en invordering waterschapslasten van
het heemraadschap Mark en Dintel en betreffende standpuntbepaling van de provincie
Noord-Brabant ten aanzien van de uitvoering gemeenschappelijke regeling centrale
invordering waterschapslasten,
1974. , , . / * • / .

£^£4^1*4* •X£-Ö|&«'k*<A 1 omslag

£ A7 / 2) /T"
JL.722.02.4 Verontreinigingsheffing.Heffingenbestand

808 Stukken betreffende inrichting heffingenbestand ten behoeve van de
verontreinigingsheffing,
1970-1972.

1 omslag

1.722,02.5 Verontreinigingsheffing.Inlichtingen

809-813 Aanschrijvingen en folders ten behoeve van de aanslag verontreinigingsheffing,
1971-1976.

5 omslagen

809 Agrarische ondernemers,
1971-1975.

810 Bijzondere gebouwen,
1972-1975.

811 Bedrijven,
1972-1976.

812 Huishoudelijke Vervuilers,
1972-1976.

813 Recreatie-en kampeerbedrijven,
1973-1974.

_1.722.02.76 Verontreinigingsheffing. Correctiefactoren

814 Stukken betreffende toepassing,herziening afvalwatercoëffïcienten van agrarische
bedrijven en wassalons.tevens stukken betreffende toepassing volumecorrecties,
1975-1977.

1 omslag

1.722.02.78 Verontreinigingsheffing.HardheidscIausule
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815 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van een verzoek van de Bijstandsbond
om inbouw van een hardheidsclausule in de verontreinigingsheffing ten behoeve van
minder draagkrachtigen,
1973-1976.

1 omslag

_1.722.02.79 Verontreinigingsheffing.Aanslag

816 Stukken betreffende overgang verontreinigingsheffing van het rijk naar het waterschap,
1971-1977.

1 omslag

817 Stukken betreffende verlening financiële bijdrage door het waterschap en het ministerie
van Economische Zaken aan bedrijven welke door de verontreinigingsheffing in
moeilijkheden zijn geraakt,
1971-1977.

1 omslag
N.B. Zie ook archief HWB _1.722.02.79 (Trommelen).

818-819 Stukken betreffende (procedure)vaststelling en gelijkschakeling bedrag per eenheid
vervuilingswaarde (inwonerequivalent),
1972-1976.

2 omslagen

818 Onderzoek naar en standpuntbepaling ten aanzien van landelijke gelijkschaling
i.e.,
1972-1974.

819 (Procedure)vaststelling i.e.,
1972-1976.

820 Stukken betreffende aanslag verontreinigingsheffing in het algemeen,o.m. overleg met
gemeenten.controle aangiftes,geheimhouding gegevens en betaling in termijnen,
1972-1976.

1 omslag

821 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van opleggen aanslagen
verontreinigingsheffing aan kamerbewoners en alleenwonenenden,
1975-1976.

1 omslag

1.722.03.8 Verontreinigingsheffing.Bezwaar

822 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van behandeling bezwaarschriften
tegen aanslag verontreinigingsheffing,
1972-1976.

1 omslag

1.722.1 Verontreinigingsheffing.HeffingsverordeningjWaterschapslasten/Omslagverordening
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823-829 Stukken betreffende Heffingsverordening Verontreinigingsheffing Oppervlaktewateren,
1971-1976. ,

^ ^ ^ f ^ - 7 omslagen

823 Voorbereidingscommissie,
1971-1972.

824 Toepassing en tariefstelling Heffingsverordening,
1971-1976.

825 Inleiding voor de Algemene Vergadering door dhr M.C.G.Sloothaak,
1971.

826 Perscommentaar,
1972-1976.

827 Behandeling in het d.b. en de a.v. en goedkeuring door de kroon,(K.B.dd
20.10.72),
1972.

828 Intrekking en herziening Heffingsverordening 1972, (K.B. 19.03.75),
1974-1975.

- 829 Eerste en tweede wijziging Heffingsverordening 1975,
1975-1976.

830 Stukken betreffende vorming en werkzaamheden van een werkgroep t.b.v. voorlichting
agrariërs en ondernemers over toepassing heffingsverordening en t.b.v.advisering van het
waterschap terzake,
1972-1975.

1 omslag

831-832 Stukken betreffende gemeenschappelijke regeling mechanische leggeradministratie en
centrale invordering waterschapslasten,
1974-1976.

2 omslagen

831 Voorbereiding,
1974-1975.

832 Vaststelling en invoering gemeenschappelijke regeling, tevens verslag van de
eerste vergadering van het voorlopige Algemeen Bestuur,
1975-1976.
N.B. Zie ook archief van het HWB

833 Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van de werkgroep Omslagverordening
Waterkerings-en Waterbeheersingsomslag en Scheepvaartkosten,
1976.

1 omslag
N.B. Zie ook: archief van het HWB.

K _1.79 Waterstaat. Algemeen

834 Rapport van A.van Loon inzake het noteren van vergunningen en vergunningverlening in
het algemeen,
1975.

1 stuk
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JL.790 Waterhuishouding. Algemeen

835 Rapport van de Cultuurtechnische Dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij
"De waterbeheersing in Noord-Brabant".,
1969.

1 stuk

1.790.12 J _ .̂ Waterhuishouding. Waarnemingen ^
885_ _ Afvoergegeveris gebieden en laagste waterstanden Steenbefgse'sas 1968-1977

836 Verslagen inzake de waterhuishouding c.q.afvoermeetplan in West-Brabant,
1973.

N.B. Zie ook: Afvoermeetplan voor de waterhuishouding in
1 omslag

837 Rapport van Schroten en Ziekenheimer inzake inventarisatie van hydrologische gegevens
van het stroomgebied van de Mark en Dintel en de Roosendaalsche en Steenbergse Vliet,
1974.

1 omslag

838 Nota's van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen inzake
afvoeronderzoeken,
1975.

1 omslag

_1.790.32 Waterhuishouding. Verzilting

839 Stukken betreffende bestrijding van de verzilting c.q.inlaat van zoet water,
1976.

N.B. Zie ook -1.791 en -1.577.685
1 omslag

1.790.8 Waterhuishouding. Waterwingebieden

840 Kaarten betreffende diverse (grond-)waterwingebieden in Noord-B rabant,
1972-1975.

N.B. Zie ook: 1.791.146
1 omslag

_1.791 Watergangen. Algemeen

841-844 Stukken betreffende onderzoek naar verontreiniging.verzilting en waterhuishouding
watergangen in het beheersgebied,
1971-1977.

4 omslagen
N.B. Zieook_1.577.685en_1.790.32

841 Roode Vaart,
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1971-1972.
842 Mark-Vlietkanaal,

1972-1976.
843 Mark en Dintel,

1974-1977.
844 Roosendaalsche en Steenbergse Vliet,

1974.

845 Stukken betreffende de rivier de Donge.onder meer profielen,afvoercapaciteit van de
Donge,tekeningen stuwen.waterstanden en waterkwaliteit,
1973-1976.

1 omslag
N.B. Zie ook: _1.577.685 Stukken betreffende verontreiniging rivier de

Donge.c.q. Dongemondgebied

846 Kaart houdende opgaaf van watergangen van inliggende waterschappen,
1974.

1 omslag

1.791.136 Ontheffingen watergangen

847 Stukken betreffende vergunningverlening door waterschap Mark en Dintel aan
Industrie-en Havenschap Moerdijk voor verruimen en exploitatie van de insteekhaven in

' de Roode Vaart; voor verwijderen van de oeverbescherming in de buitenhaven en voor
afkoop kosten toezicht,
1970-1976.

1.793 Waterkeringen. Algemeen.

848 Vergaderstukken van de Provinciale Coördinatie Commissie Dijkverbeteringsplannen,
1976.

1 omslag
N.B. Zie voor overname in beheer en onderhoud waterkeringen archief HWB

.07.351.11 en-1.793.1

1.793.12 Dijkversterkingen

849 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van (voorbereiding) uitvoering
dijkversterking van de Augustapolder en de Stadspolder van Bergen op Zoom door
Rijkswaterstaat,
1976-1977.

1 omslag

850 Stukken betreffende opheffing lekkage van de Zoute Sluis in de binnenwaterkering te
Nieuw- Vossemeer,
1976-1978.

1 omslag
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1.793.142

851

1.811.136

1.813.137

852

853

Dijkbewaking

Stukken betreffende organisatie dijkbewaking 1976-1977 gebied Oost en West,
1976-1977.

Werken van derden in of langs wegen

1 omslag

Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien vergunningverlening door de Minister
van Verkeer en Waterstaat voor wat betreft opneming van bepalingen over diepte duikers,

1976.

Scheepvaartbeweging

Staten houdende opgaaf scheepvaartbeweging,
1971,1976.

1 omslag

1 omslag
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Bijlage I .

L i j s t van OP termijn te vernie t igen stukken.

.07.352.71. Geldleningen.

1. Geldlening ad ƒ 50.062.500 t . b . v . rwzi Rijen Ie deel
groot ƒ 763.000 per 18 december 1972 afgesloten bi j
de Nederlandse Waters chap sb ank met een loopti jd van
20 j a a r ,
1972-1973.
N.B. Overige delen van de lening zijn reeds afgelost
(vw in 1997). 1 omslag

2. Geldlening groot ƒ 570.000 met een looptijd van
25 jaar t.b.v. aansluiting Alphen en Riel op de
zuiveringsinstallaties, per 16 juni 1971 afgesloten
bij de Nederlandse Waterschapsbank,
1971-1973.
N.B. v w in 2001. 1 omslag

3. Geldlening groot ƒ 4.100.000 t . b . v . aankoop Bouvigne
Ie deel ad ƒ 1.000.000 per 11 j anuar i 1973 afgesloten
b i j de Nederlandse Waterschapsbank,
1972-1973.
N.B. v w in 2003. 1 omslag

4. Geldlening groot ƒ 14.000.000 t.b.v. afvalwater-
persleiding, per resp. 1 juli, 1 augustus, 1 oktober
1971 en 16 januari 1972 afgesloten bij de Nederlandse
Waterschapsbank,
1970-1972.
N.B. v w in 2003. 1 omslag

.07.353.211 Kantoorbenodigdheden.

5. Stukken betreffende aanschaf en onderhoud apparatuur
voor he t inbinden van vergaderstukken e .d . ,
1976.
N.B. v w na verkoop. 1 omslag

6. Stukken betreffende aankoop en onderhoud
electrische schrijfmachines,
1971-1976.
N.B. v w na verkoop 1 omslag

.07.352.226 Verontreinigingsheffing.

10. Ingetrokken beroepschrift International Leather
te Gilze-Rijen,
1982-1993.
v w in 1995 1 omslag

-1.577,614 Zuiveringsinstallaties.

7-9 Stukken betreffende subsidiëring uitvoering
zuiveringstechnische werken,
1975-1984.
v w in 1996. 3 omslagen
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LIJST VAN VERNIETIGDE STUKKEN
.07 St.betr.voorbereiding jaarverslagen.

St.betr.beschikbaarstellen gegevens aan derden ten behoeve van
opmaak van o.m. Provinciale Almanak.

.07.1 St.betr.organisatie en reorganisatie waterschap(pen) , ondermeer
documentatie, ontwerp-besluiten, (klad-)aantekeningen.

.07.2 St.betr.(re-)organisatie binnenlands bestuur, o.m. circulaires.

.07.28 Declaraties t.b.v. Ministerie van Sociale Zaken t.a.v. uitkering
subsidie t.b.v. uitvoering E.objecten, o.m. tuinwerkzaamheden en
muskusrattenbestrijding.
Circulaires van diverse ministeries betr.financiering water-

schappen.

.07.351.11 St.betr.(voorbereiding) grondaankopen, o.m. voorlopige koopover-
eenkomsten, concept-koopaktes, volmachten en termijnbetalingen.

.07.351.12 St.betr.(voorbereiding) grondverkopen, o.m. niet doorgegane zaken
en circulaires Ministerie van Volkshuisvesting.

.07.351.32/33 St.betr.verhuring/verpachting grond, jacht- en visrecht, o.m.
declaraties, vervallen contracten en ontwerp-overeenkomsten.

.07.351.52 St.betr.(overname) verzekering tegen brand, ongevallen personeel,
machinebreuk, wettelijke aansprakelijkheid, stormschade, schade
bij uitvoering van werken, o.m. circulaires, declaraties, offertes
en correspondentie vervallen verzekeringen.

.07.352 St.betr.financiën van het waterschap, o.m. verstrekte inlichtin-
gen, vergaderstukken Fraude-risico Onderlinge van Gemeenten
(F.O.G.), declaraties, staten opgaaf liquiditeitspositie, circu-
laires, vervallen polissen F.O.G.

.07.352.11 St.betr.voorbereiding begroting, m.u.v. beleidsstukken en vastge-
stelde begroting.

.07.352.6 St.betr.financieel beheer van het waterschap, o.m. belegging van
gelden wijziging tenaamstelling, eenmalige uitkeringen in aan-
delen, uitbetaling dividend), tevens st.betr.de rekening-courant,
opzegging van rekeningen en controle kas en boeken door het
Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële adviezen.

.07.352.71 St.betr.vervallen geldleningen (afgelost), tevens verstrekte

inlichtingen door banken over condities geldleningen en bemidde-
ling t.a.v. financieringen.

.07.353.2 St.betr.het Samenwerkingsverband Automatisering Overheids-
administratie Midden en West-Brabant (M.W.B.), c.q. automatisering
van de administratie, o.m. documentatie, jaarverslagen, vergader-
stukken, begrotingen, rekeningen, vergaderstukken werkgroepen e.d.
uit het M.W.B., enquêtes, tevens st.betr.aanpassing programmatuur
en functioneren M.W.B.

.07.353.211 St.betr.aanschaf en gebruik kantoorbenodigdheden en -hulpmiddelen,
(n.b. betr.zaken zijn buiten gebruik of wel verkocht), tevens
vervallen garantiebewijzen.

.07.353.221 Begrotingen 1974-1976 van het gemeenschappelijk archivariaat
Nassau-Brabant. Naamsregister betr.de jaren 1972-1976.
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.07.353.222 St.betr.uitvoering bibliotheekwerkzaamheden, o.m. bestellen van
boeken, inbinden van tijdschriften en toezending materiaal aan
derden.

.07.353.24 St.betr.postverkeer, o.m. klachten, nieuwsbrieven P.T.T.,
restitutie frankeerkosten.

Mutaties telefoonaansluiting en verrekening telefoonkosten, teven;
circulaire over rubricering telefoonaansluitingen van de Provinci*
Noord-Brabant.

St.betr.public-relations, o.m. documentatie, aanbiedingen van
derden en uitvoering dia-presentatie.

St.betr.aanschaf apparatuur en benodigdheden voor de Technische
Dienst en het Laboratorium, tevens vervallen onderhoudsabonne-
menten en verlopen garantiebewijzen.

St.betr.huur auto's, tevens (vervallen) vrijstellingen betaling
motorrijtuigenbelasting en (vervallen) ontheffingen voor het
rijden op autoloze zondagen.

St.betr.complex Bouvigne o.m. inrichting, onderhoud, exploitatie,
afgewezen offertes, declaraties, termijn betalingen, week-
rapporten, inschrijfbiljetten van aannemers aan wie het werk niet
is gegund, vervallen prijsaanbiedingen^beschikbaar stellen van
logies en gebruik tuinen.

Circulaires van diverse instanties betr.beperking olieaflevering
t.b.v. gemalen en zuiveringsinstallaties i.v.m. oliecrisis.

St.betr.klachten van derden over functioneren van het waterschap.

St.betr.door het waterschap te betalen belastingen o.m. indiening
bezwaar tegen aanslag onroerend-goedbelasting, verzoeken om
vermindering aanslag verontreinigingsheffing rijkswateren.
Vergunningen voor het hebben van een destilleerketel (vervallen).

.07.51 St.betr.het algemeen bestuur, o.m. excursies en schouwvoeringen,
' I reglementen van orde voor vergaderingen van diverse instanties

(documentatie), tevens st.betr.uitbetaling presentiegelden en
verblijfkosten leden bestuur.

.07.52 St.betr.het dagelijks bestuur, o.m. excursies en schouwvoeringen,
uitbetaling salarissen en vergoedingen, aanbevelingslijsten
benoeming heemraden en documentatie betr.uitkeringen en
pensioenen.

ji .07.53 St.betr.aanwijzing watergraaf door het gerechtshof te Den Bosch
j * als deskundige in Deltaschadezaken.

.07.54 Declaraties ten laste van het waterschap t.a.v. vergoedingen van
door prof.dr. P.G. Fohr verrichte diensten.

.07.57 Jaarverslagen vergaderstukken ledenvergaderingen van diverse
(collectieve) instellingen.

.07.58 Vergaderstukken diverse commissies.
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.07.812 St.betr.representatie binnen en buiten de dienst, o.m. bezoeken
van en aan diverse instanties, bezoeken aan symposia e.d., houden
van lozingen en bezoeken van officiële personen.

.07.813 Verstrekte inlichtingen.

.07.85 St.betr.afwijzing t.a.v. verlening financiële steun.

.08 St.betr.personeel, o.m. verstrekte inlichtingen, enquêtes.

.08.17 St.betr.rechtspositiepersoneel, o.m. documentatie diverse instan-

ties verstrekte inlichtingen.

.08.2 St.betr.aanvang, vervulling en beëindiging van de dienstbetrek-
king, o.m. aanname en afwijzing vakantiehulpen en stagiaires,
sollicitaties niet benoemden.

.08.3 St.betr.plichten en verplichtingen van het personeel, o.m. (af-

schrift) aanzegging ontslag t.g.v. niet verrichten van werkzaam-
heden, circulaires inzake vrijstelling militaire dienst, verlening
buitengewoon verlof en documentatie variabele werktijden van
derden.

.08.4 St.betr.functiewaardering personeel o.m. documentatie, behandeling
bezwaarschriften en vervallen functiebeoordelingen.

.08.741 St.betr.bezoldiging personeel o.m. documentatie, circulaires,
verstrekte inlichtingen, declaraties, toepassing bezoldigingsver-
ordening, correspondentie met de Inspecteur der Belastingen te
Breda over loonbelasting, premieheffing e.d.

.08.742 St.betr.tegemoetkomingen aan het personeel, o.m. circulaires van
overheidsinstanties over tarieven B.B.A., reis- en verblijfkosten,
kinderbijslag en kindertoelage, interimregeling ziektekosten
ambtenaren, melding ziekte- en werkhervatting, regeling vakantie-
uitkering.
St.betr.uitvoering regeling kledingtoelage.

.08.743 St.betr.pensioenen en verzekering personeel o.m. circulaires van

het A.B.P. en overheidsinstanties, naamsgewijze opgaven aan het
A.B.P., afrekening pensioenbij dragen.

.08.8 Circulaires van (overheids-)instanties over het dragen van veilig-

heidskleding, functioneren kantine, deelname aan spaarregelingen

en opleiding personeel.
St.betr.huisvesting en excursies personeel, tevens afrekening
bijdrage t.b.v. personeelsvereniging.

.1.577 St.betr.standpuntbepaling t.a.v. ontwerp-tracé pijpleidingen.
Leidingenkaart en pijpleidingencode 1972 (vervallen).
Vergaderstukken van de Vereniging van Leidingeigenaren in de
Buisleidingenstraat Zuid-West Nederland.

St.betr.milieubeheer en -hygiëne, o.m. nota's (voor kennisgeving

aangenomen).

-1.577.612 Rapport riolering en waterverontreiniging van de cie.Riolering,

tevens rapporten en nota's van (overheids-)instanties inzake

rioleringen.

-1.577.612.33 St.betr.intrekking aanvraag ontheffing voor de bouw van een
waterbassin op de afvalwaterpersleiding.
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-1.577.612.7 Vervallen lozingsverordeningen riolering van diverse gemeenten.

-1.577.614 St.betr.zuivering afvalwater, o.m. documentatie, zuiveringsplannen
van derden en verstrekte inlichtingen.
St.betr.voorbereiding bestrijdingsplan West-Brabant, o.ra. notities
van derden, nota's voor het intern overleg.
St.betr.zuiveringstechnische werken Dongegebied, o.m. declaraties
aanbiedingen van aannemers aan wie het werk niet is gegund,
correspondentie over uurtarieven e.d.
Rapport van de Grontmij inzake verwerking mestoverschotten en
rapport Fomeva inzake zuivering varkensmest.
Verslag excursie Zweden (1973) georganiseerd door Hoechst Holland
met als onderwerp chemische zuivering afvalwater.

-1.577.614.3 Documentatie inzake technische gegevens t.b.v. inrichting van
rwzi's gemalen en rioolleidingen.
St.betr.rwzi's, o.m. verstrekte inlichtingen, lezingen en uitnodi-
gingen excursies.
St.betr.slibverwerking rwzi, o.m. documentatie, enquêtes van
derden, Interim-nota van de werkgroep Zandwinning "Zand een
brandend probleem".

-1.577.68 St.betr.voorbereiding, totstandkoming en wijziging Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren (W.v.o.) en de Provinciale Verordening
op de bestrijding van oppervlaktewaterverontreiniging.
St.betr.verontreiniging oppervlaktewater, o.m. circulaires van
overheidsinstanties.

St.betr.herziening rijkstabel afvalwatercoëfficiënten.
Vergaderstukken van de Provinciale werkgroep coördinatie opsporing
overtredingen W.v.o. en de werkgroep Sanering Rijkswateren in het
Benedenrivierengebied.
Beroepszaken t.a.v. aanslag verontreinigingsheffing 1973 water-
schap de Alm.
St.betr.voorbereiding uitkeringsregeling verontreiniging opper-
vlaktewateren West-Brabant (niet doorgaan).

-1.577.685 St.betr.de aanschaf bestrijdingsmiddelen t.b.v. eventuele oliever-
ontreiniging van de Mark en Dintel.

St.betr.melding calamiteiten en invoering Provinciaal alarmnummer
voor milieuklachten.
Rapporten van derden inzake "Inrichting afvalstortterreinen",
"Bescherming oppervlaktewater in België" en "IJzerchloride
speciaal voor de waterbehandeling".
Circulaire "Botulisme bij watervogels" van de Provincie Noord-
Brabant.
Enquête Rijkswaterstaat inzake eutrofiëringsprobleem en lozingen
toxische stoffen.
Documentatie chemisch afval.
St.betr.onderzoek door de Stichting Reactor centrum Nederland naar
kwikgehalte oppervlaktewater.
St.betr.gedachtenwisseling met de Stichting Anodiseren over
defosfatering afvalproducten anodiseerbedrijven.

-1.577.685.342 Geweigerde ten onrechte aangevraagde en ingetrokken lozingsver-
gunningen.

St.betr.lozingsvergunningen, o.m. vragenlijsten, documentatie,
publicaties, perscommentaren.
Documentatie afvalvernietigers voor huishoudelijk gebruik.
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-1.577.685.342.4 St.betr.lozing/opslag agrarisch afvalwater, o.m. verstrekte
inlichtingen, documentatie, verzoeken (afgewezen) om lozing
afvalwater, gesignaleerde lozingen.

-1.577.685.342.6 St.betr.lozing afvalwater bedrijven, o.m. verstrekte inlichtingen
rapporten Rijkswaterstaat betr. kwaliteit polder- en rekreatieve
wateren Zeeland.

-1.577.687 St.betr.onderzoek oppervlaktewater o.m. verrekening kosten t.a.v
voor derden uitgevoerde bemonsteringen, uitvoering bemonsteringen
t.b.v. derden, verstrekte inlichtingen, circulaires van derden.
Rapporten/nota's van diverse instanties inzake meet- en bemonste-
ringsapparatuur; onderzoek grote rivieren; waterverontreiniging
door bedrijven die aardappelproducten fabriceren.

•1-^12 St.betr.uitvoering en aanbesteding openbare werken, o.m. verzoek
van bedrijven om inschakeling bij uit te voeren werken, circu-
laires van diverse ministeries inzake regelingen en richtlijnen
voor aanbesteding van werken (vervallen) en verstrekte
inlichtingen.

Verontreinigingsheffing

-1.722.02.4 St.betr.opgaaf gegevens door (overheids-)instellingen t.b.v.
opbouw bestand ten dienste van de aanslagregeling, c.q. verontrei-
nigingsheffing.

-1.722.02.7 Circulaires c.q. aanschrijvingen aan (agrarische) ondernemers
inzake wijze van inning en hoogte verontreinigingsheffing, tevens
st.betr. opgaaf door en controle van gegevens watergebruik
bedrijven ten dienste aanslagregeling verontreinigingsheffing.

-1.722.02.78 St.betr.vermindering en kwijtschelding aanslag verontreinigings-
heffing.

-1.722.02.79 St.betr.vaststelling kohieren.

-1.722.02.9 St.betr.de invordering van verontreinigingsheffing, o.m. periodie-
ke overzichten, verstrekte en ontvangen inlichtingen, docu-
mentatie, regeling uitstel van betaling, overzichten dwangbevelen
en overzichten faillissementen bedrijven.

-1.722.03.8. Beroepszaken bedrijven en huishoudelijke vervuilers.
Overzichten behandelde bezwaarschriften tegen de aanslag veront-
reinigingsheffing, tevens st.betr.behandeling bezwaarschriften.

-1.722.1 St.betr.de heffingsverordening "Verontreinigingsheffing", o.m.
documentatie, model-heffingsverordening Unie van Waterschappen.
Vergaderstukken van de Cie Heffingsverordening (m.u.v. verslagen).
St.betr.totstandkoming Heffingsverordening, o.m. intern overleg en ]
werkgroepoverleg. ' ]

Waterschapslasten

-1.722.02 St.betr.verstrekking gegevens aan derden over de omslagregeling
Waterschapslasten.

-1.722.02.4 St.betr.de kadastrale boekhouding, tevens st.betr.verzoek aan de
minister van Financiën om kosteloze raadpleging kadasterstukken
b.v. bijwerking gaarderboekhouding.
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-1.722.02.7 St.betr.uitvoering schattingen t .a .v . belastbare opbrengst, tevens
besluiten waterschap de Donge inzake wijziging/vaststelling
belastbare opbrengst onroerende goederen in de gemeente Alphen en
Gilze-Rijen.

-1.722.02.9 St.betr.inning van waterschapslasten, o.m. correspondentie met

Kafi, enquêtes, gebruik bestanden door derden.

-1.722.03.8 Bezwaarschriften tegen de aanslag waterschapslasten.

-1.722.1 Vergaderstukken van de werkgroep Omslagverordening (m.u.v. ver-
slagen) .

-1.722.8 Documentatie van derden inzake legesverordening.

-1.790 St.betr.de waterhuishouding gebied van het waterschap, o.m. keuren
Mark en Dintel en Maaskant en de Striene, ontwerp-reglement
gemeenschappelijke drainages, grondwaterverordening (vervallen),

j verstrekte inlichtingen, circulaires, uitkering voorschotten,
subsidiëring waterschappen door minister van Financiën en Water-

" staat.
(Afschriften) Correspondentie heemraadschap Mark en Dintel met
derden inzake voorbereiding bestekken.
Ambtelijk overleg over nota Waterhuishouding.
Rapport T.N.0. inzake geo-electrisch onderzoek in Westelijk Noord-
Brabant.

-1.790.121 Maandelijkse overzichten weersgesteldheid en hoeveelheid neerslag.

-1.790.32 St.betr.afwij zing aansprakelijkheid t.a.v. klacht over zoutschade
boomgaard in de Royale Polder.

-1.791 Documentatie, persberichten inzake de Maas, Biesbosch, Rijn en
Schelde-Rijnkanaal en Westerschelde.
Circulaire Provincie Noord-Brabant inzake toepassing waterplanten.
Nota van de Studiegroep Milieubeheer Dongen inzake aanleg zuide-
lijke rondweg bij Dongen.
(Afschriften) Vergunningen en (afschriften) ontheffingen van het
heemraadschap Mark en Dintel, tevens verstrekte inlichtingen.
Declaraties ten laste van het waterschap betr. bijdrage in kosten
gemaal tot doorspoeling van de rivier de Donge.

t

-1.791.12 Markverbeteringswerken, o.m. inschrijfbiljetten van aannemers aan
wie het werk niet is gegund.

-1.791.13 St.betr.onderhoud watergangen, o.m. klachten, circulaires, ver-
strekte inlichtingen en documentatie beplantingen.
St.betr.uitvoering spuiprogramma sluizencomplex Dintelsas en
tapsluis aan het Benedensas, tevens verzoek van waterschap de
Volkerakpolders voor het lozen van oppervlaktewater op de Dintel.

-1.791.2 St. betr. overtredingen van de keur.

-1.793 St.betr.waterkeringen, o.m. (afschriften) keuren van waterschap-
pen, en verstrekte inlichtingen over het Hoogheemraadschap de
Brabantse Bandijk over hoogte slaperdijken.
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-1.793.12 St.betr.verbetering en instandhouding dijken, o.m. (afschriften)
overeenkomsten Rijkswaterstaat met derden t .a .v . t i jdelijk gebruik
gronden, tevens (afschriften) correspondentie van Rijkswaterstaat
met derden inzake versterking zeedijken in de gemeente Bergen op
Zoom (niet doorgegaan).
Weekrapporten en terreinmetingen t .b.v. bestek BB2/D Oo dijkver-
sterking Augustapolder.

-1.793.13 St.betr.onderhoud dijken, o.m. verstrekte inlichtingen,
jaar-/maandver slagen van de cie Muskusrattenbestrijding tevens
verzekering, overzicht en 20% regeling rattenvangers.

-1.793.142 St.betr.dijkleger, o.m. oproeping en beschikbaarstelling personeel
t .b.v. dijklegger.

-1.799 St.betr.diverse ruilverkavelingen, o.m. aanvragen, voorlopige
vaststelling ruilverkavelingsplannen door G.S. van Noord-Brabant
(m.u.v. rapporten en plannen van toedeling).

-1.811.136 St.betr.kabellegging door nutsbedrijven (vergunning niet be-

nodigd) .

-1.813 Verstrekte gegevens aan C.B.S. t .a .v. uitgaven land- en vaarwegen.

-1.813.137 St.betr.melding scheepsongevallen.

-1.813.137 St.betr.opgaaf door Rijkswaterstaat van bedieningstijden sluizen

en bruggen.

Gemeenten

-1.577.612.3 Vervallen/Gewijzigde (Basis-)Rioleringsplannen.

-1.577.612.33/ St.betr.(voorbereiding) aanleg persleidingen en rioolgemalen.
-1.577.612.35 St.betr.ontwerp-tracé, o.m. overleg met diverse instanties,

verklaringen "geen bezwaar".
St.betr.voorbereiding zakelijk recht en uitbetaling schadevergoe-
dingen.
St.betr.voorbereiding aankoop gronden en situering rg. en rwzi's.
St.betr.toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht i.v.m. weigering
grondeigenaren zakelijk recht te vestigen (niet doorgegaan).
(Afschriften) Stukken betr. toegekende subsidie aan gemeenten voor
aanleg transportleidingen (t.k.a.)
St.betr.voorbereiding bestekken.
Ingetrokken en vervallen vergunningen en overeenkomsten,
contracten en garantieverklaringen.
Inschrijfbiljetten en offertes van aannemers waar niet op in is
gegaan c.q. aan wie het werk niet is gegund. i
St.betr.bestelling en overname materiaal.
Weekrapporten, staten mandagen, dagrapporten, werkschema en
werkplan.
St.betr.behandeling schadegevallen.
St.betr.behandeling klachten over de uitvoering.
Declaraties en termijnafrekeningen.
Correspondentie meer- en minderwerk (m.u.v. staten meer- en
minderwerk).
Vervallen verzekeringen voor de uitvoering van werken en verzeke-
ringen tegen brand- en inbraakschade.
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-1.577.612.7 St.betr.advisering aan de gemeenten t.a.v. rioolaansluit- en
lozingsvergunningen.
(Vervallen/Gewijzigde) Rioolaansluit- en lozingsvergunningen.

-1.577.614.3 Zie ook -1.577.612.33
St.betr. (voorbereiding) overname zuiveringstechnische werken,
o.m. declaraties, kostenberekeningen verstrekte inlichtingen door
gemeenten, concept-aktes, correspondentie over overname welke geen
doorgang heeft gevonden.
St.betr.aansluiting rioolwaterzuiveringsinstallaties op nutsvoor-
zieningen.
St.betr.afvoer zuiveringsslib.
St.betr.aanmelding bouw rwzi's als D.A.C.W.-project.
St.betr.onderhoud rwzi's.

-1.577.66 St.betr.aanleg begraafplaats door gemeenten.

-1.577.685 St.betr.verontreiniging sloten en watergangen, vijvers e.d.
(Geweigerde/vervallen) Hinderwetvergunningen en Bouwvergunningen.
(Afschriften) Correspondentie van gemeenten met eigenaren kampeer-
bedrijven inzake het ongeoorloofd maken van aansluitingen t.b.v.
afvalwaterlozing.
Klachten van derden over verontreiniging oppervlaktewater, c.q.
verzoek aan gemeenten panden aan de riolering te laten aansluiten.

-1.577.685.342.2 Ingetrokken/geweigerde/tijdelijke vergunningen van de Provincie
Noord-Brabant voor het exploiteren van een kampeerplaats door
derden.

-1.577.6 85.342.4 Ingetrokken/geweigerde/niet benodigde vergunningen voor het lozen
van agrarisch afvalwater.
St.betr.behandeling verzoeken van gemeenten om maatregelen te
treffen t.a.v. clandestiene agrarische lozingen.
Klachten van derden over agrarische lozingen van derden.

-1.577.685.342.6 (Afschriften) Aanschrijvingen van gemeenten aan bedrijven zich te
laten aansluiten op de riolering.

-1.577.687 Rapport D.H.V. inzake onderzoek afvalwater industrieën te
Halsteren.

-1.577.8 (Ontwerp-) Bestemmingsplan- en structuurplannen.
St.betr.bewegwijzering industrieterrein Moerdijk, overzicht
ondernemingen en verkavelingsplan.
Afvalwaterpersleiding (a.w.p.).

-1.577.612.33 St.betr. a.w.p.:
Aanvraag c.q. verzoek aan Rijkswaterstaat om vergunning op grond
W.v.o. voor lozing op Oosterschelde via een nooduitlaat.
Ingetrokken/vervallen/niet verleende vergunningen voor
(nood-)lozing afvalwater op de Vliet, Westerschelde via de a.w.p.
en voor het kruisen met de a.w.p. van wegen en leidingen.
Rapport Waterleidingmij. Z.W. Nederland inzake kwaliteit zeewater
Westerschelde.

St.betr. de a.w.p., o.m. schadegevallen t.g.v. uitvoering van de
leiding, ontwerp-tracé aan te leggen leiding naar terrein General
Electrics en driemaandelijks rapportage adviesbureau B.K.H, inzake
stand van zaken aanleg a.w.p.
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-1.577.612.33 St.betr.persstation Hoeven, o.m. (ingetrokken) Hinderwetver-
gunningen, bedieningsvoorschriften, st.betr.afrekening bouw
persstation Hoeven, schaderaeldingen, inrichting, vervallen verze-
keringen.
St.betr. persstation Moerdijk, o.m. voorbereiding grondaankoop,
uitvoering herstel- en onderhoudswerkzaamheden, aanschaf appara-
tuur (vervallen) garantiecertificaten en voorbereiding aansluiting
Industrie- en Havenschap Moerdijk op persstation Moerdijk.
St.betr.persstation Roosendaal, o.m. voorbereiding grondaankoop,
inrichting kantine/werkplaats, uitvoeren schilderwerk en be-
plantingen.
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RUBRIEKSOMSCHRIJVING:
^̂

Openbaar bestuur
Jaarverslagen
Ontstaan,reorganisatie
Wapen
Omvang.Grenzen
Samenwerking.Overleg
Subsidies
Aankoop algemeen
Aankoop
Verkoop
Zakelijk recht
Verhuur
Verzekering
Begroting.Rekening
Financieel beheer
Geldleningen
Inkoop
Automatisering
Archief.Registratuur
Bibliotheek.Documentatie
Abonnementen.Lidmaatschappen
Postverkeer
Telecommunicatie.Alarmering
Voorlichting
Benodigdheden Technische Dienst
Waterschapshuis
Diens twoningen
Laboratorium.Werkplaats
Dienstbesprekingen
Dienstvoorschriften
Interne organisatie
Bestuur algemeen
Algemeen Bestuur.Vergaderstukken
Algemeen Bestuur.Presentiegelden
Algemeen Bestuur.Leden
Dagelijks Bestuur.Vergaderstukken
Dagelij ks Bes tuur.Presentiegelden
Dagelijks Bestuur.Leden
Watergraaf.Griffier.Penningmeester
Adviesorgaan
Collectieve organen.Instelling
Commissies
Personeel
Legitimatie
Rechtspositie
Georganiseerd overleg
Volontaires
Indiens ttreding
Functiewaardering
Ontslag

Terbeschikbaarstelling personeel
Buitengewoon verlof
Werktij den

Personeelsbezetting
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RÜBRIEKSCODE: RUBRIEKSOMSCHRIJVING:
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GILZE-RIJEN
GILZE-RIJEN

1.577.612.3
"1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.614.3
"1.577.685.342

GILZE-RIJEN _1.577.685.342.2

GRAVENMOER _1.577.685
GRAVENMOER _1.577.685.342

HALSTEREN _1.577.614.3
HALSTEREN _1.577.685.342

HOEVEN _1.577.612.35
HOEVEN _1.577.614.3
HOEVEN 1.577.685.342

HOEVEN _1.577.685.342.2

HOOGE EN LAGE ZWALUWE
HOOGE EN LAGE ZWALUWE

1.577.612.33
"1.577.612.342

HOOGE EN LAGE ZWALUWE _1.577.612. 35
HOOGE EN LAGE ZWALUWE _1.5 7 7.614. 3
HOOGE EN LAGE ZWALUWE J..577.8
HUIJBERGEN _1.577.685.342

HUIJBERGEN 1.577.685.342.2

KLUNDERT
KLUNDERT

1.577.612.35
"1.577.685.342

KLUNDERT _1.577.685.342.2

KLUNDERT _1.791.17
LOON OP ZAND 1.577.612.3
LOON OP ZAND JL.577.614.3
LOON OP ZAND _1.577.685.342

LOON OP ZAND 1.577.685.342.2

MADE EN DRIMMELEN
MADE EN DRIMMELEN
MADE EN DRIMMELEN
MADE EN DRIMMELEN

1.577.612.3
"1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.685.342

NIEUW-GINNEKEN 1.577.685.342

afvalwater
Lozing huishoudelijk afvalwater
Bestemmingsplannen
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk afvalwater
Riolering.Rioleringsplannen
Transportleidingen
Riooolgemalen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Verontreiniging oppervlaktewater
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Rioolgemalen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Transportleidingen
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Rioolgemalen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Bestemmingsplannen
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Rioolgemalen
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Sluizen
Riolering.Rioleringsplannen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk afvalwater en
afvalwater kampeerbedrijven
Riolering.Rioleringsplannen
Transportleidingen
Rioolgemalen
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
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RUBRIEKSCODE: RUBRIEKSOMSCHRIJVING:

NIEUW-VOSSEMEER
NIEUW-VOSSEMEER
NIEUW-VOSSEMEER

1.577.612.33
"1.577.614.3
"1.577.685.342

OOSTERHOUT
OOSTERHOUT
OOSTERHOUT
OOSTERHOUT

1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.614.3
"1.577.685.342

OOSTERHOUT 1.577.685.342.2

OSSENDRECHT
OSSENDRECHT

1.577.614.3
"1.577.685.342

OUD EN NIEUW GASTEL _1.577.685.342

OUD EN NIEUW GASTEL _1.577.685.342.2
OUD EN NIEUW GASTEL J..577.8
OUDENBOSCH _1.577.614.3
OUDENBOSCH _1.577.685.342.2

PRINSENBEEK _1.577.685.342

PRINSENBEEK _1.577.685.342.2
PUTTE _1.577.614.3
PUTTE J..577.685.342

PUTTE 1.577.685.342.2

RAAMSDONK
RAAMSDONK
RAAMSDONK
RAAMSDONK

1.577.612.3
"1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.685.342

RAAMSDONK _1.577.8
RIJSBERGEN 1.577.685.342

ROOSENDAAL
ROOSENDAAL
ROOSENDAAL
ROOSENDAAL

1.577.612.3
"1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.614.3

ROOSENDAAL 1.577.685.342

RUCPHEN
RUCPHEN
RUCPHEN
RUCPHEN

1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.614.3
"1.577.685.342

RUCPHEN _1.577.685.342.2

SPRANG-CAPELLE _1.577.685.342

SPRANG-CAPELLE _1.577.685.342.2
STANDDAARBUITEN 1.577.612.33

Transportleidingen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Transportleidingen
Rioolgemalen
Rioolwaterzuiverings installatie
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater oppervlaktewater
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk afvalwater
Bestemmingsplannen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater oppervlaktewater
Lozing van huishoudelijk afvalwater
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Riolering.Rioleringsplannen
Transportleidingen
Rioolgemalen
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Bestemmingsplannen
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Riolering
Transportleidingen
Rioolgemalen
Zuiveringstechnische
werken/Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v.lozing
afvalwater
Transportleidingen
Rioolgemalen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing j
afvalwater j
Lozing huishoudelijk |
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven )
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing !
afvalwater !
Lozing huishoudelijk afvalwater i
Transportleidingen J
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RUBRIEKSCODE:

n

n

STANDDAARBUITEN
STANDDAARBUITEN
STANDDAARBUITEN

1.577.614.3
"1.577.685
"1.577.685.342

STANDDAARBUITEN _1.577.685.342.2
STEENBERGEN _1.577.612.3
STEENBERGEN _1.577.685.342

STEENBERGEN 1.577.685.342.2
TERHEIJDEN
TERHEIJDEN
TERHEIJDEN
TERHEIJDEN
TETERINGEN
TETERINGEN
TETERINGEN

1.577.612.3
"1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.685.342.2
"1.577.612.3
"1.577.614.3
"1.577.685.342

TILBURG _1.577.685.342

WAALWIJK _1.577.612.35
WAALWIJK _1.577.614.3
WAALWIJK _1.577.685.342

WASPIK _1.577.612.33
WASPIK _1.577.612.35
WASPIK _1.577.614.3
WASPIK 1.577.685.342

WILLEMSTAD
WILLEMSTAD
WILLEMSTAD

1.577.612.33
"1.577.612.35
"1.577.685.342

WILLEMSTAD _1.577.685.342.2
WOENSDRECHT _1.577.612.33
WOENSDRECHT _1.577.612.35
WOENSDRECHT _1.5 77.614.3
WOENSDRECHT _1.577.685.342

WOENSDRECHT _1.577.685.342.2
WOUW _1.577.612.35
WOUW J..577.685.342

WOUW _1.577.685.342.2

ZEVENBERGEN _1.577.612.35
ZEVENBERGEN _1.577.685.342

ZEVENBERGEN _1.577.685.342.2
ZEVENBERGEN _1.577.8
ZUNDERT _1.577.685.342

J..577
_1.577.612.33
J..577.612.33 AWP ALGEMEEN
1.577.612.33 AWP PERSLEIDING

RÜBRIEKSOMSCHRIJVING:

Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Verontreiniging oppervlaktewater
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk afvalwater
Riolering
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk afvalwater
Riolering
Transportleidingen
Rioolgemalen
Lozing huishoudelijk afvalwater
Riolering
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Rioolgemalen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Transportleidingen
Rioolgemalen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Transportleidingen
Rioolgemalen
Vergunningenbeleid t.a.v lozing
afvalwater
Lozing afvalwater door kampeerbedrijven
Transportleidingen
Rioolgemalen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vergunningenbeleid t.a.v lozing
afvalwater
Lozing afvalwater door kampeerbedrijven
Rioolgemalen
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrijven
Rioolgemalen
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Lozing huishoudelijk afvalwater
Bestemmingsplannen
Vergunningenbeleid t.a.v. lozing
afvalwater
Milieubeheer.Leidingstraat
Transportleidingen
AfvalwaterpersIe iding.Algemeen
Afvalwaterpersleiding
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RUBRIEKSCODE:

_1

_1

_1

_1

.1

rH

1
"l
~1
"l
"l
"l.
"l

1

Y
_1.
"l.

rH

1.

Y
ï.

Y
.1.

ï.

Y
Y
ï.
ï.
'ï.

Y
i.
i.rH

1.
1.
1.

r-l

1.

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577

.577,
,577.
,712
,722
722.

722.
722.

722.

722.
722.
722.

79
790
790.
790.
790.
791
791.
793
793.
793.
811.
813.

.612,

.612,

.612.

.612.

.612.

.612.

.612.

.614

.614.

.614.

.615

.68

.685

.685.

.685.

.685.

.685.
,687

,02.4

,02.5

.33

.33

.33

,33

,33

33

7

3
7

32

342
342

342

,02.76

02.78

02.79
03.8
1

121
32
8

136

12
142
136
137

AWP

AWP

AWP

AWP

AWP

AWP

.2

.4

PS ALGEMEEN

PS BOZ

PS HOEVEN

PS MOERDIJK

PS ROOSENDAAL

RWZI

RUBRIEKSOMSCHRIJVING:

Afvalwaterpersleiding.Persstations
algemeen
Afvalwaterpersleiding.Persstation Bergen
op Zoom
Afvalwaterpersleiding.Persstation Hoeven

Afvalwaterpersleiding.Persstation
Moerdijk
Afvalwaterpersleiding.Persstation
Roosendaal

Afvalwaterpersleiding. Rioolwaterzuiverin
gsinstallatie
Rioolaansluitingen op werken van het

waterschap
Kwaliteit Oppervlaktewater
Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Aansluitingen van derden op rwzi's
Lozing afvalwater
Hygiëne oppervlaktewater
Verontreiniging oppervlaktewater
Verontreiniging oppervlaktewater door
vaste stoffen
Lozing afvalwater
Lozing huishoudelijk
afvalwater/afvalwater kampeerbedrij ven
Lozing agrarisch afvalwater
Laboratorium onderzoek.Analyses
Openbare werken
Waterschapslasten algemeen
Verontreinigingsheffing. Heffingenbestand

Verontreinigingsheffing.Inlichtingen
Verontreinigingsheffing.Correctiefactore

" • !
Verontreinigingsheffing. Har dheidsclausuli

Ve rontre ini g ingshe ffing.Aanslag
Verontreinigingsheffing.Bezwaar
Verontreinigingsheffing.Heffingsverordeni
ing,Waterschapslasten/Omslagverordeningi
Waterstaat.Algemeen
Waterhuishouding.Algemeen
Waterhuishouding.Waarnemingen
Waterhuishouding.Verzilting
Waterhuishouding.Waterwingebieden
Watergangen.Algemeen
Ontheffingen watergangen
Waterkeringen.Algemeen.
Dijkversterkingen
Dijkbewaking

Werken van derden in of langs wegen
S che epvaar tb ewe ging
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