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INLEIDING^

Geschiedenis: Het waterschap Zuiveringsschap De Donge had tot taak om
maatregelen te treffen tot opheffing van de verontreiniging van de
rivier de Donge en haar zijtakken, en alles wat hiermee samenhing.
De vervuiling van de Donge heeft een lange geschiedenis die al dateert
van rond de eeuwwisseling (in 1909 de eerste meldingen van verontreiniging).
De verontreinigingen werden voornamelijk veroorzaakt door een veertig-
tal leerlooierijen in de gemeente Gilze-^Rijen en enige leerlooierijen,
haarwasserijen en een lijmfabriek in de gemeente Dongen, alsmede enkele
bedrijven in de gemeente Oosterhout.
Als gevolg van een klacht van burgemeester en wethouders van de gemeente
's-Gravenmoer gericht aan de minister van Arbeid werd er in 1922 door het
Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater (RiZa) een onderzoek in-
gesteld naar de mate van verontreiniging van de rivier de Donge.(inv.nr.168)
Uit dit onderzoek bleek dat stroomafwaards na de gemeente Gilze-Rijen een
vervuiling van de rivier had plaatsgevonden.
In 1924, 1926 en 1929 volgden er nog meer onderzoeken naar de vervuiling van

de rivier. - -
Na 1929 bleef het geruime tijd stil rond de Donge totdat er in 1948 weer
aandacht aan werd geschonken doodat de toestand van het zwarte, rottende
en dus stinkende water onhoudbaar was geworden. Het "regende" klachten over
stankoverlast van het riviertje.
Onder druk gezet door deze klachten en inziende dat de toestand inderdaad
zeer ernstig was werd er op 10 december 1948 in Tilburg een bijeenkomst
georganiseerd. Als uitvloeisel van deze bijeenkomst werd op initiatief van
de waterschappen "De Donge" en "De Beneden-Donge" door het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS van N»Br.) een commissie ingesteld,
de zogenaamde Donge-Commissie, die belast werd met het onderzoek naar een
bestuurlijke oplossing van het afvalwatervraagstuk van de rivier de Donge.
Deze commissie kwam tot de conclusie dat er twee mogelijkheden waren:
1®. Samenvoeging van de waterschappen "De Donge" en "De Beneden-Donge".
2^. Het creëren van een waterschap binnen het gebied van beide hiervoor

genoemde waterschappen, dat zich speciaal zou moeten toespitsen op de
vervuilingsproblematiek van de Donge.

Daar de waterschappen De Donge en De Beneden-Donge er niets voor voelde om
samen te gaan bleef er slechts de tweede mogelijkheid open staan, zodat er
in het eindrapport van de commissie geadviseerd werd om een zuiverende
waterschap op te richten met als doel de bestrijding van de verontreiniging
van de Donge.
Handelend in navolging van het advies van de Donge-Commissie besloot op
24_januari 1950 het college van GS van Nbr. tot oprichting van het water-
schap "Zuiveringsschap De Donge" (inv.nr.10)
De taakomschrijving van dit waterschap luidde ingevolge art. 1 van het
bijzonder reglement van dit waterschap: "Het treffen van maatregelen tot
opheffing of voorkoming van verontreiniging der rivier de Donge en haar zij-
takken alsmede het beheer en onderhoud der in verband met deze maatregelen '
tot stand gekomen of aan het waterschap overgedragen werken",
ingevolge art. 4 van dit reglement bestond het hoofdbestuur uit 14 leden»
die als volgt werden benoemd: 3 door het Dagelijks bestuur van het waterschap
De Donge', 3 door het dagelijks bestuur van het waterschap De Beneden-Donge^
1 door het bureau van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant
te Waalwijk; en 1 door die te Tilburg; 2 door Burgemeester en wethouders van
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de gemeente Dongen, waarvan 1 een te Dongen wonend ondernemer of lid van
de leiding ener aldaar gevestigde onderneming; 2 volgens het hiervoorvernoemde
principe van de gemeente Gilze—Rijen; en 2 gekozen door de vertegenwoordigers
van de overige inliggende gemeenten
Het Dagelijks bestuur van het waterschap bestaat uit 7 leden, die als volgt
worden gekozen uit de leden van het hoofdbestuur: 1 lid uit de door het water-
schap De Donge aangewezen personen; 1 lid uit de door het waterschap de
Beneden-Donge aangewezen personen; 1 lid uit de door B&W van de gemeente Dongen
aangewezen personen, alsmede 1 uit de leden van de gemeente Gilze-Rijen-r 1 lid
uit de aangewezen personen van de overige inliggende gemeenten; 1 lid uit
de aangewezen personen van het bureau van de kamer van Koophandel en Fabrieken
te Waalwijk en Tilburg; verder is de voorzitter van het Hoofdbestuur lid van
het Dagelijks bestuur.
Het waterschap zoals weergegeven op onderstaande situatie-tekening bestreek een
gebied van - 27.300 ha.

"het waterschapsgebied"

Het waterschap "Zuiveringsschap De Donge", hierna te noemen het waterschap
was gezeteld in twee plaatsen. De administratieve dienst was ondergebracht
in het kantoorpand van het waterschap De Donge, dat tot 1954 gevestigd was
aan de Julianastraat 14 te 's-Gravenmoer. In 1954 is het waterschap De Donge
inclusief deadministratieve dienst van het waterschap "Zuiveringsschap De
Donge" verhuisd naar de Hoofdstraat 6 te 's-Gravenmoer.
De technische dienst, die in 1951 van de grond is gekomen was vanaf 1951 t/m
begin 1953 gevestigd in een gehuurd pand aan de Hoge Ham 14 te Dongen. In
1953 is deze technische dienst verhuisd naar villa Vredeoord aan de Hoge Ham
124 te Dongen.
In 1950 bestond het personeelsbestand (buiten het Hoofdbestuur en Dagelijks-
bestuur) uit slechts twee man, te weten de voorzitter mr.R.J.Th v.d. Heijden
en de secretaris/penningmeester P.M.v.d.Perk. Deze twee personen hadden in 1950
tot taak om er voor te zorgen dat het waterschap van de grond kwam. Allereerst
was het natuurlijk zaak om nieuwe technische personeelsleden aan te trekken,
(de administratie werd voor het grootste gedeelte verzorgd door het waterschap
De Donge.)In 1951/1952 werden de eerste personeelsledem aangetrokken, en vanaf
1957 heeft het waterschap 9 mensen in vaste dienst , 1 extern adviseur (Dhr.
ir. J.de Jong), en een aantal werknemers zonder een vaste dienst-aanstelling.



Voor de oprichting van het waterschap waren er al natuurlijk enkele
mogelijkheden bedacht (en ook uitgevoerd, zoals de vloeivelden te Tilburg
en Loon op Zand) om de verontreiniging van de rivier de Donge aan te pakken
De oplossing waar men toen in eerste instantie aan had gedacht was het af-
voeren van het verontreinigde Donge-water afkomstig van de gemeenten Gilze-
Rijen, Dongen en Oosterhout via een persleiding naar de rivier de Amer, al-
waar het door het zelfreinigend vermogen van deze rivier zou worden gezuiverd.
Na de waternoodsramp van 1953 echter is het Deltaplan opgesteld, en een van de
gevolgen van dit plan was, dat er een Delta^meer zou gaan ontstaan waarin
vrijwel geen stroming meer zou zijn. Dit meer, dat in hoofdzaak zou moeten
dienen voor de bestrijding van de verzilting,drinkwatervoorziening, recreatie,
ed. betekende het begin van het einde van het plan om het Donge-vater weg te
pompen naar de Amer immers de waterkwaliteit van het Delta-meer moest van
uitstekende kwaliteit zijn.

Natuurlijk was de afvoer naar de Amer niet het enige plan waaraan het water-
schap had gedacht. Er waren ook plannen in voorbereiding om het Donge-water te
zuiveren door middel van vloeivelden (er bestonden er toen al twee) en zuiver-
ingsinstallaties .

Een van de belangrijkste mogelijkheden was onder andere de realisering van
een voorbezinkinrichting in 't Blik in de gemeente Oosterhout. Hier zou het
afvalwater van de grootste vervuilers, de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen en
Oosterhout gezuiverd moeten worden. Ook dit plan is echter ten ziele gegaan,
omdat bleek dat het afvalwater van de leerlooierijen door middel van deze
methode niet afdoende kon worden gezuiverd. Later (in 1962) kreeg de technische
dienst van het waterschapde opdracht om in de gemeente Gilze-Rijen een proef-
installatie te bouwen ter bestudering van de zuiveringsproblematiek voor afval-
water afkomstig van leerlooierijen, (plannen hiervoor waren al in 1954 geopperd
en de voorbereiding zoals aankoop gronden, vergunningen ed. werd al spoedig
door de administratieve dienst ter hand genomen).Andere plannen die door het water-
schap in studie waren genomen waren de aanleg van vloeivelden op de Loonse Heide
te Loon op Zand, een zuiveringsinstallatie te Kaatsheuvel en een in Alphen en
Riel. Ook andere ideën zijn aan de orde gekomen, die al heel sooedig als niet
uitvoerbaar werden bestempeld, zoals o.a. het wegpersen van het Donge-water naar
de Westerschelde i.p.v. de Amer, en het afdammen van de rivier de Donge.
In 1962 vond er voor het waterschap een belangrijke gebeurtenis plaats, toen
werd namelijk de commissie Afvalwatervraagstuk Westelijk Noord-Brabant door de
minister van Verkeer en Waterstaat ingesteld. Deze commissie heeft een grote in-
vloed gehad op de plannen tot de uiteindelijke opheffing van de vervuiling van
de rivier De Donge, en is in de jaren zeventig de stuwende kracht geweest achter
het AWP-project voor West-Brabant (AW?=afvalwaterpersleiding) ,dat een mijlpaal
is geweest (en nog is) in de strijd om de West-Brabantse rivieren enigszins
zuiver te maken, (zie voor AWP-project het archief van het Hoogheemraadschap
West-Brabani-) .

In 1969 is men op grond van de resultaten uit de proefnemingen ^ Gilze-Rijen
begonnen met de voorbereiding van de bouw van een zuiveringsinstallatie in de
gemeente Gilze-Rijen. Echter in het kader van de reorganisatie van het water-
schapsbestel in Westelijk-Noord-Brabant werd in 1970 het waterschap opgeheven,
en werd haar taak , en dus ook alle in uitvoering zijnde werken overgedragen aan
een nieuw waterschap, het waterschap West-Brabant (thans Hoogheemraadschap West-
Brabant). Dit waterschap heeft in haar strijd tegen de vervuiling van o.a. de
rivier de Donge nog vele zuiveringstechnische maatregelen getroffen in de jaren
1970-1984, en nu anno 1984 is de vervuiling van de rivier de Donge, en andere
wateren in West-Brabant acceptabel geworden.
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Het archief en de inventarisatie ervan: In het kader van de cursus V.V.A.
heb ik de inventarisatie ter hand genomen van het archief van het waterschap
Zuiveringsschap De Donge- Dit archief, dat geordend is volgens de code voor
waterschappen van de Unie van Waterschappen 1962, bestaat uit twee archief-
gedeelten,
1® een archiefgedeelte van de administratieve dienst.
2^ een archiefgedeelte van de technische dienst.
Deze twee archiefgedeelten zijn ontstaan, doordat de administratieve dienst en
de technische dienst in verschillende gemeenten gevestigd waren.
Het administratieve gedeelte van het archief gaf mij de indruk van een
redelijk archiefbeheer, dat in de jaren 1950-^1970 door een medewerker van
het waterschap De Donge is gevoerd. Het technische gedeelte echter gaf een
chaotische aanblik. Dit gedeelte is gevormd door het hoofd van de technische
dienst Dhr ir. A.E.Smith. Deze man, die ongetwijfeld op technisch gebied.goed
onderlegd was, had op het gebied van de archiefverzorging nog weinig er-
varing.
Voor de inventarisatie had het archief een omvang van - 14 meter, maar tijdens
de inventarisatie bleek het archief doorspekt te zijn met kopieën zodat er
na de verwijdering van deze kopieën nog zo'n 11 meter overbleef.
Zoals al eerder opgemerkt, bestaat het archief uit twee gedeelten, en de
eerste stap tot inventarisatie was het scheiden van deze gedeelten, want
na de opheffing van het waterschap "Zuiveringsschap De Donge" in 1970 zijn
beide archiefgedeelten bij elkaar gevoegd en door elkaar geraakt. Een gevolg
hiervan was, dat er dus administratieve en technische dossiers naast elkaar
in de rekken waren geplaatst.
Na globaal door de aanwezige stukken te zijn gelopen, bleek dat enige mappen
uit het archief ontbraken. ( dit n.a.v. een sumiere magazijnstaat uit ca. 1973)
Na enig speurwerk zijn enkele van deze mappen wel weer bovenwater gekomen,
het meerendeel bleek te zijn overgebracht naar het archief van het waterschap
Hoogheemraadschap West-Brabant. Echter enkele mappen bleven zoek zoals o.a.
enkele betreffende ruilverkavelingen, het persoonsdossier van de voorzitter van
het waterschap Dhr.mr.R.J.Th.v.d.Heijden, en de agenda's met bijlagen van de
vergaderingen van het Hoofdbestuur 1950-1965.
Deze stukken zijn waarschijnlijk tijdens de verhuizing van het Hoogheemraad-
schap West-Brabant in 1973 tussen wal en schip geraakt.
Ook kreeg ik bij een vergelijk van het administratieve gedeelte van het archief
met het technische gedeelte de indruk dat er iets niet klopte . De ene keer
was een bepaald stuk wel te vinden in het administratieve gedeelte van het
archief, en niet in het technische gedeelte, terwijl men het daar in eerste
instantie wel zou verwachten. Ook andersom was dit het geval. Bij navraag bij
een tweetal personen die vroeger in dienst van het waterschap Zuiverings-
schap waren geweest, kreeg ik het vermoeden dat het alsvolgt te verklaren zou
zijn: Stel iemand stuurt een stuk naar de administratieve dienst te 's-Graven-
moer. De administratieve dienst bekijkt het stuk en stuurt het vervolgens door
naar de technische dienst, alwaar het word opgeborgen in het archief van de
technische dienst. Na samenvoeging van beide archieven in 1970 moesten beide
archiefgedeelten tijdens de inventarisatie weer worden gescheiden. Het in het
voorbeeld genoemde stuk word nu gerekend tot de administratieve dienst, waar-
aan het tenslotte is gericht, (terwijl het in het technische gedeelte opge-
borgen is geweest)

Stukken betreffende de opheffing van het waterschap Zuiveringsschap De Donge
zijn in het archief niet te vinden.. In het archief van het Hoogheemraadschap
West-Brabant is wel een oprichtingsbesluit van dit waterschan aanwezig, waarbij
gelijktijdig het waterschap Zuiveringsschap De Donge werd opgeheven (semi-
statisch archief inv.nr. 1332).

De vernietiging: Tot 1984 is er aan de vernietiging van stukken uit het archief
van het waterschap vrijwel niets gedaan. Enkel in maart 1977 zijn de dossiers
betreffende de omslagheffing van bedrijven over de jaren 1963-1969 vernietigd.
Voor de vernietiging is gebruik gemaakt van de vernietigingslijst voor water-
schappen van 18 april 1955. Deze lijst is erg sumier, dit is vooral het ge-
volg van het feit dat deze lijst niet zozeer is ontworpen voor waterschappen



met een zuiverende taak, immers toen in 1955 deze lijst van kracht werd,
was de problematiek van de vervuiling nog niet zo sterk voelbaar als heden
ten dage. Omdat er dus volgens de oude lijst weinig zou kunnen worden ver-- '.
nietigd heb ik op aandrang van mijn chefs en in overleg met mijn mentor
besloten om naast de lijst van 1955 ook nog de conceptlijst van 1983 te
hanteren.
Hoewel dit tegen de gestelde regels is heb ik dit toch gedaan, omdat deze
concept-lijst van 1983 zich in een vergevorderd stadium van goedkeuring be-
vindt; meer aandacht heeft besteed aan de zuiverende taak van een waterschap;
en veel gedetailleerder is dan de "oude"-=-lijst van 1955.
Voor categoriën van stukken welke wel in de concept-KLijst van 1983 voor-
komen, maar niet in de lijst van 1955 heb ik gebruik gemaakt van een zeer
algemene omschrijving uit de lijst van 1955, namelijk: Par. 3 punt 44 in-
houdende "Inlichtingen over allerlei zaken, welke voor de administratie van
geen belang meer zijn".
De lijst van vernietigde stukken , die in twee gedeelten is gesplitst net
zoals de gehele inventaris ( een administratief en technische gedeelte) is
ingedeeld op classificatienummer volgens de code van de Unie van waterschaps-
bonden van 1961.

In de inventaris zijn de navolgende afkortingen gebruikt:
G.S. van N.br. = Gedeputeerde Staten van Noord^Brabant.
BiZa = Binnenlandse Zaken
N.Br. = Noord-Brabant.
RiZa = Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater.
RWS = Rijkswaterstaat
RWZI = Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Tot slot wilde ik mijn dank uitspreken voor de grote steun die ik heb ge-
had bij het inventariseren van dit archief van mijn mentor Dhr. Verschuuren,
werkzaam bij de gemeente Breda, en de docenten van de-cursus V.V.A.

N.B. deze inventaris is chronologisch geordend per onderwerp, m.u.v.
de rubriek "Rioleringsplannen" die alfabetisch per gemeente is
geordend.

Breda, 12 februari 1984.
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INVENTARIS

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

I HOOFDBESTUUR:

1-2. Agenda's met bijlagen der vergaderingen,
1966-1970.

1. 1966-1968.
2. 1969-1970.

3. Notulen der vergaderingen,
1950-1970.

II DAGELIJKS BESTUUR:

2 omslagen

1 omslag

1 omslag

5 omslagen

4. Stukken betreffende de benoeming van de leden van het
voorlopig Dagelijks Bestuur,
1950.

5-9. Notulen met bijlagen der vergaderingen,
1950-1970.

5. 1950-1954.
6. 1955-1961.
7. 1962-1966.
8. 1967-1969.

9. 1970.

B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

I ADMINISTRATIEVE DIENST:

-INTERNE ORGANISATIE:

+Oprichting en bijzonder reglement

10. Stukken betreffende de oprichting en de vaststelling van
een bijzonder reglement met bijlagen,

)0. 1 omslag

NB. zie voor stukken betreffende de opheffing het archief
van het Hoogheemraadschap West-Brabant,Semi-statisch
archief inv.nr. 1332. (zie ook 147 van dit archief)

11-15. Dossier inzake wijzigingen van het bijzonder reglement,
1950-1966. 5 omslagen
N.B. zie ook inv.nr.147.

11. 1950-1953.
12. 1954.
13. 1955-1956.
14. 1957-1958.
15. 1959-1966.

+Grondgebied en betrekkingen tot andere lichamen

222. Stukken betreffende mogelijke gebiedsuitbreiding ivm. op-
name Houtsepolders,St.Oelbertspolder en Vraggelse heide,
1952. 1

16. Dossier inzake het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden
door technisch bureau Unie van Waterschapsbonden,
1954. 1
NB zie ook inv.nr. 149

17. Stukken betr. overeenkomst waterschappen "Het Stroomgebied
v.d.Dommel en "Het Stroomgebied v.d.Aa" inzake instelling
gemeenschappelijke technologische dienst en commissie ad hoc.
1955-1970. l'
NB. zie ook inv.nrs. 151-153.

omslag

omslag

omslag
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18. Stukken betreffende taakafbakening en samenvoeging met
de waterschappen De Donge en de Beneden^-Donge,
1960-1963,1968. 1 omslag

19. Dossier inzake de wijziging van de waterschapsgrens met
het waterschap "Het stroomgebied van de Dommel",
1965-1972. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 154.

+Financiën

.ngen,
20 omslagen

39. Begrotingen,
1950/1-1970.
N.B

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

. tot 1961

1950/1.
1951/2.
1952/3.
1953/4.
1954/5.
1955/6.
1956/7.

loopt

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

het begrotingsjaar

1957/8.
1958/9.
1959/60.
1960/1.
1962.
1963.
1964.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

1965
1966
1967
1968
1969
1970

40-59. Rekeningen met bijlagen,
1950/1-1970. 20 omslagen
N.B. tot 1961 loopt het rekeningjaar van juni t/m juli.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

1950/1.
1951/2.
1952/3.
1953/4.
1954/5.
1955/6.
1956/7.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

1957/8.
1958/9.
1959/60.
1960/1.
1962.
1963.
1964.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.

60. Instructie en machtiging voor de penningmeester,
1951. 1 omslag

61. Dossier inzake de verzekering tegen fraude,
1951-1970. 1 omslag

62. Rapporten van het centraal bureau voor verificatie en
financiële adviezen der vereniging van nederlandse ge-
meenten m.b.t. de controle van de jaarrekeningen,
1952-1967. 1 omslag

63. Stukken betreffende de oprichting en deelname in het
kapitaal alsmede de uitkering van dividendbewijzen van de
Nederlandse waterschapsbank nv en de inbewaringgeving van
25 aandelen van voornoemde bank aan de nv. Nederlandse bank
te Amsterdam,
1953-1970. 1 omslag

64. Dossier inzake de geldlening ad ƒ 175.000,= bij de nv.
Nederlandse waterschapsbank,
1959-1970. 1 omslag
N.B. bij opheffing overgedragen en gelijktijdig afgelost

door het Hoogheemraadschap West-Brabant.(toen waterschap
West-Brabant)

65. Proces-verbaal van kasoverdracht bij opheffing, en controle
kas-'.en boeken penningmeester, 1 omslag

1950-1971.

+Archiefbeheer

66. Dossier inzake de adviserinj door de afdeling registratuur
van de Unie van waterschapsbonden inzake het archiefbeheer,
1951-1970. " 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 155.



+Gebouwen

67. Dossier inzake de huur van gebouwen ten behoeve van de
Technische dienst te Dongen,
1951-1967. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 156.

+0rganen, instellingen en functionarissen

68. Dossier inzake de benoeming van de leden van het
Dagelijks bestuur,
1950-1968. 1 omslag

69. Stukken betreffende de benoeming van de Hoofdbestuursleden
en de benoeming van de voorzitter,
1950-1970. 1 omslag

70. Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging en
de toekenning van vakantiegelden voor het Hoofdbestuur,
Dagelijksbestuur en de voorzitter,
1951-1964. 1 omslag

71. Stukken betreffende de commissie afvalwatervraagstuk
Westelijk-N.Br., ingesteld door de minister van Verkeer en
Waterstaat, inclusies de subwerkgroepen uit deze commissie,
1962-1964,1966-1967. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 157.

-PERS£NEEL^:_

+Persoons-dossiers

rs,
- 9 omslagen

ÊEpfcRH& »

80. Persoons-dossiers,
1950-197

i r a

f 72.
4 73.
4"' 74.
I 75.
1 76.
/ 77.
( 78.
^ 79.

80.

J.M.
W.B.
A.R.
Mw.
P.M.
Th.
Mej.
A.E.
J.J.

+Instructie

0 . ^ ^ ^ ^ j ^ Ĵ i
Beaart
M. Blommaart
de Geus

M.A.Th.van Gorp
v.d.Perk
Post
L.A. Schep
Smith
Vissers

personeel

f V y v > * 4 /^. J.M. iJeaart '(tekenaar " ) 1956-1957.4^,^''*
• ^ * ~~ ~" (technisch-ambtenaar ) 1956-1 964-, "

(secretaris/penningmeester) 1966-1970.-
(werkster ) 1952.
(secretaris/penningmeester) 1950-1966.
(technisch-hoofdambtenaar ) 1 951 -1 970.- icy 2.

• i> P I -7Q vr~; T A c„u— (typiste ) 1954-1970.- — P
(hoofd technische dienst ) 1 952-1 971 . -f c\ö 3 .
(tekenaar ) 1957,1971. -

81. Stukken betreffende de instructie van het personeel,
1951. 1 omslag.
N.B. zie voor de instructie van de penningmeester inv.nr.

60.

+Categori*èn van personeel

82. Dossier inzake de extern adviseur ir. J.de Jong, aangetrokken
i.v.m. de oplossing van het afvalwatervraagstuk,
1950-1971. 1 omslag

83. Stukken betreffende het personeel dat niet in vaste dienst
was benoemd,
1952-1961. 1 omslag

84. Stukken betreffende de instelling van een personeelsstop en
het aantrekken van bepaalde categoriën van personeel,
1966-1970. 1 omslag



+Bezoldiging, toelagen en vergoedingen

85.. B£zoldigings,verordening waterschapspersoneel met wijziging^

en, vastgesteld door G.S, van N.Br.,

1958-1969. 1 omslag

86. Diplomatoelageregeling waterschapspersoneel met wijzigingen,
vastgesteld door G.S. van N.Br.,
1960, 1966-1969. 1 omslag

87. Vergoedingsregeling voor het gebruik van eigen vervoer,
1969. 1 stuk

+Pensioen

88. Dossier inzake de deelneming in het bedrijfspensioen-
fonds voor de landbouw,
1953-1971. 1 omslag

89. Stukken betreffende de regeling inkoop diensttijd
pensioen,
1954-1958. 1 omslag

+Verzekering personeel

90. Dossier inzake de aansluiting bij de bedrijfsvereniging
voor ziektegeldverzekering van Nederlandse gemeenten,
1950-1963. . 1 omslag

91. Dossier inzake de deelneming aan de onderlinge risico-ver-
zekering voor waterschappen,polder,veenpolders,veenschappen
en andere publiekrechtelijke lichamen van de centrale werk-
gevers risico-bank te Amsterdam,
1952-1970. . 1 omslag

92. Dossier inzake de verzekering tegen ongevallen en ziekte
afgesloten bij de Unie van waterschapsbonden,
1964-1972. " 1 omslag

93. Stuk houdende berekening van de financiële consequenties
verbonden aan het afsluiten van een verzekering voor dekking
van het ongevallen— en ziekterisico,
1967. 1 stuk

+Premiespaarregeling

94. Dossier inzake de premiespaarregeling voor waterschaps-
ambtenaren,
1964-1971. 1 omslag

-TAAKUITOEFENING

+Belastingen

95. Dossier inzake de inning van de waterschapslasten door
de waterschappen De Donge en de Beneden^onge,
1950-1959. 1 omslag

96. Dossier inzake de inrichting van de kadastrale boekhouding
door de nv. Heidemij,
1954-1959. - 1 omslag

97. Dossier inzake de tellingen van het aantal omslagplichtige
gebouwen binnen het waterschapsgebied i.v.m. de berekening
van de omslag waterschapslasten gebouwde eigendommen,
1956. 1 omslag

98. Dossier inzake de aanwijzing van deurwaarders ter invorder-
ing van de waterschapslasten,
1960-1963. 1 omslag



-11-

99. Stukken betreffende de schattingen per gemeente van de
belastbare opbrengst van alle onroerende goederen welke
voor de openbare dienst bestemd zijn,
1960-1965. 1 omslag

218. Stukken betreffende de overzichten van de grondslagen en
opbrengsten belastingheffingen,
1960-1970. 1 omslag

100. Stukken betreffende de jaarlijkse vaststelling van de
omslag waterschapslasten per eenheid van vervuilings-
waarde,
1962-1970. 1 omslag

101. Stukken betreffende de vaststelling van de omslag
waterschapslasten voor industriën in verband met het
wetsontwerp Verontreiniging Oppervlaktewateren,
1968-1969. 1 omslag

+Zuivering afvalwater algemeen

102. Stukken betreffende de zuivering van afvalwater afkom-
stig van zuivelfabrieken in het algemeen en de afvalwater-
zuivering van de zuivelfabrieken te Raamsdonk,Rijen, en
Den Hout (gem. Oosterhout),

. 1951-1953. 1 omslag

103-104. Stukken betreffende de subsidieverlening met betrekking
tot zuiveringstechnische werken,
1952-1971. 2 omslagen

103. Subsidieverlening door de provinciale commissie
voor de werkgelegenheid in N.Br.,
1952-1971.

104. Subsidieverlening door G.S. van N.Br.,
1968-1970.

105. Stukken betreffende de door derden ontworpen zuiverings-
systemen en de proefberegening van het afvalwater van de
leerlooierij Frans van de Assem te Dongen,
1958-1966. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 163.

106. Stukken betreffende de zuivering van afvalwater met be-
hulp van een pasveer-sloot.,
1964. • ' 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 163.

107. Stukken betreffende de positie van een waterschap t.o.v.
gemeenten met betrekking tot de zuivering van afvalwater,
stapelputten en septic-tanks,
1969. 1 omslag

N.B. zie ook inv.nr. 166.

+Opheffing van de vervuiling van de rivier de Donge en haar zijtakken.

224. Bespreking met betrekking tot de problematiek van de vervuiling
van de Donge,
1948. 1 stuk.

108. Dossier inzake de advisering door het BiZa inzake de
oplossing van het afvalwatervraagstuk van de rivier de
Donge en haar zijtakken,
1950-1962. 1 omslag
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109. Rapport inzake "Beschikbare terreinen voor de zuivering
van het water van de rivier de Donge en haar zijtakken
d.m.v. vloeivelden", met bijlagen,
1951-1953. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 170.

110. Dossier inzake het rapport "Voorbereiding opheffing van
de verontreinigingen van de rivier de Donge,
1952-1954. 1 omslag

216. Stukken betreffende de opheffing van de vervuiling van de
Donge in relatie tot de provinciale verordening Waterhuis-
houding,
1952-1963. 1 omslag

111. Rapport inzake "De invloed van de leerlooierijen op de
maatregelen tot opheffing van de verontreinigingen van
de rivier de Donge",
1953. • 1 stuk.

112. Rapport "schadevergoedingen als gevolg van de door af-
sluiting van de rivier de Donge optredende waterver-
vuiling",
1955. 1 stuk.

113. Stukken betreffende baggerwerkzaamheden in de rivier
de Donge,
1955-1968. 1 omslag

114. Rapporten inzake het ontstaan, de oplossing en de stand
van voorbereiding en uitvoering van werken ter opheffing
van de verontreiniging van de rivier de Donge en haar zij-
takken,
1955,1970. " ' . 1 omslag

219. Dossier inzake de klacht van het waterschap De Beneden-Donge
over de als maar voortdurende vervuiling van de Donge,
1961. 1 omslag

115. Memorie van G.F.P.v.d.Assem inzake plannen tot oplossing
van het afvalwatervraagstuk in Westelijk N.Br.,
1963. 1 stuk.
N.B. zie ook inv.nr. 171.

116. Stukken betreffende rapportages aan GS van N.Br. mbt. de stand
van zaken betreffende de opheffing van de verontreiniging van
de rivier de Donge en haar zijtakken en de problematiek van de
vervuiling van de rivier de Donge door de lederindustrie in de
gemeente Gilze-Rijen,
1967-1968. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 172.

117. Stukken betreffende de besprekingen met andere waterschappen
inzake de zuiveringsproblematiek van de rivier de Donge en
haar zijtakken,
1967-1969. 1 omslag

118. Rapport met aanvullingen inzake "prognoses af te voeren
afvalwaterhoeveelheden van de rivier de Donge naar de
Westerschelde en dimensionering leidingen M-erdijk-
Westerschelde en persstations",
1969-1970. 1 omslag

+Rioleringsplannen/Zuiveringsplannen (alfabetisch gerangschikt)

119. Stukken betreffende de enquête gericht aan de gemeenten
m.b.t. voorgenomen rioleringsplannen, uit te voeren ver-
nieuwingen eet. en de noodzakelijkheid tot overleg m.b.t,
nieuwe industrievestigingen in het waterschapsgebied,
1951,1963-1965. 1 omslag
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120. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Alphen en Riel,
1956-1969.
N.B. zie ook inv.nrs. 173-174.

121. Stukken betreffende de rioleringsplannen voor de gemeenten
Dongen,Geertruidenberg en Gilze-Rijen,

1951-1970.
N.B. zie ook inv.nrs. 175-177.

122. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
's-Gravenmoer,
1963-1970.
N.B. zie ook inv.nr. 179.

123. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente

Kaatsheuvel,
1952-1966.
N.B. zie ook inv.nr. 180.

124. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente

Oosterhout,
1953-1968.
N.B. zie ook inv.nrs. 182-183.

125-127. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Raamsdonk,
1951-1969.
N.B. zie ook inv.nrs. 184-185.

125. Rioleringsplan Raamsdonk, 1951-1969.

126. Rapport betreffende lozing van afvalwater gem.Raamsdonk,

1955.
127. Bijlagen bij bovenve-noemd rapport, 1955.(1 pak)

128. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Sprang-Capelle,
1952-1953,1966-1971.
N.B. zie ook inv.nr. 186

129. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente

Tilburg,
1956-1965.
N.B. zie ook inv.nr. 187.

^-Zuiveringsinstallaties, voorbezinkinrichtingen en vloeivelden

130. Dossier inzake de voorbereiding tot de aanleg van de niet
gerealiseerde vloeivelden op de Loonse heide te Loon op Zand,
1951-1955.
N.B. zie ook inv.nr. 189.

131-133. Dossier inzake de voorbereiding van de niet gerealiseerde
voorbezinkinrichting in "'t Blik" te Oosterhout tbv. de ge-
meenten Dongen,Gilze-Rijen en Oosterhout,
1952-1966.
N.B. zie ook inv. nrs. 190-192.

131. 1952-1960.
132. Bijlagen bij inv.nr. 131, 1953-1959 (1 pak)

133. 1961-1966.

134-137. Stukken betreffende de proefinstallatie te Gilze-Rijen,
1954-1969.
N.B. zie ook inv.nrs. 197-200.

134. Voorbereiding op de bouw, 1954-1962.

135. Voorbereiding op de bouw,de bouw, en de exploitatie,
1962-1966.

136. Resultaten c.q. conclusies uit de proefnemingen, 1966-1969,

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

2 omslagen,
1 pak

1 omslag

1 omslag

1 omslag

2 omslagen
1 pak

4 omslagen
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137, Demontage van de installatie en het ter beschikking
stellen ervan aan de gemeente Breda, J 967.

138. Dossier inzake de voorbereiding tot de realisering van een
zuiveringsinstallatie te Kaatsheuvel,
1957-1969, 1 omslag
N.B. zie ook inv.nrs. 194-196. Dit plan is niet in uit-
voering genomen, later is door het Hoogheemraadschap
West-Brabant een nieuw plan ontwikkeld-.-

-. Stukken betreffende de bouw en exploitatie van een
zuiveringsinstallatie in de gemeente Alphen en Riel,
1964-heden.
Raadpleeg hiervoor het archieg van het Hoogheemraadschap
West-Brabant.

-. Stukken betreffende de bouw en exploitatie van een
zuiveringsinstallatie in de gemeente Gilze-Rijen,
1969-heden.
Raadpleeg hiervoor het archief van het Hoogheemraadschap
West-Brabant.

+Persleidingen

139-140. Dossier inzake de voorbereiding van de niet gerealiseerde
transportleiding voor afvalwater van de kernen Gilze-Rijen,
Dongen en Oosterhout naar de rivier de Amer,
1951-1960 2 omslagen
N.B. zie ook inv.nrs. 201-206.

139. 1951-1957.
140. 1958-1960.

141. Dossier inzake de tracëbepaling voor de niet gerealiseerde
aanleg van een persleiding van het rioolgemaal te Kaats-
heuvel naar de te bouwen RWZI aldaar,
1960,1966-1967. 1 omslag

+Hinderwet-en lozingsvergunningen

142-144. Stukken betreffende de advisering van en aan het RiZa, RWS,
de gemeenten en het waterschap De Donge inzake hinderwet- en
lozingsvergunningsaanvragen van diverse bedrijven en instelling-
en,
1955-1970. 3 omslagen
N.B. zie ook inv,nrs. 207-208.

142. Bedrijven/ins tellingen A t/m H.
143. Bedrijven/instellingen J t/m S.
144. Bedrijven/instellingen T t/m W.

145. Stukken betreffende algemene voorwaarden en richtlijnen
voor de lozing van afvalwater afkomstig van leerlooierijen
op waterleidingen en gemeentelijke rioolstelsels en richt-
lijnen inzake het regelmatig ruimen van bezinkputten van leer-
looierijen,
1957-1963. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 209.

146. Stukken betreffende algemene voorwaarden te stellen aan
hinderwetvergunningen,
1965. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 211.
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II TECHNISCHE DIENST:

- INTERNjï ORGANISATIE:

+Bijzonder reglement

147. Dossier inzake het bijzonder reglement met wijzigingen,
1950-1968. 1 pak
N.B. zie ook inv.nrs. 10-15.

+Grondgebied en betrekkingen tot andere lichamen

148. Tekeningen betreffende de situatie van het waterschaps-
gebied,
1951. 1 omslag

149. Dossier inzake het verrichten van laboratoriumwerkzaam-
heden door het technisch bureau van de Unie van Water-
schap sbonden,

1954. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 16

150. Stukken betreffende de gebiedsbegrenzing rn wijziging van
de waterschapsgrens bij de gemeente Tilburg i.v.m. de aan-
leg van stedelijke rioleringen,
1956-1968. 1 omslag

151-153. Stukken betreffende de overeenkomst met de waterschappen
"Het stroomgebied van de Dommel" en "Het stroomgebied
van de Aa" inzake de instelling van een gemeenschappelijke
technologische dienst en de instelling van een commissie ad
hoc,

1958-1968. - 2 omslagen
N.B. zie ook inv. nr. 17

151. 1958-1968.
152. vervallen.
153. Bijlagen bij inv.nr. 151. 1964-1967.

154. Dossier inzake de wijziging van de waterschapsgrens met het
waterschap "Het stroomgebied van de Dommel" en de Zandley,
1966-1968. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 19

+Archiefbeheer

155. Dossier inzake de advisering door de afdeling registratuur
van de Unie van Waterschapsbonden inzake het archiefbeheer,
1957-1962. 1 omslag
N.B. zie ook inv. nr. 66.

+Gebouwen

156. Stukken betreffende de huur en inrichting van gebouwen
te Dongen,
1953-1966. 1 omslag
N.B. zie ook inv. nr. 67.

+0rganen, instellingen en functionarissen

157. Stukken betreffende de commissie afvalwatervraagstuk
Westelijk N.Br. ingesteld door de minister van Verkeer
en Waterstaat, inclusief de subwerkgroepen uit deze
commissie,
1962-1970. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 71.
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- PERSONEEL:

Zie voor stukken betreffende het personeel het betreffende
archiefgedeelte van de administratieve dienst inv.nrs. 72-94.

- TAAKUITOEFENIN£:

+Belastingen

158-161. Dossier inzake de advisering aan de administratieve dienst
m.b.t. de omslag waterschapslasten van diverse bedrijven en
instellingen,
1959-1970. 4 omslagen

158. 1959-1961.
159. 1962-1963.
160. 1964-1965.
161. 1966-1970.

+Zuivering van afvalwater algemeen

162. Dossier inzake de verzoeken aan diverse instanties
om gegevens m.b.t. de behandeling van het afvalwater van
de warmwatervlasroterijen te Standdaarbuiten,
1951. 1 omslag

163. Stukken betreffende de door derden ontworpen zuiveringssystemen,
het onderzoek tbv. de verwijdering van NaoS uit afvalwater, de
problematiek van afvalwaterzuivering van water afkomstig van
lederfabrieken en van galvaniseerbedrijven en een kostenverge-
lijking tussen zuivering per gemeente contra een zuiveringsverband,
1952-1968. 1 omslag
N.B. zie ook inv. nrs. 105 en 106.

164. Stukken betreffende de door de waterleidingmij. N.W.Br.
opgegeven beschermingsgebieden grondwaterwinplaatsen binnen
het waterschapsgebied,
1962. 1 omslag

165. Stukken betreffende de problematiek van de vervuiling van het
koelwater van de Amercentrale te Geertruidenberg door haar-
resten van leerlooierijen,
1964-1971. 1 omslag

166. Stukken betreffende de positie van een waterschap t.o.v.
gemeenten m.b.t. de zuivering van afvalwater, stapelputten en
septic-tanks,
1969. 1 omslag
N.B. zie ook inv.nr. 107.

167. Stukken betreffende het concept-rapport "Toegepast onder-
zoek op het gebied van de zuivering van afvalwater en
zuiveringsslib",
1969. 1 omslag

+Opheffing van de vervuiling van de rivier de Donge en haar zijtakken

168. Stukken betreffende de rapporten "Verontreinigingen van de Donge",
1924,1926 en 1929 (afschriften), afschriften uit het jaarver-
slag van het RiZa 1948/1949 mbt. de waterkwaliteit van de
rivier de Donge en berekeningen van het zelfreinigend vermogen
van de rivier de Donge en dat van de Amer na de totstandkoming
van het Deltameer,
(c.1950),1954-1963. 1 omslag

169. Stukken betreffende de rapporten "Voorbereiding opheffing
van de verontreinigingen van de rivier de Donge" en "Invloed
van de leerlooierijen op de maatregelen tot opheffing van de
verontreinigingen van de rivier de Donge en de problematiek van
de vervuiling van de rivier de Donge in de bebouwde kom van de
gemeente Dongen, en baggerwerk Donge,
1951-1954,1967-1968. 1 omslag
N.B, zie ook inv, nrs. 109,111^113
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170. Rapport inzake "beschikbare terreinen voor de zuivering
van het afvalwater van de rivier de Donge en haar zijtakken
d.m.v. vloeivelden" en onderzoek toepassing vloeivelden voor
Dongen en Gilze-Rijen,
1952,1958.
N.B. zie ook inv.nr. 109.

171. Stukken betreffende de geschiedenis van het ontstaan van
het afvalwatervraagstuk "de Donge" en de reakties van derden
mbt. de vervuilingstoestand van de rivier de Donge,
1962,1968.
N.B. zie ook inv. nr. 115.

172. Stukken betreffende de te nemen maatregelen en mogelijk-
heden, alsmede voorlichting aan G.S. van N.Br. mbt. de
vervuiling van de rivier de Donge en haar zijtakken,
1960-1968.

+RioIeringsplannen/zuiveringsplannen. (alfabetisch gerangschikt)

173-174. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Alphen en Riel,
1950-1970.
N.B. zie ook inv.nr. 120.

173. 1950-1970.
174. Bijlagen bij inv.nr. 173., 1953-1965.

225. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Baarle-Nassau,
1951.

175. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente

Dongen,
1951-1970.
N.B. zie ook inv. nr. 121.

176. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Geertruidenberg,
1951-1962.
N.B. zie -ok inv. nr. 121.

177. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Gilze-Rijen,
1951-1970.
N.B. zie ook inv.nr. 121.

177. 1951-1970.
177A. Bijlagen bij inv.nr. 177., 1953-1969.

178. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Goirle,
1951.

179. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
's-Gravenmoer,
1951,1963-1964.
N.B. zie ook inv.nr. 122.

180. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente

Kaatsheuvel,
1951-1967.
N.B. zie ook inv. nr. 123.

181. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente

Loon op Zand,
1951-1967.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

2 omslagen

1 omslag

1 pak

2 pakken

1 omslag

1 omslag
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182-183. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Oosterhout,
1951-1970.
N.B. zie ook inv. nr. 124.

182. 1951-1970.
183. Bijlagen bij inv.nr. 182.,1953-1967. (lpak)

184-185. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Raamsdonk,
1951-1970.
N.B. zie ook inv.nrs. 125-127.

186. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Sprang-Capelle,
1951-1961.
N.B. zie ook inv.nr. 128.

187. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Tilburg,
1951-1963.
N.B. zie ook inv.nr. 129.

188. Stukken betreffende het rioleringsplan voor de gemeente
Waspik,
1951-1961.

+Zuiveringsinstallaties, voorbezinkinrichtingen, vloeivelden en
rioolgemalen.

189. Dossier inzake de voorbereiding tot de aanleg van de niet
gerealiseerde vloeivelden op de Loonse heide te Loon op
Zand,
1951-1955.
N.B. zie ook inv. nr. 130.

190-192. Dossier inzake de voorbereiding van de niet gerealiseerde
voorbezinkinrichting in "'t Blik" te Oosterhout tbv. de
gemeenten Dongen, Gilze-Rijen en Oosterhout,
1952-1971.
N.B. zie ook inv.nrs. 131-133.

190. 1952-1968.
191. Aansprakelijkheidsstelling door Frans van de Assem bv

te Dongen i.v.m. schade ontstaan door terreinmetingen,
' 1952-1954,1969.

192. Subsidiëring van het project, 1952-1966,1973.

Dossier inzake de voorbereiding van de bouw van een niet ge-
realiseerd rioolgemaal in de gemeente Kaatsheuvel,
1959-1960.
Dossier inzake de voorbereiding tot de realisering van een
zuiveringsinstallatie te Kaatsheuvel,
1955-1968.
N.B. zie ook inv.nr. 138. Dit plan is niet in uitvoering

genomen. Later is door het Hoogheemraadschap West-
Brabant een nieuw plan ontwikkeld.

194. 1955-1968..
195. 1959-1961,1968.
196. Bijlagen bij inv.nrs. 194 en 195, 1961-1966.

223. Dossier inzake onderzoek naar de mogelijkheid tot de bouw van
een zuiveringsinstallatie voor Tilburg in de zgn. "Witsie",
1962-1965.

193.

194-196,

1 omslag,
1 pak

I omslag,
1 pak

1 omslag

1 pak

1 omslag

1 omslag

3 omslagen

1 omslag

3 pakken

1 omslag
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197-200, Stukken betreffende de proefinstallatie te Rijen,
1962-1968. 3 omslagen
N.B. zie ook inv,nrs. 134-137. 3 pakken

197. Voorbereiding op de bouw, 1962-1965.
198. De bouw en de exploitatie, 1964-1967.(1 pak)
199. Resultaten c.q. conclusies uit de proefnemingen,

1966-1968. (1 pak)
199A. Analyseresultaten, 1965.
199B. Analyseresultaten, 1966. (1 pak)
200. Demontage van de installatie en het beschikbaar

stellen ervan aan de gemeente Breda, 1967-1968.

-. Stukken betreffende de bouw en exploitatie van een
zuiveringsinstallatie in de gemeente Alphen en Riel,
1964-heden.
Raadpleeg hiervoor het archief van het Hoogheemraadschap
West-Brabant.

-. Stukken betreffende de bouw en exploitatie van een zuiver-
ingsinstallatie in de gemeente Gilze-Rijen,
1969-heden.
Raadpleeg hiervoor het archief van het Hoogheemraadschap

West-Brabant.

+Persleidingen

201-206. Dossier inzake de voorbereiding van de aanleg van een niet
gerealiseerde transportleiding voor afvalwater voor de kernen
Gilze-Rijen,Dongen en Oosterhout naar de Amer,
1951-1962. -. • ^ omslagen,
N.B. zie ook inv.nrs. 139-140. 2 pakken

201. Voorbereiding van het gedeelte van Oosterhout naar
de Amer, 1951-1962. (1 pak)

202. Voorbereiding gedeelte van Gilze-Rijen naar de
Oosterhoutsebaan te Dongen, 1952-1959. (lpak)

203. Voorbereiding gedeelte van het rioolgemaal aan de
Lage Ham te Dongen, naar de Oosterhoutsebaan te
Dongen, 1953-1957.

204. Voorbereiding gedeelte van de Oosterhoutsebaan te
Dongen naar Oosterhout, 1955-1959.

205. Stukken betreffende het onderzoek van de mogelijkheid
tot aansluiting van de gemeenten Gilze-Rijen, Dongen,
en Oosterhout op de bestaande persleiding van Breda
naar de Amer, 1962.
N.B. hriebij verviel dus het gedeelte Oosterhout-Amer.

206. Stukken betreffende het onderzoek van de mogelijkheid
tot het aanleggen van een transportleiding naar de
Westerschelde t.o.v. die naar de Amer, 1962.

220. Stukken betreffende aangroeiïngen in buizen en richtlijnen
voor de kostenverdeling van transportleidingen tussen ge-
meenten en een zuiveringsschap,
1955-1965. ' omslag

+Hinderwet-en lozingsvergunningen

207-208. Stukken betreffende de advisering van en aan het RiZa,
RWS, de Gemeenten en het waterschap De Donge inzake
hinderwet- en lozingsvergunningaanvragen van diverse
bedrijven en instellingen en vervuiling/lozingen in sloten.
1955-1970. 2 pakken

, N.B, zie ook inv. nrs. 142-144.

207. Gemeenten A t/m D, 1955-1970.
208. Gemeenten G t/m T, 1955-1970.



* 217a. St. betreffende het bestemmingsplan rioolwaterzuivering Alphen
en Riel, 1957-1970

** 226 en 227 St. betreffende de ontwerp-structuurschets Stadsgewest Tilburg,
1969
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210

211

212

Stukken betreffende algemene voorwaarden en richtlijnen
voor de lozing van afvalwater afkomstig van leerlooiierijen
op waterleidingen en gemeentelijke rioolstelsels en de
richtlijnen inzake het regelmatig ruimen van bezinkputten van
leerlooierijen,
1957-1965.
N.B. zie ook inv.nr. 145.

Stukken betreffende algemene voorwaarden/eisen te stellen
aan de effluenten van biologische RWZI's en de norm van het
RiZa voor de vervuilingsgraad van het afvalwater afkomstig
van vetvangers van slachthuizen,
1963,1966-1968.

Stukken betreffende algemene voorwaarden voor hinderwet-
vergunningen,
1965.
N.B. zie ook inv.nr. 146.

Model-vergunning voor de aansluiting van gemeentelijke
rioleringen op RWZI's,
(c.1968)

/ +Bestemmingsplannen

>fc 217. Dossier inzake het bestemmingsplan Dongen,
"*" 1_957-1964.

+Watergangen,waterbeheersing,waterhuishouding en waterstaat-

kundige werken

213. Tekening van de in-en uitlaatduiker in het Wilhelmina-
kanaal bij km. 3.595,
1949.

221. Stukken betreffende afvoermetingen in het gebied van het
zuiver ing s s chap,
1951,1962-1963,1966-1968.

214. Stukken betreffende de functie van de Akkerlei als water-
leiding voor de aangrenzende cultuurgronden,
1952-1953.

215. Stukken betreffende de classificatie van de waterlopen in
het stroomgebied van de Donge,
1955-1962.

-. Stukken betreffende het watervrijmakingsplan Oude-Maasje
en Dongegebied,
1963-heden.
Raadpleeg hiervoor het archief van het Hoogheemraadschap
West-Brabant.

-. Zie voor stukken betreffende vervuiling van sloten inv.nrs.
207-208.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 stuk

1 omslag

1 stuk

1 omslag

1 omslag

1 omslag
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LIJST VAN VERNIETIGBARE STUKKEN

Voorstel tot vernietiging van de hieronder vermelde stukken var. de Administratieve
dienst.

assificatie-
nummer

.07.1

.07.12

.07.2

.07.23

.07.25

.07.352

)7.352.1

omschrijving periode
' dossier

Stukken betreffende het alg.
waterschapsreglement voor
Noord-Brabant.

Stukken betreffende de alge-
hele herziening van het prov,
reglement op de waterleiding'
en in Noord-Brabant.

Provinciale verordening
regeling ontgrondig van
terreinen en bodem van
wateren in Noord-Brabant.

Concept-wijzigingen op het
bijzonder reglement.

Diverse voor kennisgeving
aangenomen structuur en
bestemmingsplannen.

Beroep op fabrikantenver, te
j Gilze en Dongen om medewerk-
ing te verlenen bij de taak-
uitoefening v.h. waterschap.

Missive van G.S.van N.Br.
met mededeling dat KB van 19 ,
mei 1945 mbt. art. 13 van de i
| waterstaatswet 1900 is inge- '
trokken. |

Jaarverslagen andere in- ;
stellingen. I

Begrotingen, rekeningen, en j
, afrekeningen van de techno- j
logische dienst voor de water
schappen Het stroomgebied van
de Dommel, Het stroomgebied j
van de Aa, en het waterschap
Zuiveringsschap De Donge.

Stukken betreffende de op-
richting van de Ned. Ver-
eniging voor afvalwater-
techniek.

Stukken betreffende samen-
werking in het algemeen.

Circulaire G.S. van N.Br.
mbt. de toepassing belemmer-
ingswet landsverdediging.

Statistieken der waterschaps-
financiën.

Voorschriften van G.S. van

N.Br. mbt. de inrichting

van rekeningen en begroting-

en.

1959-1964.

1963-1965.

1951.

1950-1959.

1966-1970.

1951.

+957-1970.

1955-1970.

1958.

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst.

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 2 , G

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

1969-1970.

1951.

1951-1970.

1951-1965

Par.

Par.

Par.

Par.

3

1

2

3

, 44

, III

, D

, 15
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administratieve dienst

assificatie-
nunnner

.07.352.11

.07.352.18

.07.352.621

.07.352.626

.07.352.633

.07.352.651

.07.352.71/

•07.353

omschrijving Periode
' dossier

! „

Circulaires houdende mede-
deling dat de begrotingen en
rekeningen ter inzage liggen.

Bijlagen bij de jaarrekening-
en over de dienstjaren 1950-
19*70 voor zover dit betrof:
het grootboek (tenzij er geen
verzamelstaten aanwezig waren
Staten van ontvangen water-
j schapslasten (indien aanwezig
Staten van ingehouden loon-
belasting, AOW, AWW, Premie-
spaarregeling, en pensioenbij -
dragen. Bewijsstukken van
inkomsten, bewijsstukken van
uitgaven, Bewijsstukken van
inkomsten kapitaalsdienst,
bewijsstukken van uitgaven
van uitgaven kapitaalsdienst
(m.u.v. de stukken mbt. de
uitvoering van openbare werk
en,gebouwen, en op eigen-
dommen) . Dag- en kasboek van
de penningmeester, Lijsten vap
afgegeven bevelschriften, en
de concepten van de rekeningen

Stukken betr. algemene in-
formatie mbt. de belegging
van waterschapsgelden

Agenda's en notulen van de
jaarlijkse alg. aandeel-
houdersvergaderingen van de
Ned. Waterschapsbank nv.

Betalingsopdrachten aan de
nv. Bank voor Ned. Gemeenten.

Stukken betr. de rekening-
courantovereenkomsten met de
nv. bank voor Ned. Gemeenten
en de Ned. Waterschapsbank,
alsmede de saldibiljetten var
de Ned. Waterschapsbank.

Vervallen afschrijvingskaartejn

Stortingskaarten Postchêque
en girodienst mbt. de water*
schapslasten 1966-1970.

Dossier inzake de controle "
door het centraal bureau vooi
verificatie en financiële
adviezen der VNG van kas en
boeken van de penningmeester

Circulaires mbt. het aangaan

van geldleningen; en aan-^

biedingen waarop niet is in-

1950-1970.

1950-1970.

1953-1955.

1964-1970.

1951-1954

195K1971 .

1965-1970.

1966-1970.

1950-1971.

1950-1968.

paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst.

Par. 3 , 16

Par. 3 , 17

Par. 3 , 20

Par. 2 , G

Par. 3 , 23

Par. 3 , 44

Par. 3 , 12

Par. 3 , 23

Par. 3 , 44

Par,, 3 , 26
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administratieve dienst

assificatie

nummer

.07.353.1

.07.353.2

.07.353.22

07.353.23

.07.353.24

.07.353.25

.07.353.3

.07.354.31

.07.51

omschrijving

Stukken betreffende de be-
stelling van stoffering en
kantoormeubilair.

Adreswijzigingen, en wijzig-
ingen telefoonaansluitingen

Stukken betreffende de be-
stelling van drukwerk en
boeken.

Contributieregeling aansluit-
ing archief bij afd. registra
tuur van de Unie van water-
schapsbonden.

Herzieningen op de Uniecode
voor ordening der waterschaps
archieven.

Stukken betr. de aanwijzing ~
van een provinciaal inspecteu
en uitnodiging voor voor-
lichtingsdag archiefverzorg-
ing en vernietigingslijst
waterschappen.

Stukken betr. abonnementen
op tijdschriften, en lidmaat-
schappen diverse instelling-
en.

Jaarlijkse opgaven van het
aantal verzonden dienststuk-
ken,alsmede beschikking Min.
van Verkeer en Waterstaat
mbt. de verzending van dienst
stukken via een frankeer-
machine.

Stukken betr. de telefoon-
aansluiting kantoor technisct
dienst, en naamsvermelding
in de telefoongids.

Stukken betreffende excursies
en studiedagen.

Stukken met verzoeken aan de
gemeentebodes tot het aan^
p1akken van pub1ikat i e s.

Circulaire mbt. de instelling
van een controle-dienst voor
bemalingsinstallaties.

Oproepen tot het bijwonen
der Hoofdbestuursvergader-
ingen.

Berichten van verhindering
tot het bijwonen der Hoofd-
bestuursvergaderingen.

-

e

Periode
dossier

1951-1954.

1952-1970.

195W1968.

1953-^1954.

1954,1970.

1954-1960.

1952-1971

1959-1964.

1951,1954,1971.

1952,1958-1962,
1969.

1957-1963.

1952.

1951-.1965.

1951-1970.

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

Par

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

. 2

2 ,

2 ,

3 ,

3 ,

2 ,

2 ,

2 ,

2 ,

2 ,

2 ,

1 ,

3 ,

3 ,

C

A

44

44

H,C

A

D

A,C,

H

E

III

32

32
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•.administratieve dienst

Classificatie

nummer

.07.516

•

.07.52

.07.57

.07.58

.07.76

.07.813

.08.17

.08.172

.08.352

.08.353

"^8.392
' •

omschrijving Periode
dossier

Presentielijsten v.d. vergader- 1951-^1970.
ingen van het Hoofdbestuur.

Bekendmakingen inzake de te
houden Hoofdbes tuur svergader--

ingen.

Stukken betreffende betaling
van reis-en verblijfkosten
aan mr.dr. F.Vonk de Both
voor het bijwonen van de
Hoofdbestuursvergaderingen

Berichten van verhindering
tot het bijwonen der
Dagelijksbestuursvergaderingei

Presentielijsten der
Dagelijksbestuursvergaderingei

Stukken betreffende de Unie
van Waterschapsbonden, w.o. ;
contributie,lidmaatschap ed.

Algemene informatie inzake
de commissie afvalwater^
zuiveringsdeskundigen van^de ;
Kamers v. Koophandel ...ee£. !

Verordening voor heffing van |

1960-1970.

1951.

1950-1970.

1950-1970.
L.

- 1952-1970.

1957.

1950-1955.

straatbelasting in de gemeente
Lith, en ontwerp wegen-
reglement.

Verstrekte inlichtingen tbv.
jaarverslagen, Prov. almanak
en waterschapsstatistieken.

Verstrekte inlichtingen van
eenvoudige aard.

Stukken betreffende het
provinciaal waterschaps-
ambtenarenreglement.

Circulaires ambtenarenorg.
en G.S.v.N.Br. mbt. wijziging
en in de rechtstoestand
en salarisverordeningen.

Circulaires mbt. verlofver-
lening op feest- en gedenk-
dagen.

Circulaires mbt. de invoering
van de 5 daagse werkweek, en
arbeids tij dverkorting.

Circulaires G.S.v.N.Br. mbt.
lidmaatschappen van verboden
verenigingen.

1950.1968.

1954-1968.

1957-1969.

1952-1969.

1950-1960.

196K1970.

1952-1953.

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

Par.

Par.

Par.

•Do-r

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

3 ,

3 ,

2 ,

3 ,

3 ,

2 ,

3 ,

3 ,

3 ,
2 ,

2 ,

3 ,

1 ,

3 ,

1 ,

1 ,

32

32

E

32

32

A

44

44

3
C

C

44

III

40

III

III
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administratieve dienst

classificatie
nummer

omschrijving Periode
dossier

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

.08.741

.08.741.1

.08.741.5

.08.741.513

.08.741.8

.08.742.2

•,.08.742.3

.08.742.5

.08.742.8

.08.742.9

.08.743.1

.08.743.5

.08.743.6

.08.75

(Algemene correspondentie mbt.;
de bezoldiging van water- j
schapsambtenaren. |

Bezoldigingsverordening 1967
met aanvullingen van het
waterschap de Aa.

Stukken betreffende korting
op de bezoldiging wegens het
genot van een ambts-of dienst-
woning .

Circulaires Min. van BiZa mbt
|wijziging toeslagregeling
ploegen- en onregelmatige
dienst.

Loonopgaven werknemers voor dr
belastingen, en loonstaten
werknemers.

Stukken betreffende reis-en
Iverblij fkosten inclusief de
declaraties.

Circulaires G.S.v.N.Br. mbt.
kindertoelageregeling over- !
heidspersoneel. j

Circulaires min. BiZa mbt. dej
vergoeding voor het gebruik |
eigen motorrijtuigen voor de j
dienst.

Stukken betreffende de interior
regeling ziektekosten
ambtenaren, en de inter-
provinciale ziektekosten-
regeling. (IZR)

Circulaires G.S.v.N.Br. mbt.
regeling vakantietoelagen.

Circulaire regeling toekenning
pensiontoelage jeugdig rijks-
personeel.

Stukken betr. pensioenen,
zoals: circulaires, zegel-
bladen, afrekeningen, en
mutaties in het bestand.

Circulaires mbt. uitvoering
van diverse sociale ver-^
zekeringen.

Circulaires Min. van Biza en
G.S.v.N.Br. mbt. kraamgeld-
uitkeringen.

Circulaire min. van BiZa mbt.
uitkering bij overlijden.

1950-1964.

1970

1956^1959.

1966.

1951 -.1970.

1951-1970.

1962-1970.

1965- 1966,

1951-1970.

1951-1970.

1954.

1951-1971.

195WI970.

1957,1966.

1956.

Par. 3 , 42

Par. 3 , 44

Par. 3 , 43

Par. 1 , III

Par. 3 , 41,42

Par. 3 , 44

Par. 1 , III

Par. 1 , III

Par. 3 , 37

Par. 1 , III

Par. 1 , III

Par. 3 , 42
1 , III

Par.. 1 , III

Par. 1 , III

Par. 1 , III
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administratieve dienst

(. ssificatie
nummer

omschrijving Periode
dossier

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

.08.836.8

.08.86

.08.97

-1.2

-1.311

-1 .312

1.311

Stukken betreffende de premie-,
spaarregeling voor waterschaps-
ambtenaren. |

Stukken betr. opleidingen en
cursussen algemeen.

Circulaires inzake toekenning
gratificaties bij ambtsjubile

Diverse circulaires mbt. de
uitvoer i.ng van openbare werk-
en.

Opgaven van opgeheven leder/
j en schoenenfabrieken van
!gegevens voor de berekening
• van de aanslag waterschaps-
'lasten.

Aanschrijvingen van diverse
bedrijven om de vragenlijsten
waterschapslasten in te sturen
alsmede modellen vragenlijst.j

i
Verzoeken van gemeenten tot j
vaststelling van een correctie
factor i.v.m. aanslag water- !
schapslasten. ;

Verzoeken van bedrijven tot j
vaststelling van een correctie
factor i.v.m. aanslag water- j
schapslasten.

Overzichten per gemeente van
de voor diverse bedrijven
vastgestelde correctiefactor
waterschapslasten.

Opgaven aan diverse bedrijven,
van het voor hun bedrijf
vastgestelde dag-volume
afvalwater tbv. berekening
aanslag waterschapslasten.

Stukken betr. wijziging van
de voor diverse bedrijven
vastgestelde correctie-
factoren waterschapslasten.

Opgaven van bedrijven van de
door hun per kwartaal ge^ •
loosde hoeveelheid afvalwater
ivm. aanslag waterschapslaste:

Verzoeken om kosteloze raad-
pleging van de kadastrale
boekhouding.

1958^19701-

1958.

1955-1965.

1951-1970.

1958.1969.

1959-1970.

1959-1970.

1960-1970.

1962-1963,1968

1962-1970.

1962-1970.

1963-1968.

1965T-1969,

Par. 3 , 43

Par. 1 , III

Par. 1 , III

Par. 1 , III

3 , 44

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48

Par. 3 , 48
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administratieve dienst

Classificatie

nummer

_ i - — —

-1.313

omschrijving

-1.314

-1.318

-1.710.3

-1.710.31

aanvulling

Kohieren waterschapslasten

j bedrijven.

Bekendmakingen dat lijsten
ter inzage liggen van bedrijven
die zijn aangeslagen met een
dagvolume van meer dan 1 00m->

Boekhoudkundige controles
diverse bedrijven mbt. de
gegevens door hun verstrekt
tbv. de berekening aanslag
waterschapslasten.

Bezwaarschriften diverse be-
drijven tegen aanslag
waterschapslasten.

Stukken betr. tarieven be-
tekeningskosten dwangbevelen

Dwangbevelen aanslagen water'
schapslasten

Overzichten van niet inge-
zonden aangiftebiljetten, en
verzoeken om restitutie •
waterschapslasten. ;

Dwangbevelen toegezonden aan i
de gerechtsdeurwaarder ter
invordering.

Diverse klachten inzake ver-
ontreiniging van oppervlakte-
wateren.

Uitnodiging van waterschap
de Noordsluis te Brielle
tot een gesprek mbt. de
afvalwaterzuiveringsproblema-[

tiek.

Stukken betreffende de proef-
installatie in Rijen, w.o.
leveranties niet doorgegaan,
telefoonaansluiting, be-
waking ed.

Rapport "kwaliteit oppervlakt
water waterschap De Dommel
1962-1969."

Rapport "kwaliteit oppervlakt
water waterschap de Aa 1958-
1969".

Stukken betreffende de olie-
persleiding Rotterdam-
Ruhrgebied,

eriode
Dssier

1959-1970.

1959-^1970.

1961-1963.

1960-1970.

1960-1963.

1960-1970.

1960-1970.

.1962vl971.

1961,1964-1965

1953.

1962-1968.

1970.

1970.

1955-1958.

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par.

Par

Par

3,

3 ,

3 ,

3 ,

3

3

3

3

3

2

3

3

3

. 3

48

48

48

48

48

. 48

, 49

, 48

, 44

, H

, 44

, 44

, 44

, 44



-28-

LIJST VAN VERNIETIGBARE STUKKEN

.'*• orstel tot vernietiging van de hieronder vermelde stukken van de Technische dienst

C_^ssificatie
nummer

omschrijving Periode
dossier

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

.0

.07.12

.07.15

.07.23

.07.353.1

O7T3S3.2 t
.07.353.222

.07.353.23

•07.353.25

jStukken betreffende het algem. 1959-1964.
j waterschapsreglement voor j
Noord-Brabant. j

Provinciaal reglement op de 1967.
watergangen

Tekening betr. uitbreidings- (c. 1951)
plan gemeente Geertruidenberg

Stukken betreffende het uit- 1954,1957.
breidingsplan voor de gem.
Loon op Zand.

Stukken betr. de partiële 1954,1957,
herziening uitbreidingsplan 1960-^1961.
]in hoofdzaak van de gemeente i
•Gilze-Rijen.

Stukken betreffende uit- 1957-1967.
breidingsplannen in hoofdzaak
en verlenging Havenweg en
industrieterrein aan de j
Oude haven en structuurplan j
alles mbt. gem.Oosterhout. j

Stukken betr. een uitbreid- ! 1962.
ingsplan in de gemeente !
Made en Drimmelen. i

Stukken betreffende het streef- 1969-1970,
plan natuurschoon en recreatie
in Noord-Brabant. •

Situatietekening van de ge-
bieden van de waterschappen
de Beneden-Donge, het Zuider-
afwateringskanaal, De polders
ten zuiden van de Amer, de ,
Noordbarbantsche Biesbosch, en
het land van Altena.

Legitimatiebewijzen van de
technologische dienst van de
waterschappen de Dommel, de
Aa en Zuiveringsschap De Dong

Stukken betreffende de aan-
scha* van kantoormeubilair,
en stoffering,

Kantoorinventarislij sten,

Verzoeken om/ bestelling van
boekwerken, en documentatie.

Stukken betreffende abonnemen
ten op tijdschriften, en lid-
maatschap van de Water
pollution control federation

S*ukken betr. het maken van
telefoonaansluitingen tbv.
kantoorpand, kosten van de

z-j

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

1959.

1951-1954

1952,1957,1967

1955-1969.

1952J970.

1953-1959.

Par. 3 , 44

Par. 2 , A

Par. 2 , D

Par. 2 , A,C

Par. 2 , A

Par. 2 , A
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technische dienst

»__assif icatie
nummer

omschrijving Periode
dossier

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

.07.353.2

.07.76

.08.353'

.08.742.5/

.08.743.5

-1.2

-1.22

-1.3
(verwezen bij
.07.76)

-1.31

-1.7

-1.710.1

telefoongesprekken, wijziging;
netnummers, en bestelli.ng |
van telefoongidsen. j

Stukken betreffende de be-
stelling van kantoorbenodigd-
heden.

zie hiervoor -1.3

Circulaires mbt. de invoer-
ing van de 5 daagse werkweek.

Stukken betreffende de intern
provinciale ziektekosten-
regeling (IZR), en aansluiting
jbij de bedrijfsvereniging
jvoor ziektegeldverzekering,
kinderbijslagverzekering,
en wachtgeld-en werkloosheids-
verzekering.

Informatie van diverse be-
drijven en instellingen buit-
en het waterschapsgebied over
zuiveringstechnische werken
die bij hen in beheer zijn.

Bedrijfsinformatie mbt.
Panagro te Warmond.

Omslagregeling waterschap
Het stroomgebied van de Aa,
en de Regge; Bijzonder regiem
ent waterschap het stroomgebied
an de Dommel; Verordening
straat-en rioolbelasting van
gem. Gilze-Rijen; Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren;
KB verfijning alg. uitkering
riolering.

Verstrekte inlichtingen aan
diverse instanties mbt. de
omslagregeling, en al wat
daarmee samenhangt.

Circulaire Min.v.Verkeer en
waterstaat mbt. subsidiëring
ko s t en wa t erhui shoud ing.

Verzoek aan RWS om inlicht-
ingen mbt. min. en max af-
voer van de Bergse Maas

Stukken betreffende grond-
watervoorziening in het
algemeen.

Interim-rapport van de werk-
groep afvloeiingsfactoren van
RWS inz. onderzoek afvloei-
ingsfactoren in het hellende

z.o.z.

1952-1964.

1961.

1952,1967-1970

1951-1968.

1960.

1959-1970.

1963-1970.

1969.

1954.

1963.

1964,1967-1969

Par. 2 , A

Par. 1 , III

Par. 3 , 37

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 48
2 , C

Par. 1 , III
3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 2 , G
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technische dienst

Classificatie

nummer

-1.710.3

. -1.710.31

-1.711.1

omschrijving

vlak van Nederland met de i
toegezonden ontbrekende bij- |
lagen. !

Rapport "Kunstmatige belucht-
ing van het water in de
overijsselsche Vecht"

Brochure RiZa "gezondheids-
zorg voor de Ned. oppervlakte
wateren."

Documentatiemateriaal/infor-
matie/offertes waarop niet is
ingegaan ed, betr. materialen
tbv.de te bouwen biologische
zuivering te Kaatsheuvel.

I

Werkstaten Dhr. J.Vissers en
W.Blommaart van april I960
t/m juli 1961 i.v.m. uitgel
voerde werkzaamheden mbt.
zuiveringstechnische aange-
legenheden.

Offertes/documentaie mbt. de j
.evering van materialen tbv. ;
de proefinstallatie te Rijen ;
waarop niet is ingegaan,
alsmede offertes met op-
drachten tot levering van
diverse benodigdheden zoals b
plakband,zoutzuur ed. tbv. de
proefinstallatie.

Verstrekte inlichtingen aan
derden mbt. de zuivering van
afvalwater.

Stukken betreffende de
triciteitsvoorziening, be-
waking, en telefoonaan-
sluiting van de proefin-
stallatie te Rijen.

Verzoek GS van N.Br. om mede-
werking te verlenen aan het
technisch adviesbureau
Bongaers en Kuyper mbt. het
afvalwaterprobleem; afschrif-
ten van voorwaarden gesteld
door andere waterschappen voo
de aansluiting van Gem.
rioolstelsels op RWZI's
Verzoek aan RWS om informatie
mbt. het toekomstige ver-
binding tussen het Oude Maas
je en De Donge (kanaal is er
niet gekomen.)

Periode
dossier

Paragraaf en nummer van
de vernietigingslijst

1966.

1967.

1959-1960.

1960-1961

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 2 , A
3 , 44

Par. 3 , 47

1962-1965. Par. 2 , A
3 , 44

1962-1967.

1963-1967.

1967-1969.

1954-1955.

2 . CPar. 2 ,

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44

Par. 3 , 44




