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WATERSCHAP  VIERLINGHPOLDERS 

 
INLEIDING 
 
Ontstaan 

 
Bij besluit van 9 december 1980 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een werkgroep in 
ter voorbereiding van de concentratie van waterschappen in – zoals dat beschreven stond in de nota 
waterschapsbestel in Noord-Brabant – het zogeheten gebied XII. Vanuit de provincie was ingestoken 
op de concentratie in grotere waterschappen, omdat: 
a) een groter waterschap kan beschikken over een breed financieel draagvlak; dat biedt de 
mogelijkheid van een betere belangenbehartiging en een meer doelmatige taakvervulling; 
b) bij een groter waterschap minder toezicht en begeleiding van hogerhand nodig is, omdat een 
dergelijk waterschap de nodige bestuurskracht zal bezitten en zich van deskundige administratieve 
en technische bijstand kan voorzien; een gekwalificeerd technisch en administratief apparaat leidt 
tot verbetering van de kwaliteit van de taakuitoefening; 
c) doelmatige uitoefening van de waterstaatszorg, waarbij rekening gehouden moet worden met 
andere dan waterstaatsbelangen, om grote(re) beheerseenheden vraagt; 
d) een aantal nieuwe wetten (o.a. de grondwaterwet, wet op de waterhuishouding) belangrijke eisen 
stellen aan degene, die met de waterstaatszorg is belast; 
e) bij een groot waterschap de kosten breder, meer gelijkmatig, over het gebied zullen kunnen 
worden verdeeld; hierdoor kunnen grote pieken in de omslagen worden vermeden. 
De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschappen en de provincie, kwam in 
totaal 5 keer bijeen. Uit de eindrapportage kwam geen eensluidend voorstel naar voren, maar de 
provincie besloot vervolgens, dat de waterschappen boven de Vliet samengevoegd moesten worden 
tot één waterschap. Dit betrof dan de waterschappen De Striene, De Volkerakpolders, Willemspolder 
en De Oude Prinslandse Polder. Concentratie tot één waterschap diende vervolgens ook te gebeuren 
bij de negen waterschappen onder de Vliet (de Graaf Hendrikpolder, de Heense Polder, de Polders 
van Halsteren, de Polders van Nieuw-Vosmeer, de Prins Hendrikpolder, Westland, de Gewijzigde 
Cruijslandspolders, de Ligne en de Wouwse Gronden). 
Gedeputeerde Staten stelden 3 mei 1983 een werkgroep in, bestaande uit de voorzitters van De 
Striene, De Oude Prinslandse Polder, De Volkerakpolders en de Willemspolder en twee provinciale 
vertegenwoordigers. De werkgroep had als taak ontwerp-voorstellen voor te bereiden voor 
samenvoeging van de vier waterschappen en bood na acht vergaderingen op 27 september 1984 
haar rapport aan Gedeputeerde Staten aan. In het rapport werd aandacht besteed aan de begrenzing 
van het nieuw te vormen waterschap, de naam en vestigingsplaats, het bestuur, de ambtenaren, de 



lastenregeling, de regeling bezittingen en schulden, het financieel aspect en de overgangsbepalingen 
1). Vervolgens werd er een traject ingezet om daadwerkelijk te komen tot een fusie van de vier 
waterschappen. Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten 12 december 1986 tot de opheffing 
van de vier bovengenoemde waterschappen en tot oprichting van het nieuwe waterschap 
Vierlinghpolders 2). Gedeputeerde Staten besloten op 19 mei 1987, dat het nieuwe waterschap per 1 
januari 1988 in werking zou treden 3). 
 
Het waterschap Vierlinghpolders, dat was gelegen in de gemeenten Dinteloord & Prinsenland, 
Fijnaart & Heijningen, Hoeven, Klundert, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, Standdaarbuiten, 
Willemstad en Zevenbergen, was ca. 14.500 ha. groot. Het waterschap had tot doel de bevordering 
van een goede waterbeheersing in het gebied. Om dat doel te bereiken, had het waterschap als taak: 
a) het beheren en onderhouden van waterstaatswerken, die tot dan toe werden beheerd en 
onderhouden door de opgeheven waterschappen, zolang en voor zover het beheer en onderhoud 
van die werken niet aan anderen waren opgedragen; 
b) het beheren en onderhouden van waterstaatswerken, die door het waterschap in beheer en 
onderhoud werden verkregen; 
c) het beheren van de niet bij het waterschap in onderhoud zijnde watergangen; 
d) het tot stand brengen van waterstaatswerken en het beheren en onderhouden daarvan, voor 
zover het beheer en onderhoud niet aan anderen werd opgedragen; 
e) het verrichten van hetgeen overigens bevorderlijk kon zijn voor het verwezenlijken van het doel. 
 
In 1991 kwam ook het gebied van het Industrie- en Havenschap Moerdijk te Klundert onder de 
werkingssfeer van o.a. het waterschap Vierlinghpolders en omvatte het waterschap ca. 19.000 ha. 4). 
 
 
Wapen en naamgeving 

"Golvend doorsneden : I in goud een jachthoorn van azuur, gesnoerd en geopend van keel, beslagen 
van zilver; II gedeeld : a in sinopel drie maliën van zilver; b in zilver drie schuinkruisjes van keel; in een 
ingedreven afgesneden punt van keel een vijfbladige bloem van goud. Het schild gedekt met een 
gouden kroon van drie bladeren en twee parels." 

De jachthoorn in het wapen is het wapen van Oranje, en is opgenomen als symbool voor de 
verbondenheid van het huis Oranje-Nassau met de streek rond Dinteloord.  

De onderste twee kwartieren met de maliën en de schuinkruisjes zijn ontleend aan het oude wapen 
van waterschap de Striene. Als extra toevoeging werd een bloem opgenomen in een punt. Deze 
bloem is afkomstig uit het wapen van de familie Vierlingh.  

Aanvankelijk had men het idee om aan het nieuwe waterschap de naam Brabantse Delta (!) te geven, 
maar men vond, dat die naam de “lading niet dekte”. Uiteindelijk werd gekozen voor de naam 
Vierlinghpolders, niet alleen omdat er vier fusiepartners waren!  
Andries Vierlingh (1507-1579) was een Nederlands waterbouwkundige en vervulde een belangrijke 
rol bij de bedijking van het gebied. Andries Vierlingh was één van de eerste waterbouwkundigen die 
zijn werkzaamheden met bestuurlijke activiteiten combineerde, waarmee hij met technische kennis 
en bestuurlijke invloed ordening aanbracht in het beheer van het binnendijkse land en daarmee de 
basis legde voor een doelmatig beheer van het binnenwater in Nederland. 
Hij werd in 1537 door de René van Chalon, Prins van Oranje en heer van Breda, benoemd tot 
rentmeester van Steenbergen.  Dat bleef hij tot 1567, terwijl hij daarnaast in 1552 werd benoemd tot 
dijkgraaf van de Graaf Hendrikpolder. Voorts is hij schepen van Breda geweest. Hij ijverde 
voortdurend voor het belang van goede dijken en was als dijkgraaf betrokken bij een groot aantal 



inpolderingen. 
Kort voor zijn dood schreef hij het “Tractaet van Dyckagie”, waarin hij een technische verhandeling 
gaf over het construeren van dijken. Dit geschrift wordt gezien als een waarschuwing tegen 
fundamentele fouten in het waterstaatkundig beheer en als een standaardwerk m.b.t. dat 
waterstaatkundig beheer, waaruit ook nu nog lessen zijn te trekken. Redenen genoeg om het 
waterschap naar hem en zijn familie te noemen! 

 
Opheffing 

Lang heeft het waterschap Vierlinghpolders niet bestaan. Reeds in december 1992 besloten 
Provinciale Staten van Noord-Brabant tot reorganisatie van het waterschapsbestel in Noord-Brabant , 
overeenkomstig het rapport van de Commissie Waterschapsbestel Noord-Brabant. De 
waterschappen De Ham en Vierlinghpolders fuseerden per 1 januari 1995 en vormden samen het 
nieuwe waterschap Land van Nassau. 

 
Inventarisatie archief 

Gedurende ca. 20 jaar werd er met enige regelmaat en door diverse personen gewerkt aan de 
inventarisatie van het archief van het waterschap Vierlinghpolders. Ondergetekende heeft de 
inventaris voltooid. Bij de vorming van het archief is gebruik gemaakt van de archiefcode van de Unie 
van Waterschappen. Deze code is dan ook gebruikt voor de inventarisatie. 
Overeenkomstig de geldende selectielijst is het archief geschoond. Na schoning bedraagt de omvang 
ca. 14,5 meter. Een toegang op de ontheffingen/vergunningen is als bijlage toegevoegd. Van een 
aantal dossiers is de openbaarheid beperkt t.b.v. de bescherming van persoonsgegevens. Dat is met 
name gebeurd bij de persoonsdossiers van personeels- en bestuursleden. 
Het archief van het waterschap Vierlinghpolders berust bij het Regionaal Archief West-Brabant. 

Oudenbosch, 23 februari 2015 
Theo Marcelis 

1)  Zie: archief Waterschap De Striene, inv. nr. 71. 
2)  Zie: archief Waterschap De Striene, inv. nr. 73. 
3)  Zie: archief Waterschap Vierlinghpolders, inv. nr. 57. 
4)  Zie: archief Waterschap Vierlinghpolders, inv. nr. 474. 

 
 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP  VIERLINGHPOLDERS, 1988-1994 
 
1.  ORGANISME (.35) 
  
299, 469.  Dossiers betreffende de Waterschapswet, 1991-1994.  2 dossiers 
 
299.  1991-1993 
469.  1994 
 
477.  Dossier betreffende de Algemene Wet Bestuursrecht, 1993-1994.  1 dossier 
 



470.  Stukken betreffende het algemeen waterschapsreglement voor Noord-Brabant, 1984 en 1988-
1994.  1 omslag 
 
298 en  471.  Dossiers betreffende de reorganisatie van het waterschapsbestel in Noord-Brabant, 
1991-1994.  2 dossiers 
 
298.  1991-1992 
471.  1993-1994 
  
705.  Verslag van A.J. Maris van zijn stage m.b.t. het waterschap Vierlinghpolders, 1994.  1 omslag 
 
 
1.01.  Ontstaan. Instandhouding. Opheffing  (.07.1) 
 
57, 474.  Dossiers betreffende het ontstaan en de reglementering, de instandhouding en de 
opheffing van het waterschap de Vierlinghpolders en betreffende  de ontpoldering van Moerdijk, 
1987-1994.  2 dossiers 
 
57.    1987-1990 
474.  1991-1994 
 
 
1.01.01.  Voorrechten. Vrijdommen. Kenmerken  (.07.13) 
 
58.  Dossier betreffende het wapen van het waterschap de Vierlinghpolders, 1988.  1 dossier 
 
 
1.01.02.  Grondgebied, werkingssfeer  (.07.15) 
 
359.  Dossier betreffende grondgebied en werkingssfeer, 1991-1994.  1 dossier 
 
 
1.02.  Betrekkingen tot andere publiekrechtelijke instellingen  (.07.2) 
 
686.  Stukken betreffende het Hoogheemraadschap West-Brabant, 1977-1989.  1 omslag 
 
59, 295 en 475.  Dossiers betreffende ruimtelijke ordening, 1988-1994.  3 dossiers 
 
59.    1988-1989 
295.  1990-1993 
475.  1993-1994 
 
629.  Dossier betreffende de herziening van streekplannen, 1990-1992.  1 dossier 
 
62, 478-479, 481-482 en 672.  Dossiers betreffende bestemmingsplannen, 1988-1994.  6 dossiers 
 
62.    Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zevenbergen, 1988. 
478.  Bestemmingsplannen Vrouwe Jacobsstraat en Fendertshof te Fijnaart, 1992. 
479.  Bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk  van de gemeenten Klundert en Zevenbergen,  
          1991-1994. 
481.  Herziening Bestemmingsplan “Blauwehoef 1977” van de gemeente Klundert, 1993. 
482.  Bestemmingsplannen Camping Bovensluis, Bedrijventerrein, Vesting Willemstad en  



          Kloosterblok te Willemstad, 1991-1993. 
672.  Bestemmingsplan “Oost III”, gemeente Fijnaart en Heijningen, 1991-1994. 
 
 
1.02.01.  Bestuursverhouding. Autonomie. Medebewind  (.07.21) 
 
360.  Dossier betreffende bestuursverhoudingen: leidraad Waterakkoord, decentralisatie-impuls, 
notitie “Convenanten”, Bestuur op Niveau 2, notitie integratie waterschapstaken, scheiding actief en 
passief waterkwaliteitsbeheer en reorganisatie binnenlands bestuur, 1991-1994.  1 dossier 
 
 
1.02.02.  Verzet tegen bestuurshandelingen (.07.224) 
 
485.  Dossier betreffende beroepszaken bij o.m. de ombudsman, 1993-1994.  1 dossier 
 
 
1.02.03.  Samenwerking. Overleg. Bijstand  (.07.23) 
 
5 – 7 en 419.  Dossiers betreffende het Integraal Beleidsplan Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch, 
1989-1994.  4 dossiers 
 
5.      Correspondentie en deelrapport A, 1991.  Ontbrak al bij overbrenging! 
6.      Deelrapporten B-J2, 1991.  Ontbrak al bij overbrenging! 
7.      Correspondentie en definitief rapport, 1991-1993.   Ontbrak al bij overbrenging! 
419.  Deelrapport G, "Veiligheid", met correspondentie, 1991-1994.   Ontbrak al bij overbrenging! 
 
8 en 420.  Dossiers betreffende het Bestuurlijk Overlegorgaan Haringvliet, Hollands Diep en 
Biesbosch, 1989-1994.  2 dossiers 
 
8.       1989-1991   Ontbrak al bij overbrenging! 
420.  1992-1994   Ontbrak al bij overbrenging! 
 
421.  Dossier betreffende bestuurlijk overleg Krammer - Volkerak, 1990-1994.  1 dossier 
 
79.  Dossier betreffende het beleidsplan Krammer - Volkerak, met de voortgangs- en 
evaluatierapportage, 1987-1988.  1 dossier 
 
77 en 294.  Dossiers betreffende het Beheersplan St. Antoniegorzen en Fort Sabina, 1987-1991.  2 
dossiers 
 
77.    1987-1988 
 294. 1990-1991 
 
74.  Dossier betreffende de Wet Gemeenschappelijke Regelingen , 1988-1989.  1 dossier 
 
75, 424 en 426-428.  Dossiers betreffende overleg met gemeenten, 1988-1994.  5 dossiers 
 
424.  Dinteloord en Prinsenland, 1988-1990 en  1994. 
75.    Fijnaart en Heijningen, 1989-1990. 
426.  Standdaarbuiten, 1989-1994. 
427.  Willemstad, 1992-1994. 
428.  Zevenbergen, 1994. 



 
 
1.03.  Rechtspositie. Economische positie. Interne aangelegenheden 
 
1.03.01.  Eigendom en bezit, algemeen  (.07.351) 
 
64.  Dossier betreffende de tenaamstelling van de eigendommen en de naamswijziging in 
"Vierlinghpolders", 1988-1989.  1 dossier 
 
 
1.03.02.  Aankoop  (.07.351.11) 
 
67 en 318.  Dossiers betreffende de aankoop van gronden, 1988-1992.  2 dossiers 
 
67.    1988-1990 
318.  1990-1992 
 
409.  Dossier betreffende aankoop van gronden langs 't Spui van diverse personen,1990- 1994.  1 
dossier 
 
 
1.03.03.  Verkoop  (.07.351.12) 
 
66.  Dossier betreffende de verkoop van dijkpercelen, 1988-1990.  1 dossier 
 
65, 304 en 651.  Dossiers betreffende de verkoop van gronden en watergangen, 1988-1995.  3 
dossiers 
 
65.    1988-1990 
304.  1990-1992 
651.  1993-1995 
 
 
1.03.04.  Ruiling  (.07.351.13) 
 
69, 305 en 487.  Dossiers betreffende ruiling van gronden, 1989-1994.  3 dossiers 
 
69.    1989 
305.  1990-1991 
487.  1993-1994 
 
827.  Dossier inzake de ruiling met de provincie Noord-Brabant van een wegperceel in Dinteloord 
tegen percelen weg, dijk, kanaal, riet en water in Dinteloord in het kader van de aanleg van het Mark 
– Vlietkanaal en de weg Dinteloord – Stampersgat, en inzake de herstructurering van het 
wegenbeheer, 1987-1992.  1 omslag 
 
 
1.03.05.  Onteigening. Vordering. Naasting  (.07.351.15) 
 
361.  Dossier betreffende regelgeving over onteigeningen, 1991.  1 dossier 
 
 



1.03.06.  Verkrijging of verlies op andere wijze  (.07.351.19) 
 
362.  Dossier betreffende de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd, 1990-1993.  1 
dossier 
 
 
1.03.07.  Zakelijke rechten  (.07.351.2) 
 
 70.  Dossier betreffende de vestiging van zakelijk rechten t.b.v. de gemeenten Fijnaart en Heijningen 
en Willemstad voor de aanleg van drukriolering, 1988.  1 dossier 
 
 
1.03.08.  Erfdienstbaarheid  (.07.351.23) 
 
306.  Dossier betreffende de vestiging van eeuwigdurende erfdienstbaarheid op de percelen sectie B, 
nrs. 1227-1228, 1585, 1589, 1601 en 1682-1683 te Klundert, 1989-1990.  1 dossier 
 
 
1.03.09.  Grondrecht  (.07.351.26) 
 
363.  Dossier betreffende het al dan niet toekennen van ruilverkavelingsrente aan J.G.J. van 
Nieuwenhuijzen, 1991.  1 dossier 
 
 
1.03.10.  Verhuur en verpachting  (.07.351.32) 
 
747 – 748.  Ingevulde antwoordformulieren voorlopige pachtersregistratie, 1993.  2 omslagen 
 
747.  Nrs. 300-645 
748.  Nrs. 1-297 en 647-723 
 
 
1.03.11.  Jachtrecht  (.07.351.333) 
 
308.  Dossier betreffende door het Hoogheemraadschap West- Brabant overgenomen 
jachtvergunningen, 1988-1990.  1 dossier 
 
 
1.03.12.  Visrecht  (.07.351.335) 
 
732.  Kennisgeving aan dhr. H. Jongmans, dat zijn visvergunning voor de wateren in de gemeente 
Klundert is opgezegd, 1989.  1 stuk 
 
 
1.03.13.  Gebruik  (.07.351.34) 
 
493.  Dossier betreffende het gebruik van ligplaatsen, 1989-1994.  1 dossier 
 
73 en 408.  Dossiers betreffende het gebruik van eigendommen, 1987-1994.  2 dossiers 
 
73.    1987-1989 
408.  1992-1994 



 
666.  Stukken betreffende de in gebruik geving van een dijkperceel (noordelijk deel Westdijk) te 
Willemstad, sectie F nr. 3 aan A. Maat te Willemstad, 1993.  1 omslag 
 
 
1.04.  Financiën  (.07.352) 
 
1.04.01.  Algemeen 
 
406 en 447.  Dossiers betreffende financiën, 1990-1994.  2 dossiers 
 
406.  Uitvoering Wet Financiering Lagere Overheid t.a.v. het waterschap Vierlinghpolders, 1990- 
          1994. 
447.  Comptabiliteitsvoorschriften, 1992-1994. 
 
364.  Dossier betreffende de Commissie Onderzoek Financieringsstelsel Waterbeheer (Commissie 
Zevenbergen), 1992.   1 dossier 
 
 
1.04.02.  Begrotingen en financiële plannen  (.07.352.11) 
 
9-10, 277-278, 350, 365 en 653.  Dossiers betreffende begroting en begrotingswijzigingen, 1988-
1994.  7 dossiers 
 
9.       1988 
10.     1989 
278.   1990 
277.   1991 
350.   1992 
365.   1993 
653.   1994 
 
279-280, 349 en 445.  Dossiers betreffende vergelijkende budget analyse,  1989-1992.  4 dossiers 
 
349.  1989 
280.  1990 
279.  1991 
445.  1992 
 
 
1.04.03.  Rekeningen  (.07.352.18) 
 
11-12, 285, 292, 448 en 654 - 655.  Dossiers betreffende de rekening, 1988-1994.  7 dossiers 
 
11.    1988 
12.    1989 
285.  1990 
292.  1991 
448.  1992 
654.  1993 
655.  1994 
 



649 – 650 en 749 – 767.  Grootboekmutaties, 1987- 1994.  21 dozen 
 
753.  1987-1 
756.  1988-1 
757.  1988-2 
760.  1989-1 
761.  1989-2 
765.  1989-3 
749.  1990-1 
750.  1990-2 
751.  1990-3 
752.  1990-4 
767.  1990-5 
649.  1991-1 
650.  1991-2 
759.  1991-3 
764.  1991-4 
766.  1991-5 
755.  1992-1 
763.  1992-2 
758.  1993-1 
754.  1994-1 
762.  1994-2 
  
789 – 790.  Kasboek van het waterschap De Striene, voortgezet als kasboek van het waterschap 
Vierlinghpolders, april 1982 – mei 1995.  2 delen 
 
789.  1982, apr – 1994, dec 
790.  1995, jan – 1995, mei 
 
743 – 744.  Registers, houdende aantekening van ontvangen rekeningen en nota’s, 1988-1994.  2 
deeltjes 
 
743.  1988-1991 
744.  1991-1994 
 
820.  Jaarlijkse overzichten van inkomsten uit recognities, jacht- en visrecht, verhuring en 
verpachting,  bootvergunning en controle- en toezichtskosten, 1989-1994.  1 omslag 
 
 
1.04.04.  Waterschapsomslag  (.07.352.21) 
 
656.  Dossier inzake de omslagverordening en de vaststelling van de omslag, 1988-1994.  1 dossier 
 
740.  Codeverklaring van de omslaggegevens uit het waterschapshandboek m.b.t. de 
Vierlinghpolders, 1988.  1 omslag 
 
88.  Dossier betreffende deelname aan de Centrale Waterschaps Administratie (C.W.A.) en 
waterschapslasten, 1987-1990.  1 dossier 
 
87 en 449.  Dossiers betreffende waterschapslasten, 1988-1994.  2 dossiers 
 



87.    1988-1989 
449.  1993-1994 
 
702.  Stukken betreffende de invoering van de Geautomatiseerde Bevolkingsadministratie (GBA), 
1994. 1 omslag 
 
 
1.04.05.  Kohieren. 
 
730.  Stukken betreffende de kohieren van de waterschapslasten over 1991-1993.  1 omslag 
 
 
1.04.06.  Belastingheffing en –invordering  (.07.352.215) 
 
456.  Dossier betreffende de Invorderingswet, 1990-1994.  1 dossier 
 
 
1.04.07.  Verontreinigingsheffing  (.07.352.22) 
 
459.  Dossier betreffende de modelverordening Verontreinigingsheffing, 1990-1993.  1 dossier 
 
 
1.04.08.  Leges  (.07.352.231) 
 
660.  Legesverordening van het waterschap, 1990.  1 omslag 
 
 
1.04.09.  Recognities  (.07.352.233) 
 
366.  Dossier betreffende recognities, 1989-1994.  1 dossier 
 
 
1.04.10.  Financieel beheer  (.07.352.6) 
 
664.  Dossier inzake het rapport Kostentoedeling, 1989-1994.  1 dossier 
 
 
1.04.11.  Belegging van gelden  (.07.352.621) 
 
93.  Dossier betreffende aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank, 1987-1989.  1 dossier 
 
 
1.05.  Benodigdheden en hulpmiddelen. Hulp van derden. 
 
1.05.01.  Documentatie. Documenten en het beheer van documenten  (.07.353.22) 
 
101.  Dossier betreffende de Wet Persoonsregistraties, 1989.  1 dossier 
 
 
1.05.02.  Archief, registratuur  (.07.353.221) 
 



719.  Code voor het systematisch opbergen van de archiefstukken van het waterschap, 1994.  N.B. Er 
zijn geen aanwijzingen, dat de code daadwerkelijk gebruikt is. 
 
103, 497 en 500.  Dossiers betreffende archief en registratuur, 1987-1994.  3 dossiers 
 
103.  Archieven, 1987-1989. 
497.  Idem, 1988-1994. 
500.  Postverkeer, 1988-1994. 
 
498.  Stukken betreffende het voornemen de postregistratie te automatiseren, 1993-1994.  1 dossier 
 
697 – 700.  Registers, houdende aantekening van ingekomen en uitgegane stukken, 1987-1994.  4 
delen 
 
697.  1987, nr. 967   – 1990, nr. 522 
698.  1990, nr. 523   – 1992, nr. 922 
699.  1992, nr. 923   – 1994, nr. 1338 
700.  1994, nr. 1339 – 1994, nr. 1826 
 
 
1.05.03.  Publiciteit en voorlichting  (.07.353.3) 
 
109.  Dossier betreffende publiciteit en voorlichting, 1989.   1 dossier 
 
501.  Dossier betreffende publiciteit en voorlichting, 1990-1994.  1 dossier 
 N.B.  Hierin o.a. provinciale almanak, gemeentegids, publicaties van vergaderingen. 
 
370.  Krantenartikelen betreffende het waterschap, 1993.  1 dossier 
 
 
1.05.04.  Benodigdheden en hulpmiddelen ten behoeve van de technische/technologische dienst  
    (.07.353.5) 
 
739.  Offerte voor een AutoCAD-systeem met soft- en hardware en opleidingen, ca. 1994.  1 omslag 
 
 
1.06.  Gebouwen, terreinen en werken  (.07.354) 
         
1.06.01.  Waterschapshuis, polderhuis  (.07.354.1) 
 
319 – 321.  Stukken betreffende de verbouwing van het waterschapskantoor, 1990-1993.  3 dossiers 
 
319.  1990-1991 (map I) 
320.  1991-1992 (map II) 
321.  1992-1993 (map III) 

 
505.  Stukken betreffende het waterschapshuis, 1992-1994.  1 dossier 
 
707.  Taxatierapport voor de eventuele verkoop van het waterschapskantoor, 1993.  1 omslag 
 
704.  Stukken betreffende een indicatief bodemonderzoek op het terrein van Appelaarseweg 14 
t.b.v. de voorgenomen verkoop, 1993.  1 omslag 



 
683.  Stukken betreffende het ontwerpen van een kantoorgebouw voor het nieuwe waterschap Land 
van Nassau in Zevenbergen, 1994.  1 omslag  (in plano) 
 
 
1.06.02.  Ambts- of dienstwoningen  (.07.354.2) 
 
120.  Stukken betreffende dienstwoningen, 1988-1989.  1 dossier 
 
 
1.06.03.  Bedrijfsgebouwen, werkplaatsen, laboratoria, magazijnen,  garages, rijwielstallingen  
(.07.354.3) 
 
116.  Stukken betreffende de bouw van een loods aan de Potenblokseweg, 1988-1989.  1 dossier 
 
 
1.06.04.  Terreinen  (.07.354.4) 
 
507.  Dossier betreffende de ondergrondse opslag van olie in tanks bij de loods en het gemaal 
Niervaert, 1992.  1 dossier 
 
 
1.07.  Uitoefening van de dienst  (.07.355) 
 
112.  Verslagen van besprekingen over diverse onderwerpen, 1983-1988.  1 dossier 
 
114.  Notulen van stafbesprekingen, 1988-1990.  1 dossier 
 
332.  Verslagen van besprekingen van de Technische Dienst,  1991.  1 dossier 
 
 
1.08.  Vorming van het vertegenwoordigend lichaam  (.07.4) 
 
1.08.01.  Kiesrecht  (.07.41) 
 
121.  Kiesreglement voor het waterschap Vierlinghpolders, 1988.  1 dossier 
 
724.  Concept Kiesreglement waterschappen provincie Noord-Brabant, 1994.  1 omslag 
 
 
1.08.02.  Verkiezing, aanwijzing, benoeming  (.07.44)  
 
711.  Stukken betreffende de procedure voor verkiezingen van de hoofdingelanden, 1988.  1 dossier 
 
 
1.08.03.  Stembureaus  (.07.446) 
 
122.  Dossier betreffende het centraal stembureau, 1988.  1 dossier 
 
 
1.08.04.  Resultaten van de verkiezingen  (.07.447) 
 



123.  Dossier betreffende verkiezingsresultaten, 1988.  1 dossier 
 
 
1.09.  Organen, instellingen en functionarissen. 
 
1.09.01.  Vertegenwoordigend lichaam; algemeen bestuur  (.07.51) 
 
1.09.01.01.  Interne organisatie  (.07.514) 
 
514.  Mededelingenbulletins voor hoofdingelanden, 1988-1994.  1 dossier 
 
510.  Dossier betreffende huishoudelijke aangelegenheden m.b.t. de hoofdingelanden, 1990-1994. 1 
dossier 
N.B.  Hierin o.a. het reglement van orde, excursies, bestuurssamenstelling, afscheid etc. 
 
 
1.09.01.02.  Afdelingen, districten. Commissies uit het algemeen bestuur  (.07.515) 
 
124 en 511.  Agenda’s, vergaderstukken en notulen van de Commissie Rekening en Begroting, 1989-
1994.  2 dossiers 
 
124.  1989 
511.  1990-1994 
 
 
1.09.01.03.  Leden  (.07.516) 
 
125.  Dossier betreffende de toelating (na verkiezing) tot hoofdingeland van C.A. Breure, G. Breure, P. 
Breure, J.W.A.M. Brooijmans, M.A.M. Brooijmans, P.L.M. Claassen, W.C. van Dis, A.C. den Engelse, R. 
den Engelsen, N.C. van Exel, J.C. Geluk, P.A. van den Hil, B.J. den Hollander, J.Th.W. Hopmans, J.J.A.A. 
Jacobs, J.N.P. Jansson, G.E. Knook, M.W. Kramer, M.M. de Lint, P.G. van Nieuwenhuijzen, C.A. 
Noteboom, C. Oostdijck, W.T. Punt, P.H.J.M. Romme, C.J. de Ronde, J.V.W.T. de Schutter, A. Schout, 
A.J.D. Seelen, W.W. Sizoo, C. van Strien, M.J. de Sutter – Besters, J. Timmers, D.G. Vogelaar, J. van ’t 
Westende en P.G. Wijgergangs, 1988-1989.  1 dossier 
 
513.  Dossier betreffende hoofdingelanden, o.m. toetreding en ontheffingen: J.C.M. Meesters, J.A.M. 
Hereijgers, J.C. Verstraate,  C.M.J. Lodders, C.A.A. Coppens en L.C.M.J. Brooijmans,  1988-1994.  1 
dossier 
 
512.  Dossier betreffende de diverse hoofdingelanden: G. Breure, B.J. den Hollander, A. Schout, W.W. 
Sizoo en M.J. de Sutter – Besters, 1990-1994.  1 dossier 
 
509.  Dossier betreffende hoofdingelanden en dagelijks bestuur, 1991-1994.  1 dossier 
N.B.  O.a. vergoedingen, pensioen, nevenbetrekkingen, verlenging zittingsduur etc. 
 
824.  Verordening tot regeling van de bezoldiging en de vergoeding van reiskosten aan de leden van 
het dagelijks bestuur alsmede het presentiegeld aan de leden van het college van hoofdingelanden 
en de commissies uit de leden van het college van hoofdingelanden, 1989.  1 omslag 
 
821.  Geluidsopname van het afscheid van voorzitter A.H. Munters, 1992.  1 tape 
 
 



1.09.01.04.  Vergaderingen  (.07.518) 
 
742.  Register, houdende presentielijsten van de vergaderingen van de hoofdingelanden, het 
dagelijks bestuur en de diverse commissies, 1993-1994.  1 deel 
 
16, 327, 330 en 550.  Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de hoofdingelanden, 1988-
1994.  4 dossiers 
 
16.    1988-1989 
330.  1990-1991 
327.  1992-1993 
550.  1994 
 
745.  Register, houdende aantekening van H-nummers (i.e. de besluiten van de vergadering van 
hoofdingelanden), 1989-1994.  1 deeltje 
 
 
1.09.02.  Dagelijks Bestuur (College van dijkgraaf en heemraden)  (.07.52) 
 
1.09.02.01.  Interne organisatie  (.07.524) 
 
431.  Dossier betreffende het Dagelijks Bestuur, 1973-1994.  1 dossier 
N.B.  Hierin o.a. diverse verordeningen en de eed. 
 
432.  Dossier betreffende huishoudelijke aangelegenheden van het Dagelijks Bestuur, 1989-1994. 1 
dossier 
 
 
1.09.02.02.  Commissies uit het Dagelijks Bestuur  (.07.525) 
 
19 en 434.  Agenda's en verslagen van de bijeenkomsten van de Technische Commissie, 1988-1994. 2 
dossiers 
 
19.    1988-1991 
434.  1992-1994 
 
17 en 433.  Stukken betreffende de commissie Personeel, 1988-1994.  2 dossiers 
 
17.    1988-1991 
433.  1992-1994 
 
436.  Dossier betreffende de Commissie Kostentoedeling, 1988-1994.  1 dossier 
 
18 en 435.  Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Algemene, Financiële en 
Bestuurlijke Zaken, 1989-1994.  2 dossiers 
 
18.    1989-1991 
435.  1992-1994 
 
 
1.09.02.03.  Leden  (.07.526) 
 



127.  Dossier betreffende het voorlopig bestuur en de verkiezing van het definitieve Dagelijks 
Bestuur, 1987-1988.  1 dossier 
 
437.  Dossier betreffende de leden van het Dagelijks Bestuur: P. Breure, J.W.A.M. Brooijmans, 
M.A.M. Brooijmans, P.L.M. Claassen,  W.C. van Dis, J.C. Geluk, J.Th.W. Hopmans, M.W. Kramer, G. 
Maris, A.H. Munters,  J.K. Munters, L.A. Oostdijck, A.J.D. Seelen, P.G. Wijgergangs, 1988-1994.  1 
dossier 
 
 
1.09.02.04.  Vergaderingen  (.07.528) 
 
20 – 30, 324 – 326, 343 – 345 en 438 – 439.  Agenda's en verslagen van de vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur, 1987-1994.  19 dossiers 
 
20.    1987 sep - mrt 
21.    1988 apr - jul 
22.    1988 aug - dec 
23.    1989 jan - jun 
24.    1989 jul - dec 
25.    1990 jan - mei 
26.    1990 mei - sep 
27.    1990 okt - dec 
28.    1991 jan - jun 
29.    1991 jun - jul 
30.    1991 aug – dec 
324.  1992 jan - mei 
325.  1992 jun - sep 
326.  1992 okt - dec 
343.  1993 jan - mei 
344.  1993 jun - sep 
345.  1993 okt - dec 
438.  1994 jan - apr 
439.  1994 mei - dec 
 
791.  Register, houdende aantekening van presentie van de leden van het dagelijks bestuur, de 
technische commissie, de commissie personeel, de commissie ruilverkaveling, het centraal 
stembureau, de hoofdingelanden, de commissie AFBZ, de commissie Rekening en begroting en de 
commissie kostentoedelingsonderzoek, 19-01-1988 – 28-10-1993.  1 deel 
 
746.  Register, houdende aantekening van D-nummers (i.e. de besluiten van de vergadering van het 
dagelijks bestuur), 1988-1994.  1 deeltje 
 
 
1.09.03.  Functionarissen  (.07.53) 
 
1.09.03.01.  Algemeen 
 
725.  Concept bezoldigingsverordening en uitkerings- en pensioenverordening voor waterschaps-
bestuurders in Noord-Brabant, 1994.  1 omslag 
 
 
1.09.03.02.  Dijkgraaf, watergraaf, voorzitter  (.07.531) 



 
381.  Dossier betreffende functies van de voorzitter, 1992.  1 dossier 
 
329 en 374. Persoonsdossiers van de voorzitters, 1988-1995.  2 dossiers 
 
329.  A. H. Munters, 1988-1993  N.B.  Openbaarheid beperkt tot 2028. 
374.  J. C. Geluk, 1992-1995  N.B.  Openbaarheid beperkt tot 2035. 
 
1.09.03.03.  Secretaris, griffier  (.07.533) 
 
382.  Dossier betreffende de benoeming van mevr. L.G.J.M. Bias – Strijk tot onbezoldigd ambtenaar 
bij het waterschap als vervanging bij eventuele ziekte van secretaris-penningmeester drs. P.P.M. van 
Geelen, 1991-1992.  1 dossier 
N.B.  Openbaarheid beperkt tot …… 
 
383.  Dossier betreffende functie van de secretaris, 1992-1994.  1 dossier 
 
 
1.09.04.  Takken van dienst  (.07.55) 
 
1.09.04.01.  Secretarie, griffie  (.07.551) 
 
728.  Functiebeschrijvingen van functies bij de secretarie, z.j. (ca. 1994).  1 omslag 
 
 
1.09.04.02.  Technische dienst  (.07.556) 
 
727.  Functiebeschrijvingen van functies bij de technische dienst, z.j. (ca. 1994).  1 omslag 
 
781.  Jaarverslag Technische Dienst, 1990.  1 omslag 
 
 
1.09.05.  Lichamen, organen en instellingen, door een of meer overheidslichamen ingesteld, of  
          waaraan wordt deelgenomen  (.07.57) 
 
129.  Dossier betreffende financiële overzichten, 1988.  1 dossier 
 
293.  Dossier betreffende deelname aan het Streekarchief Nassau Brabant, 1987-1993.  1 dossier 
 
128.  Dossier betreffende het Voorzittersoverleg, 1989-1990.  1 dossier 
 
377.  Dossier betreffende het Diensthoofdenoverleg van de waterschappen in Noord-Brabant, 1991-
1993.  1 dossier 
 
340 – 341.  Dossiers betreffende de vergaderingen van de Coördinatiegroep Planvorming en 
Onderzoek Oppervlaktewater, 1990.  2 dossiers 
 
340. Dossier I 
341. Dossier II 
 
376.  Dossier betreffende het "Kwantwatoverleg", 1991-1992.  1 dossier 
 



 
1.10.  Plichten en bevoegdheden van het waterschap  (.07.6) 
 
440.  Dossier betreffende delegatie van bevoegdheden, 1988-1994.  1 dossier 
N.B.  Machtigingsbesluiten. 
 
1.11.  Beleidsbepalingen. Regeling, vaststelling en vastlegging der bestuurs- en beheers- 
            handelingen  (.07.7) 
 
1.11.01.  Beleidsbepalingen  (.07.72) 
 
825.  Inspraakverordening voor het waterschap Vierlinghpolders, 1994.  1 omslag 
                        
1.12.  Wijze van uitoefening van bestuurs- en beheerstaak (ten aanzien van derden)  (.07.8) 
 
1.12.01.  Representatief optreden  (.07.812) 
 
261 en 441.  Stukken betreffende representatie en representatief optreden, 1990- 1991.  2 dossiers 
 
261.  1990-1991   
441.  1993-1994   
 
 
1.12.02.  Informatief optreden  (.07.813) 
 
258.  Dossier betreffende publiciteit en voorlichting, 1990.  1 dossier 
 
379.  Dossier betreffende de Nationale Waterschapsdag, 1990-1993.  1 dossier 
 
442.  Dossier betreffende public relations en informatief optreden, 1990-1994.  1 dossier   
 
 
2.  PERSONEEL  (.08) 
 
2.01.  Algemeen 
 
384.  Dossier betreffende personeel in het algemeen, 1990-1993.  1 dossier 
 
352 en 516.  Dossiers betreffende personeelsenquêtes, 1993-1994.  2 dossiers 
 
352.  1993  
516.  1993-1994 
 
741.  Personeelskaarten, ca. 1994.  1 omslag 
N.B.  Pas in 2057 openbaar i.v.m. privacybescherming. 
 
794 – 819, 826, 828 en 831 - 832. Persoonsdossiers van personeelsleden, (1960) 1988-1993.  30  
omslagen 
 
804.  J. Agterdenbos, 1989-1990 N.B.  Pas openbaar in 2033. 
801.  Mej. B. Baas, 1990-1991  N.B.  Pas openbaar in 2070. 
794.  Mej. P. de Baat, 1991-1992 N.B.  Pas openbaar in 2073. 



805.  A.C.M. Buijsen, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2071. 
806.  P.J.L. van Eekelen, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2059. 
807.  C. Endepoel, 1990   N.B.  Pas openbaar in 2046. 
802.  D. Engelen, 1990-1991  N.B.  Pas openbaar in 2060. 
831.  J.J. Ernest, 1964-1989  N.B.  Pas openbaar in 2029. 
832.  P.C. Ernest, 1964-1989  N.B.  Pas openbaar in 2029. 
808.  A.J.G. van Est, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2047. 
809.  J.J. van Est, 1989-1990  N.B.  Pas openbaar in 2067. 
810.  W.A. van Est, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2062. 
811.  P.P.M. van Geelen, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2050. 
812.  J.P. van Hal, 1990-1991  N.B.  Pas openbaar in 2045. 
828.  Mevr. K. Hartog – Poldervaart, 1988-1991 N.B.  Pas openbaar in 2066. 
813.  R.J. den Hollander, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2070. 
826.  H. van de Hooft, 1960-1993 N.B.  Pas openbaar in 2032. 
795.  J.M.W. Hopstaken, 1992  N.B.  Pas openbaar in 2059. 
803.  L.W.M. van Jole, 1990-1991 N.B.  Pas openbaar in 2045. 
814.  J. Leyten, 1990   N.B.  Pas openbaar in 2044. 
815.  J.G. Leyten, 1990   N.B.  Pas openbaar in 2047. 
796.  A.T. Machielse, 1990-1992 N.B. Pas openbaar in 2033. 
816.  J.C. Machielse, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2058. 
817.  A.H. Munters, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2040. 
799.  J. Nieuwkoop, 1990-1991  N.B.  Pas openbaar in 2032. 
797.  J.H.M. Pronk, 1990-1992  N.B.  Pas openbaar in 2054. 
798.  C.J. Schijvenaars, 1988-1992 N.B.  Pas openbaar in 2069. 
818.  Mej. M.J.J.A. Schijvenaars, 1990 N.B.  Pas openbaar in 2070. 
819.  R.C.G. Sommer, 1990  N.B.  Pas openbaar in 2071. 
800.  A.M.M. van de Weijgaert, 1990-1991  N.B.  Pas openbaar in 2067. 
 
2.02.  Karakter van de dienstbetrekking. Verhouding tussen het personeel en het waterschap   
            (.08.1) 
 
2.02.01.  Verhouding tussen het personeel en het waterschap  (.08.17) 
 
133.  Dossier betreffende het Waterschapsambtenarenreglement, 1988-1990.  1 dossier 
 
145 en  517.  Dossiers betreffende het Ambtenarenreglement, 1987-1994.  2 dossiers 
 
145.  1987-1989, wijzigingen 
517.  1992-1994, algemeen 
 
148, 380 en 518.  Dossiers inzake de arbeidsovereenkomstenverordening, arbeidsvoorwaardenmaat-
regelen en de CAO, 1988-1994.  3 dossiers 
 
148.  1988 
380.  1989-1993 
518.  1992-1994 
 
 
2.02.02.  Rechtspositie en toepassing van de regelingen  (.08.171) 
 
40.  Dossier betreffende de rechtspositie van het personeel, ten tijde van het Waterschap de Striene, 
1982-1987.  1 dossier 



 
134 en 532.  Dossiers betreffende rechtspositieregelingen, 1987-1994.  2 dossiers 
 
134. 1987-1991 
532. 1992-1994 
 
113.  Sociaal Statuut Organisatieveranderingen van de Unie van Waterschappen, 1989.  1 dossier 
 
722.  Concept sociaal statuut voor de concentratie van de Noord-Brabantse waterschappen, 1992.  1 
dossier 
 
 
2.02.03.  Geschillen over de rechtspositie, ambtenarenrecht  (.08.171.1) 
 
519.  Stukken betreffende het ambtenarengerecht, 1992-1994.  1 dossier 
 
 
2.02.04.  Georganiseerd overleg  (.08.172) 
 
135 en 520.  Dossiers betreffende het georganiseerd overleg, 1987-1994.  2 dossiers 
 
135.  1987-1989 
520.  1991-1994 
 
 
2.02.05.  Medezeggenschap  (.08.173) 
 
661.  Dossier inzake medezeggenschap voor het personeel, 1987-1994.  1 dossier 
 
 
2.03.  Aanvang, vervulling, onderbreking, vervanging en beëindiging van de dienstbetrekking  
(.08.2) 
 
2.03.01.  Benoeming en tewerkstelling  (.08.23) 
 
139.  Stukken betreffende de sollicitatie, de benoeming en de tewerkstelling m.b.t. de functie Hoofd 
Technische Dienst, 1982-1990.  1 dossier 
 
 
2.03.02.  Vervulling van de dienstbetrekking  (.08.24) 
 
142.  Dossier betreffende toepassing van art. 16 van het bijzonder reglement voor wat betreft 
dienstbetrekking, 1988.  1 dossier 
 
526.  Dossier betreffende ambtsjubilea, 1993-1994.  1 dossier 
 
 
2.03.03.  Einde van de dienstbetrekking  (.08.28) 
 
662.  Dossier inzake de WAO-regeling, 1993.  1 omslag 
 
 



2.04.  Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel. 
 
2.04.01.  Arbeidstijden  (.08.353) 
 
527.  Dossier betreffende arbeidstijden, werkrooster en ADV, 1988-1994.  1 dossier 
 
 
2.04.02.  Vakantie  (.08.354) 
 
143.  Dossier betreffende de vakantieregeling van het waterschap, 1988-1991.  1 dossier 
 
 
2.04.03.  Aannemen van titels, onderscheidingen; dragen van insignes, uniformen e.d.  (.08.391) 
 
528.  Dossier betreffende bedrijfskleding, 1993.  1 dossier 
 
 
2.05.  Categorieën van personeel, personeelsformatie  (.08.4) 
 
2.05.01.  Formatieplan. Personeelsbezetting. Deeltijdarbeid  (.08.48) 
 
385.  Dossier betreffende functiewaardering, 1988-1994.  1 dossier 
 
729.  “Het Zuidema Functiewaarderingssysteem”, brochure van Bureau Zuidema, gebruikt bij de 
waardering van de functies bij het waterschap Vierlinghpolders, 1990.  1 band 
 
 
2.06.  Ambtelijke bevoegdheden van het personeel  (.08.5) 
 
533.  Dossier betreffende ambtelijke bevoegdheden; opsporingsambtenaar, 1988-1994.  1 dossier 
 
 
2.07.  Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het personeel  (.08.6) 
 
529.  Dossier betreffende privaat- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid, 1992.  1 dossier 
 
 
2.08.  Rechten van het personeel  (.08.7) 
 
2.08.01.  Algemeen 
 
530.  Dossier betreffende rechten van het personeel, 1992-1993.  1 dossier 
 
 
2.08.02.  Rechten van financiële aard  (.08.74) 
 
2.08.02.01.  Algemeen 
 
150 en 531.  Dossiers betreffende wijziging van de financiële arbeidsvoorwaarden, 1988-1994. 2 
dossiers 
 
150.  1988-1989 



531.  1990-1994 
 
2.08.02.02.  Loon, bezoldiging  (.08.741) 
 
152.  Dossier betreffende de bezoldigingsverordening en overige salarisbescheiden, 1988-1989. 1 
dossier 
 
 
2.08.02.03.  Wachtgeld; tijdelijke uitkering; uitkering vrijwillig vervroegd uittreden  (.08.741.7) 
 
146.  Dossier betreffende wijziging van de uitkeringsverordening, 1988.  1 dossier 
 
830.  Dossier inzake wachtgelduitkeringen aan J.W. Bolkenbaas, secretaris van de Oude Prinslandse 
Polder, en G. Verwijs, secretaris van de Volkerakpolders en de Willemspolder, 1988-2007.  1omslag 
N.B.  Openbaarheid beperkt tot 2043. 
 
703.  Besluit van de vergadering van hoofdingelanden tot wijziging van de uitkerings- en wachtgeld-
verordeningen, 1993.  1 omslag 
 
549.  Dossier betreffende de VUT-regeling, 1988-1994.  1 dossier 
N.B.  Diverse stukken zijn overgebracht naar archief waterschap Land van Nassau. 
 
 
2.08.02.04.  Verplaatsingskosten  (.08.742.16) 
 
147.  Dossier betreffende wijziging van de verplaatsingskostenverordening, 1988.  1 dossier 
 
158.  Dossier inzake de regeling vergoeding reis- en verblijfkosten, 1988-1989.  1 dossier 
 
 
2.08.02.05.  Tegemoetkoming in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling,invaliditeit en overlijden. 
 
786.  Stukken betreffende de deelneming in de Interprovinciale Ziektekosten Regeling (IZR), 1987-
1990.  1 omslag 
 
 
2.08.02.06.  Pensioen  (.08.743.1) 
 
161.  Dossier betreffende pensioenen van personeel van de voorgangers van Vierlinghpolders, 1986-
1989.  1 dossier 
 
544.  Dossier betreffende pensioenen voor het personeel van de Vierlinghpolders, 1990-1994.  1 
dossier 
 
545.  Dossier betreffende pensioenbijdragen van de Vierlinghpolders, 1992-1994.  1 dossier 
 
 
2.09.  Overige personeelsaangelegenheden. 
 
2.09.01.  Bevordering van de spaarzin en bezitsvorming  (.08.836.8) 
 
164, 165 en 658.  Dossiers inzake spaarregelingen voor het personeel, 1979-1994.  3 dossiers 



 
165.  1979-1989 
164.  1989 
658.  1993-1994 
 
 
2.09.02.  Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning  (.08.84) 
 
166 en 538.  Dossiers betreffende de personeelsvereniging, 1984 en 1990-1994.  2 dossiers 
 
166.  1984 
538.  1990-1994 
 
2.09.03.  Bevordering van de vakbekwaamheid, scholing  (.08.86) 
 
652.  Dossier betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-
Nederland, 1991-1993.  1 dossier 
 
 
2.09.04.  Geschenken, gratificaties en ereblijken  (.08.97) 
 
172 en 548.  Dossiers betreffende geschenken, gratificaties en ereblijken, 1989-1994.  2 dossiers 
 
172.  1989-1990 
548.  1992-1994 
 
 
3.  TAKEN VAN HET WATERSCHAP, BELANGENBEHARTIGING  (-1) 
 
3.01.  Eigendom en openbare werken  (-1.71) 
 
3.01.01.  Eigendom en bezit. 
 
551.  Dossier betreffende vordering, onteigening en naasting, 1992.  1 dossier 
 
 
3.01.02.  Kadaster (-1.711.7) 
 
713.  Stukken betreffende de aankoop van digitale kadastrale kaarten in samenwerking met de 
Centrale Waterschapslasten Administratie (CWA) en deelname in het project Geografisch Informatie 
Systeem van het Hoogheemraadschap West-Brabant, 1991-1993.  1 omslag 
 
829.  Stukken betreffende het overleg over de aankoop van digitale kadastrale kaarten, w.o. de 
overeenkomst met het kadaster, 1992-1994.  1 omslag 
 
 
3.02.  Milieuhygiëne  (-1.777.6) 
 
3.02.01.  Algemeen 
 



181 en 268.  Dossiers houdende verzoeken om advies m.b.t. het verlenen van vergunningen in het 
kader van de Wet Algemeen Beleid Milieuhygiëne door het Hoogheemraadschap West-Brabant aan 
het waterschap Vierlinghpolders, 1988-1990.  2 dossiers 
 
181.  1988-1989 
268.  1990 
 
 
3.02.02.  Hygiene van het water. 
 
3.02.02.01.  Kwaliteit van het oppervlaktewater  (-1.777.674) 
 
175, 194 en 396.  Dossiers betreffende de kwaliteit van het oppervlaktewater, 1988-1990.  3 dossiers 
 
194.  1988-1989 
175.  1989 
396.  1990 
 
708.  Vergunning, verleend door het Hoogheemraadschap West-Brabant aan de gemeente Fijnaart 
en Heijningen voor het lozen op oppervlaktewater van met regenwater verdund ongezuiverd 
afvalwater via het bergbezinkbassin aan de Veluwestraat/Friessestraat, 1994.  1 omslag 
 
709.  Vergunning, verleend door het hoogheemraadschap West-Brabant aan de gemeente Klundert 
voor het lozen van met regenwater verdund ongezuiverd afvalwater, afkomstig uit het rioolstelsel 
van de Blauwe Hoef op het oppervlaktewater van de Scheireevliet, 1994.  1 omslag 
 
694.  Verslagen van periodiek overleg op technisch/technologisch niveau tussen het kwantiteitswa-
terschap Vierlinghpolders en het Hoogheemraadschap West-Brabant, 1993-1995.  1 omslag 
 
3.02.02.02.  Verzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater  (-1.777.674.1) 
 
176 en 393.  Dossier betreffende het verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil, 1989.  2 dossiers 
 
176.  1989 
393.  1990-1993 
 
 
3.02.02.03.  (Gemeentelijke) Riolering  (-1.777.674.12) 
 
271.  Dossier betreffende rioleringen in de gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Fijnaart en 
Heijningen, Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Standdaarbuiten en de afvalwaterpersleiding 
Moerdijk-Hoeven, 1990.  1 dossier 
 
564.  Dossier betreffende het Masterplan Riolering Industrie- en Havenschap Moerdijk, 1992-1994.  1 
dossier 
 
667.  Stukken betreffende een rapport inzake de randvoorziening riolering Helwijk en Kloosterblokje, 
1993-1994.  1 omslag 
 
 
3.02.02.04.  (Gemeentelijke) Rioleringsplannen  (-1.777.674.121) 
 



668.  Stukken betreffende rioleringsplannen van de gemeente Klundert, 1993-1994.  1 omslag 
 
 
3.02.02.05.  Overname- en afleveringspunten  (-1.777.674.127) 
 
270 en 565.  Dossiers betreffende overstortvergunningen, 1990-1994.  2 dossiers 
 
270.  1990-1992 
565.  1993-1994 
 
 
3.02.02.06.  Aanpassing en verbetering  (-1.777.674.143) 
 
269.  Dossier betreffende aanpassing en verbetering van de riolering van de gemeente Fijnaart en 
Heijningen, 1990.  1 dossier 
 
 
3.02.02.07.  Afvalwaterzuiveringsinstallaties  (-1.777.674.18) 
 
566.  Dossier betreffende waterzuiveringsinstallaties, 1992-1994.  1 dossier 
 
 
3.02.02.08.  Storten, stortplaatsen (slib)  (-1.777.674.253) 
 
567.  Dossier betreffende stortplaatsen, 1992.  1 dossier 
N.B.  Hierin o.a. beleidsplan, bodemonderzoek e.d. 
 
665.  Stukken betreffende een rapportage naar aanleiding van een verkennend onderzoek naar de 
stortplaats “Westdijk”, in eigendom behorend aan het waterschap, 1994.  1 omslag 
 
731.  Stukken betreffende het afvoeren van vervuilde grond van het waterschapsterrein aan de 
Potenblokseweg te Heijningen, 1989.   
N.B.  Maakt onderdeel uit van de procedure tegen de heer Koetsveld. 
 
 
3.02.02.09.  Composteren  (-1.777.674.257) 
 
178.  Dossier betreffende composteren, 1989.  1 dossier 
 
 
3.02.02.10.  Lozingen, handhavingsbeleid  (-1.777.674.3) 
 
788.  Lozingenbesluit WVO glastuinbouw, 1994.  1 omslag 
 
568.  Dossier betreffende het te voeren beleid m.b.t. de W.V.O. vergunningen, 1992-1994.  1 dossier 
 
180 en 569. Dossiers betreffende vergunningen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlak-
tewater, verleend door het Hoogheemraad-schap West-Brabant te Breda, 1988-1994.  2 dossiers 
 
180.  1988-1989 
569.  1990-1994 
 



3.02.02.11.  Gier en mest  (-1.777.674.53) 
 
572.  Dossier betreffende mest en mestopslag, 1994.  1 dossier 
 
 
3.02.02.12.  Bodemslib  (-1.777.674.55) 
 
601.  Dossier betreffende baggerspecie - Rhizomanie, 1988-1994.  1 dossier 
 
573.  Dossier betreffende bodemslib en baggerspecie, 1990-1994.  1 dossier 
 
 
3.02.02.13.  Gebiedsvreemd water  (-1.777.674.57) 
 
183 en 266.  Dossiers betreffende gebiedsvreemd water, 1988-1990.  2 dossiers 
 
183.  1988-1989 
266.  1990 
 
 
3.02.02.14.  Botulisme  (-1.777.674.58) 
 
184 en 265.  Dossiers betreffende botulisme, 1988-1994.  2 dossiers 
 
184.  1988-1989 
265.  1990-1994 
 
 
3.02.02.15.  Laboratoriumonderzoek. Analyses   (-1.777.674.7) 
 
394.  Dossier betreffende laboratoriumonderzoek, 1990-1993.  1 dossier 
 
 
3.02.03.  Kwaliteit van het grondwater  (-1.777.676) 
 
574.  Dossier betreffende de kwaliteit van het grondwater, 1991-1994.  1 dossier 
N.B.  Hierin o.a. diverse rapporten. 
 
 
3.02.04.  Openbare veiligheid  (-1.78) 
 
196.  Dossier betreffende de Calamiteitenregeling Milieudelicten van het Hoogheemraadschap West 
Brabant, 1988-1989.  1 dossier 
 
443.  Dossier betreffende rampen en ongevallenbestrijding, 1992-1994.  1 dossier 
 
 
4.  Waterstaat  (-1.79) 
 
4.01.  Algemeen 
 
185.  Dossier betreffende de modelkeur, 1988.  1 dossier 



 
657.  Algemene keur of politieverordening, 1989-1994.  1 dossier 
 
4.02.  Waterhuishouding  (-1.790) 
 
186.  Nota "De Waterhuishouding in Nederland" van de Unie van Waterschappen, 1980-1985.  1 
dossier 
 
186a.  Dossier betreffende het waterbeheer in West-Brabant, 1988-1989.  1 dossier 
 
187 en 577.  Dossiers betreffende de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding, 1988-1994.  2 
dossiers 
 
187.  1988-1989 
577.  1990-1994 
 
188 en 263.  Dossiers betreffende de Wet op de Waterhuishouding, 1988-1991.  2 dossiers 
 
188.  1988-1989 
263.  1990-1991 
 
195, 257 en 587.  Dossiers betreffende waterbeheer, 1988-1994.  3 dossiers 
 
195.  1988-1989 
257.  1990 
587.  1990-1994 
 
264.  Dossier betreffende waterbeheersing in het algemeen, 1990.  1 dossier 
 
262 en 578.  Dossiers betreffende het Provinciaal Waterhuishoudingsplan, 1990-1994.  2 dossiers 
 
262.  1990-1992 
578.  1993-1994 
 
576.  Dossier betreffende de Verordening Waterhuishouding in Noord-Brabant, 1991-1994.  1 dossier 
 
575.  Dossier betreffende de waterhuishouding, 1992-1994.  1 dossier 
 
714.  Stukken betreffende het waterhuishoudingsplan voor het bestemmingsplan “Vlasserij II” van de 
gemeente Dinteloord en Prinsenland, 1993-1994.  1 omslag 
 
717.  Rapportage betreffende de waterhuishoudkundige situatie rond Fijnaart, 1994.  1 omslag 
 
718.  Stukken betreffende de ecologische inrichting van het Molenkreekcomplex in het waterschap 
Vierlinghpolders in het kader van de stimuleringsprojecten waterhuishouding van de provincie 
Noord-Brabant, 1993-1994.  1 omslag 
 
 
4.02.01.  Loop en beweging van het water  (-1.790.1) 
 
189.  Dossier betreffende waterlopen, 1988-1989.  1 dossier 
 



395.  Dossier betreffende de loop en beweging van het water, 1990-1991.  1 dossier 
 
671.  Tussenrapportage Regionale Watersysteemverkenningen, 1994.  1 omslag 
 
 
4.02.02.  Waarneming en meting  (-1.790.121) 
 
190 en 579.  Dossiers betreffende waarneming en meting van water of neerslag, 1985-1994. 2 
dossiers 
 
190.  1985-1989 
579.  1990-1994 
 
 
4.02.03.  Waterhoogten. Peil van het water  (-1.790.124) 
 
191 en 582 – 583.  Dossiers betreffende waterstanden en peilbeheer, 1986-1994.  3 dossiers 
 
191.  1986-1989 
582.  1990-1994 
583.  1990-1994 betreffende het Zoommeer 
 
673.  Stukken betreffende het opstellen van het Peilenplan Vierlinghpolders, 1990-1994.  1 omslag 
 
 
4.02.04.  Gesteldheid, aard en structuur van bodem en oevers van de wateren  (-1.790.127) 
 
192 en 584.  Dossiers betreffende waterbodems en oevers, 1987-1994.  2 dossiers 
 
192.  1987-1991 
584.  1988-1994 
 
49, 193 en 585 – 586.  Dossiers betreffende muskusrattenbestrijding, 1987-1994.  4 dossiers 
 
193.  1987-1989, dossier I 
49.    1987-1990, dossier II 
585.  1990-1994, dossier I 
586.  1990-1994, dossier II 
 
 
4.02.05.  Integraal waterbeheer  (-1.790.3) 
 
197, 256, 397 – 398, 400 - 401, 590, 670, 675, 677-679, 681-682, 712, 720, 768-779 en 792-793.  
Dossiers betreffende het Integraal Waterbeheersplan West-Brabant, 1988-1995.  30 dossiers 
 
197.  Commissie Samenhangend Waterbeheer (Commissie Knaap), 1988-1990 
256.  Algemeen dossier, 1990-1994 
793.  Bestuurlijke Contactgroep; totstandkoming, 1991 
773.  Bestuurlijke Contactgroep, vergaderstukken, 12-06-1989 – 14-11-1991 
774.  Bestuurlijke Contactgroep, vergaderstukken, 14-04-1992 – 21-12-1993 
775.  Bestuurlijke Contactgroep, vergaderstukken, 22-04-1994 – 01-11-1995 
590.  Bestuurlijke Contactgroep, nota’s en andere stukken, 1991-1995 



768.  Ambtelijke Begeleidingscommissie: vergaderstukken, 10-09-1990 – 26-06-1991 
769.  Ambtelijke Begeleidingscommissie: vergaderstukken, 09-07-1991 – 19-12-1991 
770.  Ambtelijke Begeleidingscommissie: vergaderstukken, 30-01-1992 – 05-10-1992 
771.  Ambtelijke Begeleidingscommissie: vergaderstukken, 17-03-1993 – 18-11-1993 
772.  Ambtelijke Begeleidingscommissie: vergaderstukken, 12-01-1994 – 08-11-1994 
779.  IWWB-stukken m.b.t. de Vierlinghpolders, 1991-1993 
776.  Projectvoorstel, draaiboek, plan van aanpak, beslisdocument I (verkenning van de Heidemij  
          voor IWWB, 1990-1991 
778.  Stukken t.b.v. de werkbijeenkomst IWWB 14 mei 1991 
678.  Werkdocument I, Verkenningsfase, 1991-1992 
792.  Integraal Waterbeheersplan West-Brabant 1993-1996, goedgekeurd exemplaar 
777.  Startnotitie organisatie uitvoering IWWB, 1993 
397.  Inspraaknota, 1993 
398.  Reacties op de plannen, 1993 
679.  Themagroep Waterbeheer in Stedelijke Gebieden, 1993-1994 
400.  Themagroep Meetnetten, 1992-1994 
401.  Themagroep Toekomstvisies, 1992-1994 
675.  Themagroep Riolering, Overstorten. Effluentlozingen, 1991  
681.  Themagroep Verdroging, Waterconservering, Peilbeheer en Klein Onderhoud, 1991-1994 
677.  Themagroep Waterbodems, Baggerspecie en Groot Onderhoud, 1991-1992 
720.  Themagroep V (Afstemming, communicatie), 1994 
682.  Nota van wijzigingen Integraal Waterbeheersplan West-Brabant 1993-1996 
670.  Voortgangsrapportage 1994 
712.  Integraal Waterbeheersplan West-Brabant 1993-1996. Gedrukte officiële uitgave in kartonnen  
          cassette. 
 
715.  Stukken betreffende de rijksbijdrageregeling regionaal integraal waterbeheer (Regiwa), 1991-
1993.  1 omslag 
 
593.  Dossier betreffende het Beheersplan Rijkswateren, 1992-1994.  1 dossier 
 
591.  Dossier betreffende de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, 1992-1994.  1 dossier 
 
592.  Dossier betreffende de zorg voor de ecologische structuur, 1993-1994.  1 dossier 
 
 
4.02.06.  Waterbodems  (-1.790.33) 
 
594 – 596.  Dossiers betreffende waterbodems, 1990-1994.  3 dossiers 
 
595.  1990-1992 
594.  1993-1994 
596.  1992-1994, Strategisch plan Waterbodems en Baggerspecie 
 
676.  Rapport “Onderzoek kwaliteit waterbodems in kleine watergangen in Noord-Brabant”, door het 
Hoogheemraadschap West-Brabant, 1992.  1 omslag 
 
 
4.02.07.  Grondwater  (-1.790.8) 
 
198 en 597.  Dossiers betreffende grondwater, 1987-1994.  2 dossiers 
 



198.  1987-1989, Grondwaterplan Noord-Brabant 
597.  1992-1994, algemeen 
 
 
4.03.  Wateren. Watergangen  (-1.791) 
 
4.03.01.  Algemeen 
 
685.  Reglement watergangen Noord-Brabant, 1987.  1 omslag 
 
735.  Kaart waterleidingenlegger A, 1988.  1 stuk 
 
733.  Stukken betreffende het vervaardigen van de legger voor het waterschap, 1994.  1 omslag 
 
787.  Stukken betreffende de Begeleidingsgroep onderzoek wielen, zandwinplassen en andere grote 
stilstaande wateren (initiatief van het Hoogheemraadschap West-Brabant), 1994.  1 omslag 
 
 
4.03.02.  Zorg  (-1.791.1) 
 
199 en 598. Dossiers betreffende eigendom, beheer en onderhoud van watergangen, 1988-1994.  2 
dossiers 
 
199.  1988-1989 
598.  1990-1994 
 
695.  Stukken betreffende de verkoop en overdracht in volle en vrije eigendom door het waterschap 
aan de gemeente Willemstad van de watergang langs de oostzijde van het Steenpad, 1989-1991.  1 
omslag 
 
823.  Verslagen van besprekingen met de Inspectie der Domeinen over de overdracht van de 
eigendom en/of het beheer en onderhoud van watergangen, wegen en waterstaatswerken door 
Domeinen aan het waterschap, 1988.  1 omslag 
 
200, 255 en 599.  Dossiers betreffende decentralisatie en overname van Natte Waterstaatswerken, 
1988-1994.  3 dossiers 
 
200.  1988-1989 
255.  1990-1991 
599.  1993-1994 
 
 
4.03.03.  Verbetering  (-1.791.12) 
 
784.  Stukken betreffende de aanpassing van de oeverlanden van de Mark en Dintel te 
Standdaarbuiten en Dinteloord, 1982-1989.  1 omslag 
 
203.  Dossier betreffende aanpassingswerken ten behoeve van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet 
en de Volkerakpolders, 1988.  1 dossier 
 
202 en 600. Dossiers betreffende de verbetering van watergangen, 1988-1994.  2 omslagen 
 



202.  1988-1990 
600.  1990-1994 
 
782.  Stukken betreffende de verbeteringswerken aan het Spui en de Haven te Dinteloord: 
opknappen oude gemaal, profileren en betuinen Spui, verbetering duiker onder de Galgedijk, 1986-
1989.  1 omslag 
 
 
4.03.04.  Bescherming van de bruikbaarheid. Instandhouding  (-1.791.13) 
 
51 – 53, 602, 653 en 674.  Dossiers betreffende groot onderhoud, 1988-1995.  6 dossiers 
 
51.    1988-1989 
52.    1989-1990 
53.    1990-1991 
653.  1991-1993 
674.  1993 
602.  1994-1995 
 
 
4.03.05.  Verwijderen en verwerken van materialen afkomstig uit watergangen  (-1.791.131) 
 
402.  Dossier betreffende het verwijderen van materialen afkomstig uit watergangen, 1990-1991. 
1 dossier 
 
 
4.03.06.  Medegebruik  (-1.791.134) 
 
254.  Dossier betreffende medegebruik van wateren en eigendommen, 1989-1991.  1 dossier 
 
4.03.07.  Werken, voorwerpen en handelingen van derden of ten behoeve van derden in, over of  
 bij de wateren   (-1.791.136) 
 
701.  Register, vermoedelijk begonnen bij het waterschap De Striene en voortgezet door het 
waterschap Vierlinghpolders, houdende aantekening van ontheffingen/vergunningen, 1985-1994.  1 
deel 
 
207.  Dossier betreffende ontheffingen, waarvan de akkoordverklaring ontbreekt, 1988-1989. 1 
dossier 
 
606.  Dossier betreffende niet benodigde ontheffingsaanvragen, 1990-1994.  1 dossier 
 
206.  Dossier betreffende algemene en geweigerde ontheffingen, 1987-1988.  1 dossier 
 
605.  Dossier betreffende algemene ontheffingen, 1992-1994.  1 dossier 
 
208 – 216, 247 – 252, 337 – 338, 342, 346 – 347, 353 – 354 en 610 – 616.  Ontheffingen en 
vergunningen, 1988-1994.  22 dossiers 
 
209.  1988      E.N.W.A. 
213.  1988      ontheffingen aan derden A-J 
214.  1988      ontheffingen aan derden K-Z 



208.  1988-1989 Domeinen 
210.  1988-1989 H.B.W. 
211.  1988-1989 P.N.E.M. 
212.  1988-1990 P.T.T. 
215.  1989      ontheffingen aan derden  A-J 
216.  1989      ontheffingen aan derden  K-Z 
247.  1990      ontheffingen aan derden  A-L 
248.  1990      ontheffingen aan derden M-Z 
249.  1990-1991 Domeinen 
250.  1990-1991 Domeinen 
251.  1990-1991 P.N.E.M. 
252.  1990-1991 P.T.T. 
337.  1991      ontheffingen aan derden A-I 
338.  1991      ontheffingen aan derden  J-Z 
342.  1992      ontheffingen aan derden 
354.  1992      P.T.T. 
353.  1992      P.N.E.M. 
610.  1992-1994 Intergas 
614.  1992-1994 Waterleidingmaatschappij 
613.  1992-1994 Domeinen 
346.  1993      ontheffingen aan derden A-H 
347.  1993      ontheffingen aan derden   I-Z 
612.  1993-1994 P.N.E.M. 
611.  1994      Nederlandse Gasunie 
615.           ontheffingen aan particulieren A-J 
616.           ontheffingen aan particulieren K-Z 
 
736.  Vergunning (nr. 10) voor het vervangen van een toegangsdam voor C. Rombouts te 
Zevenbergen, 1988.  1 omslag 
 
737.  Vergunning (nr. 27) voor het vervangen van een brugje over een waterloop door een 
toegangsdam met buizen voor L.P. Oostenrijk te Heijningen, 1988.  1 omslag 
 
688.  Vergunning (nr. 164) voor het verbreden van een toegangsdam t.b.v. het perceel Dinteloord E 
420 voor F.P. Dingemans, 1990.  1 omslag 
 
689.  Vergunning (nr. 189) voor het verlengen van een bestaande toegangsdam t.b.v. perceel 
Willemstad H 16 voor A.J. Dane, 1990.  1 omslag 
 
738.  Vergunning (nr. 193) voor het aanbrengen van een verharding met betonstenen op een brug 
voor J.E. de Swart te Zevenbergen, 1990.  1 omslag 
 
687.  Vergunning (nr. 250)voor het verlengen met 6 meter van een dam met duiker in de watergang 
aan de zuidzijde van de Elisabethweg te Fijnaart t.b.v. G.A.C. Haverkamp, 1991.  1 omslag 
 
710.  Vergunning (nr. 253) voor het gedeeltelijk vergraven van een watergang, welke in beheer en 
onderhoud is bij het waterschap voor G. Rombouts te Zevenbergen, 1991.  1 omslag 
 
690.  Vergunning (nr. 256) voor het herbouwen van een schuur op een door brand buiten gebruik 
geraakte fundering aan de Molendijk 56 te Dinteloord t.b.v. J.B.H.M. Koopmans te Brasschaat, 1991.  
1 omslag 
 



706.  Vergunning (nr. 341) voor het aanbrengen van beplanting binnen een afstand van zes meter uit 
de watergang langs de 2e Kruisweg en de Noordlangeweg te Dinteloord t.b.v. H. van de Noort te 
Dinteloord, 1992.  1 omslag 
 
691.  Vergunning (nr. 410) voor het aanleggen van een dam met buisduiker in een watergang langs 
de Molenweg te Dinteloord t.b.v. C. van Sprundel, 1994.  1 omslag 
 
692.  Vergunning (nr. 434) voor het plaatsen van een aanzuigbuis voor een fertigatiesysteem in een 
watergang langs de Kreekweg te Heijningen t.b.v. de Maatschap de Schutter te Heijningen, 1994.  1 
omslag 
 
693.  Vergunning (nr. 440) voor het aanleggen van een persleiding , waarbij een vijftal watergangen 
in beheer en onderhoud bij het waterschap, worden gekruist t.b.v. Peter BV te Dinteloord, 1994.  1 
omslag 
 
696.  Stukken betreffende het dichten door de gemeente Klundert van de reeds vervallen Aalskreek, 
welk werk op last van het waterschap is stilgelegd wegens ontbreken van een ontheffing, 1992.  1 
omslag 
 
609.  Dossier betreffende overtredingen wegens het ontbreken van een ontheffing, 1992-1994.  1 
dossiers 
 
 
4.03.08.  Regeling van de waterstand. Waterberging  (-1.791.14) 
 
617.  Dossier betreffende de regeling van de waterstand, 1990-1994.  1 dossier 
 
 
4.03.09.  Watervoorziening. Wateraf- en aanvoer  (-1.791.141) 
 
783.  Rapport “Watervoorzieningsmogelijkheden voor de landbouw vanuit het Zoommeer, 1985.  1 
omslag 
 
237.  Stukken betreffende het rapport "Verkenning van de mogelijkheden tot herinrichting van de 
waterhuishouding in de voormalige waterschappen Volkerakpolders, De Oude Prinslandse Polder en 
de Willemspolder”, 1988.  1 dossier 
 
413.  Dossier, houdende rapporten betreffende de waterhuishouding, 1988-1990.  1 dossier 
 
618.  Stukken betreffende de wateraanvoer, 1994.  1 dossier 
 
822.  Overzichtskaarten van de waterleidingen van beperkt belang en van overwegend belang, 1989-
1993.  1 omslag 
 
734.  Overzichtskaarten van bemalings- en inlaatgebieden, z.j. ( ca. 1990).  1 omslag 
 
 
4.03.10.  Bemaling  (-1.791.142) 
 
217.  Dossier betreffende bemaling, 1988-1989.  1 dossier 
 
115.  Dossier betreffende contracten met de P.N.E.M. inzake de gemalen, 1988-1991.  1 dossier 



 
218, 236 en 239 – 241.  Dossiers betreffende gemalen, 1979-1994.  5 dossiers 
 
218.  Gemaal Roode Vaart 
239.  Gemaal Geluk  (poldergemaal aan de Sasdijk te Dinteloord), 1979-1991 
240.  Gemaal Oude Veer  (vijzelgemaal aan de Mariadijk te Dinteloord), 1980-1992 
241.  Gemaal Oude Prinslandse Polder (pompgemaal aan de Molendijk 60 te Dinteloord), 1988-1994 
236.  Gemaal Niervaart 
 
238.  Inspectierapport van de gemalen, 1990.  1 dossier 
 
619.  Dossier betreffende poldertarieven voor bemaling, 1991-1994.  1 dossier 
 
301.  Tekeningen betreffende de automatisering van de gemalen, z.j, 1989.  1 dossier 
N.B.  Dit betreft de gemalen Bloemendaal, De Dintel, De Niervaert, Rode Vaart, Tonnekreek, 
Volkerakpolders en Willemspolder. 
 
 
4.03.11.  Windrecht  (-1.791.142.2) 
 
235.  Dossier betreffende windenergie, 1991.  1 dossier 
N.B.  Dit betreft een beleidsnota van de Provincie Noord-Brabant. 
 
 
4.03.12.  Beschikbaarheid van water  (-1.791.146) 
 
219 en 620.  Dossiers betreffende het beschikbaar stellen en het onttrekken van water, 1988-1994.  2 
dossiers 
 
219.  1988-1989 
620.  1990-1994 
 
780.  Stukken betreffende beregeningsvergunningen t.b.v. de vorstbestrijding in de fruitteelt, 1991-
1992.  1 dossier 
 
4.03.13.  Ontvangen van water  (-1.791.147) 
 
621.  Dossier betreffende het ontvangen en overstorten van water, 1990-1994.  1 dossier 
 
 
4.03.14.  Beplanting langs wateren, watergangen  (-1.791.16) 
 
622.  Dossier betreffende beplanting langs watergangen, 1988-1994.  1 dossier 
 
 
4.03.15.  Bijkomende werken  (-1.791.17) 
 
220a en 623.  Dossiers betreffende kunstwerken, 1988-1994.  2 dossiers 
 
220a.  1988-1989 
623.    1990-1994 
 



 
4.03.17.  Toezicht  (-1.791.2) 
 
4.03.17.01.  Algemeen 
 
220b.  Dossier betreffende toezicht, 1988.  1 dossier 
 
 
4.03.17.02.  Onderhoudsplicht. Schouw  (-1.791.22) 
 
221, 245, 339, 403 en 624 – 625.  Dossiers betreffende schouw, 1988-1995.  6 dossiers 
 
221.  1988-1989 
245.  1990-1991 
339.  1991-1992 
403.  1992-1993 
624.  1993-1994 
625.  1994-1995 
 
 
4.04.  Waterkering  (-1.793) 
 
222 en 626.  Dossiers betreffende waterkeringen, 1988-1994.  2 dossiers 
 
222.  1988 
626.  1992-1994 
 
223 en 627.  Dossiers betreffende dijkbewaking, 1988-1994.  2 dossiers 
 
223.  1988-1989 
627.  1989-1994 
 
 
4.05.  Bodempeil  (-1.798) 
 
224 en 628.  Dossiers betreffende ontgrondingen, 1988-1994.  2 dossiers 
 
224.  1988-1989 
628.  1990-1994 
 
631.  Dossier betreffende verdroging, 1994.  1 dossier 
 
 
4.06.  Ruilverkaveling. Landinrichting. Herverkaveling. Herinrichting  (-1.799) 
 
225 – 227 en 405.  Dossiers betreffende ruilverkaveling, 1976-1993.  4 dossiers 
 
225.  1976-1990  Willemstad, map I 
226.  1988         Willemstad, map II 
227.  1988         Willemstad, map III 
405.  1991-1993  Dinteloord 
 



404.  Dossier betreffende landinrichting, 1991-1992.  1 dossier 
N.B.  Hierin ook stukken betreffende de ruilverkaveling Willemstad. 
 
 
5.  Land- en vaarwegen, verkeer en vervoer  (-1.81) 
 
5.01.  Wegen en waterovergangen  (-1.811) 
 
5.01.01.  Algemeen 
 
229.  Dossier betreffende quartaire wegen, 1988-1990.  1 dossier 
 
228.  Dossier betreffende het Provinciaal Wegenreglement, 1989.  1 dossier 
 
244 en 634.  Dossiers betreffende de Wet Uitkering Wegen, 1990-1993.  2 dossiers 
 
244.  1990-1992 
634.  1993 
 
632.  Reglement verkeersregels en verkeerstekens, 1990-1994.  1 dossier 
 
633.  Dossier betreffende de Wet Herverdeling Wegenbeheer, 1992-1994.  1 dossier 
 
636.  Dossier betreffende de Tracéwet, 1993.  1 dossier 
 
669.  Stukken betreffende de overdracht van wegen door het waterschap aan de inliggende 
gemeenten, 1994.  1 omslag 
 
 
5.01.02.  Zorg  (-1.811.1) 
 
230 en 637.  Dossiers betreffende de zorg voor wegen, 1988-1994.  2 dossiers 
 
230.  1988-1989 
637.  1992-1994 
 
231.  Dossier betreffende de herziening van het wegenbeheer, 1988-1989.  1 dossier 
 
243.  Dossier betreffende het herverdelingsplan voor wegen in de gemeente Dinteloord, 1991. 1 
dossier 
N.B.  Overgebracht naar archief waterschap Land van Nassau. 
 
-.  Dossier inzake de herstructurering van het wegenbeheer, 1987-1992. 
N.B.  Zie inv. nr. 827. 
 
659.  Dossier betreffende het herverdelingsplan wegenbeheer in Noord-Brabant en de gevolgen 
daarvan voor het waterschap, 1991-1994.  1 dossier 
 
716.  Inspectierapport door Aug. Van Dijck-Petit Wegenbouwmaatschappij over de staat en het 
onderhoud van de wegen in het waterschap Vierlinghpolders, 1991-1992.  1 band 
 
 



5.01.03.  Aanleg  (-1.811.11) 
 
635 en 721. Dossiers inzake de Hoge Snelheidslijn, 1990-1994.  2 omslagen 
 
635.  1990-1994 
721.  1991-1992 
 
638 – 639.  Dossiers betreffende de aanleg van wegen, 1992-1994.  2 dossiers 
 
638.  1992-1993 
639.  1994 
 
 
5.01.04.  Bescherming van de bruikbaarheid. Instandhouding  (-1.811.13) 
 
640.  Dossier betreffende onderhoud van wegen, 1990-1994.  1 dossier 
 
 
5.01.05.  Voorkoming van overbelasting  (-1.811.132) 
 
231a.  Dossier betreffende voorkoming van overbelasting van wegen, 1989.  1 dossier 
 
 
5.01.06.  Medegebruik  (-1.811.134) 
 
641.  Dossier betreffende recreatief gebruik van wegen,  1993-1994.  1 dossier 
 
 
5.01.07.  Werken, voorwerpen en handelingen van derden of ten behoeve van derden in, langs of  
 over wegen  (-1.811.136) 
 
232.  Ontheffingen, 1988.  1 dossier 
 
 
5.01.08.  Weggebruik, verkeersveiligheid  (-1.811.137) 
 
246 en 643.  Dossiers betreffende het Project Landbouwverkeer, 1989-1994.  2 dossiers 
 
246.  1989-1991 
643.  1992-1994 
 
642.  Dossier betreffende weggebruik, 1990-1994.  1 dossier 
 
 
5.01.09.  Openstellen en sluiten van wegen  (-1.811.137.1) 
 
234 en 644.  Dossiers betreffende openstellen en sluiten van wegen, 1988-1994.  2 dossiers 
 
234.  1988 
644.  1992-1994 
 
 



5.01.10.  Maatregelen bij opdooi  (-1.811.137.5) 
 
645.  Dossier betreffende maatregelen bij opdooi, 1991-1994.  1 dossier 
 
 
5.01.11.  Parkeergelegenheden. Wissel- en parkeerplaatsen  (-1.811.171) 
 
233.  Dossier betreffende parkeergelegenheid, 1989.  1 dossier 
 
 
5.01.12.  Duikers. Bruggen. Palen  (-1.811.173) 
 
242.  Dossier betreffende duikers, bruggen en palen, 1989-1992.  1 dossier 
 
785.  Stukken betreffende duikerkruisingen aan de Noordlangeweg te Willemstad en de 
Potenblokseweg te Fijnaart, 1988-1989.  1 omslag 
 
 
5.02.  Vaarwegen en havens  (-1.813) 
 
5.02.01.  Algemeen 
 
647.  Dossier betreffende de zorg voor vaarwegen en havens, 1990-1994.  1 dossier 
 
646.  Dossier betreffende vaarwegen, 1991-1994.  1 dossier 
 
 
5.02.02.  Gebruik  (-1.813.134) 
 
648.  Dossier betreffende recreatie langs vaarwegen, 1993-1994.  1 dossier 
 
 
Bijlage 1: Toegang op de ontheffingen/vergunningen 
 
2. Gebr. De Lint te Zevenbergen; het verbreden van een toegangsdam in een waterloop  
 van overwegend belang, kunstwerk A in leidingvak 122, 19-01-1988. inv. nr. 213 
 
3. C.A. Breure te Dinteloord; het doen uitmonden van drainage op een waterloop van  
 overwegend belang, nl. de noordelijke waterloop langs de Annadijk te Dinteloord, 19- 
 01-1988.        inv. nr. 213 
 
4. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van drainage op een waterloop  
 van overwegend belang, 19-01-1988.     inv. nr. 208 
 
5. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op een 
  waterloop van overwegend belang t.b.v. de percelen sectie I nrs. 66-71 te Dinteloord,  
 10-02-1988.        inv. nr. 208 
 
7. Maatschap G. den Biggelaar te Dinteloord; vervangen van een toegangsdam aan de  
 Drievriendendijk in een waterloop van overwegend belang, 01-03-1988. inv. nr. 213 
 
9. P.G.M. van Est te Fijnaart; het leggen van een toegangsdam in de zuidelijke bermsloot  



 van de Noordlangeweg te Fijnaart, 01-03-1988.    inv. nr. 213 
 
10. C. Rombouts te Zevenbergen; het vervangen van een toegangsdam (leidingvak 110,  
 kunstwerk B), 01-03-1988.      inv. nr. 207 
 
11. C. Oostdijck te Heijningen; het aanleggen van een nieuwe uitrit, 22-03-1988. 
           inv. nr. 214 
 
13. A.G.C. Haverkamp te Fijnaart; verleggen toegangsdam en aanbrengen nieuwe  
 toegangsdam aan de Elisabethweg te Heijningen, 22-04-1988.  inv. nr. 207 
 
14. J.A. Reijnders te Heijningen; het leggen van een toegangsdam in een waterloop van  
 overwegend belang langs de Oude Heijningsedijk, 02-05-1988.  inv. nr. 214 
 
16. A. Bom te Fijnaart; het leggen van een toegangsdam in een waterloop van  
 overwegend belang, 15-04-1988.     inv. nr. 213 
 
18. J. Breure te Fijnaart; het aanbrengen van een drainage op de percelen sectie I nrs.  
 156, 160, 161 en 142 te Dinteloord, 29-06-1988.    inv. nr. 213 
 
19. A.C. van Gaans te Fijnaart; het leggen van een toegangsdam in en een bruggetje over  
 een waterloop van overwegend belang, 29-06-1988.   inv. nr. 213 
 
21. J.C. Sneep te Dinteloord; het verbreden van een watergang ter plaatse van de woning  
 Noordlangeweg 10 te Dinteloord, 29-06-1988.    Inv. nr. 214 
 
22. Defensie Pijpleidingen Organisatie te Noordwijk; het leggen van een kabel en het  
 vervangen van een kast, 29-06-1988.     inv. nr. 213 
 
23. Fa. Gebr. Meesters te Dinteloord; het maken van een toegangsdam voor een perceel  
 aan de 1e Kruisweg te Dinteloord, 29-06-1988.    inv. nr. 214 
 
24. Gemeente Dinteloord en Prinsenland; het dempen en aanbrengen van een buisduiker  
 in een waterloop van beperkt belang langs de Parallelweg van de Steenbergseweg,  
 29-06-1988.        inv. nr. 213 
 
25. PTT te Breda; het leggen van telefoonkabels in het telefoonnet Steenbergen, 29-06- 
 1988.         inv. nr. 212 
 
26. A.L.P.M. Mulders te Noordhoek; het maken van een toegangsdam naar een nieuw te  
 bouwen woning, 29-06-1988.      inv. nr. 214 
 
27. L.P. Oostenrijk te Heijningen; vervangen van een brugje over een waterloop van  
 overwegend belang door een toegangsdam met buizen, 17-08-1988.   inv. nr. 207 en 
            214 
 
28. Maatschap J.C.A. en J.H.P.M. Bus te Stampersgat; het leggen van een dam aan de  
 noordkant van hun perceel aan de Appelaarseweg te Fijnaart, sectie G nrs. 481-482, 
 19-07-1988.        inv. nr. 213 
 
29. W. van der Vorm te Dinteloord; het verbreden van een bestaande brug, 19-07-1988. 
           inv. nr. 214 



 
30. J.G. Perdeams te Dinteloord; het opruimen van twee toegangsdammen en het leggen  
 van één nieuwe toegangsdam over de bermsloot van de 2e Kruisweg te Dinteloord,  
 17-08-1988.        inv. nr. 214 
 
31. A.F.J. van Kleef te Standdaarbuiten; het doen uitmonden van een afvoerpijp t.b.v.  
 huishoudelijk afvalwater op een waterloop van overwegend belang, 05-09-1988. 
           inv. nr. 214 
 
33. P. van den Hil te Willemstad; het plaatsen van een windscherm binnen 6 meter van  
 een watergang van het waterschap op het perceel sectie A nr. 278 te Willemstad, 22- 
 11-1988.        inv. nr. 213 
 
34. G.E. Knook te Willemstad; het dempen van een waterloop van beperkt belang, gren-  
 zend aan de percelen sectie H nrs. 55 en 57 te Willemstad, 17-08-1988. inv. nr. 214 
 
37. PTT Telecommunicatie te Amersfoort; het leggen van telecommunicatiekabels in  
 Klundert en Willemstad, 05-09-1988.     inv. nr. 212 
 
38. PTT Telecommunicatie te Amersfoort; het leggen van telecommunicatiekabels in  
 Klundert en Willemstad, 05-09-1988.     inv. nr. 212 
 
39. NV PNEM te ’s-Hertogenbosch; het plaatsen, hebben en onderhouden van een 10kV  
 transformatorstation aan de Volkerakweg te Fijnaart, 05-09-1988. inv. nr. 211 
 
43. P. Wulfraat te Standdaarbuiten; het aanpassen van een watergang van beperkt  
 belang, 30-09-1988.       inv. nr. 214 
 
45. NV PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van watergangen van overwegend belang  
 met een kabel t.b.v. de aansluiting van B. Munters aan de 1e Kruisweg te Dinteloord,  
 30-09-1988.        inv. nr. 211 
 
46. NV Energie- en Waterbedrijf Roosendaal (ENWA); het kruisen van een waterloop van 
 overwegend belang met een gasleiding t.b.v. het perceel Zuidlangeweg 13 te  
 Dinteloord, 30-09-1988.       inv. nr. 209 
 
48. NV PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van watergangen van overwegend belang  
 met een kabel, 30-09-1988.      inv. nr. 211 
 
50. PTT Telecommunicatie te Breda; het uitbreiden van het telefoonkabelnet te  
 Zevenbergen, 01-11-1988.      inv. nr. 212 
 
52. W.P.J.M. van Overveld te Fijnaart; het leggen van een duiker, 22-11-1988. inv. nr. 214 
 
54. G. den Biggelaar te Dinteloord; het graven van een verbindingssloot en het leggen van  
 een dam in die sloot, 22-11-1988.     inv. nr. 207 
 
55. J.F. van Dijck te Klundert; het dempen van een gedeelte watergang, 20-12-1988. 
           inv. nr. 213 
 
56. Gemeente Standdaarbuiten; het oprichten en in werking hebben van een  
 rioleringsoverstort, die zal lozen op een sloot tussen Rijksweg A17 en het  



 bestemmingsplan Oost II te Standdaarbuiten, 01-11-1988.  inv. nr. 214 
 
57. J.P.J. Koenraadt te Dinteloord; het verbreden van een toegangsdam, 20-12-1988. 
           inv. nr. 214 
 
58. Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Willemstad; het handhaven en aan  
 de noordzijde verbreden van een bestaande dam en duiker in de wegsloot ten oosten  
 van de Oostmiddelweg nabij de Stadsedijk, 20-12-1988.   inv. nr. 207 
 
59. PTT Telecommunicatie te Breda; het leggen van een kabel ter plaatse van de Vlietdijk  
 te Dinteloord, 20-12-1988.      inv. nr. 212 
 
60. A.F.J. van Kleef te Standdaarbuiten; het vergraven van een gedeelte van een  
 waterloop van overwegend belang, 20-12-1988.    inv. nr. 207 
 
61. M. Hopmans te Standdaarbuiten; het verbreden van een toegangsdam, 20-12-1988. 
           inv. nr. 207 
 
62. Fa. J.T.W. en W.J.T. Hopmans te Dinteloord; het vervangen van een toegangsdam  
 t.b.v. het perceel sectie  G nr. 874 te Dinteloord, 10-01-1989.  Inv. nr. 215 
 
63. Dienst der Domeinen te Breda; het aanbrengen van een buisdrainage op het perceel  
 sectie F nr. 689 te Klundert en het doen uitmonden van de drains op een waterloop  
 van overwegend belang, 10-01-1989.     inv. nr. 208 
 
64. Dienst der Domeinen te Breda; het laten uitmonden van een drainage op een  
 waterloop van overwegend belang t.b.v. perceel sectie H nr. 160 te Dinteloord, 10-01- 
 1989.         inv. nr. 208 
 
65. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op een  
 waterloop van overwegend belang t.b.v. de percelen sectie G nrs. 491 en 288 te  
 Klundert, 10-01-1989.       inv. nr. 208 
 
66. M.A.J. Dirven te Standdaarbuiten; het leggen van een toegangsdam t.b.v. het perceel  
 sectie L nr. 1817 te Zevenbergen, 10-01-1989.    inv. nr. 207 
 
67. PTT Telecommunicatie te Amersfoort; het leggen van kabels in Fijnaart en Willemstad,  
 10-01-1989.        inv. nr. 212 
 
68. J.J. van ’t Westende te Fijnaart; het aanleggen van een nieuwe toegangsdam en het  
 verbreden van 3 toegangsdammen, 14-02-1989.    Inv. nr. 216 
 
69. J.H.P.M. van Meer te Klundert; het doen uitmonden van een buisdrainage van perceel  
 sectie F nr. 636 te Klundert op een waterloop van overwegend belang, 14-02-1989. 
           inv. nr. 207 
 
70. Dienst der Domeinen te Breda; het aanleggen van een buisdrainage t.b.v. het perceel  
 sectie F nr. 708 te Klundert, 20-12-1988.     inv. nr. 208 
 
72. K.C. Bakker te Oudemolen; het instandhouden van een geplaatste damwand in een  
 waterloop van overwegend belang, 14-02-1989.    Inv. nr. 215 
 



73. Dienst der Domeinen te Breda; het aanbrengen van een toegangsdam in een  
 waterloop van overwegend belang t.b.v. pachter J.C. Verstraate te Dinteloord, 14-02- 
 1989.         inv. nr. 208 
 
74. G.E. Knook te Willemstad; het dempen van een waterloop van beperkt belang tussen  
 de percelen sectie H nrs. 57, 56 en 46 (ged.) te Willemstad, 14-02-1989. inv. nr. 213 
 
77. J. Hopmans te Standdaarbuiten; het planten van bomen en struiken binnen 6 meter  
 uit de insteek van een waterloop van overwegend belang, 08-03-1989. Inv. nr. 215 
 
78. A.J. van de Nobelen BV te Standdaarbuiten; het dempen van waterlopen van beperkt  
 belang tussen de percelen sectie I nrs. 93-95 te Standdaarbuiten, 08-03-1989. 
           Inv. nr. 216 
 
81. P.W. en A.M. Vermuë te Standdaarbuiten; het verbreden van een toegangsdam, 08- 
 03-1989.        inv. nr. 207 
 
82. P.L.M. Hopmans te Fijnaart; het vervangen van een toegangsdam, 08-03-1989. 
           Inv. nr. 215 
 
83. Maatschap G. en C.A. Breure te Dinteloord; het graven van een waterloop van  
 beperkt belang, het dempen van een waterloop van beperkt belang en het doen  
 uitmonden van drains op een waterloop van overwegend belang, 08-03-1989. 
           Inv. nr. 215 
 
84. C. Honcoop e.a. te Oudemolen; het dempen van een gedeelte waterloop van  
 overwegend belang, 05-04-1989.     Inv. nr. 215 
 
85. A.W. van Sprang te Willemstad; het dempen van een waterloop van beperkt belang,  
 05-04-1989.        inv. nr. 216 
 
86. Dienst der Domeinen te Breda; het vervangen van een drainage op het perceel sectie  
 F nr. 770 te Klundert, 05-04-1989.     inv. nr. 208 
 
87. J.A. Havermans te Zwingelspaan; het aanleggen van een toegangsdam t.b.v. het pand  
 Zwingelspaansedijk 10, 05-04-1989.     inv. nr. 207 
 
88. Cebeco Zuid-West te Dinteloord; het dempen van een waterloop van beperkt belang,  
 10-04-1989.        inv. nr. 207 
 
89. M.T.S. Bakx te Heijningen; het verlengen van een toegangsdam in een waterloop van  
 overwegend belang, 09-05-1989.     Inv. nr. 215 
 
91. C.P.A. Masseurs te Oudenbosch; het vervangen van een toegangsdam van  
 overwegend belang, 09-05-1989.     inv. nr. 207 
 
92. Adviesburo De Rooij te Oosterhout; het graven en dempen van een waterloop van  
 beperkt belang met de noodzakelijke duikers, 10-04-1989.  inv. nr. 207 
 
93. A.J.J.M. Snoeijs te Zevenbergen; het aanleggen van een toegangsdam in een 
 waterloop van overwegend belang t.b.v. de ontsluiting van perceel sectie L nr. 3656  
 te Zevenbergen, 09-05-1989.      Inv. nr. 216 



 
94. W. van der Vorm te Dinteloord; het vernieuwen van een toegangsdam en het 
  verharden van een gedeelte weg waarvan het eigendom bij het waterschap berust,  
 09-05-1989.        inv. nr. 216 
 
96. M.P.A.M. van der Heyden te Fijnaart; het dempen van een waterloop van beperkt  
 belang, 29-06-1989.       Inv. nr. 215 
 
97. Hubrecht H. Herbonnet te Willemstad; het aanbrengen van beplanting langs een  
 waterloop van overwegend belang, 29-06-1989.    inv. nr. 207 
 
99. B.C.M.M. Rommens te Standdaarbuiten; het vervangen van een toegangsdam, 29-06- 
 1989.         inv. nr. 216 
 
100. Camping Bovensluis te Willemstad; het aanbrengen van beplanting op een strook  
 binnen 6 meter van de insteek van een waterloop van overwegend belang, 29-06- 
 1989.         inv. nr. 215 
 
101. A.C. Schalk te Klundert; het aanbrengen van een duiker in een waterloop van beperkt  
 belang en het vergraven van een waterloop van overwegend belang, 29-06-1989. 
           Inv. nr. 216 
 
102. J.J.A.A. Jacobs te Fijnaart; het leggen van een toegangsdam in een waterloop van  
 overwegend belang, 13-09-1989.     Inv. nr. 215 
 
103. P.A. van den Hil te Heijningen; het vervangen van een toegangsbrug door een  
 toegangsdam, 29-06-1989.      inv. nr. 207 
 
104. NV PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van een waterloop van overwegend  
 belang met een kabel aan de Groeneweg te Noordhoek, 13-09-1989. inv. nr. 211 
 
105. E.H.J. Bolder te Heijningen; het overkluizen van een gedeelte van een watergang van  
 overwegend belang t.b.v. het voorkomen van verdere verzakking van de woning, 09- 
 08-1989.        inv. nr. 207 
 
106. Intergas NV te Oosterhout; het kruisen van een waterloop van overwegend belang  
 met een gasleiding t.b.v. aansluiting Drogedijk 53 te Oude Molen, 09-08-1989. 
           inv. nr. 207 
 
107. A.B.M.J. Schoutens te Dinteloord; het verbreden van 3 toegangsdammen en het  
 opruimen van een toegangsdam aan de 2e Kruisweg te Dinteloord, 09-08-1989. 
           Inv. nr. 216 
 
109. NV PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van een waterloop van overwegend  
 belang met een kabel aan de Groeneweg te Noordhoek, 13-09-1989. inv. nr. 211 
 
110. J.B. en A. de Schutter te Dinteloord; het doen uitmonden van een buisdrainage op een  
 waterloop van overwegend belang, 13-09-1989.    inv. nr. 207 
 
111. Gebr. J. en J. Veraart te Dinteloord; het verbreden van een toegangsdam aan de  
 Noordlangeweg te Dinteloord, 13-09-1989.    Inv. nr. 216 
 



112. A. Koster te Heijningen; het leggen van een buisduiker in een waterloop van beperkt  
 belang, 13-09-1989.       Inv. nr. 216 
 
113. W. de Schutter te Heijningen; het leggen van een toegangsdam in een waterloop van  
 overwegend belang aan de Markweg te Heijningen, 13-09-1989. inv. nr. 207 
 
115. NV PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van een waterloop met een kabel t.b.v.  
 Drogedijk 81 te Oude Molen, 11-10-1989.    inv. nr. 211 
 
116. Intergas NV te Oosterhout; het kruisen van een waterloop van overwegend belang  
 met een gasleiding ter plaatse van een betonduiker, 13-09-1989. Inv. nr. 215 
 
117. A. Berends te Heijningen; het leggen van een duiker in een waterloop van  
 overwegend belang, 13-09-1989.     Inv. nr. 215 
 
118. Gemeente Willemstad; het leggen van een toegangsdam in een waterloop van  
 beperkt belang, 11-10-1989.      Inv. nr. 215 
 
121. NV PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van een weg en waterloop met een kabel,  
 11-10-1989.        inv. nr. 211 
 
122. L. Jongmans te Klundert; het dempen van een waterloop, 11-10-1989. inv. nr. 207 
 
123. A.P. en P.C. Ammerlaan te Fijnaart; het verbreden van een toegangsdam in een  
 waterloop van overwegend belang t.b.v. het pand Kwartiersedijk 43 te Fijnaart, 11-10- 
 1989.         inv. nr. 215 
 
125. Gemeente Zevenbergen; het dempen en opnieuw graven van een waterloop van  
 overwegend belang, 11-10-1989.     Inv. nr. 215 
 
126. A.C. Geers te Fijnaart; het ophogen van het talud van een waterloop van overwegend  
 belang over een lengte van ca. 5 meter, 08-11-1989.   Inv. nr. 215 
 
127. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op een  
 waterloop van overwegend belang t.b.v. het perceel sectie G nr. 437 te Klundert, 08- 
 11-1989.        inv. nr. 207 
 
128. P.W. en A.M. Vermuë te Standdaarbuiten; het aanleggen van een dam met duiker in  
 een waterloop tussen de percelen sectie G nrs. 94 en 96 te Standdaarbuiten, 08-11- 
 1989.         inv. nr. 207 
 
129. Dienst der Domeinen te Breda; ; het doen uitmonden van een buisdrainage op een  
 waterloop van overwegend belang t.b.v. de percelen sectie L 81-82 en I 156-160 te  
 Dinteloord, 08-11-1989.       inv. nr. 208 
 
130. J.P.J. Koenraadt te Dinteloord; het dempen van een watergang van beperkt belang  
 grenzend aan de percelen sectie G nrs. 14-18 en 852-854 te Dinteloord, 08-11-1989. 
           Inv. nr. 216 
 
131. H. Heystek te Klundert; het aanbrengen van buisduikers in een waterloop van beperkt  
 belang, 13-12-1989.       inv. nr. 207 
 



133. Voetbalvereniging Kaaise Boys te Fijnaart; het plaatsen van een tribune binnen 4  
 meter uit de insteek van een waterloop van overwegend belang, 13-12-1989. 
           Inv. nr. 216 
 
134. A. Stolk te Dinteloord; het ophogen van het maaiveld grenzend aan een waterloop  
 van overwegend belang, 12-01-1990.     Inv. nr. 248 
 
135. Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda; het kruisen van watergangen van  
 overwegend belang met een buisleiding, 08-11-1989.   inv. nr. 210 
 
136. W. Nieuwkerk te Fijnaart; het leggen van een toegangsdam in een waterloop van  
 overwegend belang langs de Appelaarsedijk, 07-02-1990.  Inv. nr. 248 
 
137. Gemeente Klundert; het verbreden van een dam en het aanleggen van een nieuwe  
 toegangsdam inclusief het opruimen van een houten stuwtje, dat vervangen wordt  
 door een overstortput gemonteerd aan de nieuw te leggen toegangsdam, 07-02-1990. 
           Inv. nr. 247 
 
140. C.G.J. Rombouts te Zevenbergen; het verleggen van kunstwerk B in leidingvak 110; de  
 duiker wordt 50 meter in oostelijke richting gelegd, 07-03-1990.  Inv. nr. 248 
 
142. Maatschap J. en M. Bakx te Heijningen; het aanbrengen van een ontsluitingsdam  
 tussen de percelen sectie T nrs. 39 en 49 te Fijnaart in een waterloop van beperkt  
 belang, 07-03-1990.       Inv. nr. 247 
 
143. M.T.H. Veeke te Klundert; het vervangen van een toegangsdam aan de Vlietweg te  
 Standdaarbuiten, 07-03-1990.      Inv. nr. 248 
 
144. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het wijzigen van het elektriciteitsnet aan de  
 Groeneweg-Molendijk te Standdaarbuiten, 07-03-1990.   Inv. nr. 251 
 
145. P.G. Rommens te Klundert; het leggen van een toegangsdam in een waterloop van  
 overwegend belang, 04-04-1990.     Inv. nr. 248 
 
146. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op een  
 waterloop van overwegend belang t.b.v. pachter P. Bierens op perceel sectie H nr. 9  
 te Dinteloord, 04-04-1990.      Inv. nr. 250 
 
148. Gemeente Zevenbergen; het inrichten van 2 riooloverstorten in het plan Lindonk, 10- 
 10-1990.        inv. nr. 270 
 
149. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het leggen van  één kabel langs een watergang van  
 overwegend belang en het kruisen van waterlopen van overwegend belang ter  
 plaatse van de Vlietweg 12 te Noordhoek, 02-05-1990.   Inv. nr. 251 
 
150. A.M. Lecluse te Fijnaart; het plaatsen van een afrastering hoger dan 1.20 meter langs  
 een waterloop van overwegend belang, 02-05-1990.   Inv. nr. 247 
 
151. PTT-Telecom te Breda; het kruisen van een watergang van overwegend belang met  
 een kabel ter plaatse van de Postbaan te Dinteloord, 02-05-1990. Inv. nr. 252 
 
154. J.P. Versluys te Fijnaart; het verleggen van een toegangsdam in een waterloop van  



 overwegend belang aan de Drogedijk te Fijnaart, 02-05-1990.  Inv. nr. 248 
 
155. Maatschap Van Exel te Willemstad; het verleggen van een toegangsdam in een  
 waterloop van overwegend belang langs het Steenpad, 02-05-1990. Inv. nr. 247 
 
156. Waterleiding Maatschappij “Noord-Brabant” te Breda; het kruisen van een waterloop  
 van overwegend belang met een waterleiding t.b.v. een bouwaansluiting aan de  
 Vlietweg te Noordhoek, 30-05-1990.     Inv. nr. 249 
 
157. Waterleiding Maatschappij “Noord-Brabant” te Breda; het kruisen van een waterloop  
 van overwegend belang met een waterleiding, één en ander ter plaatse van de  
 Vlietweg te Standdaarbuiten, 30-05-1990.    Inv. nr. 249 
 
158. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; kruisen van een waterloop van overwegend belang  
 met een kabel aan de Kreekdijk te Standdaarbuiten, 30-05-1990. Inv. nr. 251 
 
159. M.K. Maris te Dinteloord; het aanbrengen buisuitmonding in waterloop van beperkt  
 belang t.b.v. de lozing van huishoudelijk afvalwater, 30-05-1990. Inv. nr. 248 
 
160. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; kruisen van een waterloop van overwegend belang  
 met een kabel in de Eerste Kruisweg te Standdaarbuiten, 30-05-1990. Inv. nr. 251 
 
161. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van de Groeneweg te Noordhoek met  
 een kabel, 30-05-1990.       Inv. nr. 251 
 
162. Waterleiding Maatschappij “Noord-Brabant” te Breda; het kruisen van watergangen  
 met een waterleiding, evenwijdig aan de Oostdijk te Willemstad, 30-05-1990. 
           Inv. nr. 249 
 
163. R.P. van Duin te Zevenbergen; het plaatsen van een afscheiding met waaiers in het  
 talud van een waterloop van overwegend belang, 30-05-1990.  Inv. nr. 247 
 
164. F.P. Dingemans te Dinteloord; het verbreden van een toegangsdam t.b.v. het perceel  
 E 420 te Dinteloord, 1990.      Inv. nr. 688 
 
167. Maatschap G. en C.A. Breure te Dinteloord; het doen uitmonden van drainage op  
 waterlopen van overwegend belang, 26-06-1990.   Inv. nr. 247 
 
169. L.A. Nieuwkoop te Oudemolen; het planten van een windsingel op perceel sectie I  
 kavelnr. 001003 te Willemstad, 30-05-1990.    Inv. nr. 248 
 
170. PTT Telecom te Breda; het leggen van een PTT-kabel te Zevenbergen, 26-06-1990. 
           inv. nr. 212 
 
171. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het maken van een dienstaansluiting t.b.v. v.d. Veeke  
 aan de Vlietweg te Noordhoek, 26-06-1990.    Inv. nr. 251 
 
172. H. Bonnet te Heijningen; het aanbrengen van een beschoeiing in het talud van een  
 waterloop van overwegend belang en het verlengen van een talud door ophoging van  
 de aangrenzende grond, 26-06-1990.     Inv. nr. 247 
 
173. J. Roelse te Willemstad; het leggen van een toegangsdam aan de Oost Middelweg  



 t.b.v. perceel sectie H nr. 34 te Willemstad, 15-08-1990.   Inv. nr. 248 
 
174. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het aanpassen van het leidingnet ter plaatse van het  
 bedrijventerrein aan het Steenpad te Willemstad, 15-08-1990.  Inv. nr. 251 
 
175. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van een waterloop met een kabel ter  
 plaatse van Noordhoek 29 te Noordhoek, 15-08-1990.   Inv. nr. 251 
 
176. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van een waterloop met een kabel ter  
 plaatse van Molendijk 23 te Standdaarbuiten, 15-08-1990.  Inv. nr. 251 
 
177. G.J.M. Deijkers te Fijnaart; het plaatsen van een garage binnen een strook van 4  
 meter uit de insteek van een waterloop van overwegend belang, 12-09-1990. 
           Inv. nr. 247 
 
178. Dienst der Domeinen te Breda; leggen toegangsdam in waterloop van overwegend  
 belang t.b.v. het perceel sectie I nr. 409 te Dinteloord, 15-08-1990. Inv. nr. 250 
 
179. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het kruisen van een waterloop met een kabel t.b.v.  
 een huisaansluiting op perceel sectie A 95 te Klundert, 15-08-1990. Inv. nr. 251 
 
180. Stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland te Roosendaal; leggen  toegangs-  
 dam in waterloop t.b.v. de aanleg van een transportleiding, 15-08-1990. Inv. nr. 248 
 
183. N.V. PNEM te ’s-Hertogenbosch; het plaatsen van een trafokast in de berm van de  
 Zuidzeedijk te Dinteloord en het kruisen van deze weg met een kabel, 12-09-1990. 
           Inv. nr. 251 
 
185. P. Claassen te Standdaarbuiten; het leggen van een toegangsdam t.b.v. de ontsluiting  
 van een nieuw te bouwen bedrijfspand aan de Eerste Kruisweg, 12-09-1990. 
           Inv. nr. 247 
 
186. E.J.M. Verwer te Dinteloord; het verbreden van een toegangsdam met 2 meter, 12- 
 09-1990.        inv. nr. 248 
 
187. W. v.d. Heyden te Dinteloord; het verbreden van een toegangsdam t.b.v. het perceel  
 sectie E, nr. 422 te Dinteloord, 12-09-1990.    Inv. nr. 247 
 
188. M.K. Maris te Dinteloord; het doen uitmonden van een buisdrainage op een 
 waterloop, 10-10-1990.       Inv. nr. 248 
 
189. A.J. Dane te Willemstad; het verlengen van een bestaande toegangsdam t.b.v. het  
 perceel sectie H 16 te Willemstad, 1990.     Inv. nr. 689 
 
191. P. Gladines te Fijnaart; het dempen van een waterloop van beperkt belang, 12-09- 
 1990.         inv. nr. 247 
 
192. W. Haak te Fijnaart; het dempen van een gedeelte waterloop van beperkt belang, 12- 
 09-1990.        inv. nr. 247 
 
193. J.E. de Swart te Zevenbergen; het aanbrengen van een verharding met betonstenen  
 op een brug, 1990.       Inv. nr. 738 



 
195. F.P. van Melle te Dinteloord; ontheffing voor het niet aanhouden van een vrije strook  
 van 4 meter langs de sloot vanaf het begin van de door hem aangelegde tuin tot aan  
 de Volkerakdijk, 06-02-1991.      inv. nr. 338 
 
197. M.J.M. Hopmans te Standdaarbuiten; het leggen van een toegangsdam in een  
 waterloop van beperkt belang tussen de percelen sectie I, nrs. 4 en 11 te  
 Standdaarbuiten, 07-11-1990.      inv. nr. 247 
 
198. D.A.J.M. van Rijthoven te Klundert; het aanpassen van een oprit, 07-11-1990. 
           inv. nr. 214 
 
199. W.A. van de Ree te Oudemolen; het leggen van een dam achter de woning in een  
 waterloop van overwegend belang, 07-11-1990.    Inv. nr. 248 
 
200. H. Blokland te Klundert; het dempen van een gedeelte watergang van beperkt belang,  
 19-12-1990.        inv. nr. 247 
 
201. H. van Bree te Heijningen; het hebben en onderhouden van buizen t.b.v. de water-  
 afvoer in een gedeelte waterloop van overwegend belang, 12-09-1990. inv. nr. 247 
 
202. M. Hofma te Heijningen; het hebben en onderhouden van buizen t.b.v. de water-  
 afvoer in een gedeelte waterloop van overwegend belang, 12-09-1990. Inv. nr. 247 
 
203. PTT te Breda; het leggen van een kabel langs een watergang van overwegend belang  
 en het kruisen van waterlopen van overwegend belang ter plaatse van de Vlietweg te  
 Standdaarbuiten, 16-01-1991.      Inv. nr. 252 
 
204. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op  
 waterlopen van beperkt en overwegend belang t.b.v. percelen sectie F 796 en F 708  
 (ged.) te Klundert (pachter J.H.P.M. van Meer), 19-12-1990.  Inv. nr. 250 
 
205. A.W. van Sprang te Willemstad; het verleggen en verbreden van een toegangsdam  
 t.b.v.  het perceel sectie M, nr. 285 te Fijnaart, 19-12-1990.  Inv. nr. 248 
 
207. M.C. Nuiten te Fijnaart; het bouwen van een garage binnen 4 meter uit een  
 watergang van overwegend belang, 16-01-1991.   inv. nr. 338 
 
208. C.P.J.C. Deijkers te Fijnaart; de aanleg van een op- en afrit aan de Oude Heijningsedijk  
 te Fijnaart, 16-01-1991.       inv. nr. 337 
 
209. A.J.G. Jongerius te Dinteloord; het aanbrengen van een pompput in het talud van een  
 watergang van overwegend belang te Dinteloord, 16-01-1991.  inv. nr. 338 
 
210. G. Korst te Oudemolen; het dempen van een watergang van beperkt belang, 16-01- 
 1991.         inv. nr. 338 
 
211. Industrie- en Havenschap Moerdijk; het gedeeltelijk vergraven van een watergang van  
 overwegend belang, 16-01-1991.     inv. nr. 337 
 
212. M.A.J. Dirven te Standdaarbuiten;  aanvullen van een talud langs een watergang van  
 overwegend belang aan de Molendijk te Standdaarbuiten, 16-01-1991. inv. nr. 337 



 
213. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op een  
 watergang van overwegend belang door dhr. C.A. Noteboom te Klundert, 16-01-1991. 
           Inv. nr. 250 
 
214. Dienst der Domeinen te Breda; het leggen van een buisdrainage op het perceel sectie  
 I nr. 426 te Dinteloord t.b.v. dhr. P.G. Vogelaar, 06-02-1991.  Inv. nr. 250 
 
215. Gemeente Zevenbergen; het verlengen van een duiker in een watergang van  
 overwegend belang, 19-12-1990.     Inv. nr. 248 
 
216. H.M. Maris te Fijnaart; het aanplanten van een windscherm binnen een afstand van 6  
 meter uit een watergang van overwegend belang, 19-12-1990.  Inv. nr. 248 
 
217. A. Remijn te Willemstad; het leggen van een duiker in een watergang van overwegend  
 belang langs de percelen sectie B, nrs. 173, 172, 176 en 177, 06-02-1991. inv. nr. 338 
 
219. C.G.A. van der Vorm – Knottnerus te Dinteloord; het dempen van een gedeelte van  
 een watergang van beperkt belang, 06-02-1991.    inv. nr. 338 
 
222. J.J. van ’t Westende BV te Fijnaart; het leggen van een duiker in een watergang van  
 overwegend belang langs perceel sectie P nr. 37 te Fijnaart, 06-02-1991. inv. nr. 338 
 
223. Dienst der Domeinen te Breda; het dempen van een watergang, het leggen van een  
 duiker en het aanbrengen van drainage t.b.v. A.C.H.M. van der Wiel te Zevenbergen,  
 06-02-1991.        inv. nr. 250 
 
224. PTT te Breda; het leggen van een kabel langs een watergang van overwegend belang  
 en langs de Buitendijk Oost, beiden langs de Groeneweg te Klundert, 06-02-1991. 
           Inv. nr. 252 
 
226. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van buisdrainage op watergang  
 van overwegend belang door J.H. Roelen te Klundert, 16-01-1991. Inv. nr. 250 
 
229. Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. te Stampersgat; het planten en hebben van  
 bomen in de zuidelijke berm van de Noordzeedijk van de Oude Prinslandsche Polder  
 op ca. 1,5 meter uit de boveninsteek van de aangrenzende watergang van  
 overwegend belang op een onderlinge afstand van minimaal 18 meter, 06-03-1991. 
           inv. nr. 338 
 
230. W. van der Vorm te Dinteloord; het dempen van een gedeelte van de watergang van  
 beperkt belang in de Torenpolder te Dinteloord, 05-06-1991.  inv. nr. 338 
 
234. W. van der Vorm te Dinteloord; het aanleggen van een duiker en het hierdoor  
 waterstaatkundig koppelen van een geïsoleerde poel aan de watergang van  
 overwegend belang gelegen aan de oostzijde van de Dintelpolderdijk te Dinteloord,  
 01-05-1991.        inv. nr. 338 
 
235. J.A. Koedoot te Heijningen; het verbreden van een bestaande dam tot een lengte van  
 8 meter, 05-06-1991.       inv. nr. 338 
 
237. J.G. en T.M.A. de Hoon te Fijnaart; het dempen van een watergang van beperkt  



 belang gelegen tussen de percelen sectie T nrs. 139 en 140 te Fijnaart, welke percelen  
 in eigendom zijn bij de Eigenaren der Aanwassen onder Fijnaart te Bergen op Zoom,  
 03-04-1991.        inv. nr. 337 
 
238. J.G. Korver te Noordhoek; het plaatsen en hebben van een woonhuis tot een afstand  
 van 2 meter en het planten en hebben van struiken tot een afstand van 1 meter uit de  
 insteek van een watergang van overwegend belang ter plaatse van Revelaar 31, 03- 
 04-1991.        inv. nr. 338 
 
239. PTT Telecom te Breda; het uitbreiden van het kabelnet in de berm van de Vlietdijk/  
 Koningsoorddijk te Steenbergen, 05-06-1991.    Inv. nr. 252 
 
240. Dienst der Domeinen te Breda; het maken van een oprit naar de Kleine Dijk, 05-06- 
 1991.         inv. nr. 250 
 
241. P. van den Ouden te Willemstad; het plaatsen en hebben van een tuinhuisje op 2 m  
 van de boveninsteek van de watergang van overwegend belang ter plaatse van  
 Helsedijk 73, 05-06-1991.      inv, nr. 338 
 
243. R.B. Ligteringen te Dinteloord; het over een lengte van ca. 25 meter dempen van de  
 watergang van beperkt belang achter het perceel Boompjesdijk 122, 03-07-1991. 
           inv. nr. 338 
 
244. Intergas NV te Oosterhout; het leggen van een gashoofdleiding PVC/CPE met een  
 diameter van 110 mm uitwendig over de uitstroom van het gemaal Tonnekreek te  
 Klundert, 07-08-1991.       inv. nr. 337 
 
245. Intergas NV te Oosterhout; het leggen van een gastransportleiding langs de 
  Blaaksedijk en de Kadedijk te Fijnaart en het hierbij maken van 5 waterkruisingen, 07- 
 08-1991.        inv. nr. 337 
 
246. PTT Telecom, district Breda; het leggen van een telefoonkabel door de watergang van  
 overwegend belang nabij Cash & Carry te Fijnaart, 07-08-1991.  Inv. nr. 252 
 
247. NV Regionaal Distributiebedrijf PNEM West te Oudenbosch; het maken van een  
 waterkruising door de watergang van overwegend belang langs de Molendijk te  
 Standdaarbuiten ter hoogte van nr. 15, 07-08-1991.   Inv. nr. 251 
 
248. Maatschap G. en C.A. Breure te Dinteloord; het aanleggen van drainage in de  
 Drievriendenpolder uitmondend op de watergangen van overwegend belang langs de  
 Drievriendendijk en de Annadijk en het aanleggen van drainage in de Karolinapolder  
 uitmondend op een watergang gelegen tussen de Buitendijk en de Dintelpolderdijk,  
 07-08-1991.        inv. nr. 337 
 
249. J. Luijcx te Fijnaart; het leggen van een dam met duiker in de watergang van beperkt  
 belang aan de westzijde van de Drogedijk te Fijnaart ter hoogte van huisnummer 51,  
 07-08-1991.         inv. nr. 338 
 
250. G.A.C. Haverkamp te Fijnaart; het verlengen met 6 meter van een dam met duiker in  
 de watergang aan de zuidzijde van de Elisabethweg te Fijnaart, 1991. Inv. nr. 687 
 
251. Aardappelhandel Fijnaart BV te Heijningen; het met 24 meter verlengen van een dam  



 met duiker met een totale lengte van 36 meter in de watergang van overwegend  
 belang aan de westzijde van de Oude Heijningseweg ter hoogte van huisnummer 3,  
 07-08-1991.        inv. nr. 337 
 
252. NV Waterleidingmaatschappij “Noord-West-Brabant” te Breda; het leggen van een  
 waterleiding over de duiker in de watergang van overwegend belang ter plaatse van  
 de oostelijke toegangsweg naar het terrein van het Industrie- en Havenschap  
 Moerdijk, 07-08-1991.       inv. nr. 249 
 
253. G. Rombouts te Zevenbergen; het gedeeltelijk vergraven van een watergang, in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap, 1991.    Inv. nr. 710 
 
254. C. van Dorp te Fijnaart; het aanbrengen van een dam met duiker in een watergang  
 van overwegend belang in verband met een op- en afrit aan de Oude Appelaarsedijk  
 te Fijnaart, sectie R nrs. 208-209, 04-09-1991.    inv. nr. 337 
 
255. J.J. van ’t Westende te Fijnaart; het bouwen van een volière op 1 meter van de insteek  
 van een watergang van overwegend belang, de aanleg van een dam met duiker in een  
 watergang van overwegend belangaan de Langeweg te Fijnaart ter hoogte van perceel  
 sectie D nr. 109 te Fijnaart en de aanleg van een dam met duiker in een watergang  
 van overwegend belang nabij Cash & Carry te Fijnaart, 02-10-1991. inv. nr. 338 
 
256. J.B.H.M. Koopmans te Brasschaat; herbouwen van een schuur op door brand buiten  
 gebruik geraakte fundering aan de Molendijk 56 te Dinteloord, 1991. Inv. nr. 690 
 
257. NV PNEM te Oudenbosch; het maken van een kruising met een watergang van  
 overwegend belang aan de Noordlangeweg te Fijnaart, 02-10-1991. Inv. nr. 251 
 
258. E.A. Rudkin te Dinteloord; het oprichten van een schutting als erfafscheiding met de  
 buren achter het woonhuis aan de Molendijk 59 te Dinteloord tot een afstand van 1  
 meter uit de insteek van een watergang van overwegend belang, 04-09-1991. 
           inv. nr. 338 
 
259. W. v.d. Heijden te Dinteloord; het doen uitmonden van een buisdrainage op  
 watergangen van beperkt en overwegend belang t.b.v. de percelen sectie E nrs. 422,  
 423, 211, 212 en 341 te Dinteloord, 02-10-1991.    inv. nr. 337 
 
260. A.C.M. Machielse te Noordhoek; het aanbrengen van een dam met duiker in een  
 watergang van overwegend belang ter ontsluiting van het perceel sectie G nr. 101 te  
 Standdaarbuiten, 02-10-1991.      inv. nr. 338 
 
261. Fa. J. Hopmans & Zn en J.P. Koenraadt te Dinteloord; het aanbrengen van een dam 
 met duiker in een watergang van beperkt belang tussen de percelen van de  
 aanvragers, 02-10-1991.       inv. nr. 337 
 
262. NV Waterleidingmaatschappij “Noord-West-Brabant” te Breda; het maken van een  
 drietal waterkruisingen t.b.v. het aanleggen van een waterleiding langs de Vlietweg te  
 Standdaarbuiten, 02-10-1991.      Inv. nr. 249 
 
263. Gemeente Willemstad; het aanleggen van 3 toegangsdammen met duiker en een dam  
 met duiker t.b.v. de aanleg van een bushalte, 02-10-1991.  inv. nr. 338 
 



265. J. van Hooijdonk te Klundert; het bouwen van een berging op 1,5 meter van de  
 insteek van een watergang van overwegend belang, grenzend aan perceel sectie F nr.  
 818 te Klundert, 02-10-1991.      inv. nr. 337 
 
266. NV Waterleidingmaatschappij “Noord-West-Brabant” te Breda; het maken van een  
 viertal waterkruisingen langs de Eerste Kruisweg en Langeweg te Standdaarbuiten, 02- 
 10-1991.        inv. nr. 249 
 
267. A.B.P. de Deugd te Zevenbergen; het dempen van een waterloop van beperkt belang,  
 02-10-1991.        inv. nr. 337 
 
268. NV PNEM te Oudenbosch; het maken van 2 watergangkruisingen aan de Noordzeedijk  
 te Dinteloord, 02-10-1991.      Inv. nr. 251 
 
269. Electro Coat te Klundert; het aanbrengen van een dam met duiker in een watergang  
 van overwegend belang aan de Groeneweg te Standdaarbuiten t.b.v. de ontsluiting  
 van het perceel sectie G nr. 101 (ged.) te Standdaarbuiten, 02-10-1991. inv. nr. 337 
 
270. Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. te Stampersgat; het dempen van de 
  watergang van beperkt belang t.b.v. de uitbreiding van tarravelden van de Suiker  
 Unie, 02-10-1991.       inv. nr. 338 
 
272. A.M.M. Krijnen te Standdaarbuiten; het leggen van een dam met duiker in een  
 watergang van overwegend belang aan de Groeneweg 33a te Standdaarbuiten ter  
 ontsluiting van het perceel sectie B, nr. 1094 te Standdaarbuiten, 09-12-1991. 
           inv. nr. 338 
 
273. P.L.M. Claassen te Standdaarbuiten; het plaatsen van een vaste mestopslagsilo op 1  
 meter van de insteek van een watergang van overwegend belang op het perceel  
 sectie F nr. 156 te Standdaarbuiten, 06-11-1991.   inv. nr. 337 
 
275. Martens en Van Oord BV te Oosterhout; het leggen van een kabel op ca. 0,5 m van  
 een watergang van overwegend belang nabij de Keeneweg te Zevenbergen, 06-11- 
 1991.         inv. nr. 338 
 
278. NV Waterleidingmaatschappij “Noord-West-Brabant” te Breda; het maken van een  
 waterkruising nabij de zuidelijke rondweg van het terrein van het Industrie- en  
 Havenschap Moerdijk te Klundert, 06-11-1991.    Inv. nr. 249 
 
279. W.J.M. de Schutter te Heijningen; het aanbrengen van een dam met duiker in een  
 watergang van beperkt belang aan de Kreekweg 2a te Heijningen, sectie V nr. 59 te  
 Fijnaart, 06-11-1991.       inv. nr. 338 
 
280. W. Schreuders te Willemstad; het bouwen van een loods t.b.v. de wormenkwekerij  
 binnen 4 meter uit de insteek van de watergang van overwegend belang ter plaatse  
 van huisnummer 63, 09-12-1991.     inv. nr. 338 
 
281. PTT Telecom te Breda; het aanleggen van een telefoonkabel langs de Zuidlangeweg en  
 door de watergang van overwegend belang aan de zuidzijde van de Zuidlangeweg ter  
 hoogte van huisnummer 2, 09-12-1991.     Inv. nr. 252 
 
283. P.A. van den Hil te Willemstad; het verbreden van een bestaande dam aan de  



 Oostmiddelweg te Willemstad, 09-12-1991.    inv. nr. 337 
 
284. W.A. Dane te Willemstad; het aanplanten van een windscherm op 3 meter uit de  
 insteek van een watergang van overwegend belang op het perceel  008011,  
 evenwijdig aan de Westmiddelweg te Willemstad, 09-12-1991.  inv. nr. 342 
 
285. PTT Telecom te Breda; het leggen van een telefoonkabel langs de Korteweg en het  
 maken van een kruising door een watergang van overwegend belang, 09-12-1991. 
           Inv. nr. 252 
 
286. J.L.M. Frijters te Standdaarbuiten; vervangen van een bestaande dam met duiker aan  
 de Appelaarseweg bij het perceel sectie R nr. 52 te Fijnaart, 09-12-1991. inv. nr. 337 
 
287. A.S.F. Koenraadt te Standdaarbuiten; het leggen van een dam met duiker in een  
 watergang van beperkt belang t.b.v. de aanleg van een oprit, 09-12-1991. inv. nr. 338 
 
288. Intergas NV te Oosterhout; het leggen van een gashoofdleiding langs de Groeneweg  
 en de Markdijk en over de uitstroom van het gemaal Bloemendaal te Klundert, 09-12- 
 1991.         inv. nr. 337 
 
289. PNEM, district Oudenbosch te Oudenbosch; het maken van een watergangkruising  
 aan het Steenpad te Willemstad, 09-12-1991.    Inv. nr. 251 
 
291. C. Deijkers te Heijningen; het gedeeltelijk dempen van een watergang van over-  
 wegend belang aan de Oude Heijningsedijk te Heijningen, 09-12-1991. inv. nr. 337 
 
293. PNEM, district Oudenbosch; het maken van 1 watergangkruising van de Noordzeedijk  
 te Dinteloord, 17-01-1992.      inv. nr. 353 
 
294. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op een  
 watergang van overwegend belang t.b.v. het perceel sectie F 880 te Klundert  (pachter  
 G.A. van de Wiel te Klundert), 09-12-1991.    Inv. nr. 250 
 
295. G.C. Strootman te Fijnaart; het leggen van een tweetal dammen met duiker in een  
 watergang van beperkt belang ter ontsluiting van twee percelen aan het  
 Beaumondsdijkje te Fijnaart, 17-01-1992.    inv. nr. 342 
 
297. L.M. van ’t Westende te Fijnaart; het verbreden van 3 bestaande dammen aan de  
 Zuidlangeweg te Willemstad, 17-01-1992.    inv. nr. 342 
 
300. PTT-Telecom te Amersfoort; het aanleggen van een kabelnet langs de Noordlange- 
 weg, de Molenweg, de Zuidlangeweg en de Tweede Kruisweg en over watergangen  
 van overwegend belang, 17-01-1992.     inv. nr. 354 
 
301. PTT-Telecom te Amersfoort; het aanleggen van een kabelnet langs de Noordlange- 
 weg, de Stelleweg en de Koningsoorddijk en over watergangen van overwegend  
 belang, 17-01-1992.       inv. nr. 354 
 
302. A.E.C.M. Hack te Dinteloord; het leggen van een dam met duiker in een watergang  
 van overwegend belang aan de Polderweg te Dinteloord, 05-02-1992. inv. nr. 342 
 
303. Dienst der Domeinen te Breda; het leggen van een dam met duiker in een watergang  



 van overwegend belang aan de Mariaweg te Dinteloord t.b.v. pachter H.J. van der  
 Riet, 05-02-1992.       Inv. nr. 250 
 
304. T.M. Vermeulen te Klundert; het doen uitmonden van een koelwaterbuis op een  
 watergang van overwegend belang te Noordhoek, 05-02-1992.  inv. nr. 342 
 
307. J.H. van den Donker te Heijningen; het leggen van een dam met duiker in een  
 watergang van overwegend belang aan de Fortweg 4 te Heijningen ter vervanging van  
 een bestaande brug, 05-02-1992.     inv. nr. 342 
 
308. C. van Dorst te Klundert; het verbreden van een toegangsdam in een watergang van  
 overwegend belang ter ontsluiting van het huisperceel, 05-03-1992. inv. nr. 342 
 
309. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een drainage op een  
 watergang van overwegend belang t.b.v. het perceel sectie H 622 te Dinteloord  
 (pachter A.C.M. Huysmans), 05-03-1992.    Inv. nr. 250 
 
311. C.A. Breure en J. v.d. Vorm te Dinteloord; het doen uitmonden van een kavelsloot via  
 een buisduiker op een watergang van overwegend belang langs de Dintelpolderdijk te  
 Dinteloord, 05-03-1992.       inv. nr. 342 
 
312. Dienst der Domeinen te Breda; het aanleggen van een fertigatiesysteem en het  
 onttrekken van water uit een watergang van overwegend belang t.b.v. A.A.C.M.  
 Huysmans te Dinteloord, 05-03-1992.     Inv. nr. 250 
 
314. C.J. Jongeneelen te Fijnaart; het leggen van een buisduiker met een lengte van ca. 50  
 meter in een watergang van beperkt belang langs het huisperceel, 05-03-1992. 
           inv. nr. 342 
 
316. P.J.F.M. Aarden te Standdaarbuiten; het verbreden van een toegangsdam in een  
 watergang van overwegend belang ter betreding van perceel sectie I nr. 97 te  
 Standdaarbuiten, 01-04-1992.      inv. nr. 342 
 
317. PNEM West te Oudenbosch; het leggen van een 10kV-kabelverbinding vanaf de  
 Volkeraksluizen naar de Noordlangeweg te Willemstad, 01-04-1992.    inv. nr. 353 
 
318. PNEM West te Oudenbosch; het leggen van een M.S.-kabel langs de Vlietweg in  
 Standdaarbuiten, 01-04-1992.      inv. nr. 353 
 
319. Gebr. J. en W. van Gils te Dinteloord; het verbreden van een toegangsdam in een  
 watergang van overwegend belang t.b.v. de ontsluiting van het perceel sectie F nr.  
 3592 aan de Zuidlangeweg te Dinteloord, 01-04-1992.   inv. nr. 342 
 
320. PNEM West te Oudenbosch; de aanleg van twee middenspanningskabels langs de  
 Bisschop Hopmansstraat en de Buitendijk te Noordhoek, 01-04-1992. inv. nr. 353 
 
323. PTT-Telecom te Breda; het leggen van een PTT-kabel langs een watergang van  
 overwegend belang onder langs de Oostdijk te Willemstad, 07-05-1992. inv. nr. 354 
 
324. J.G. Uittermark te Oudemolen; het vervangen van een houten brug door een  
 buisduiker en van een beschoeiing in en langs een watergang van overwegend belang  
 langs de Westmiddelweg te Oudemolen, 07-05-1992.   inv. nr. 342 



 
325. PTT-Telecom te Breda; het leggen van een PTT-kabel langs een watergang van  
 overwegend belang langs de Noordzeedijk te Dinteloord, 07-05-1992. inv. nr. 354 
 
326. NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda; het leggen van een  
 waterleiding ter plaatse van de Roode Vaart te Moerdijk, 07-05-1992. Inv. nr. 614 
 
327. Shell Nederland Chemie BV te Klundert; het aanbrengen van een peilschaal tegen een  
 duiker op perceel sectie B nr. 1589 te Klundert, 07-05-1992.  inv. nr. 342 
 
329. W.H. van Turnhout te Dinteloord; het plaatsen van een afrastering langs een  
 watergang van overwegend belang langs de Mariadijk te Dinteloord, 02-06-1992. 
           inv. nr. 342 
 
331. G.S. Korteweg te Zwingelspaan; de bouw van een garage binnen een afstand van 4  
 meter uit de insteek van een watergang van overwegend belang onder langs de  
 Drogedijk te Fijnaart, 07-05-1992.     inv. nr. 342 
 
332. P. Claassen te Standdaarbuiten; het over een lengte van ca. 10 meter dempen van een  
 watergang van beperkt belang ter plaatse van het perceel sectie F nr. 154 te  
 Standdaarbuiten, 02-06-1992.      inv. nr. 342 
 
334. Intergas NV te Oosterhout; het leggen van een gashoofdleiding langs de Noordzeedijk  
 te Dinteloord, 07-05-1992.      Inv. nr. 610 
 
335. Gemeente Fijnaart en Heijningen; het leggen van twee dammen met duikers met een  
 doorsnee van 900 mm in de watergang van overwegend belang aan de zuidzijde van  
 de Eerste Kruisweg en 1 dam met een doorsnee van 500 mm in de watergang van  
 overwegend belang aan de noordzijde van deze weg t.b.v. de tijdelijke ontsluiting, dan  
 wel het creëren van een vluchtstrook i.v.m. de aanleg van het bestemmingsplan Oost  
 III te Fijnaart, 02-06-1992.      inv. nr. 342 
 
336. Hengelsportvereniging “Het Schietertje” te Fijnaart; het plaatsen van een 20-tal  
 visstoepen in de Vleij nabij Fort Sabina te Fijnaart, 02-07-1992.  inv. nr. 342 
 
337. N.A.M. Oomen te Dinteloord; de aanleg van een houten brug over een watergang van  
 overwegend belang nabij de Boompjesdijk te Dinteloord, 02-07-1992. inv. nr. 342 
 
338. PNEM, district Oudenbosch; het aanleggen van een L.S.- en M.S.-kabel door een  
 watergang van overwegend belang nabij de Nieuwlandsedijk te Standdaarbuiten, 02- 
 07-1992.        inv. nr. 353 
 
340. C.A.I. Klundert BV; de aanleg van een C.A.I.-kabel ter plaatse van de Buitendijk en de  
 Noordhoeksedijk te Klundert, 02-07-1992.    inv. nr. 342 
 
341. H. van de Noort te Dinteloord; het aanbrengen van beplanting binnen een afstand van  
 6 meter uit de watergang langs de 2e Kruisweg en de Noordlangeweg te Dinteloord,  
 1992.         inv. nr. 706 
 
342. Industrie- en Havenschap Moerdijk; het over een lengte van ca. 170 meter dempen  
 van een watergang van overwegend belang gelegen langs de zuidzijde van de  
 Langeweg te Klundert, 09-09-1992.     inv. nr. 342 



 
343. P.J. Aarden te Standdaarbuiten; het aanleggen van een mestopslag op een afstand  
 van 1 meter uit de boveninsteek van een wateringang van overwegend belang ter  
 plaatse van de Barlaquesedijk te Standdaarbuiten, 07-05-1992.  inv. nr. 342 
 
344. Maatschap G. en C.A. Breure te Dinteloord; het doen uitmonden van een drainage op  
 een tweetal watergangen van overwegend belang te Dinteloord, 09-09-1992. 
           inv. nr. 342 
 
345. PNEM te Oudenbosch; het aanleggen van een L.S.- en M.S.-kabel door een watergang  
 van overwegend belang ter plaatse van Molendijk te Standdaarbuiten, 07-10-1992. 
           inv. nr. 353 
 
346. G. van Steen te Dinteloord; het dempen van een watergang van beperkt belangs  
 gelegen tussen de percelen sectie G nrs. 1101 en 212 en de nrs. 1100 en 211 te  
 Dinteloord, 09-09-1992.       inv. nr. 342 
 
347. Dienst der Domeinen te Breda; het verbreden van twee toegangsdammen in een  
 watergang van overwegend belang langs de Mariaweg te Dinteloord door S.P.J. de  
 Feyter te Dinteloord, 07-10-1992.     Inv. nr. 613 
 
349. J. Sonneveld te Fijnaart; de aanleg van een dam in een watergang van overwegend  
 belang langs de Krukweg te Fijnaart, 07-10-1992.   inv. nr. 342 
 
350. Gemeente Klundert; het dempen van een watergang van beperkt belang tussen de  
 Vlietweg en de Schansweg te Klundert en het hierin aanbrengen van een PVC-leiding  
 met een diameter van 315 mm, 07-10-1992.    inv. nr. 342 
 
352. N.V. PNEM te Etten-Leur; de aanleg van een M.S.-kabel langs en door de Keeneweg te  
 Zevenbergen, 07-10-1992.      inv. nr. 353 
 
359. G. Boertse te Heijningen; het plaatsen van een beschoeiing in een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap langs de zuidzijde van het perceel Oude  
 Heijningsedijk 249 te Heijningen, 13-01-1993.    inv. nr. 346 
 
361. B. van Caam – Teeuwkens te Heijningen; het dempen van een watergang in beheer bij  
 het waterschap aan de Postbaan te Heijningen, 03-02-1993.  inv. nr. 346 
 
363. NV PNEM West te Oudenbosch; het leggen van een PNEM-kabel langs en door een  
 watergang van overwegend belang ter plaatse van de Stoofdijk te Dinteloord, 03-03- 
 1993.         inv. nr. 611 
 
364. G. van Steen te Dinteloord; het leggen van een dam met buisduiker in een watergang  
 in beheer en onderhoud bij het waterschap langs de Zuidlangeweg te Dinteloord, 03- 
 03-1993.        inv. nr. 347 
 
365. Gemeente Klundert; het dempen van een watergang van beperkt belang in het  
 noordwestelijk uitbreidingsplan van Noordhoek, 07-04-1993.  inv. nr. 347 
 
367. A.R. Baalman te Rotterdam; de aanleg van een dam met duiker in een watergang van  
 overwegend belang langs de Noordlangeweg te Willemstad, 07-04-1993. 
           inv. nr. 346 



 
369. P.D.B. Keus, Fijnaart; het dempen van een watergang van beperkt belang tussen de  
 percelen sectie P nr. 223/224 en P nr. 218 (ged.) aan de Kadedijk te Fijnaart, 04-05- 
 1993.         inv. nr. 347 
 
370. J.C. Geluk te Dinteloord; het leggen van een dam met duiker in een watergang van  
 overwegend belang onder langs de Zeedijk te Dinteloord, 04-05-1993. inv. nr. 346 
 
372. H.J. van Dis en J.A. Koedoot te Fijnaart; het dempen van een watergang van beperkt  
 belang tussen de percelen sectie S, nrs. 57 en 58 aan de Kwartiersedijk te Fijnaart, 04- 
 05-1993.        inv. nr. 346 
 
373. Gebr. Ammerlaan te Fijnaart; de aanleg van een dam met duiker in een watergang van  
 overwegend belang tussen de percelen sectie T nrs. 111 en 129 te Fijnaart, 04-05- 
 1993.         inv. nr. 346 
 
375. M. Ploeg – van Ham te Fijnaart; de bouw van een garage op een afstand van minder  
 dan 4 meter uit de insteek van een watergang van overwegend belang onder langs de  
 Boerendijk te Fijnaart, 07-07-1993.     inv. nr. 347 
 
377. C. Oostdijk te Heijningen; het leggen van een dam met buisduiker in een watergang  
 van overwegend belang langs de Elisabethweg te Heijningen, 07-07-1993. 
           inv. nr. 347 
 
378. A.D. Burger te Willemstad; het aanbrengen van een beschoeiing in het talud van een  
 watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap onder langs de Stadsedijk te  
 Willemstad, 07-07-1993.      inv. nr. 346 
 
379. Gemeente Zevenbergen; het gedeeltelijk dempen van een watergang in beheer en  
 onderhoud bij het waterschap onder langs de Huyzersdijk te Zevenbergen; het  
 dempen van enige watergangen in beheer bij het waterschap tussen de Huyzersdijk  
 en de Knip; het vergraven van een waterloop (de Knip) in beheer en onderhoud bij het  
 waterschap; het maken en onderhouden van een Waco-duiker in de Knip; het  
 aanleggen van betuining langs de Knip (gedeeltelijk), 07-07-1993. inv. nr. 347 
 
380. M. van Est te Fijnaart; de bouw van een garage binnen een afstand van vier meter uit  
 de insteek van een watergang van overwegend belang onder langs de Kadedijk te  
 Fijnaart, 07-07-1993.       inv. nr. 346 
 
381. P.G. van Nieuwenhuijzen te Heijningen; het verbreden van 4 toegangsdammen in  
 watergangen van overwegend belang aan de Groeneweg te Heijningen, 12-01-1994. 
           Inv. nr. 616 
 
382. Maatschap G. en C.A. Breure te Dinteloord; het doen uitmonden van een buisdrainage  
 op een watergang van beperkt belang in de Carolinapolder te Dinteloord, 01-09-1993. 
           inv. nr. 346 
 
383. G. Punt te Fijnaart; het verbreden van de toegangsdam naar de boerderij aan de  
 Stadsedijk, 01-09-1993.       inv. nr. 347 
 
384. A.J. Huitkar te Heijningen; het verbreden van een dam met buisduiker naast het  
 woonhuis in een watergang van overwegend belang onder langs de Oude  



 Heijningsedijk te Heijningen, 01-09-1993.    inv. nr. 346 
 
385. Dienst der Domeinen te Breda; het dempen van een watergang (het vervallen gedeel- 
 te van de Aalskreek), sectie B nr. 1681 (ged.) te Klundert, 03-03-1993. Inv. nr. 613 
 
386. J.C. Vervoort te Stampersgat; het vernieuwen en verbreden van een bestaande dam in  
 een watergang van overwegend belang langs de Kadedijk te Fijnaart, 02-06-1993. 
           inv. nr. 347 
 
387. Gebrs. De Lint en W. Peeters, Zevenbergen; de aanleg van een dam met duiker in een  
 watergang van overwegend belang langs de zuidzijde van het bouwplan Lindonk te  
 Zevenbergen, 16-08-1993.      inv. nr. 347 
 
388. A.M. Melis en C.P.M. van Dongen te Fijnaart; de aanplant van het huisperceel langs  
 een watergang van overwegend belang langs de Tweede Kruisweg te Fijnaart, 16-08- 
 1993.         inv. nr. 347 
 
389. J.J. Timmers te Fijnaart; het graven van een watergang van beperkt belang en het  
 doen uitmonden van een duiker op een watergang van overwegend belang langs de  
 Heijningseweg te Fijnaart, 16-08-1993.     inv. nr. 347 
 
390. Maatschap P.W. en C.A.G. Sneep te Dinteloord; het verbreden van een drietal  
 toegangsdammen in een watergang van overwegend belang langs de Annaweg te  
 Dinteloord, 16-08-1993.       inv. nr. 347 
 
391. NV PNEM West te Oudenbosch; de aanleg van een PNEM-kabel langs een watergang  
 van overwegend belang onder langs de Oude Heijningsedijk te Fijnaart, 17-08-1993. 
           Inv. nr. 612 
 
393. J.J. van ’t Westende te Fijnaart; het leggen van een dam met duiker in een watergang  
 van overwegend belang aan de Oudemolensedijk te Fijnaart, 07-07-1993. 
           inv. nr. 347 
 
395. P.A.A. Mol te Dinteloord; het dempen van een watergang voor beperkt belang langs  
 perceel sectie E nr. 420 te Dinteloord, 01-09-1993.   inv. nr. 347 
 
396. J.A. Timmers te Heijningen; het plaatsen van een windscherm langs een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap langs de Sabinaweg te Heijningen, 01-09- 
 1993.         inv. nr. 347 
 
398. Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda; het gedeeltelijk vervangen van een  
 persleiding van het pompgemaal Noordhoek naar de buisleidingenstraat, 01-09-1993. 
           inv. nr. 346 
 
399. OWATECH te Dinteloord; de aanleg van een toegangsdam met buiduiker in een  
 watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap naar het huisperceel aan de  
 Stoofdijk 41 te Dinteloord, 03-11-1993.     inv. nr. 347 
 
400. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Dienstkring, Dienstkring Waterwegen 
  Wilhelminakanaal te Tilburg; de aanleg van een dam met buisduiker in een watergang  
 van overwegend belang ter hoogte van de carpoolplaats aan de Malthaweg te  
 Fijnaart, 03-11-1993.       inv. nr. 347 



 
401. Dienst der Domeinen te Breda; het leggen van een buisdrainage, welke afwatert op  
 een watergang van overwegend belang onder langs de Noordhoeksedijk, op verzoek  
 van de heer E.H.M. Hopmans te Klundert, 03-11-1993.   Inv. nr. 613 
 
402. A.S.F.M. Koenraadt, Standdaarbuiten; het dempen van een watergang van beperkt  
 belang gelegen tussen de percelen E nrs. 28 en 29 te Standdaarbuiten, 01-09-1993. 
           inv. nr. 347 
 
403. C.A. Adamse – Warmerdam te Oudemolen; het graven van een vijverpartij welke 
  aansluit op een watergang van overwegend belang aan de Stadsedijk 18 te  
 Oudemolen, 06-10-1993.      inv. nr. 346 
 
405. Intergas NV te Oosterhout; het leggen van een gasleiding door een watergang van  
 overwegend belang onder langs de Boerendijk te Fijnaart, 02-12-1993. Inv. nr. 610 
 
406. L.J. Breure te Fijnaart; het leggen van een duiker in een watergang van overwegend  
 belang langs de Heijningseweg te Fijnaart, 12-01-1994.   Inv. nr. 615 
 
407. L.M. Koevoets te Standdaarbuiten; het gedeeltelijk dempen van een watergang van  
 beperkt belang en het graven van een nieuwe watergang langs de noordzijde van het  
 huisperceel aan de Molendijk te Standdaarbuiten, 11-02-1994.  Inv. nr. 616 
 
408. A. Huysmans te Dinteloord; het aanbrengen van een beplanting binnen een afstand  
 van 6 meter uit de insteek van een watergang van overwegend belang langs de  
 Mariaweg te Dinteloord, 12-01-1994.     Inv. nr. 615 
 
409. J.J.G.M. van der Heijden te Dinteloord; het aanleggen van dam met buisduiker in een  
 watergang van overwegend belang langs de Zuidlangeweg te Dinteloord, 11-02-1994. 
           Inv. nr. 615 
 
410. C. van Sprundel; het aanleggen van een dam met buisduiker in een watergang langs  
 de Molenweg te Dinteloord, 1994.     Inv. nr. 691 
 
411. G.A. de Gans te Willemstad; het plaatsen van een watergang van overwegend belang  
 langs de Helsedijk te Willemstad, 09-02-1994.    Inv. nr. 615 
 
412. J.A.P.M. Krijnen te Noordhoek; het doen uitmonden van 2 drains op een watergang  
 van overwegend belang langs ’t Reekje te Noordhoek, 09-02-1994. Inv. nr. 616 
 
413. Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV te Rotterdam; het leggen van een  
 drukriolering door en langs een watergang van overwegend belang ter hoogte van  
 “Autopalace”aan de parallelweg te Fijnaart, 12-01-1994.  Inv. nr. 616 
 
414. Gemeente Klundert; het doen uitmonden van een overstortleiding van de riolering op  
 een watergang (Scheireevliet), welke in beheer en onderhoud is bij het waterschap,  
 02-12-1993.        inv. nr. 347 
 
415. A.W. Maris te Heijningen; het verleggen van 2 toegangsdammen met buisduikers in  
 een watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap langs de zuidzijde van de  
 Zuidlangeweg te Willemstad, 09-03-1994.    Inv. nr. 616 
 



416. NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda; de aanleg van een  
 waterleiding in beheer en onderhoud bij het waterschap langs de westzijde van het  
 Steenpad te Willemstad, 09-03-1994.     Inv. nr. 614 
 
417. A. Boelhouwers te Heijningen; het leggen van een dam met buisduiker in een water- 
 gang, in beheer en onderhoud bij het waterschap, langs de Volkerakweg te Heijningen  
 ter ontsluiting van het huisperceel, 06-04-1994.    Inv. nr. 615 
 
418. J.C. Sneep te Dinteloord; het doen uitmonden van een drainage op een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap langs de Molenweg (ged. Noordlangeweg  
 /Zuidlangeweg) te Dinteloord, 04-05-1994.    Inv. nr. 616 
 
419. Gemeente Fijnaart en Heijningen; de aanleg van een drukriolering door de watergang,  
 in beheer en onderhoud bij het waterschap, onder langs de Oude Heijningsedijk te  
 Heijningen, 09-03-1994.       Inv. nr. 615 
 
420. G. Dane te Dinteloord; de aanleg van een dam met buisduiker in een watergang in 
  beheer en onderhoud bij het waterschap ter plaatse van de Galgendijk te Dinteloord,  
 06-04-1994.        inv. nr. 615 
 
421. S.F.C.M. Looyen te Standdaarbuiten; het verbreden van de toegangsdam naar het  
 huisperceel in een watergang, in beheer en onderhoud bij het waterschap, 15-06- 
 1994.         inv. nr. 616 
 
422. P.J. Aarden en P. Claassen te Standdaarbuiten; het dempen van een watergang tussen  
 de percelen sectie F nrs. 153 en 154 te Standdaarbuiten, 06-04-1994. Inv. nr. 615 
 
423. E. Mevius te Fijnaart; het gedeeltelijk dempen van een watergang in beheer en  
 onderhoud bij het waterschap onder langs de Drogedijk te Fijnaart, 04-05-1994. 
           Inv. nr. 616 
 
425. NV PNEM te Oudenbosch; het aanleggen van een middenspanningskabel langs  
 watergangen, die in beheer en onderhoud bij het waterschap zijn: Langeweg Noord,  
 Eerste Kruisweg en Molendijk te Standdaarbuiten, 04-05-1994.  Inv. nr. 612 
 
426. J.J. van ’t Westende te Fijnaart; het aanbrengen van beplanting binnen een afstand  
 van 6 meter uit de boveninsteek van watergangen in beheer en onderhoud bij het  
 waterschap, 04-05-1994.      Inv. nr. 616 
 
427. R.M.H.M. Kouters te Standdaarbuiten; het verbreden van een toegangsdam in een  
 watergang langs de Korteweg te Klundert ter ontsluiting van het perceel sectie F nr.  
 689 te Klundert, 06-04-1994.      Inv. nr. 616 
 
428. J. Sprenger te Zevenbergen; het aanbrengen van een tweetal waaiers boven het talud  
 van een watergang van overwegend belang langs de zuidzijde van de Wouw te  
 Zevenbergen, 02-12-1992.      inv. nr. 342 
 
429. Van Marwijk Beheer BV te Willemstad; het vervangen van een beschoeiing en het  
 plaatsen van een open prieel op een afstand van 1 meter uit de bestaande  
 beschoeiing langs een watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap te  
 Willemstad, 15-06-1994.      Inv. nr. 616 
 



430. NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda; het kruisen van twee  
 watergangen in beheer en onderhoud bij het waterschap i.v.m. de aanleg van een  
 watertransportleiding, 15-06-1994.     Inv. nr. 614 
 
431. A.T. van de Ree te Oudemolen; de bouw van een berging op  een afstand van drie  
 meter uit de boveninsteek van een watergang in beheer en onderhoud bij het  
 waterschap onder langs de Stadsedijk te Oudemolen, 04-05-1994. Inv. nr. 616 
 
432. J. Lussenburg te Oudemolen; het aanbrengen van een beplanting op een afstand van  
 minder dan 6 meter uit de boveninsteek van een watergang in beheer en onderhoud  
 bij het waterschap, 04-05-1994.      Inv. nr. 616 
 
433. A.A. v.d. Pluym te Fijnaart; het vervangen van een beschoeiing langs een watergang  
 (Westkreek) in beheer en onderhoud bij het waterschap te Fijnaart, 15-06-1994. 
           Inv. nr. 616 
 
434. Maatschap De Schutter te Heijningen; het plaatsen van een aanzuigbuis voor een  
 fertigatiesysteem in een watergang langs de Kreekweg te Heijningen, 1994. 
           Inv. nr. 692 
 
435. Dienst der Domeinen te Breda; het verbreden van de toegangsdam naar het erf van  
 de heer J.C. Verstraate in een watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap  
 onder langs de Kleine Dijk 7 te Dinteloord, 12-01-1994.   Inv. nr. 613 
 
436. Dienst der Domeinen te Breda; het doen uitmonden van een buisdrainage op 2  
 watergangen in beheer en onderhoud bij het waterschap door pachter J.C. Verstraate  
 te Dinteloord, 15-06-1994. 
 
438. M. Tak te Fijnaart; het gedeeltelijk dempen van 2 watergangen in beheer en/of  
 onderhoud bij het waterschap t.b.v. het huisperceel aan de Steiledijk 7 te Fijnaart, 10- 
 08-1994.        inv. nr. 616 
 
439. Industrie- en Havenschap Moerdijk te Moerdijk; het vergraven van een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap langs de zuidzijde van het industrieterrein  
 Moerdijk, 15-06-1994.       Inv. nr. 615 
 
440. Peter BV te Dinteloord; aanleggen van een persleiding, waarbij 5 watergangen in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap worden gekruist, 1994. inv. nr. 693 
 
441. A. Boelhouwers te Heijningen; het plaatsen van een garage op een afstand van minder  
 dan 4 meter uit de boveninsteek van een watergang in beheer en onderhoud bij het  
 waterschap, 15-06-1994.      Inv. nr. 615 
 
442. Gemeente Zevenbergen; het vergraven van een aantal watergangenin beheer en 
 onderhoud bij het waterschap, de aanleg van drainage, het leggen van 2 duikers en  
 het inrichten van een wateronttrekkingspunt op een watergang in beheer en  
 onderhoud bij het waterschap t.b.v. de uitbreiding van het sportveldencomplex aan  
 de westelijke rondweg te Zevenbergen, 15-06-1994.   Inv. nr. 616 
 
443. Gebr. Veraart te Dinteloord; het verbreden van een toegangsdam in een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap, 10-08-1994.   Inv. nr. 616 
 



444. NV PNEM te Oudenbosch; het leggen van een dam met duiker in een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap en het kruisen van een buisduiker in beheer  
 en onderhoud bij het waterschap aan de Oudemolensedijk (nabij parkeerplaats A59,  
 10-08-1994.        inv. nr. 612 
 
445. A.C. van Gaans te Fijnaart; het gedeeltelijk dempen van 2 watergangen in beheer 
 en/of onderhoud bij het waterschap t.b.v. het huisperceel aan de Steiledijk 7 te  
 Fijnaart, 10-08-1994.       Inv. nr. 615 
 
446. Gebr. Verkooyen te Langeweg; het leggen van een dam met buisduiker in een 
  watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap langs de Galgendijk en  
 overname van een schouwdam van het waterschap als toegangsdam voor het  
 achterliggend perceel, 10-08-1994.     Inv. nr. 616 
 
449. H. Bunt te Willemstad; het leggen van een toegangsdam met buisduiker t.b.v. de  
 ontsluiting van een huisperceel in een watergang in beheer en onderhoud bij het  
 waterschap langs de Noordlangeweg te Willemstad, 10-08-1994. Inv. nr. 615 
 
450. Bureau Stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland te Roosendaal; het graven  
 van een watergang op het perceel sectie E nr. 34 te Standdaarbuiten, 07-09-1994. 
           Inv. nr. 615 
 
451. NV Nederlandse Gasunie te Eindhoven; het kruisen van 7 watergangen in beheer en  
 onderhoud bij het waterschap i.v.m. de aanleg van een gastransportleiding, 07-09- 
 1994.         inv. nr. 611 
 
454. A.P.M. Roks te Fijnaart; het dempen van een watergang in beheer bij het waterschap  
 onder langs de Boerendijk tussen de percelen sectie Q nr. 5 en P nrs. 173 en 174 te  
 Fijnaart, 07-09-1994.       Inv. nr. 616 
 
455. N.C. van Exel te Willemstad; het doen uitmonden van een drainage op 3 watergangen  
 in beheer bij het waterschap en 1 watergang in beheer en onderhoud bij het water- 
 schap, allen nabij de Noordlangeweg te Willemstad, 07-09-1994. Inv. nr. 606 
 
456. Gebr. Brouwers te Ulvenhout; het dempen van een watergang in beheer bij het wa- 
 terschap en het doen uitmonden van een buisdrainage op een watergang in beheer  
 en onderhoud bij het waterschap aan de Boerendijk, 07-09-1994.  Inv. nr. 615 
 
457. J. van de Merbel te Fijnaart; het doen uitmonden van een PVC-buis op 2 watergangen  
 in beheer en onderhoud van het waterschap, 07-09-1994.  Inv. nr. 616 
 
458. W.A. van de Ree te Oudemolen; het plaatsen van 2 containers binnen 4 meter uit de  
 boveninsteek van een watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap langs de  
 Stadsedijk, 07-09-1994.       Inv. nr. 616 
 
459. T.M.A. de Hoon te Fijnaart; het dempen van een gedeelte van een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap onder langs de Kwartiersedijk sectie S nr. 93  
 te Fijnaart, 07-09-1994.       Inv. nr. 615 
 
461. NV Nederlandse Gasunie te Eindhoven; het lozen van bronneringswater op een water- 
 gang in beheer en onderhoud bij het waterschap nabij de Nieuwedijk i.v.m. de aanleg  
 van een gasontvangststation voor een gastransportleiding, 07-09-1994. Inv. nr. 611 



 
462. NV Nederlandse Gasunie te Eindhoven; het kruisen van een watergang in beheer bij  
 het waterschap nabij de Nieuwendijk i.v.m. de aanleg van een gastransportleiding, 07- 
 09-1994.        inv. nr. 611 
 
463. Gemeente Fijnaart en Heijningen; het doen uitmonden van een overstortleiding van  
 de riolering op een watergang, in beheer en onderhoud bij het waterschap, 15-06- 
 1994.         inv. nr. 615 
 
464. Intergas NV te Oosterhout; het kruisen van twee watergangen in beheer en onder- 
 houd bij het waterschap t.b.v. de aanleg van een dienstleiding naar Vlietweg 7 te  
 Standdaarbuiten, 05-10-1994.      Inv. nr. 610 
 
465. NV Nederlandse Gasunie te Eindhoven; het lozen van bronneringswater op een zeven-  
 tal locaties op 7 watergangen in beheer en/of onderhoud bij het waterschap i.v.m. de  
 aanleg van de gastransportleiding Zegge-Moerdijk, 05-10-1994.  Inv. nr. 611 
 
466. F.W.P. van Laarhoven te Noordhoek; het lozen van hemel- en koelwater van een  
 champignonkwekerij op een watergang in beheer bij het waterschap, 02-11-1994. 
           Inv. nr. 616 
 
468. PNEM-West te Oudenbosch; het kruisen van drie buisduikers gelegen in een  
 watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap t.b.v. renovatie CAI-net langs  
 de Oude Heijningsedijk, 05-10-1994.     Inv. nr. 612 
 
469. J. van den Bergen te Oudemolen; het hebben van een toegangsdam met duiker in een  
 watergang in beheer en onderhoud bij het waterschap ter ontsluiting van een perceel  
 aan de Stadsedijk, 02-11-1994.      Inv. nr. 615 
 
470. PNEM-West te Oudenbosch; het kruisen van 25 buisduikers gelegen in een  
 watergang in beheer en/of onderhoud bij het waterschap t.b.v. renovatie CAI-net  
 (onrendabele gebieden), 02-11-1994.     Inv. nr. 612 
 
472. PNEM te Etten-Leur; het kruisen van een buisduiker gelegen in een watergang in  
 beheer en onderhoud bij het waterschap t.b.v. het leggen van een kabel en 10kV  
 netstation, 07-12-1994.       Inv. nr. 612 
 
473. Jachthaven Noordschans te Klundert; het kruisen van de uitstroomkoker van gemaal  
 Niervaert ten behoeve van de aanleg van een riolering, 07-12-1994. Inv. nr. 615 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2:  Lijst van ter vernietiging geselecteerde bescheiden uit het archief van het waterschap  
                  Vierlinghpolders 
 
 
1. ABP Handboek Pensioenen, 1984. Met aanvullingen tot 1992.  1 band 
 



2. Duplicaat taxatierapporten van een perceel dijkgrond te Willemstad, sectie F, nr. 3,  
 1993.  N.B. Zie inv. nr. 666.  2 deeltjes 
 
3. Handhavings Uitwisselings Formaat (HUF) versie 1.0, opgesteld door het ambtelijk  
 Provinciaal Overleg Milieu (PROM) en vastgesteld in het bestuurlijk PROM d.d. 22 juni  
 1994.  1 band 
 
4. Begeleidingsbrief bij de Nota Personeelsbeoordeling van de Unie van Waterschappen,  
 1989.  1 stuk  N.B.  Nota zelf is niet aangetroffen. 
 
5. Begeleidingsbrief bij de provinciale brochure “West-Brabant in de schijnwerpers” ,  
 1992.  1 stuk  N.B.  Brochure zelf is niet aangetroffen. 
 
6. Begeleidingsbrief bij jaaroverzicht oppervlaktewater “De staat van ons water” over  
 1992 van het Hoogheemraadschap West-Brabant, 1993.  1 stuk  N.B.  Jaaroverzicht  
 zelf is niet aangetroffen. 
 
7. Begeleidingsbrief bij Spoorboekje voor de implementatie van de Waterschapswet,  
 1994.  1 stuk  N.B. Het spoorboekje zelf ontbreekt. 
 
8. Begeleidingsbrief bij Manifest “Samen sterk tegen criminaliteit” , 1994.  1 stuk  N.B.   
 Manifest zelf ontbreekt. 
 
9. Stukken betreffende de BTW-plichtigheid over bedrijfsmatige werkzaamheden voor  
 derden door waterschappen, 1991-1992.  1 omslag 
 
10. Begeleidingsbrief jaarverslag 1993 van de Unie van Waterschappen, 1994.  1 stuk   
 N.B.  Jaarverslag zelf ontbreekt. 
 
11. Rapportage van de Inspectie Milieuhygiëne over het gemeentelijk milieubeleid in  
 1993, 1994.  1 deel 
 
12. Aankondiging van de Unie van Waterschappen over het Europees  
 Natuurbeschermingsjaar, 1994.  1 stuk 
 
13. Begeleidingsbrief van de Unie van Waterschappen bij Plan van Aanpak “Werken aan  
 Kwaliteit”, 1994.  1 stuk  N.B.  Plan van Aanpak zelf ontbreekt. 
 
14. Brochure “Wet Ketenaansprakelijkheid.”, uitgave van VB Belastingadviseurs, 1994.  1  
 Omslag 
 
15. Begeleidingsbrief bij stukken brainstormsessies t.b.v. uit te werken hoofdstukken van  
 de Leidraad Toekomstvisies, 1993.  1 stuk   N.B.  Bijbehorende stukken ontbreken. 
 
16. Peilenplan van een gedeelte van het beheersgebied van het waterschap Zoomvliet,  
 1994.  1 omslag 
 
17. Jaaroverzicht oppervlaktewater “De staat van ons water” over  1993 van het  
 Hoogheemraadschap West-Brabant, 1993.  1 omslag 
 
18. Brochure “Heffing en invordering van de ingezetenenomslag”, uitgave van de Unie  
 van Waterschappen, 1993.  1 deeltje 



 
19. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) d.d. 26 juli 1990,  
 met toelichting, en Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) d.d.  
 26 juli 1990, met toelichting.  2 banden 
 
20. Model omslagklassenverordening van de Unie van Waterschappen, 1994.  1 omslag 
 
21. Rapport van de Unie van Waterschappen inzake de omslagklassen, 1994.  1 omslag 
 
22. Offerte voor het asfalteren van een dam, 1994.  N.B. Het is niet duidelijk welke dam  
 en of de asfaltering doorgegaan is. 
 
23. Dubbelen van de verslagen van de bouwvergaderingen t.b.v. de verbouwing en  
 uitbreiding van het kantoorgebouw van het waterschap, 1991-1992.  1 omslag 
 
24. Stukken betreffende de voorlichting vanuit de Unie van Waterschappen en het  
 Ministerie van Justitie over de buitengewone opsporingsambtenaar, 1994.  1 omslag 
 
25. Landinrichting, tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied, jaargang  
 32, nr. 4 (mei/juni 1992).  1 katern 
 
26. Stukken betreffende de Algemene Wet op het binnentreden en  
 aanpassingswetgeving, 1994.  1 omslag 
 
27. Offertes voor vernieuwing van de elektrische installatie in het waterschapskantoor,  
 1991.  1 omslag  N.B.  Van deze offertes is geen gebruik gemaakt. 
 
28. Offerte voor een inbraaksignaleringssysteem in het waterschapskantoor, 1991.  1  
 omslag   N.B.  Van deze offerte is geen gebruik gemaakt. 
 
29. Aanmaningen voor diverse personen i.v.m. nog niet gedane betalingen, 1994.  1  
 omslag 
 
30. Financiële administratie van betalingen door het waterschap aan het ABP, 1994.  1  
 omslag 
 
31. Model keur van de Noord-Brabantse Waterschapsbond, 1994.  1 omslag 
 
32. Concept rapport controleberekeningen afvoer overstortwater stedelijke uitbreiding  
 Fijnaart, 1994.  1 omslag 
 
33. Hydrologisch jaarverslag over 1989 van het Hoogheemraadschap West-Brabant, 1991.   
 1 omslag 
 
34. Opleidingsgids waterschappen 1994.  1 omslag 
 
35. Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgs en Brabants Kanalenstelsel (WWLBK).  
 Intentieverklaring, aktieprogramma, uitwerkingsnota, 1994. Gedrukt. 
 
36. Stukken betreffende de algemene vergaderingen van het Hoogheemraadschap West- 
 Brabant d.d. 02-12-1993, 09-06-1994 en 29-09-1994.  1 pak 
 



37. Rioolbeheerplan gemeente Zevenbergen, 1993.  1 band en 1 pak 
 
38. Integraal rioolbeheerplan gemeente Dinteloord en Prinsenland, 1993.  2 delen en 2  
 kaarten 
 
39. De kaarten van tafel, informatiebrochure van de Unie van Waterschappen over het  
 aanbod en gebruik van digitale kaartbestanden en andere ruimtelijke gegevens bij de  
 waterschappen, 1993.  1 deeltje 
 
40. Beleidsplan vastgoedinformatie, informatiebrochure van de Unie van Waterschappen  
 op het terrein van de vastgoed- en milieu-informatie, 1993.  1 deeltje 
 
41. Stukken betreffende voorlichting door de Unie van Waterschappen over de  
 implementatie van de Geografische Basis Kaart van Nederland (GBKN), 1993.  1  
 omslag 
 
42. Congresbundel “De kaarten van tafel”, van de Unie van Waterschappen, 1993.  1  
 omslag 
 
43. Beschikkingen door het Hoogheemraadschap West-Brabant tot weigering van het  
 afgeven van een door derden gevraagde ontheffing, 1994.  1 omslag 
 
44. Stukken betreffende de invoering van het Beleids- en Beheers Proces (BBP) bij  
 waterschappen, 1993-1995.  1 omslag 
 
45. Stukken betreffende het diensthoofdenoverleg van de waterschappen in Noord- 
 Brabant, 1993.  1 omslag 
 
46.              Dossier betreffende kwijtschelding omslagen aan derden, 1991-1994.  1 dossier 
 
47.              Circulaires en andere stukken betreffende de uitvoering van de invorderingswet en  
              het daarmee samenhangende kwijtscheldingsbeleid van waterschappen, 1990-1994.   
              N.B. De beleidsstukken van het waterschap zelf vallen hier niet onder. 
 
48.              Dossier betreffende producten, diensten en verrichtingen, 1992-1994.  1 dossier 
 N.B. Dit betreft o.a. het in rekening brengen van genuttigde consumpties aan derden,  
 klein onderhoud, maaien van bermen, doorspoelen van watergangen. 
 
49. Stukken betreffende de tarieven voor elektriciteitslevering door de P.N.E.M. aan  
 waterschappen, 1989-1993.  1 omslag 
 
50. Stukken betreffende een voorlichtingsbijeenkomst over het nut en de mogelijkheden  
 van een Geografisch Informatie Systeem (GIS), 1994.  1 omslag 
 
51. Stukken betreffende de modelkeur van de Unie van Waterschappen, 1991.  1 omslag 
 
52. Informatieplan Hoogheemraadschap West-Brabant, 1989, en hernieuwde beleidsvisie  
 informatieplan Hoogheemraadschap West-Brabant, 1991.  1 omslag 
 
53. Stukken betreffende het rioolbeheerplan van de gemeente Dinteloord en Prinsenland,  
 1993.  1 omslag 
 



54. Model keur waterhuishouding van de Noord-Brabantse Waterschapsbond, 1994.  1  
 omslag 
 
55. Meerjarenraming 1989 tot en met 1996 en vaststelling heffings- en omslagbedragen  
 van het Hoogheemraadschap West-Brabant, 1988.  1 omslag 
 
56. Concept begroting 1995 en meerjarenraming 1995-1999 van de Bestuursacademie  
 Zuid-Nederland, met fiattering door het waterschap Vierlinghpolders, 1994.  1 omslag 
 
57. Vergaderstukken Algemene Vergaderingen Hoogheemraadschap West-Brabant, 1993- 
 1994.  1 omslag 
 
58. Stukken betreffende het besluit Kadastraal Recht, 1994.  1 omslag 
 
59. Stukken betreffende deelname aan een cursus schriftelijke voorlichting, 1993.  1  
 Omslag 
 
60. Leidraad invordering waterschapsbelastingen; uitgave van de Unie van  
 Waterschappen, augustus 1994.  1 omslag 
 
61. De Staat van ons Water 1993, bijlage 12: stroomgebiedbeschrijvingen; uitgave van het  
 Hoogheemraadschap West-Brabant, 1994.  1 omslag 
 
62. Kopie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 
 aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank NV d.d. 19 november 1969.  1  
 deeltje 
 
63. Model inspraakverordening; uitgave van de Unie van Waterschappen, 1990.  1 deeltje 
 
64. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds: voorschriften van het bestuur, 1994.  1 band 
 
65. Ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1999 en ontwerp Provinciale  
 Milieuverordening, 1994.  1 pak 
 
66. Vergaderstukken voor de vergadering van de commissie van advies en bijstand voor  
 Verkeer en Waterstaat van de Provincie Noord-Brabant d.d. 27 mei 1994.  1 omslag 
 
67. Begrotingswijzigingen 1992 (kopie).  1 band 
 
68. Begrotingswijzigingen 1993 (kopie).  1 band 
 
69. Tussenbalans 1994.  1 dossier 
 
70. Personeelsplanners (van Randstad Uitzendbureau), 1990-1993.  4 delen 
 
71. Stukken betreffende het Besluit Kadastrale Tarieven, 1994.  1 omslag 
 
72. Verzoek van het Hoogheemraadschap West-Brabant om te adviseren over de  
 aanvraag van een lozingsvergunning in gevolge de Wet Verontreiniging  
 Oppervlaktewateren t.b.v. Loonbedrijf Fijnaart BV te Heijningen, 1994.  1 omslag 
 
73. Agenda van de vergadering van het DB en het AB van de Noord-Brabantse  



 Waterschapsbond d.d. 28 april 1994.  1 omslag 
 
74. Koninklijk Besluit d.d. 19 november 1990 tot wijziging van het Besluit Kadastraal  
 Recht, 1990. Fotokopie.  1 omslag 
 
75. Verslag van de derde bijeenkomst van de Gebruikersclub Waterschap en Bedrijf  van  
 Witteveen & Bos d.d. 26 september 1991.  1 omslag 
 
76. Vergaderstukken algemeen bestuur en secretarissenoverleg Centrale  
 Waterschapslasten Administratie Westelijk Noord-Brabant, 1993-1994.  1 omslag 
 
77. Verslagen van de Projectgroep Ingezetenenomslag van de Centrale  
 Waterschapslasten Administratie Westelijk Noord-Brabant, 1993-1994.  1 omslag 
 
78. Stukken betreffende de beëindiging van de huurovereenkomst met Nashuatec  m.b.t.  
 kopieerapparatuur, 1994.  1 omslag 
 
79. Notitie “Toezichthoudende bevoegdheden regionaal handhavingsteam onder de Wet  
 Milieubeheer”, uitgave van get bestuurlijk Provinciaal Overleg Milieu (PROM), 1994.  1  
 Band 
 
80. Tussenbalans 1993.  1 dossier 
 
81. Stukken betreffende de invoering van de belastingherziening Oort en de gevolgen  
 daarvan voor het waterschap, 1989-1990.  1 omslag 
 
82. Jaarrekening 1994. Dubbel exemplaar. 
 
83. Stukken betreffende opgaven en afdrachten aan de belastingdienst voor het  
 waterschap zelf, voor de bestuurders en voor de werknemers, 1988-1994.  1 pak 
 
84. Statistische drukwerken, 1986-1994. 1 omslag 
 
85. Toelichting op abp-pensioen en ouderdomspensioen, z.j.  1 omslag 
 
86. Opgaven aan de Inspectie der Directe Belastingen, 1988-1995.  1 pak 
 
87. Verzoek van het Hoogheemraadschap West-Brabant om te adviseren over de  
 aanvraag van een vergunning in gevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren  
 t.b.v. de aanleg van een bergbezinkbassin Kloosterblokje II door de gemeente  
 Willemstad, 1994.  1 omslag 
 
88. Verzoek van het Hoogheemraadschap West-Brabant om te adviseren over de  
 aanvraag van een lozingsvergunning in gevolge de Wet Verontreiniging  
 Oppervlaktewateren t.b.v. Plastic Recycling Simons  BV, Huizersdijk 4 te Zevenbergen,  
 1994.  1 omslag 
 
89. Stukken betreffende de verkoop van de Mercedes-vrachtwagen met kenteken 89-72- 
 MB en de aankoop van een Renault met kenteken FL-66-TR, 1989.  1 omslag 
 
90. Stageovereenkomsten, 1991-1992.  2 stuks 
 



91. Gemeentelijk rioleringsplan gemeente Terheijden, 1994.  1 band 
 
92. Uitdraai van het overzicht van verwijderde vorderingen/facturen, 1991.  1 band 
 
93.    Dossier betreffende de tijdelijke Wet Kroongeschillen, 1987.  1 dossier 
 
94. Notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het Streekarchief  
 Nassau Brabant, 1992-1993.  1 dossier 
 
95.              Wekelijkse rente-indicator van de Nederlandse Waterschapsbank,  1994.  1 dossier 
 
96. Dossier betreffende lidmaatschappen: Vereniging van Waterschapsvoorlichters,  
 Vereniging van Hoofden van Technische Diensten, Vereniging van Hoofden Interne  
 Zaken, Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, Studiekring Waterstaatsrecht en  
 Waterschapsbeheer, Vereniging van Directeuren van Waterschappen, KWATWAT en  
 A&O-Fonds, 1990-1994.  1 dossier 
 
97.              Dossier betreffende betrekkingen tot derden, 1992-1994.  1 dossier 
 
98.                Dossier betreffende de kandidaatstelling voor de verkiezing van hoofdingelanden,  
              1988.  1 dossier 
 
99.                Dossier betreffende betrekkingen tot derden, 1989-1991.  1 dossier 
              N.B.  Het betreft hier directiewisselingen, adreswijziging, vertrek en aanstelling van  
              personeel e.d. van andere instellingen. 
 
100.                Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de verkiezing van hoofdingelanden,  
              1990.  1 dossier 
 
101.              Dossier betreffende eindejaars- en nieuwjaarsbijeenkomsten, kerstpaketten en  
              kerstkransen voor het personeel, 1990-1992.  1 dossier 
 
102. Registratiebewijzen VHF/UHF radiotelefonen, 1990.  2 stukken 
 
103. Dossier van de Werkgroep Keur, die voor de waterschappen in Noord-Brabant een  
 modelkeur ontwierp, 1987-1990. 
 
104.   Stukken betreffende geweigerde ontheffingen, 1990-1994.  1 dossier 
 
105. Stukken betreffende overtredingen inzake ontbreken ontheffingsaanvragen, 1990- 
 1991.  1 dossier 
 
106. Rechtstoestandregelingen waterschapspersoneel: vervallen bladen.  1 omslag 
 
107. Vergaderstukken Streekarchief Nassau-Brabant, 1993-1994.  1 dossier 
 
108. Dossier inzake geldleningen, 1987-1989.  1 omslag 
 
109. Vervallen verhuringen en verpachtingen, 1987-1990.  1 omslag 
 
110. Personeelsdossier mevr. K. Hartog – Poldervaart, 1988-1990.  1 omslag 
 N.B.  Te vernietigen in 2040. Dit betreft alleen vernietigbare bescheiden: stukken  



 betreffende aanstelling en ontslag zijn opgenomen in de inventaris onder inv. nr. 828. 
 
111. Personeelsdossier dhr. C.J. Schijvenaars, 1988-1993.  1 omslag 
 N.B.  Te vernietigen in 2044. Dit betreft alleen vernietigbare bescheiden: stukken  
 betreffende aanstelling en ontslag zijn opgenomen in de inventaris onder inv. nr. 798. 
 
112. Dossier inzake geldleningen van het waterschap Vierlinghpolders, 1990-1994.  1  
 omslag 
 N.B.  De laatste aflossing was in 2013. Te vernietigen in 2019. 
 
 
 


