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N“. 23.

11°. 150.

Afdedmg
Wateestaat a.

8 Juni 1887.
Jiclreffende:
gezonken vaarluigen.

Blj mijue aanselirijving van 6 October 1885, n”. 19, werden
eenige voorscbriften gcgeven , betreflende de uitvoeriiig van de
wet van 13 Juli 1885 {Slaatsblad n°. 151), bij bet zinken of aan
den grond raken van vaartnigen of audere voorwerpen waardoor
de vaart wordt belemmerd en van welke mitsdien spoedige opruimiug wordt gevorderd. Het blijkt dat door sommige Hoofdingeniears deze aanschrijving
in dieu zin wordt opgevat, dat ook in gevallen waarin dadelijke
o[)ruiining niet noodig is , aan ’s Konings Gommissaris de noodige
gegeveiis tot het plaatsen der aankondiging in de SUialscoHranl
kiinnen worden verstrekt, zonder inijne machtiging tot uitvoering
van het werk af te wachten.
Dit geeft mij aanleiding U te verzoeken om in gevallen waarbij
spoed geen vereischte is , tegelijkertijd met de mededeeling van
bet zinken of aan den grond geraken van vaartnigen ofandere
voorwerpen , mij zoo noodig een voorstel tot wegruiming te doen
en eerst na verkregen goedkeuring daarvan, den Gommissaris
des Konings de vereischte gegevens te verstrekken voor het
plaatsen der aankondiging.

Aan
Ileeren Honfdingenienrs in dc
verschillcndo lUslriden.
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N’. 25.

H”. ISl.

Afdeelimj
Watbestaat a.

6 Juli 1887.

—3elrelfeude: rooiiug.

Volgens een missive van den Minister van Binnenlandsclie
Zaken van 4 Juli 1864, n". 355, vermeld bij Mr. van OosTUHvruK,
aanteekeniiigen op de gemeentewet, bladz. 772, _ beboort bet
geven van voorscbriften omtrent rooiing eigenaardig tot de taak
der plaatselijke besturen, hetgeeri niet wegnam, da,t_, -wanueer
ten aanzicn van Eijkswegen aridere bepalingen noodig mochten
scliijnen, deze van llegeringswege kondeii worden gestel i.
Door een Uwer ambtgenooten wordt mijiie aandacht gevestigd
op bet gemis van algenieene politie-bepalingen, waarbij bet
bouweu binnen zekeren afstand van Rykswegeji aan eene van
wege bet opeubaar gezng vast te stellen rooilijn is onderworpen
eo op de omstandigbeid dat sonimige gemeentebesturen van
meening zijn dat geiueentelijke verordeningen niet op Rijkswegen
van toepassing zijn.
Na overleg met den Minister van Binnenlandscbe Zaken beb
ik de eer er op te wijzen, dat, zoolang daarin niet isvoorzien,
de plaatselijke bepalingen omtrent rooiing ook voor bet boitwen
langs Rijkswegen van toepassiug zijn eii U te verzoeken de
'plaatselijke besturen hieraan, zooveel noodig, te berinneren.

Aan
He.erpn Commissarisam des KoninfjS
in de verschilleudo provincieu
I beltalve Gelder!tt nd).
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N". 30.
Afihelinq
Waterstaat a.

14 Jnli 1887.
Beiichl op schrijvcn
van 12 Apriljl, n". 214,
Kahinel, helrejfendc:
direcliekcclcn.

Ten einde bij de uitvoering der waterstaatswerken een ruimer
gebruik van directie-verblijven te voorkomen dan voor bet toezicbt bepaaldelijk wordt gevorderd, acht ik bet wenscbelijk dat
de yoorstellen tot bet opricbten van dergelyke gebouwen , bij
de iiizending van bestekken of contracten in ’t vervolg afzonderlijk worden gemotiveerd en toegelicbt.
Uaarbij zal in bet oog ziju te bouden , dat waar de 'werken
ill de onmiddeliike nabiibeid van bewoonde plaatsen worden
nitgevoerd , de kecten alleeii bebooren te strekken tot dag- en
nacbtverblyf voor bet opzicbthebbend personcel dat steeds op
bet werk aanwezig moet zijn en dat de met bet toezicbt belaste
ingenienrs in den regel eene woonplaats kunnen vinden in de
nabijzijnde gemeente.
Gelief bij bet ontwerpen van bestekken of contracten voor
de naleving hiervan zorg te dragen.

Ann
JJeeren lloofdingenieiirs van dm H'alerslaat
in dc wruchillcnde dialriclcn; enz.

Afdeelinq
Wateestaat a.

1 October 1887.

Utlre/fenda: reijlemcnt
If) hct ba^geren enz.
in de rivieren eii
langs de zeekiislen.

.

Het is wensehelijk, dat in de voorwaarden van vergunningen,
verleend op grond van het bij Koninklijk besluit van 31 Maart
1887 {Slaatublnd u". 4(3) vastgestelde reglement, zooveel mogelijk
eenvormigheid besta.
Met het oog hierop doe ik U hierbij twee ontwerpen van
voorwaarden toekomen , die in voorkomende gevallen, met inachtnemiog van de plaatselijke omstandigheden , tot leiddraad
kunnen strekken.

Aaii
'’leeren Ilonfdingenieurs van den Waterslaat
in de distrielen; enz.

Voorwaarden

VOORWAARDEN waardoor aan.tot wederopzegging vergunning wordt verleend tot het viaschen
van schelpdieren op de.in de stroomen en
zeegaten.de.onder de gemeenten.
Krachtens art. 10 van het reglement, wordt het visschen van
oesters en mosaelen op de aangeduide plaatsen vergund tot op
een afstaud van.Meters zeewaarts. gemeten nit den
buitenteen der dijken en nit de andere werkeu, duinen en zeeweringen in dat artikel genoemd.
Art. 2. Voor het visschen, dat volgens art. 1 is geoorloofd,
mag van geen ander werktnig worden gebruik gemaakt dan van
een hand- of slagrijf, die nimmer aan eenig vaartuig verbonden
mag zijn.
Art. 3. Het toezicht op het visschen volgens deze beschikking
is opgedragen aan den Ingenieur van den Waterstaat te.
en aan de onder zijne bevelen staaiide ambtenaren van den
waterstaat. Hunne bevelen in het behing der werkeii on zeeweringen te geven , moeten stipt worden opgevolgd.
Art. 4. Wanneer het mocht hlijkeii , dat door het visschen
van oesters of mosselen volgens deze vergunning, of ten gevolge
van dien , nadeelen van welken aard ook worden te weeg gehracht aan de oevers , zoeweringen of werkeu , zoo wordt deze
vergunning voorloopig door den in het vorig artikel genoemden
Ingenieur geschorst, tot dat de Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid daarover nader heeft beslist.
Art. 5.

De vergunning vervalt
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VOORWAAEDEN waaronder aan.tot wederopzeggiLg vergunning wordt verleend tot het baggeren
met.iu de rivier.onder de gemeeuten.tusschen de kilometerraaieu.
Arl. 1. Het baggeren mag gescbieden van kilometerraai
.met.sj^steem.met een stoomketel van.paardenkracbt. Niet anders dan met goedkeuring van den Hoofdingenieur van den Waterstaat.
mag dit stoombaggerwerktuig door een ander worden vervangen.
Art. 2. Het baggeren moet regelmatig gescbieden zbnder kuilen
of bulten te vormen, en tot geen grootere diepte dan.
Art. 3. De overstorting en het vervoeren van Rpiecie of bet
wasschen van den grint moet zoodanig gescbieden , dat geene
ophooping van afval of oueffenheden op den rivierbodeni ontstaan.
Arl.
Van zonsonder- tot zonsopgang moeten de baggervaartuigen ter zijde van het vaarwater gebracbt, daar geankerd
en van eene belder licbtgevende lantaarn voorzien zijn.
Art. 5. Door het baggeren , vervoeren of lossen der specie
mogen de scheepvaart- en jaagaienst nimmer belemmerd worden.
Arl. 6. De ankers moeten steeds nauwkeurig door goed zicbtbare boeien worden aangewezen. Behalve een voor- en zoo
noodig een achteranker, moeten alle zyankers, kettingen,
trossen en dergelijke voorwerpen bij bet baggeren gebezigd,
van zonsonder- tot zonsopgang binnen boord gehaald zijn.
Arl. 7. Gezonken bagger- of andere vaartnigen bij den concessionaris in gebruik, moeten onmiddellijk door hem of zyne
recbtverkrijgenden worden opgeruimd. Bij nalatigheid geschiedt
de opruiming op zijne kosten of hiinne kosten van Rijkswege.
Art. 8. Ten minste 8 dagen v66r dat met eenig baggerwerk,
ingevolge deze vergunning, zal worden aangevangen, wordt
biervan scbriftelijk en vracbtvrij door den concessionaris kennis
gegeven aan den in art. 9 genoemden Ingenienr.

Art. 9. Het toezicht op het baggeren, ingevolge deze bescbikking te verricbten , is opgedrageD aan den lugenieur van
den Waterstaat.te.en aan de onder zijne
bevelen staande ambtenaren van den waterstaat, aan wie ten
alien tijde vrye en ongestoorde toegang tot het baggervaartuig
moet worden verleend. Hun wordt de vereischte hulp verleend,
om zieb te kunnen overtuigen ot de voorwaarden worden nageleefd , en de noodige hulpmiddelen tot het doen van peilingen
verstrekt.
Art. 10. De concessionaids moet zich gedragen naar de be¬
velen die hem door de directie van den waterstaat worden gegeven omtrent de plaats van het baggeren , het verhalen van
het baggervaartuig enz., ook in verband met vergunningen die
aan anderen zijn of worden verleend.
Art. 11. De vergunning met de bijbehoorende voorwaarden
of een duidelijk leesbaar en gewaarmerkt afscbrift daarvan,
benevens een exeniplaar van het bij Koniiiklijk besluit van 01
Maart 1887 (Stnalsbiad n®. 46) vastgestelde reglement, moeten
aan boord van het baggervaartuig aanwezig zijn , ter inzage van
ieder ambtenaar in art. . . . van dat i-eglement aangewezen ,
die zulks zal verlangen.
Art. 12. Wordt deze vergunning opgezegd , dan , moet het
baggerwerk op de eerste aanschrijving van den Minister van
Waterstaat, Handel en Nyverheid en binnen deu daarbij te
stellen termijn worden gestaakt.

Art. 13.

Do vergunning vervalt.
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N°. 39.

M°. 194.

Afdeeliiig
Watekstaat

a.

7 October 1887.

Belre/fende :
verlof tijdeliji; personeel.

Mijn ambtsvoorganger heeft bij missive van 26 Mei 1884,
n'’. 7, bepaald, dat ten aanzien van bet geven van verlof aan
tijdelijke beambteu, in voorkomende gevallen, bij analogie,
overeenkomstig bet bij do Instructie voor bet personeel van den
Rijkswaterstaat bepaalde zou worden gebandeld.
Ter nadere regeliog dezer aangelegenheid is bet mij wenscbelijk
voorgekonien te bepalen dat zoodanig verlof, met behoud van
bezoldiging, beboort te worden beperkt tot ten boogste 10 dagen ,
bet maximnm van tijd waarvoor de lioofdingenieur bevoegd is
verlof toe te staan. Wordt langer verlof verlangd , dan kan in
geval van zickte of andere bijzondere omstandigbeden, worden
overwogen in hoeverre er termen zijn de belooning tijdelijk te
blijvsn uitbetalen. In zoodanig geval worde mij deswege een
voor del ouderworpen.
Ik verzoek U de onder Uwe bevelen staande ambtenaren en
vcrder tijdelijk personeel bierniede in kennis te stellen , opdat
bij eventneelo aanvrage om verlof dienovereenkomstig worde
gebandeld.

Aan
Heeren Hoofdingenieurs van den Walerstaal
in de verschillende dislrieten; enz.
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N“. 35.

[%°

1«5.

j^fdeeling
Wateestaat

a.

14 April 1888.

Belreffenda:
njrr.keningslalcH.

In de afrekeningstaten, zooals zij tot diisrer zijn ingezondeu,
wordt behalve de Terrekening der volgens het bestek te doene
werkzaamlieden on leveringen , ook opgenomen liet yerwerkte
gedeelte ran den in sommige bestekken voorkomenden post voor
onvoorziene werken. Wei komt aan het slot van zoodanigen
staat de verklaring voor dat alle werkzaamheden, leveringen
of voorgesclireven uitbetalingen , die niet in den staat voorkomen , alle volgens de besteksbepalingen volledig liebben plants
gehad , dock zulks levert ten aanzieii van den post voor onvoor¬
ziene werlcen geon geiioegzame zekerheid op dat de verwerkte
matei'ialen alle zijn aangewend tot werkzaamheden , niet tot do
verplichtingen van den aannemer behoorende.
De Algenieene Rekenkamer verlangt daarom , dat bij de verrekening van dergelijken post voor onvoorziene werken ieder
onvoorzien work waaraan deze post is bosteed , afzonderlijk worde
genoemd en daarbij vermeld, welke materialen on hoeveelheden
daaraan zijn besteed. Dat College wijst daarbij als voorbeold
op de bij de Afdeeling Posterijen van inijn Departement gebruikelijke staten van verrekening. Een afschrift van dergelijken
staat gaat ter kennisneming hierbij.
Het koint mij voor dat aaii den wenscb van de Rekenkamer
kan worden voldaan , zonder dat van den bij den Waterstaat
gebruikelijken vorm der afrekeningstaten behoeft te worden
afgeweken. Koloni 2 van den staat laat toch voldoende ruimte
oni zoowel de leveringen en werkzaamheden, als de kosten
volledig te ornschrijven , terwijl het resultaat van deze_ verreke¬
ning vervolgens in een der beide laatste kolommen is nit to
trekken.
Jan
Ileorcn HoofdiitgcK.imrs van den JP^’aferstaai
in de vcrschillende dklric.lon; cnz.
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Ik verzoek IT bij bet opmaken van dergelijke staten van afrekening op bet vorenstaaude iudacbtig te zijn.
Voorts z'l] opgemerkt dat deze staten, ook al sluiteii zij op
nihil, waarin verrekening van een post voor onvoorziene werken
is opgenomen , aan de Rekeukamer moeten worden overgelegd
eu dus in 't vervolg op zegel zullen zijn in te zeudeu. Van die
stukken zal mitsdien ook voortaan in de certificaten van betaling
melding zijn te maken.
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N«; 155.

is«.

Afdoeliiui
Wat BEST A AT,

16 October 1888.

1“ OnderafdeeliHg.
Betrejf'ende: onderhoud
van Rijlisivecjen.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen , bij de bebandeling van bet negeiide boofdstnk der Staatsbegrootiug bij berbaling gedaan, zijn de Inspectenrs van den Waterstaat uitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar de mogeliikheid, om
bet bebeer en onderboud van de Rijkswegen op minder kostbaren voet in te ricbten.
Van de uitkomsten van dat onderzoek en de daarop gegronde
voorstellen van de Inspectenrs beb ik met belangstelling kennis
genomen. Het beeft daarbij niijne aandacbt getrokken, dat
boezeer de onderboodskosten van de Rijkswegen in bun gebeel
in de laatste jaren zijn verminderd, die kosten tocb voor verschillende tot dezelfde categorie beboorende wegen zeer sterk
uiteenloopen , zonder dat dit versebil altijd voldoende door de
lokale omstandigbeden wordt verklaard.
Het is mijn verlangen dat bij bet bebeer en onderboud der
Rijkswegen , in alle opzichten de meest mogelijke spaarzaambeid
worde betracbt en niets worde verzuimd , wat zonder aan de
eiscben van bet verkeer en van goed onderhoud te kort te
doen, strekken kan om de uitgaven tot het strikt noodige te
beperken.
Om biertoe te geraken , is bet in de eerste plaats noodig dat
zoowel door U als door de onder Uwe bevelen geplaatste ingenieurs voortdurend en nauwkeurig toezieht op den toestand der
wegen en daartoe beboorende kunstwerken worde gebouden,
ten einde eensdeels zoo spoedig mogelijk kunne worden voorzien
in kleine gebreken ter voorkoming van grooter schade en anderdeels gestrenge maatregelen kunnen worden genomen of voor-

Aan
Heeren Hoofdingenicurs in
de dislricten.
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gesteld tegen alien, waarvan het blijkt dat zij zicli aan plichtverzuim of nalatigheid hebben scbuldig gemaakt. Voor bet met
goed gevolg uitoefenen van zoodanig toezicbtis bet vooral
noodig dat door U en door de Ingenieurs berbaaldelijk persoonlijke inspection worden geliouden, waarbij is te zorgen dat
de dag voor zoodanige inspectie bepaald, nietvooraf bekendzij.
Een tweede punt betreft de materialen. Het is wel niet noodig
bet uitoefenen van het scberpst mogelijke toezicbt aan te bevelen,
om zicb te overtuigen dat de geleverde materialen in elk opzicht aan de gestelde vereiscbten voldoen. Zeer noodig is bet
ook te acbten dat de keuring der bouwstoffen berbaaldelijk
worde geverifieerd. Bij berstellingen of veimieuwingen van wegen,
zal, behalve de strenge keuring der materialen , er ook voor
gewaakt moeten worden , dat de onderdeelen geene grootere of
zwaardere afmetingen hebben dan in verband met bunne bestemming noodzakelijk is, en dat dus bestaande afmetingen
zoo weinig mogelijk als grondslag moeten gebezigd worden voor
de bepalingen der afmetingen van nieuwe materialen. Evenzeer
dient er nauwkeurig op gelet, dat de uit een vernieuwd vak
afkomstige steenen, voor zoover zij bruikbaar zijn, opnieuw
worden gebezigd.
In de bestekken ware voortaan de bepaling op te nemen,
dat bij elke lading steen een door den fabrikant af te geven
bewijs van berkomst moet worden overgelegd. Bij elk vak nieuwe
bestrating zou dan aanteekening moeten worden gebouden van
de namen der leveranciers en van de ovens, waarvan de gebruikte klinkers afkomstig zijn.
Bij macadamwegen is er op te letten, dat de macadam geen
te groote stukken bevat, en niet vermengd is met steenslag
van zacbtere steensoorten , nocb met aarde , zand_, vuil, enz.
Onder de uitgaven voor de wegen bekleeden die voor de tolbuizen geen onaanzienlijke plaats. Zoowel bij de stichting van
nieuwe tolhuizen, als bij bet onderhoud van bestaande, _ moet
als regel worden aangenomeu dat aan geen_ boogere eiseben
worde toegegeven dan aan woningen voor gezinnen van dezelfde
klasse als waartoe in den regel de tolgaarders behooren, in
redelijkheid gesteld kunnen worden. Vooral bij de telkens voorkomende wisseling van personeel is het noodig aan alle overdreven eiseben weerstand te bieden.
Het denkbeeld is geopperd , om bet aantal wegwerkers_ in te
krimpen, door bijvoorbeeld te bepalen, dat in de nabijheid van
groote steden een wegwerker zal worden aangewezen voor elke
vijf, doeb voor de overige gedeelten van den weg , voor elke
lien kilometer. Die wegwerker zou dan zooveel mogelijk in bet
midden van zijn perceel moeten wonen. Gelief na te gaan in
hoever dit in tJw district als regel kan worden aangenomen ,
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eii bij lie inzeiiding van nieuwe onderhoudsbestekken luede to
deelen , of en zoo ja, waarom van dien regel is afgeweken.
In verband daarmede worde door U aan de onder Uwe bevelen
staande ambtenaren volstrektelijk verboden , de wegwcrkers voor
eenigen dienst, welkeii ook , te gebruiken , die niet reclitstreeks
tot den weg behoort, zooals kantoordienst, bet afhalen of bezorgen van brieven en dergelijke werkzaambeden. Tevens wordt
bun aanbevolen scberp toezicbt to honden dat de wegwerkers ,
gedurende den voorgescbreven tijd, opk inderdaad op den weg
werkzaam zijn.
Het bovenstaande worde door U beschouwd als eene aauduiding
in algemeene trekken van betgeen kan worden verricht oni de
ouderhoudskosten der Rijkswegen niet booger op te voereu dan
werkelijk in bet algemeen belaug gevorderd wordt, zonder dat
daardoor audere maatregelen, die tot lietzelfde doel zouden kunnen
leiden , zouden zijn uitgesloten. Daartoe beboort met name de
versmalling der wegen , overal waar dat zonder bezwaar voor
bet verkeer gescbieden kan. Ik noodig U uit, zoowel hierover
als over andere maatregelen van gelijke strekking Uwe gedacblen te laten gaan , en zal gaarne , bij de inzending van
nieuwe ouderboudsbestekken, to dien aanzieu Uwe bescbouwingen
en voorstellen outvangen.
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N®. 147.
JfdeeUng

1S9.

12 November 1888.

WaTEEST AAT ,

1" Oiiderafdeeling.
BelrejI'endc: opndmirirj
van gczonlicti
vaarluifjen.

Ten vervolge op de cireulaire van ouzen toenmaiigeii ambtsvoorganger van 6 October 1885, n°. 19, heb ik de eer U mede
te deelen dat de Hoofdiugenieur voor de riviereu door mij gernaebtigd is voortaan, indien spaedigc opruiming noodig mocht
zijn, de aankoudiging bedoeld bij art. 2 der wet van 2o Juli
1885 {Slaalshlad n“. 151) rechtstreeks aan mij ter plaatsing in
de Slaaiscouranl te zeuden.

Aan
Ilearvn Coinmissarisseii des Kuiiinijs in
Noordbrahaiit, Zuidholla)id, Gelderland, Ulrecitl en Overijssd.
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N“. 135.

M°. IS 8.

Afdeelinq
Watekstaat,

16 Mei 1889.

3® Onderafdeeling b.
Bctreffencle: gezonken
vaartuigen.

Ik verzoek U voortaau bij de kejinisgeving vau liet ziiiken
van een vaartuig, teveus mede te deeleu of bet aan den grond
geraken of zmken van het scliip aan schuld of opzet is toe te
schnjven, opdat beoordeeld kiinne worden, of moet worden
overgegaan tot toepassing van art. 9 der wet van 23 Juli 1885
(Staatsblad n . 151).

Aan
de Hoofdingenieurs in de verschillende
dislriclen; enz.
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N». 97.

11° i»o.

Jfdeeling
WatEKSTA AT,

21 September 1889.

1' Onderafdeeling.
Betrell'ende:
palen langs rijkswcgen.

In antwoord op (Jwe in margine vermelde missive , lieb ik
de eer te berichten, dat hetniet in mijne bedoeling ligt hectometerpalen en plantsoenpalen , waar die eenmaal bestaaii, op
te ruimen.
Intusschen dient bij bet stellen van palen langs de rijkswegen
tegen overdrijving te worden gewaakt, en kunneii op die wegen,
waar tot heden alleen kilometerpalen en halve kilometerpalen
werden aangetroffen , de hectometerpalen ook in het vervolg wel
acliterwege blijven.
Kantonpalen en brugpalen , waarvan het nut ook door U
betwijfeld wordt, behooren , voor zoover zij eenmaal bestaan ,
in het vervolg buiteu onderhoud te blijven , en kunneu , zoo
zij in vervallen toestand geraken, worden opgeruimd.
Het nummer der brnggen kan dan op de door U voorgestelde
wijze op deze kunstwerken worden aangegeven.
Ik verzoek U deze opmerkingen mede te deelen aan de Hooidingenienrs in de verschillende districten, met verzoek daarnaar
in het vervolg te handelen.

Aan
Hcercn Inspcclcurs van den Walerslaal
in de beide Inspcctien.
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N“. 168.

Mo. J18»,

Afdeeling
WA T E K S T A A T ,

10 Maart 1890.

3' Onderafdeeliiig b.
Belrnffi»Hle: pur. 252
der A. F. mukelwerk
in beslckhon.

Ter vermijding van be/.waren die liet gevolg kimiien zijn van
de toepassing van par. 252 der A. V., verzoek ik U voortaau
in de bestekken waarin de nitvoering van nietsel werken is
voorgeschreveu , in verband met de gestelde tijdsbepalingen van
opleyering, duidelijk te doen oiuscbry ven of bij te late oplevering ,
de tljd geclurende welke do aannemer volgens die juiragraaf
niet heett mogen metselen , al dan niet ten zijnen lastezalzijn

cIj

Aaii
Hnofdingenieurs in de
dislriclcn; enz.
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X". 155.

H". 181.

Afdedini]
20 Augustus 1890.

Waterstaat,

3' Onderaldeeling h.
Betirljhidc ; parlvn’jdoni.

llet is mij geblekeu dat bij eiikele aiiibteiiareu van den Waterstaat de gebeel oujuiste opvattiug bestaat, dat ])articuliere
inededeelingen in een dienstbrief of op eon dienstbriefkaart geoorloofd ziju , wanneer daarin tevens dieustzaken zijn behandeld.
Ik heb de eor LT te verzoeken aau de onder Uwe Inspectie
ressorteerende RijkswateKtaatsambtenaren te doen niededeelen
dat zij zicb zoi'gvuldig liebben te onthoudeu van inededeelingen
omtrent persoonlijke eu particuliere aangelegenheden in dienstbrieven of dienstbriefkaarten, daar zulks niet geoorloofd is, en
hen er op te wijzen dat bet mijn verlangen is dat de bestaande
voorschriftem omtrent portvrijdom ten strengste worden gebandbaafd.

Aan
den Ileer Inspcclctir van den JFalerslaal
in de le iiwpeclie.
{in gelijken sin aan Inspecleur 2(i inspeclie).
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N°. 136.

18*.

Afdeeling
Wateestaat,

29 September 1890.

1' Onderafdeeling.
Botre/fende:
eerkoop snoeisel van
boomen.

Door een Uwer ambtgenooten is er mijne aandacht oj) gevesti^gd, dat net van de beplantingen langs de Rijkswegen afkoinstige snoeisel, het>velk jaarlijks publiek moet worden verkocht,
ze^ dikwijls voor een groot gedeelte wordt ontvreemd.
Daar bet houden van voldoend toezicht over de langs den
weg verspreid liggende hoopen snoeisel, nit den aard der zaak,
in vele streken zoo goed als onmogelijk is , is bet ter voorkoming
van sehade, wenscbelijk de administratieve behandeling der
zaak zooveel mogelijk te bekorten.
gfischieden door de arrondissements ingenieurs te
inacbtigen , ora , zoodra de bouthoopen of tassen gereed en getaxeerd zijn , daarvan onmiddellijk recbtstreeks aan den betrokkeu
ontvanger der registratie kennis te geven , met opgaaf der voorwaarden ran verkoop , vrelke vooraf aan Uwe goedkeuring moeten
worden onderworpen.
De arrondissements-ingenieur zendt daarvan gelijktijdig bericbt
aan den Hoofdingenieur , door wien de gewone mededeeling aan
den directeur der registratie en domeinen wordt gedaan.
De Minister van Financien zicb met dat voorstel vereenigende,
beeft de ontvangers der registratie en domeinen gemachtigd ,
om bet snoeisel, dat bun door den arrondissements-ingenieur
wordt aangewez.en, te verkoopen.
Ik beb de eer U te verzoeken, aan de arrondissements-inge¬
nieurs in Uw district, in bovenstaanden zin de noodige aanscbrijving te willen richten.

Aan
Hecren Hoofdingenieurs in de
verschillende districten.
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Afdeeling
Watekstaat,

12 November 1890.

3e Onderafdeeling b.
Berichtop schrijvmivan
5 Nov. jl., m". 1393
betreffende;
particulier werk
opzichters.

Ik heb de eer U mede te deeleu , enz.
Intusschen geven de herbaalde aanvragen van opzicbters om
vergunning voor particaliere werkzaamheden mij aanleiding U
mede te deelen, dat in bet vervolg dergelijke aanvragen slecbts
bij uitzondering door mij zullen worden ingevrilligd, namelijk
alleen in die gevallen waarbij bet verleenen van de vergunning
bepaaldelijk kan strekken tot bevordering van bet Ejjksbelang
of tot meerdere ontwikkeling van den betrokken opzicbter.
U gelieve hiervan door tusschenkomst van de Inspecteurs
mededeeling te doen aan de verschillende Hoofdingenieurs, met
verzoek bierop de aandacbt te vestigen van bet onder ben dienend
personeel en met uitnoodiging om in bet vervolg, wanneer
aanvragen van opzicbters om vergunning voor particuliere werkzaambeden aan bunne beoordeeling mocbten worden onderworpen,
bij bun te dier zake uit te brengen advies uitdrukkelijk te vermelden of en in boeverre bovenbedoelde omstandigbeden aanwezig zijn.

Aan
den Hem' Hoofdinspedeur van
den WalemlaaU
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Afdeding
WA T E R S T A A T

,

3" Oiiderafcleeling b.

3 December 1890.

BetrejI'ende :
kosten van drubwark.

Ik heb de eer II mede te deelen dat voortaan de kosten voor
de levering van drukwerken in bet alfiemeen , zoowel als vcor
die noodig bij de uitvoering van tverkon , zullen worden gekweten
uit artikel 22 (drukwerk enz.) der begrooting, en niet meor nit
de artikeleji der betrokken werken.
Bij de inzending der nota’s van beschikbare fondsen zal biermede alzoo rekoning zijn te bonden.

Aan
Ileeifin Hoofdingenieurs van
den Walerslaat.
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Afdeeling
COMPTABILITEIT.

28 Jannari 1891.

Belrefl'ende: inzendiiiii
mil declamiien hi]
geleidebricven.

Een zeer groot aantal cleclaratien ten laste van de ondersclieidene takken van dienst, onder mijn Departement belioorende, wordt ingezonden bij geleidebrieven.
Die dnizende brieven kunnen zonder schade voor den dienst
gemist worden, mits op elk bureau van waar de declaratien
aan bet Depai’tement worden verzonden , voor zooveel dit niet
reeds gescbiedt, in bet vervolg eene lijst worde aangehouden
van de declaratien , met aanteekening van de data van ontvangst
en opzendiiig.
In bet belang van de op die wijze te verkrijgen vereenvoudiging
on aanzienlijke vermindering van schrifturen, verzoek ik U
voortaan dienovereenkomstig te bandelen.
Ten overvloede zij hieraan nog toegevoegd dat dit voorsehrift
niet geldt voor bet geval, dat omtrent de declaratien eenige
bijzonderheid medo tc deelen valt.
Voor vermelding van machtigingen tot bet doen van uitgaven
of bestellingen, doorloopend of voor eens, wordt ook geeii
brief vereiseht, indien zij slechts aan den voet der diiplo-declaratien worden vermeld.

Aan
Heeren Hoofdingeninirs van
den Waterslaat.
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M'’. 18©,

Afdeeling
Watekstaat,

Maart 1891.

1' Onderafdeeling.
Bericht np schrijven van
9 Maart jl.,699,
betreff'ende :
geologisclie kaart.

Ik heb de eer TJ Jhierby te doen toekomen afscbrift van miju
brief aan de Comiai.9sie voor de geologisclie kaart, met vevzoek
de Hoofdingenieurs en Ingenienrs van den Waterstaat aan te
schrijven zich dienovereenkomstig te gedragen en bij deinzending
van bestekken tevens op te geven of die voor eene toezending
aan de Commissie in aanmerking komen.

Aan
den Heer Hoofdinspeclenr en beide
Inspecteurs van den Waterstaat,
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25 Maart 1891.

WaTEEST AAT,

1' Onderafdeeling.
Bench t op schrijven van
31 Januari 1891,
betrejfendc :
grondboringen en
doorsnijdingeii van den
bodein.

In antwoord op de terzijde aangehaalde missive heb ik de
eer te berichten dat de Hoofdingenieurs en Ingenieurs van
d(;n Waterstaat worden geniaebtigd aan Professor K. Maktin
te Leiden al die inlicbtingen betreffende den bodem van Nederland
te verstrekken, die door Uwe Cominissie mochteu worden verlangd en door ben kunnen worden gegeven.
Verder worden de Hoofdingenieurs uitgenoodigd aan genoemden
Hoogleeraar tijdig op te geven waar en wanneer grondboringen
zullen worden gedaan of grondlagen zullen worden blootgelegd ,
met verzoek na den afloop dier werkzaambeden eene teekeniug,
waarop de uitkomsten zijn aangegeven, te doen volgen.
Mocht Uwe Commissie in sommige gevallen eene toezending
van monsters der doorboorde of blootgelegde lagen verlangen ,
dan gelieve zij daarvan tijdig mededeeling te doen aan den betrokken Hoofdingenieur, die dan voor bet verzamelen en de
verzending van de monsters zal doenzorgen. De kosten daarvan
zullen evenwel niet voor rekening van mijn Departement kunnen
worden genomen, maar door Owe Commissie moeten worden
gedragen.
Een exemplaar van de bestekken, die op dergelijke werken
betrekking bebben, zal U te zijner tijd van wege bet Departement
worden toegezonden.

Aan
de Commissie voor de geoloriische hnarl
{adres: Prof. Ta. H. Behrens IcDelfl).
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11°. 189.

Afdeeling

G April 1891.

WatEEST AAT,

3° Onderafdeeling b.
Betreffende: verzeherinq
van werklieden
teqen onqeUtkken.

Ik heb de eer TJ bierby te doen toekomen . . . exemplaren
van de bij rayne besebikking van 31 Maart jl., litt. G., vastgestelde Voorscbriften omtrent de verzekering van werklieden
tegen ongelukken, welke zullen worden opgenomen in de van
wege mijn Departement uitgaande bestekken, voor zoover de
daarbij aan te besteden werken daarvoor in aanmerking komen.
Ik verzoek U een exemplaar daarvan aan den onder Uwe
bevelen dienenden Ingenieurs uit te reiken. In bet vervolg zal
ik gaarne bij de inzending van de ontwerp-bestekken een voorstel
te gemoet zien betreffende bet al of niet opnemen van de
bovenbedoelde bepaling.
Tevens enz.

Jan

a. den Heer Minister em.
b. Heeren Commissarissen der Koningin in de verschillende provincien.

c. den Heer Hoofdinspecteur van den TFaterstaat.
d. Heeren Inspecteurs van den Walerslaal.
e. Heeren Hoofdinqenienrs van den TFaterstaat in de
dislrirten, enz.

De
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De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ,
Heeft goedgevonden:
1“. te bepalen dat, ingeval bij de uitvoering van eenig werk
onder bet beheer van zijn Departement, de verzekering van
werklieden tegen ongelukken zal worden voorgeschreven, daaromtrent in bet bestek of de overeenkomst de volgende bepaling
zal worden opgenomen:
De aannemer is verplicbt:
a. al de onderbazen, opzicbters, werklieden, enz. (niemand
uitgezonderd) welke op bet door bem aangenomen werk, hetzij
middellijk, betzij onmiddellijk in zijn dienst werkzaam zijn,
voor den geheelen duur van bet werk, met inbegrip van den
onderhoudstermijn, bij eene Vei'zekeringsmaatschappij tegen
ongelukken te verzekeren , volgens de bij deze bescbikMng vastgestelde Voorsehriften ;
h. voor den aanvang van bet werk aan de Directie de polis
der verzekering over te leggen en bij bet verscbijnen van elken
betalingstermijn bet bewijs te toonen, dat de tot op dat tijdstip
verscbuldigde premien en de door de Verzekeringsmaatschappij
aan de verzekerden verscbuldigde uitkeeringen zijn betaald.
De aannemer blijft bovendien jegens de verzekerden aansprakelijk, ook na alloop van bet werk, voor de uitbetaling van
bet overeenkomstig sub 1 dezer bescbikking verscbuldigde, voor
bet geval de Verzekeringsmaatscbappij niet aan bare verplicbtingen mocbt voldoen;

2®. vast te stellen de bij deze bescbikking gevoegde Voorschriften omtrent de verzekering tegen ongelukken van werk¬
lieden, in dienst bij aannemers van werken onder beheer van
bet Departement van Waterstaat, Handel en Nijverbeid.
’s Gravenbage, 31 Maart 1891.
De Minisler voornoemd,
Havelaak.
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VOORSCHRIFTEN omtrent «le verzekeriiig tegen
ongeluklien van werkliedeii, in dienst bij aanneniers van werken onder bet beheer van hot
Departeinent van Waterstaat, Handel on Nijverheid.
Artikel 1.
De verzekering moet strekken tot tegemoetkoming in het
geldelijk uadeel, dat voortspruit nit lichamelijke ongevallen met
of zonder doodelijken afloop, welke den verzekerde plotseling
mochten overkonien door onvrijwillige beleediging, die bet
recbtstreeksch gevolg is van gewelddadige oorzaken en niet bet
karakter draagt van zelfmoord of opzettelijke zelfvenninking.
Artikel 2.
De verzekering wordt gesloten:
A. tegen ongelukken met doodelijken afloop, voor een bedrag
van 600 inaal bet dagloon;
B. tegen ongelukken , die levenslange, geheele of gedeeltelijke
onbekwaamheid tot werken tengevolge bebben , voor een bedrag
van 600 niaal bet dagloon bij levenslange gebeele onbekwaambeid
tot werken, en naar verbouding overeenkomstig de sebaal in
art. 5 , sub 2 a en i , bij levenslange gedeeltelijke onbekwaambeid
tot werken;

C. tegen ongelukken , waarvan tijdelijke onbekwaambeid tot
werken bet gevolg is , voor eene dagelijkscbe vergoediug van
een dnizende van 600 maal bet dagloon.
Artikel 3.
De uitkeeringen geschieden door de Verzekeringsmaatscbappij
reehtstreeks aan de verzekerden die door een ongeluk zijn
getroffen of, ingeval van dood , aan de rechtbebbende nagelaten
betrekkingen.
Er bestaat geen recht op scbadevergoeding, indien een ongeval
aan verregaande roekeloosheid of dronkenscbap van den ver-
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zekerde te wijten is, wanneer de verzekerde door aaii vechtpartijeii deel te nemen wordfc gevvond of gedood , of wanneer
hij de voorschriften in het belang der veiligheid gesteld, heeft
verwaarloosd.
Indien de verzekerde, in geval van overhjden, geen weduwe,
nocli ouders of kinderen nalaat en niet blijkt dat hij de verzorger
was van eenig ander persoon, is geen andere uitkeering vsrschuldigd dan f 150 voor kosten van geneeskimdige bebandelmg
en begrafenis.
Artikel 4.
Indien blijkt dat een ongeval bet gevolg is van lichaamsgebreken of kwalen van den verzekerde, dan behoeft de uitkeering
niet meer te bedragen dan het bedrag der ftreinie, die over het
loon van den verzekerde is betaald.
Artikel 5.
De uitkeering bedraagt, in verband met art. 2;
1°. (I. de (jeheele verzekerde soin , wanneer het overlijden voor
of op den IbOsten dag na het ongeluk plaats heeft;
Ik de lielft der verzekerde som, wanneer het overlijden na den
ISOsten en voor den 360sten dag na het ongeluk plaats heeft;

c. niels, in geval van overlijden na den 360steu dag na het
ongeluk;
2°. a. de geheele verzekerde som, wanneer biunen 360 dagen
na het ongeluk de verzekerde levenslang geheel onbekwaam tot
werken is gcwordeu.
.
,
i
i
i
Er wordt aangenomeu dat de verzekerde in dit geval verkeeit
indien hij hij of ten gevolge van het ongeval beide oogen, bside
handen , of beide voeten, of ook een hand en een voet, of een
hand en een oog, of een voet en een oog te zameu heeft verloren, (de volslagen onbruikbaarheid van een dezer lichaauislichaamsdeelen wordt met verlies gelijk gesteld; ten opzichte
van het oog staat blindheid gelijk met verlies), voorts wanneer
het ongeval ongeneeslijke verstandsverbijstering ten gevolge
heeft, die de uitoefening van het beroep of bedrijf onmogelijk
maakt.
h. 50 lot 5 jwt. van de verzekerde som, wanneer de verzekerde
binnen 360 dagen na het ongeluk als rechtstreeksch gevolg van
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dat ongeluk in minderc mate dan sub a aangegeven, onbekwaam
tot werken is geworden en wel uitsluitend voor de volgende
govallen:
Bij geheel verlies van een oog, een hand of een voet 50 pet.
B

)

1

B

B

B

»

»

B

»

«

»

»

B

B

B

B

B

B

B

B

een of meer vingers der rechterhand, waaronder de vijsvinger
of duim.25

,

een of meer vingers der linkerband, waaronder de wijsvinger
of duim.20

,

een of meer toonen aan elken
voei , of een of meer vingers aan
elke band, terwijl duim en wijs¬
vinger zijn behouden ....

10

,

een of meer vingers aan een
hand, terwijl duim en wijsvinger
zijn behouden ......

5

„

een of meer toonen aan een voet

5

,

De volslagen onbruikbaarbeid dezer lichaamsdeelen door verlamming of grove misvorming wordt met verlies gelijk gesteld;
ten opzichte van bet oog staat blindheid gelijk met verlies.
Alle bekomen ver vvondingen , die niet bepaald onder 2®. aanb
zijn genoemd, worden gerangsehikt onder tijdelijke onbekwaamheid tot werken (art. 2, litt. c).
2°. eene dagelyhsche vergoeding tot bet bedrag, vermeld in
art. 2c, wanneer de verzekerde tijdelijk niet kan werken, te
weten;
Bij breuk van de onderkaak, eene uitkeering hoogstens
. . . .
. gedurende 50 dagen.
B breuk van bet sleutelbeen ....
40
B
B
B
B scbouderblad. .
60
B

B

B

een of meer ribben.

.

.

40

, eenvoudige breuk van den bovenarm

50

„ samengestelde breuk van den

„

80

B eenvoudige

,

„

, onderarm

50

B samengestelde

b

b

b

80
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Bij eenvoudige breuk van de handbeenderen of vingers.gedurende 40 dageo.
, samengestelde breuk van de bandbeenderen of vingers.

60

,

, eenvoudige breuk van bet bovenbeen

80

,

, samengestelde ,
, eenvoudige

,

,

„

onderbeen

, samengestelde ,

100

,

60

,

80

,

80

,

. de voetbeen, eenvoudige
*
deren of toonen
„ samengestelde breuk van de voetbeenderen of toonen.
„ breuk van de kniescbijf.
„

,

,

bet bekken .

100

,

,

,

den ruggegraat .

100

.

.

,
,

,

100
,
,
,
. scbedel.
„ ontwricbting van de heup, de knie
50 ,
of bet voetgewriebt.
, verwonding van de uitwendige deeleii
van bet oog door vi'eemde licbamen,
door bijtende vocbten of brandende
30 n
stoffen.
, brandwonden, bevriezen van licbaamsdeelen, verscbroeiing door bijtende
voebten , bij gescbeurde , gesneden ,
gebeten, gestoken en gescboten wonden , waarbjj slagaderonderbinding of
wondbechting door eeu geneesbeer is
verricbt geworden, voorts bij belangrjjke kneuzingen of verstuikingen,
mits bet duidelijk blijke dat daardoor
een volkomen beletsel ontstaan is tot
bet tijdelijk verricbten van eenige beroepsbezigbeid.
»
30 ,
Wanneer den verzekerde een ongeval .overkomt dat eene ver¬
wonding ten gevolge beeft die sub 3'. niet is genoemd, en bij
daardoor tijdelijk onbekwaam tot werken is geworden, zal, zooJJ
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Itmg die onbekwaamheid duurt, uiterlijk eehter gedurende 180
dagen na den dag yan bet ongeyal, eene dagelijksche vergoediiig
worden verstrekt tot het bedrag waarvoor hij volgens art. 2
verzekerd is.
De uitkeering van dagelijksche schadevergoeding gaat in op
den dag volgende op dien, waarop de eerste geneeskuiidige
verklaring door den behandelenden geneesheer is onderteekend.
Wanneer den verzekerde een ongeluk overkomt, dat meer
dan ee'ne der boyen omscbreven verminkingen of verwondingen
ten gevolge heeft, dan wordt slechts voor eene zoodanige verminking of verwondiug en wel voor die, voorwelke dehoogste
uitkeering is bepaald , betaald.
ArtikeJ 6.
ien ongeval geeft nimmer recht op meer dan eene uitkeering.
Wanneer een verzekerde een ongeluk is overkomen , waarvoor
volgens art. 2 B reeds uitkeering is genoteu , eu hii voor of op
den 360sten dag na dat ongeluk als rechtstreeksch gevolg daarvan overlijdt, dan wordt de volgens art. 2 A verschuldigde som
alsnog uitbetaald , na aftrek van hetgeeu volgens art. 2 B reeds
is genoten.
Evenzoo wordt de volgens art. 2 0 genoten dagelijksche schade¬
vergoeding afgetrokken van de uitkeering volgens art. 2 A of B,
die eventueel later inocht voortvloeien uit het ongeluk, waartoe
de uitkeering van dagelijksche schadevergoeding aanleiding gaf.
Artikel 7.
De betaling der uitkeeringen , bepaald in art. 2 sub C geschiedt
wekehjks , te beginuen uiterlijk met de derde week na den dag
van het ongeluk.
Artikel 8.
Voor de geemploieerden des aannemers die hun loon bij het
jaar, het kwartaal, de niaand of de week ontvangeu , wordt
het dagloon gerekend te bedragen respectievelijk
Y25
en Ye
hetgeen zy ontvangen.
Behoort bij beschikking van den Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid van 31 Maart 1891, L“. G.
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Afdeeiiiifi
Waterstaat,

9 April 1891.

3' Onderafdeeling b.
licirefimtde: merken
naiavkeuri(]bsidswaterpassing.

Her geval heeft zich voorgedaan dat bij het afbreken eener
kerk, waarin een merk der nauwkeurigheidswaterpassiiig aaiiwezig was, het beboud van dat merk gevaar liep, aangezien
niet bijtijds van de noodig geworden verplaatsing daarvan aan
den betrokken Hoofdingenieur van den Waterstaat werd kennis
gegeven.
Ten einde iets dergelijks in het vervolg zooveel mogelijk te
voorkomen, heb ik de eer, met verwijzing overigens naar mijne
aausclirij ring van 20 Januari 1889, u '. 14:7, TJ te verzoeken de
Biirgemeesters in Uw gewest uit te noodigen voor de nauwgezette naleving van de hun deswege door U verstrekte opdracht
te willen waken.

Aan
’
Hecrcn Commissarisseit der Koningin
in de vei'scliillende provincien.
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Afdecliny

W A T E E S T A A T,
1' Onderafdeeling.

17 Juli 1891.

Belrefl’ende: vergoeding
ivegenshet gehruik van
bermen van Rijkswegen.

Het is gebleken dat geen eenheid yan opyatting bestaat omtrent de wijze waarop de vergoeding is te regelen bp het in
gebruik geven van grond van de Rijkswegen.
Ik acht het daarom wenschelijk in herinnering te brengen de
circulaires van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 6
Juli 1855, n°. 163 en 9 Mei 1866, Litt. L, (Boogaabd , 3e vervolg, bladz. 393), vraarbij o. a. is bepaald dat voor het in ge¬
bruik geven van Rijksgrond ten behoeve van uitwegen geen
vergoeding zal worden vereischt.
Er valt hier in het oog te houdeu het verschil tussehen ver¬
goeding of reirilmlie en recognitie. Recognilie is eenvoudig de
erkenniug van eigendomsreeht, opdat dit na verloop van tijd
niet door verjaring op den verkrijger overga.
Terwijl dus het bedrag van de retributie steeds geevenredigd
raoet zijn aan de oppervlakte en de opbrengst van den grond,
is het bedrag van de recognitie daarvan onafhankelijk. Dit recht
zal altijd geheven inoeten worden ; evenwel, wanneer eene in
termijnen betaalbare vergoeding verschuldigd is, dan houdt
deze tevens in zich erkenning van eigendom , en vervalt dus de
noodzakelijkheid van eene afzonderlijke recognitie. Het bedrag
van de recognitie kan uit den aard zeer gering zijn.
Als algemeen maximum is aan te nemen f 1. Het is echter
niet raadzaam daarvoor een al te laag bedrag vast te stellen ,
omdat de ondervinding geleerd heeft, dat de inning daarvan
juist tengevolge van dat lage bedrag somwijlen achterwege blijft,
waardoor het gevaar ontstaat, dat wat men door de recognitie
wilde beletten , n.l. de verjaring, hare werking heeft.
Aan
Heeren Honfdingenieurs van
den Wuterslaal.

251
Voor de bepaling van het bedrag der retributie is als grondslag
aaii te nemen de derving van vruchtgenot welke door de
ingebruikgeving ontstaat; de waarde van de vrucbten , welke
de in gebruik gevraagde grond oplevert, meet worden yergoed.
Bij het verleenen der vergunning zullen bovendien die voorwaarden moeten word.en gesteld, welke noodig geacht worden
voor het goede onderhoud van den weg, voor zoover deze door
die vergunning sehade zoude kunnen lijden.
Ten slotte wijs ik er U op, dat de vrijstelling van retributie
alleen geldt voor den uitweg zelf, niet voor de meerdere breedte
van het perceel langs den Itijksweg , die niet voor uitweg noodzakelijk is, wanneer daarvoor aansluiting aan den openbaren
weg wordt gevraagd. Voor zoover daardoor Rijksgrond ingenomen
wordt, zal daarvoor retributie moeten worden betaald.
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Afdeclinq
Wateestaat,

3' Onderafdeehrig b.

17 .Augustus 1891

Betrefj'ende: verzeheriiig
van iverldieden tegen
ongeluliken.

Het is gebleken dat versehil van opvatting bestaat omtreiit
hetgeeu bij de toepassing der bepalingen voor de verzekering
van werklieden tegen ongelukken , vastgesteld bij mijne beschikking van 31 Maart jl., L'‘. G., is aan te merken als ,hetwerk
van den aannemer” speciaal waar het betrof kunstwerken die,
iia in een fabriek te zijn gereed gemaakt, op het werkterrein
alleen behoeven te worden opgesteld. Naar aauleiding daarvan
heb ik de eer onder Uwe aandacht te brengen dat de woorden
,op het door hem aangenomen werk” voorkomende in de le
alinea sub a van evengemelde beschikking, letterlijk moeten
worden opgevat, zoodat alleen die personen welke zich in dieiist
van den aaiinenijr bevinden np ltd lerrenn waar het tverkrnoel worden
uilgevoerd of geleverd in de verzekering zijn te begrijpen. Zij die
in de fabriek werkzaam zijn , of zij die materialen aanvoeren
eu niet in dienst van den aannemer maar van deii leverancier
zijn , zijn nit den aard der zaak , ook al overkomt hun een ongeluk biniien de grenzen van het werk , van verzekering buitengesloten , evenals zij, die hoewel in dienst van den aannemer,
niet op het werkterrein aanwezig zijn.
Daarentegen zijn als in dienst van den aannemer te beschouwen
werklieden van leveranciers of anderen die op het terrain werk¬
zaam zijn , bijv. bij het monteeren van ijzerwerk , het raceordeeren
van gehouwen steen en in het algemeen aan de uitvoering van
werkzaamheden met het werk in direct verband staande.
d’eu slotte verzoek ik U de vastgestelde bepaling onveranderd
in de concept-bestekken op te nemen en mocht in bijzondere
gevallon eenige aanvulling of wijziging wenschelijk voorkomen,
dit bij de inzending bepaaldelijk toe te lichten.
Aan
Heeren Hoofdingenieurs van den M'aterstaat
in de verschillende distrieten; enz.
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N“. 145.

M<>. lOl

Afdeeling
Wateestaat ,

23 September 1891.

P Onderafdeeling.
Betreffende: Schadevaring; aklen van
borgstelling en scliuldbekentenis.

Kraehtens art. 4, 3de lid, der wet van 28 Februari 1891
{Slaatsblad n”. 69) zijn de schippers verplicht de kracbtens bet

2de lid geraamde sommen te storten in banden van den ambtenaar door wien bet daar bedoelde proces-verbaal is opgeniaakt
of daarvoor, d. i. voor de geraamde sommen , tot diens genoegen
borg te stellen.
Dergelijke bepaling komt ook voor in art. 82 van bet tbans
nog geldende algemeene reglement van politie voor de Rijkskanalen [Slaatsblad n®. 30 van 1879).
De ondervinding beeft geleerd , dat voor de op te maken akte
van borgtocht dikwijls een vorm werd gekozen, die niet aan
de bedoeling beantwoordt, omdat de borg zich daarbij geenszin.s
vcrbond , om bij nalatigbeid van den aobipper de geraamde som
te storten. Om aan de voorscbriften van bet Burgerlijk Wetboek
te voldoen , is bet noodig niet alleen eene akte van borgtocht
te laten afgeven , maar beboort de scbipper bovendien nog eene
scbuldbekentenis te teekeneu , omdat anders steeds de mogelijkheid open blijft dat beweerd wordt dat er van geene hoofdverbintenis blijkt.
Mocht de scbipper weigeren zoodanige scbuldbekentenis te
teekenen, dan kan met geene borgtocht genoegen worden genomen , maar zal bij of de geraamde sommen moeten storten ,
of bet voortzetten der reis zal hem moeten worden belet, waartoe
art. 4, laatste lid, de bevoegdbeid geeft.
Zoowel voor de scbuldbekentenis als voor de akte van borg¬
tocht gaat een model bieruevens.
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W. 135.

[i«. le*.

Afdeelvnq
VV A T E E S T A A T ,

16 November 1891.

3® Onderafdeeling b.
Betreffende: zeqel van
huurcontraclen.

Naar aanleiding van een schrijven van den Minister van
Financien , verzoek ik U er voortaan op te willen letten , dat
huureontracten niet meer op een zegel van f 0,50 in hoofdsom,
maar op zegel evenredig aan de huursom moeteu worden gesteld.

Aan
Heeren Hoofdingenimrs van
den Waterstaat.
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NO. 171.

T%I°- i»a.

Afdeeling
Wateestaat,

7

Januari

1892.

3" Onderafdeeling b.

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
Gelet op het Koninklpk besluit van 29 December 1891, n”. 25;
Heeft goedgevonden;
te bepalen dat de navolgende Hoofd- en verdere ambteuaren
van (leu WaLersiaaL, Le weteu;
de Hoofdinspecteur,
de Inspeeteurs in de le en 2e Inspectie ,
„ Hoofdingenieurs in het le en 2e district,
»

»

«

den Hoofd ingenieur

n
,

^6 » 'le
be , 8e

„

6e district,

»

J»

»

fl

7e
•^

»

»

»

»

»

^e

-fj

„

„

.

, lOe
lie

.

de arrondissements-ingenieur te Groningen,
*

,

»

,

I.

. Leeuwarden,
, Assen,
voor het noordelijk arrondissement in Overijssel te Zwolle;
voor bet zuidelijk arrondissement in Overijssel te Zwolle;
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de arroiidissements-ingenieur te Zutphen,
Arnhem,
’s Bosch,
Breda,
Maastricht,
Utrecht,
Alkmaar,
Hoorn,
’s Gravenhage,
Brielle,
Vlissingen ,
Goes,
Neiizen ,
Ingenieur in bet le rivierarrondissement te Nijmegen ,
,

,

,

2e

„

, Utrecht,

,

,

,

36

,

, Zutphen,

,

,

,

4e

,

„ Dordrecht,

,

,

,

5e

,

, ’s Bosch,

zoolang zij aan het hoofd van een bureel zijn geplaatst eu liun
geen lokalen van -wege het llijk voor hunne bureelen zijn aangewezen , te rekenen van 1 dezer tot wederopzeggens eene vergoeding voor bureelkosten zullen genieten , als volgt:
de Hoofdinspecteur en de beide Inspecteurs van den Waterstaat
ieder duizend gulden (f 1000): de Floofdingeuieurs van den
Waterstaat ieder achthonderd honden (f 800); de Ingenieurs
ieder zeshonderd gulden (f 600).
Afschrift dezer beschikking zal worden gezonden aan de
Algemeene Rekenkamer.
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N“. 158.

M".

1»4.

Afdeeling
Wateestaat ,

31 December 1891.

3® Onderafdeeling b.
Betrefl'ende: aanschafjinq van gereedschappen en voorwerpen
voor den dienst.
De aanschrijviiig van mijn toenrnaligen ambtsyoorgaiiger van
7 April 1886, n . 21, schijnt sommige Hoofdingenieurs aanleiding te hebben gegeven tot de opvatting dat de aanschaffing
van die voorwerpen, waarin door recbtstreekscbe betaling is te
voorzieu, voortaan zouder voorafgaaude goedkeuring va,u den
Minister zou kunnen gesebieden, daar meermalen declaratien voor
dergelijke leveringen worden ingezonden , waarvoor geeu niachtiging werd verleeud.
Ik vestig er daarom Uwe aandacbt op dat voor elke levering
of betaling, dus ook voor die welke vroeger in de bestekken
wareu voorgeschreven , vooraf mijne toestemming is te vragen.
Ter vermijding van administratieven omslag verdient bet oveiweging om periodiek bijv. per kwartaal eene aanvraag te doen
voor die voorwerpen en leveringen welke noodig worden geacht,
terwijl nit den aard der zaak volgt dat deze aanvragen als ramingen zijn te bescbouwen. Waar bet betreft de levering van
voorwerpen van geringe waarde, bijv. goreedscbappen en der¬
gelijke , bestemd voor onderbondswerken , kan worden volstaan
met, zonder in details te treden , een zeker daarvoor te bestemmen bedrag aan te vragen.

Am
Heeren Hoofdingenieurs van
den Waterstaat.

17
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N° 157.

11°. 1»5.

Afdeeling
Wa t e r s t a a t ,

18 Februari 1892.

3® onderafdeeling h.
Bfilrefj'ende: zeijel van
huureonlraclm.

Ten vervolge op mijne circulaire van 16 November jl., n°. 135,
lieb ik de eer U mede te deelen dat bet stellen van buurcontracton op een zegel evenredig aan de hniirsom , alleen betrekkiug heeft op verlinring van onroerende goederen, terwijl bij
verhnring van roereadegoederen bet zegel van f 0,50 in hoofdsoni
kan worden gebezigd.

Aan
Hwren IToofd-Ingenieurs in do
verschiUende districlen; cnz.

259
N“. 149.

i\“. t»G.

Afdeeling
Wateestaat,

22 Juni 1892.

1® Onderafdeeliiig.
Belre/fmde; reglemeut
tar roorhomimj van
aanvaringen.

]k heb de eer U liierbij te doen toekomen tien exemplaren
van mijne in de Slaatscouranl voor Zondag en Maandag 12 eu
13 Juni, en die voor Dinsdag 21 Juni opgenoinen kennisgeving
omtrent bet uieuwe reglement ter voorkoming van aanvaring ,
met de opmerking, dat kraehtens art. 2 de bepalingen van dat
reglement niet gelden voor de rivieren de Rijn met Waal en
Lek , noch voor de rivieren de Merwede tot aan den mond der
Wollewevershaven te Dordrecht, de Noord en de Nieuwe
Maas tot de liju , gericbt van 100 M. boven den Oostmond van
bet Mallegat onder de gemeente Rotterdam op noekpuntpaal
(IGCXXXI der berziene rivierkaart onder de gemeente Kralingen.
Ik geef U in overweging die exemplaren uit te reiken aan
heji, die naar Uwe meening in de eerste plaats bij tijdige kennisncraing van den inboud belang hebben.
Aan elk der Earners van koopbandel zend ik recbtstreeks een
exemplaar van de kennisgeving.
*

Aan
Ila.eren Htwfdingeuiaurs in de
onder set) eidene disl riclen.
Ministerie
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MINISTERIE VAX VVATERSTAAT, IIAXDEL E\ iXIJVERHEIl).

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid vestigt
de aandaclit van belangliebbenden bij de binnenscheepvaart op
bet met ingang van I September 1892 in werking tredende
Koninklijk besluit van 18 Mei 1892 {Slaalshlad n”. 102) tot vaststelling van een reglement ter voorkoming van aanvaring of
aandrijving op openbare wateren in bet Rijk , die voor de scheepvaart openstaan , opgeuomen in de Slaatsc.ouranl van Zaterdag
11 Juni 1892 en inzonderheid op de bepalingen van de artikelen
7 en 8 luidende:
Artikel 7.
1.

leder stoomvaartuig onder stoom moet voeren :

a. Aan of voor den fokkemast op eene hoogte boven den
romp van niet minder dan de breedte van bet vaartuig, docli
in geen geval lager dan 3 Meter, eene lantaarn , die een gel ijkmatig en onafgebroken holder wit licbt doet scliijnen, lietzij
rondschii'iiend , of ten minste over een boog van den hoidzon van
20 kom]iasstreken , en in het laatste geval zoodanig geplaatst
dat zij licht werpt over ten minste 10 streken ter wederzijden
van bet vaartuig, te weten van reclit vooruit tot 2 streken
achterlijker dan dwars , aan elke zijde.
Ilet iicbt moet bij donkeren nacht en good zicht op een afstand van ton minste 2 zeemijlen (van 60 in den breedtegraad,
3704 Meter) zichtbaar zijn.
h. Aan stuurboordzijde eene lantaarn , die een gelijkmatig
en onafgebroken groen licht doet schijnen over een boog vaji
den horizon van 10 kompasstreken, en wel van recht vooruit
tot twee streken achterlijker dan dwars.
e. Aan bakboordzijde eene lantaarn , die een gelijkmatig en
onafgebroken rood licht doet schijnen over een boog van den
horizon van 10 kompasstreken, en wel van recht vooruit tot
twee streken achterlijker dan dwars

Do lichten onder h en e vermeld mocten bij donkeren nacht
en goed zicht, op een afstand van ten minste 1 zeemijl (van
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60 ill den breedtegraad , 1852 Meter) ziclitbaar zijii. Zij inoeten
zoo gesteld zijn, dat bet bakboords of roode licbt van stiiiirboordszijde , en bet stuiirboords of groene licbt van bakboordszijde niet kan gezien worden.
Deze licbten mogeu op kleine stoomyaartiiigen gevoerd worden
in eene lantaarn bij den voorsteven, mits voldaan worde aan
de bovengestelde eiscben van zicbtbaarbeid.
2. leder stoomvaartuig moet gediirende bet uitoefenen van
eenigen sleepdienst, bebalve de licbten bierboven voorgescbreven ,
een tweede wit toplicbt voeren.
Dit licbt moet in alle deelen overeenkomen met bet toplicbt
onder 1“. a omscbreven , en op een afstand van niet minder dan
0.5 Meter, en niet meer dan 1 Meter, loodrecbt boven bet
eerstgenoemde gebangen worden.
Artikel 8.
1". Alle vaartuigen die onder zeil of drijvende zijn, of gesleept, gejaagd , geroeid, geboomd of getrokken worden, inoeten
een belder wit licbt van den grooten top voeren. Van de vaar¬
tuigen die onder zeil zijn of gesleept worden, moet bet liclit
bij donkeren nacbt en goed zicht, op ten minste_ 1 zeemijl (van
60 in den breedtegraad, 1852 meter) zicbtbaar zijn.
Vaartuigen met gestreken mast inoeten bet licbt ter boogte
van ten niinste 3 Meter boven den romp voeren. Op vaartuigen
zonder mast moet bet licbt zoodanig zijn aangebracbt, dat bet
van alle zij den goed zicbtbaar is.
Zeilvaartuigen iiiogen op mime vaarwaters , in stede van bet
boven bepaalde tojilicbt, de in art. 7 genoemde zijlicbten voeren.
2”. Visscbersvaartnigen die in span aan de netten liggen
moeten een belder wit licbt aan den voorsteven voeren.
’s Graveubage , 11 Juni 1892’
Ue Minister voornuemd,
0. Lely.
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N“. 157.

I\°.

1 9
»

.

Afdaclinfi
VVateestaat,

25 Augustus 1892.

3® Ouderafdeeliiig h.
BerichL op schrijveii van
11 Augustus jl.,
n\ '995/3,
belrc/Jende: winter- cn
siormschade.

Ik vereeuig luij luet Uw advies eu vesrzock U deii lloofdingouieurs dienovereenkomstig, iiaiuens mij , de iioodige instnictie
te geven , met luededeeliiig dat hierdoor de aansclirijvingen van
28 November 1883, n". 3 en 11 Pebruari 1881, n“. 5 als vervallen zijn te beschouweu.
Teveus iioodig ik U uit Uwer/.ijds zooveel doenlijk te waken
dat de thans gemaakte onclerscheiding w'orde in acht genomen.

Ann
Heeren JJooldinspcrteur en heide Tnsperteurs
van den fp aterstaat.
Wij
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N". 995/3.
Brief 31 Mei 1892,
n". 149 , Waterstaat,
3“ onderafdeeliug b.

H Augustus 1892.

BelreIJ'ende: winter- en
stormscliade.

Wij hebben de eer bet volgende in overweging te geven als
antwoord op de aan bet slot van Uwer Excellentie’s scbrijven
gedane vraag.
Ofseboon wij van meeuing zijn, dat een belaugrijk boogere
som ten laste van art. 60 van Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting
zal moeten worden gebraebt dan er de laatste jaren uit gekweten
werd , eu dat daarop ook voor bet vervolg zal bebooren te worden
gerekend, zoo schijnt bet ook ons wel mogelijk daarbij eenige
beperking te betrachten , in den door U bedoeldeu zin , door
zoo mogelijk de gewone onderboudsberstellingen ten laste van
de artikelen der werken zelve te laten blijven.
Het spreekt van zelf, dat dit uiet streng zal kunnen worden
volgehouden, omdat bet vaak zal gebeuren dat een werk, dat
door ouderdom eenigszins in verval verkeert, zoodat er na een
of twee jaar herstellingskosten aan zonden moeten worden besteed, door storm, ijsgang of boogwater vroeger veruield wordt
dan door bet gewone vergaan der bouwstoffen bet geval zou
zijn geweest.
...
..
, Wi) bebben getraebt zoo duidelijk mogelijk bet onderscbeid
te doen uitkomen van de toestanden, waaruit de aanwijzing
van den begrootingspost moet worden afgeleid, nanielijk bet
versebil tusseben gewone onderboudsberstellingen en die wegens
winter- en stormsebade, welke beide benamingen zelve o. i. reeds
bet versebil doen gevoelen en weten geeu betere omscbrijving
te geven dan de volgende;
De gewone, nnderhoudslierslellingen zijn die, welke voorzien in
slijtaadje, ontstaan door ouderdom, vergankelijkbeid derbouwAan
Zijne Excclkntie den Minister van
Wale)steal, Handel en Nijverheid.
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stoffen eii de gewoue vverkiug van zoiiierwariiite , vocht, stroouiscliuriiig en golfslag, ook wanneer aanval van winterwater,
stormvloed of ijsgang de versleten deelen geheel vernield hebben.
De herstelling der werhen van winter- en slormscita e is eene vernieuwing van onversleten deelen der werken, voor zoover zij
door de werking van stormwind, ijsgang of hoogwater zijn verwoest of vernield.
Be Hoofdinspecteur en de Impecteur in dc
le Inspectie, tcvens waarnemend Inspecleur
in de 2e Inspectie,
{get.)

VAN Diesen.

( , ) Wellan.

265
La. E.
Afdeelim)
Wa terstaat,

:1»8.

11 October 1892.

3“ Onderafdeeling b.
Belrclfende: Alqemcene
Fonrsrhrifien.

Ik heb de eer U enz.
....
Ten aanzieu van enkele paragrafen der nieuwe administratieve
bepalingen zlj nog het volgende opgemerkt:
§ 1. Voor het in de 2e alinea bedoelde proces-verbaal kan
gebruik gemaakt wordeu van den staat van aanwijzing, vastgesteld bij dezerzijdsche aanschrijving van 10 September 1881,
n". 15, afdeeling Waterstaat A.
§ 49. In het algemeen zullen als redenen voor uitstel van
oplevering van een werk of een gedeelte daarvan of van eene
levering, kunnen gelden de omstandigheden die volgens de A.V.
van 1882 recht geven op vrijstelling van boete, als: storm,
regen, vorst, ijsgang, buitengewoon hoog of laag water, dijkvallen, brand, onteigening en vertraging in den aanvoer van
bouwstoifen door omstandigheden buiten den wil van den aanuemer.
. , ,
i
Bij de beoordeeling van deze laatste omstandigheden kan als
regel worden aangenomen dat aanvoer te land niet behoeft te
geschieden als die te water onmogelijk is en dat nalatigheid
van leveranciers, waartegen door den aannemer niet dan met
zeer groote kosten maatregelen zouden kunnen worden genomen,
als reden van uitstel zal kunnen gelden.
Verder zullen, wanneer het om andere redenen noodig ol
billijk voorkomt om uitstel van oplevering te verleenen, daarvoor de noodige voorstellen kunnen gedaan worden.
Hoewel in de hierbedoelde paragraaf aim de Directie de bevoegdheid is verleend om onder ’s Ministers goedkeuring uitstel
Aan
da Haaran Iloofdiuqcnicurs van den Walerstaal,
dan Hnofdinspccteur an de beide Inspecteiirs,
de Itijlisboii wmeeslers.

/

2G6
van oplovering toe te staaii, zal daarvaii alleen gebruik geniaakt
mogen worden, wanneer bijv. door buitongewone omstandigbeden geen voldoende tijd beschikbaar is om vooraf een voorstel
daarvoor te doen. Uit den aard der zaak zullen dorgelijke gevallen zich weinig kunnen voordoen, daar voorstellen tot uitstel
van oplevering zoo noodig telegrafisch aan myne goedkenring
kunnen worden onderworpen.
Door deze paragraaf zal de vrijstelling van boete grootendeels
komen te vervallen. Evenwel is daaromtrent toch eene bepaling
in de A-. V. behonden (§ 33), voor bet geval zicb onverhoopt
onistandigbeden mocbten voordoen die bet verleenen van uitstel
van oplevering onmogelijk maken, zooals bet verstrijken van
den terinijn.
§ 47. De inboud der waarde van afbraak op de aanneemsom
is als regel vervallen. Daar evenwel de betrokken begrootingsartikelen met die waarde bezwaard moeten blijven, zal bij de
inzending van bestekken waarbij afbraak of oude bouwstoffen
aan den aannemer worden gelaten , bet bedrag der gcscbatte
waarde daarvan in de begeleidende brieveii zijn te vermelden ,
torwijl ook in de certificaten van betaling zal zijn te vermelden
of oude bouwstoffen of afbraak aan den aannemer zijn gelaten
met de waarde daarvan.
Ik verzoek U van deze administratieve voorschriften en van
den berdruk der tecbnische voorscbriften een exemplaar aan
ieder der onder Uwe bevelen staande Ingenieurs en opzicbters
uit te reiken, met bepaling dat zij fiijkseigendom blyven.
Ten slotte noodig ik U uit oni voortaan in de bestekken geen
bepalingen op te nomen die in de Algenieene Voorschriften
voorkouien en om van die voorschriften zoo min mogelijk af te
wijken, terwijl, waar afwijking onvermijdelijk is, zij zoo duidelijk
mogelijk zal zijn te omschrijven en in een afzonderlijk artikel
of paragraaf van bet bestek zal zijn te vermelden waar dergelijke afwijking is voorgescbreven.

267
N°. 120.
Af(l<icliii(f
Wateestaat,

8 N<:iveiii})er 1892.

3® Oiiderafdeeliug h.
Betrelfende :
raadple(iing Bandelinfjen Slalen-Gcneraal.

Ik heb do eer U hierbij te doen toekomeii een brief van den
rioofdingenieur in bet 3de en 4do district, betreifende de aaiiscbaffing van de Handeliugen der Staten-Generaal. Uit bet onderscbrift van den Inspecteur blijkt dat deze bet wenscbelijk
acbt om, wanneer tot de toezending van dergelijke stukkon
mocbt worden overgegaan, dezen maatregel tot alle Hoofdingenieurs uit te strekken.
Daartegen is geen bezvvaar, voor zooveel betreft speciale gevallen waarin bet ten beboeve van den dienst noodig wordt
geacbt om dat gedeelte der bedoelde gedrukte stukken te voegen
bij bet dossier over bet onderwerp , waarop. zij betrekking bebben.
In dergelijke gevallen zal daarin op aanvraag van den betrokken
Hoofdingeuieur, van wege mijn Departement worden voorzien.
Verstrekking van de Handelingen van Eijkswege in bun gebeel, zooals de Hoofdiugenieur in bet 3de en 4de district bedoelt,
kan niet gescbieden , omdat, daargelaten dat eene opeenbooping
van niet ter zake dienende bescheiden in de waterstaatsarcbieven
bet gevolg daarvan zou zijn , dergelijke drukwerken , die niet
als boekwerken zijn te bescbouwen , in beginsel behooren te
komen ten laste van de vergoeding voor bureeluitgaven.
Ik verzoek U hiervau aan de Hoofdingeiiieurs kennis te geven
met uitnoodiging om dergelijke stukken in voorkomende ge¬
vallen , tijdig door tusschenkomst van de Inspecteurs aan te
vragen.
De bijlage dezer wordt terugverwacht.

Aan
den Ileer Jlodldinspecleur van
den fVaterslaat.
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Litt. K.

11° aoo

Aldeclinij
Watebstaat a.

26 December 1892.

Beb'e/fende:
spelling Nederlandsrhe
taal.

Met 1 Jtinuarij aaustaande zal in alle van niijn Departenieut
uitgaande stukken de nieuwe spelling volgens de woordenlijst
van DE Veies en Te Winkel worden gevolgd.
De circulaire van den toennialigen Minister van Einnenlandscbe
Zakeii van 21 November 1876, n"^. 22, kan mitsdien als vervallen
worden beschouwd.
Ik verzoek U hiervan aan de Inspecteurs eu Hoofdingenieiirs
kennis te geven, met nitnoodiging tot verdere mededeeling aan
de onder hunne bevelen staande ambtenaren.

Aan
den Hevr Hoofdinspccteur van
den Walcrstaat.
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N°. 109.

tiOl.

Afdeeling
Wateestaat,

17 Januari 1893.

1' Onderafdeeling,
Betreffende: verpacli ling
ran aanivassen langs
de rivieren.

In verband met mijne missive van 7 September jl., n''. 134,
beb ik de eer U hiernevens afsebrift te doen toekomen van een
brief van den Minister van Finaucien, betrcffcnde de in de
verpachtingsvoorwaarden van oppervlakten langs de rivieren op
te nemen bepaling omtrent de bevoegdheid van mijn Departeraent tot beschikking over de verpachte percoelen.
Tevens voeg ik hierbii een afdrnk van de bedoelde bepaling,
zooals die voortaan in de verpaebtingsvoorwaarderi zal worden
opgenomen.

Aan
dm Ileer Insper.lair van den Waterslaal
in de 2e Tnspeelie.
den Ileer noofdingenieur vnnr de Rivieren.

De
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De voorwaarde luidt;
,De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverlieid lieeftten
alien tijde het recht om , zelfs zonder voorafgaande kennisgeving
aau de belanghebbenden, gebeel of gedeeltelijk te beschikken
over de verpachte oppervlakten , betzij tot aanleg van tijdelijke
of blijvende werken , betzij tot bet doen van opmetingen , afgravingeii, wegbaggeringen , aardbaling en aauplemping, betzij
tot berging, lossing of lading van baggergrond, aardspecie of
materialen of op welke andere wijze ook, alles ten beboeve van
de voorbereiding, de nitvoering of bet onderboud van Rijks■werken.
,Kracbtens eene door den Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverlieid verleende vergunning kan die bescbikking ook
plants bebbeu ten beboeve van aanplemping met- of van berging
of lossing van baggergrond of aardspecie die afkomstig is :
1". van door den Staat aanbestede rivierwerken, in welker
bestek de oppervlakte niet als bergplaats is aangewezen;
2'.

van door derden uitgevoerde rivierwerken.

,De pacbters bebben in de gevallen , bedoeld in bet tweede
lid van dit artikel, geen recbt op pacbtvermindering, maar
alleen recbt op sebadeloosstelling door den concessionaris; liet
bedrag van dezo sebadeloosstelling wordt dan bepaald op de
wijze als in art.
dezer voorwaarden is vastgesteld voor de
bepaling der in de aldaar bedoelde gevallen door den pacbter
te betalen scbadevergoeding. De daarop vallende kosteu zijii
niet ten laste van de pacbters, maar znllen, evenals de sebade¬
loosstelling , door den Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverlieid ten laste van den concessionaris worden gebracbt.
,In de in bet eerste lid van dit artikel bedoelde gevallen
krijgen de pacbters door de bescbikking over de verpacbte op¬
pervlakten geen recbt op scbadevergoeding en alleen dan aanspraak op vermindering van pacbt, wanueer bet nit de paclit
opgenomen gedeelte meer dan een twintigste bedraagt van de
grootte van bet gebeele pacbtperceel, waaronder verstaan wordt
die van den begroeideji of voor beplanting gescbikten grond.
In dat geval wordt de pacbt naar evenredigbeid van bet gemis
van genot verminderd met de waarde van bet genot der nit
de pacbt genomen oppervlakte en voor zoolang bet gemis van
genot, onafhankelijk van den wil der pacbters , duurt.
,Zoo bet bedrag iler pacbtvermindering op dien voet niet in
der minne wordt vastgesteld, wordt bet bepasild op de wijze ,
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omschreven in art.
der voorwaarden , met dien verstande,
dat de kosten voor de helft ten laste van den Staat en voor de
helft ten laste van den pack ter komen, tenzij bliikt dat eerstgeinelde nieer dan V4 te weinig keeft aangeboden of laatstgemelde meer dan '4 te veel keeft gevorderd, of wanneer deze
zick niet keeft verklaard omtrent ket bedrag, waarop kij meent
aanspraak te hebbeu , in welk geval de kosten geheel ten laste
van de in ket ongelijk gestelde partij, of van den stilzittenden
packter komen.”
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m

120.

Jfdeelm g
Watesstaat,

20 Maart 1893.

1® Onderafdeeling.
Betreffende: horgloclit
hij schadevaring.

Bij brief van 23 September 1891, n*’. 145, zond ik D inodelleii,
zoowel voor de akte van borgtocht, als voor eene schuldbekentenis.
Sedert is geblekeii, dat de vorm van eene sclinldbekentenis
aan bezwaren onderhevig is en dat ook de akte van borgtoclit
wijziging belioort te ondergaan.
Van beide akten gaat tbans een nienvv model liiernevens.
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N'>. 132.
Afdeeling
Wat E EST

A AT ,

14 April 1893.

3® Onderafdeeling h.
Belrefl'cnde:
verplaalsing opzichlcrs.

Ten vervolge op mijn schrijven Tan 20 Maart jl., n°. 32 ,
Kabinet, heb ik de eer U mede te deolen dat bet niij wensrhelijk
voorkomt dat standplaats en ■werkkring der opzichters van den
Hijkswaterstaat, op bet voorstel van den betrokken Hoofdingenienr, door mij worden bepaald. UtlECI. gelieve, met wijziging in zooverre van de aansehrij ving van 3 Maart 1882,
Litt. H, de Inspectenrs nit te noodigen den Hoofdingenieurs
aan te schrijven in bet vervolg dienoveroenkomstig te bandelen.

Jan
den Ileer noofdinspeclenr van
deti Walerstaat.
18
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N«. 100.

SOJ.

Afdeeling
Water s t a a t ,

3 Mei 1893.

1" Onderafdeeling.
Belntffende; mililaireii
bijsland hij walcrsnond
en ysopruimingen.

Tk heb de eer U hieriievens te doen toekomen een overdruk
nit bet Renwil Mililair, van de beschikking van den Minister
van Oorlog, dd. 0 Maart jl., Ilde afdeeling, n". 30, waarin op
pag. 18 en volgende, bepalingen voorkomen omtrent de linlpverleening door militairen bij watersnood en ijsoprnimingen.

Aan
Inspeeleur 2e importie.
Hoofdingenieur voar de Rivieren.

Hulpverleening
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Hulpyeiieening bij watersnood en ijsopruimingen.
§ 1. Bij watersnood, bij invallendeu dooi na streuge vorst,
als anderszios , zijii de militaire autoriteiten verplicht om , op
aanvraag van de ambtenaren van ’s Eijks Waterstaat, belast
met bet toezicbt opi de rivieren of van de burgemeeaters , zoo
spoedig raogelijk en op eigen gezag, bijstand en bulp te doen
verleeuen ; mitsdien zonder den meestal kostbareu tijd door bet
vooraf vragen van bevelen verloren te doen gaau.
§ 2. Bijstand en hnlp tot voorschreven einde bebooren, desgevraagd, niet alleen te worden verleend wanneer watersnood
reeds mocbt zijn uitgebroken , maar ook, wanneer daaraau in
dringende gevallen , lot voorkoming van rampeit en onkcilen , beboefte bestaat.
§ 3. De bijstand en de hiilp moeteu niet alieen bestaan in
bet beschikbaar stelleu van personeel, materieel en bulpmiddelen
van allerlei aard, tot bet treffen van zoodanige maatregelen ,
als op bet oogeublik door bet algemeen belang zullen worden
worden geboden , maar ook in bet al dadelijk zooveel mogeliik
verscbaffen van buisvesting in militaire gebouwen, waar dezo
gevraagd of uoodig geoordeeld wordt en bet verstrekken van
nachtligging , brood , enz.
§ 4.
loopend
mcnten
troepen

De Inspecteurs der Artillerie en der Genie ziin doorgemacbtigd , om , tot bulp bij ijsoprnimingen, detaebevan bet Korps Torpedisten en van bet Korps Geniebescbikbaar te doen stellen.

§ 5. De bepalingen, vermeld in de §§ 11 en 14 van art. 1
betrelFende de verstrekking, enz. van reserverations vleescb en
van brood, zijn ook van toepassing op de detacbementen militaircn,
die overeenkomstig bet vorenstaande worden nitgezonden.
Mocbt bet wijders wensebeljik worden geacbt, dat aan die
detacbementen, voor dagelijkscb gebruik , andere verdunrzaamde
levensmiddelen worden verstrekt, dan moeten die aan den Intendant der Militaire Afdeeling, waaronder bet betrokken korps
ressorteert, worden aangevraagd. Deze is gehouden aan die aan¬
vraag , zoodra mogelijk , bet gewenscbte gevolg te geven.
Ook ten aanzien van deze levensmiddelen moeteu de bepalingen ,
bierboven vermeld, worden toegepast
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§ 6. Van liet verleenen van bijstand of hulp in voege voorschreven, belioort door de autoriteit, die daartoe bevelen beeft
gegeven , ten spoedigste en zoo mogeiijk per telegram, recbtstreeks
aan den Minister van Oorlog te worden gerapporteerd; onverminderd de verplichting tot bet iuzenden van meer uitvoerige
scbriftelijke rapporten , die ter zake, zoo spoedig mogelijk, door
tusscbenkomst van den bevelbebber in de Militaire Afdeeliiig
en van den Inspeeteur van bet betrokken vrapen of den Obef
van bet betrokken dienstvak, aan den Minister van Oorlog
moeten worden ingediend.
In die rapporten moeten c. q. inededeeling worden gedaan ,
van de namen dergenen , die zicb door meiiscblievend bulpbetoon
bebben onderscbeiden.
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N”. 124.

a«5

Afdeeling
Wateestaat,

3 Mei 1893.

3“ Onderafdeeling 6.
BetreU'ende;
processcn-vcrhaal van
aanhesleding.

Daar in par. 1 van de admiiiistratieve bepalingen van 3 Sep¬
tember 1892 is bepaald, dat van de iulichtingen en aanwijzingeu
aan gegadigden v66r de besteding gegeven, bindend ziju , die
welko zijn opg6noiiieii of vGriiiGld in bet tlaarvOin op to maken
proces-verbaal, komt bet mij wenschelijk voor dar dit procesverbaal deel uitmake van de in par. 3 dier bepalingen genoemde
stukken omtrent de gehouden aanbesteding.
Daartoe is bet noodig dat dit proces-verbaal op gezegeld
papier worde gesteld. De aanscbrijving van 10 September 1881,
11°. 15, is bierdoor als vervallen te besebouwen.

Jan
Heaven Commissavissen dev Knningin in da
varscfiillciidc provincien; cnz.
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N'. 118

n°. so«.

Afdeeling
WaTEKST A AT,

1° Onderafdeeliug h.

29 Juiii 1893.

Bcricht op schrijven van
6 Augustus 1892,
n°. 964,3.
belrelfcndo: voorsch id¬
ling vaarluigcn
Nedcrlandschc zeil- on
roeivereeniging.

Het beshmr van de Koninklijke Nederlaiidsche Zeil- en Koeivereenigiug lieeft zich tot den Minister van Marine geweud met
verzoek dat de vaartuigen van genoemde Vereeniging gelijk
zouden worden gesteld met Rijksvaartuigen.
Blijkens ontvaugen mededeeling, heeft mijn ambtgenoot de
verklaring afgegeven , dat de vaartuigen der Koninklijke Nederlandscbe Zeil- eu Roeivereeniging, voor zooveel zijn Departement
betreft, worden gelijkgesteld met Rijksvaartuigen.
Ik beb de eer U te verzoeken, de Hoofdingenieurs in de
verscbillende districteu hiermede bekend te maken, met uitnoodigiug om, in verband met art. 18 van bet algemeen reglement
van ])olitie voor rivieren, kanalen enz., daarop de aaudacht van
de slniswacbters en verdere kanaalbeanibten te vestigen.

Aan
Jleeren Inspeacurs van den fFalerslaal
in do le en 2dfi inspcctie.
(adres:) Inspecteur le Inspcctie.
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N". 144.

ao9.

Jfdeeling
Watekstaat,

15 Augustus 1893.

3° Onderafdeeling b.
Belreffewh :
reddmgsmiddelen
bij bruggen.

Na keuuisneniiiig vau ueTengemeld rapport heb ik de eer U
mede te deeleii, dat ik uiij vereenig met uw voorstel van 7
Februari jl., n". J54;3, betreffende de aanscbaffiiig van reddingsiiiiddelen enz., aan Rijkssluizen eu bruggen.
Ik verzoek U initsdien de macbtiging daar^'oe in den zin vau
U w aangebaald schrijven (*), namens mij, aau de Hoofdiugenieurs
te verstrekken, waarbij evenwel is op te merken , dat, aangezien
de aan te sebaffen voorwerpen zijii te bescbouwen als inventarisstukken, die door de ouderhoudsaannemers zullen zijn te onderbouden en aan te vullen, de levering daarvan ook aan die aanneiners, bij vernieuwing der tbaiis loopende onderboudsbestekken,
kan worden opgedragen , waardoor (evens de uitgaaf over eenige
jareu vrordt verdeeld.

{*)

Een afdruk van dit schrijven komt op de volgendc bladzijde voor.

Aan
deu Hoofdinspecleur en de bcidc Tnspecteurs
van den RijLswaterslaal.

Als
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N«. 154:3.
Afdcelinq

7 Februari 1893.

Watbestaat.

Betrelfende:
rcddingsmiddelen
bij hruggen.

Als vervolg op oii/.en brief van heden, n”. 153 3, nemen
wij de vrijheid te doen opmerken, dat bet aanbeveling zou
verdienen bij al de Rijkssluizen, zooals bij vele reeds hetgeval
is, middelen tot redding van drenkelingen voorhanden te hebben
en bovendien vooral een exemplaar van bet voorschrift omtrent
de aan te wenden middelen en de behandeling tot bijbrengen,
zooals 0. a. door de Vereeniging ,bet Roode Kruis” is nitgegeven.
Mocht dit denkbeeld instemming bij Uvre Excellentie kunnen
vinden, zoo zouden aan de Hoofdingenieurs te dien opzichte
instruetien en machtiging tot aauschaffing moeten gegeven
worden.
De Hoofdinspecteur en Inspecteurs
van den Waterslaat,
{get.) VAN Diesen.

Ann
Zijne Excellentie den Minister van
Waterslaat, Handel en Nijverlieid,

,

Well AN.

,

Leemans.
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N«. 125.

I%°. 3OS.

Afdeelinq

15 September 1893.
WatEBST AAT,

3' Onderafdeeling h.
Bericht op schrijven van
1 dozer, n". 1158,
bclrejj'cnde:
werkkrinq opzichters.

Naar aauleidiug van noveiivermeld schrijven beb ik de eer
U te verzoeken de lospecteurs nit te noodigen den Hoofdingeuieurs aan te schrijven dat bnn de beyoegdheid wordt gegeven tot bet brengen van tijdelijke wij/iging in den werkkring
der opzichters wanneer bet belang van den dienst dit vordert,
mits daarvan aan bet Departement worde kennis gegeveu en
de standplaats geen wijziging onderga. Voor eene blijvende
wijziging moet evenwel vooraf mijne goedkeuring worden gevraagd.
Bij enz.

Ann
don Hoer Hoofdiuspcctmr van
don llalerslaal.
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N“. 115.

r«“. ao».

Jfdeeling
Wat BUST A AT,

November 1893.

3" Ouderafdeeling b.
lielre/felide: verkoop
van boomen.

Naar aauleidiiig der 2e alinea van de cireulairo van 17 Sep¬
tember 1879, n°. 6, wordt de vraag gedaan, of, ingeval een
omgewaaido of gestorveu boom van bet Rijk , in bet belang der
veiligiieid van bet verkeer, onverwijld meet worden opgeruimd,
vooraf machtiging tot den onderbandschen verkoop daarvau moet
worden gevraagd. AIs regel voor zoodanigen verkoop zal moeten
gelden dat liij niet mag gesebieden zouder dat daartoe maebtiging
is verkregen, maar voor bet geval dat de gelegenbeid mocht
ontbreken om ongewaaide of gestorven boomen, die in bet
belang van de veiligbeid onniiddellijk moeten worden opgeruimd,
zouder binder voor bet verkeer, zelfs tijdelijk ter zijde te leggen
of te bergen, kan de Hoofdingenieur zicb gemaebtigd rekenen
die ten spoedigste, zonder voorafgaande goedkeuring, reebtstreeks
onderbands te verkoopen, onder verplichting evenwel mij daarvan
onmiddellijk kennis te geven met opgaaf van den koopprijs,
die bij bet bestuur der Domeinen is te storten.
Ik verzoek U van den inhoud dezer aan den Hoofdingenieur
van ’s Rijkswaterstaat in Uw gewest kennis te geven, ten einde
dienovereenkomstig te handolen.

Aan
Heeren Comminsarisscn der Koningin.
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Litt. E.

810

Aldeeling
Wa teesta at,

4 Mei 1894.

3e Onderafdeeling b.
Bclrell'eiulc: maatrcgclcn
tol iiislaiulli ouding
verhcnmerhen.

Ik lieb de eer U liierbij te doeu toekoiiieii afschrift van inijue
boschikkiiig vau bedeu tot nadere regeling van liet in margine
vermeldo onderwerp, met opdraebt te bandelen, zooals in dezo
bescbibking is vermeld en dus al de verkenmerken jaarlijks te
doen opnemen
De zakboekjes en de liggers sub 5 eu 6 van do beschikking
vermeld, znllen U door den Hoofdingenieur belast met den
algemeenen dienst worden gezonden.

Aan
Hceren TToofdingcnienrs van dm
Walerslaal in do dulriclcn.

De
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Litt, E.
Afdeeling

4 Mei 1894.

Watbestaat,

3" Onderafdeeling h.

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverlieid,
Gezien het rapport van den Hoofdinspecteur van den Rijkswaterstaat van 23 April jl., n°. 563;
Heeft goedgevonden:
ter vervanging zooveel noodig van de voorschriften gegeven
bij de circulaires van 22 Januari 1887, n". 20 en van 26 Januari
1889, n". 147, vast te stellen de navolgende ,Maatrege]en voor
de instandhonding van de verkenmerken volgens N.A.P. van
de nauwkeurigheidswaterpassingen en de waterpassingen van
den algeiueenen dienst van den Riikswaterstaat (Register 1—XI)”,
te weten:
1“. Gemeente-, Kerk- en Waterschapsbesturen, zoomede de
ambtenaren van den Waterstaat in de districten, worden, voor
zooveel hen aangaat, uitgenoodigd voortdurend een wakend
oog te houden op de verkenmerken der nauwkeurigheidswaterpassingen, in de XI registers aangeduid door de letter G* en
AD', en over de merken ter vervanging van verloren geraakte
hoof'd- of secundaire merken gesteld en door dezelfde letters
aangeduid;
2". zoodra gevaar voor beschadiging of voor bet verdwijneu
van een dergelijk merk bestaat, geven zij daarvan kennis aau
den Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in het district, die
daarvan zoo spoedig luogelijk mededeeling doet aan den Hoofdingenieur belast met den Algemeenen dienst;
3®. de Hoofdingenieur belast met den Algemeenen dienst
beoordeelt of vervanging van een dergelijk merk , door een ander,
wenschelijk is, en zorgt zoo noodig voor die vervanging;
4“. behoudens de bepalingen hierboven sub 1, 2 en 3 vermeld, is het toezicht op de verkenmerken uitsluitend opgedragen
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aan de ambtenaren van den Rijkswaterstaat in de distrieten.
Slecbts bij uitzondering kan bet toe/icht over enkele merken
aan die van bet Rivierbebeer worden opgedragen;
5®. aan de Hoofdingenieurs in de distrieten -worden met wit
papier doorschoten registers uitgereikt, die als ligger dienst doen ;
6“. aan ieder der opziebters in de distrieten wordt een zakboekje uitgereikt, waarin de merken voorkomen, aan zijn toezicht onderworpen ;
7®. elk merk, in de zakboekjes vermeld, of daarin later opgenomen, wordt jaarlijks eenmaal onderzocht in bet tijdvak
van 1 Maart tot ultimo N ovember;
8^ de datum, waaropdeopneming is geschied, wordt telkens
vermeld op de bladzijde, waarop de besehrijving van bet merk
is aangegeven;
9°. bij de opneming worden al de maten en opgaven, die
de plaats van bet verkenmerk bepalen, geverifieerd. Van elk
versebil wordt melding gemaakt op de witte bladzijde, geplaatst
tegenover de besehrijving van bet merk;
10®, bij de verificatie dieut in bet oog te worden gebouden
dat, waar de verschillende getallen, die de plaats van bet merk
aangeven, in centimeters zijn opgegeven, de opmeting bij do
verificatie zich niet tot millimeters behoort nit te strekken;
11®. heeft de afstand tot den beganen grond eenige wijziging
ondergaan tengevolge van geriuge opbooging of afgraving van
den grond, of ten gevolge van den aanleg van nieuwe bestratingen
of steepen, dan wordt daarvan geen melding gemaakt. Wei
eebter wanneer de verandering die de afstand heeft ondergaan
zeer belangrijk is;
12®. de opneming heeft plaats door den opzichter persoonlijk,
eu wordt door hem niet aan vaste arbeiders of anderen overgelaten;
13®. de toestand van bet gebouw waarin zicb bet merk bevindt, voor zoover 'die op den vasten en onveranderlijken stand
van bet merk van invloed kan zijn, wordt tevens nagegaan.
Zoo die toestand te wenseben overlaat wordt zulks nader
omschreven;
14®. bet boekje wordt jaarlijks voor of uiterlijk op 1 December
door den opzichter aan den arrondissements-ingenieur gezonden ,
die bet, zoo noodig vergezeld van zijue beschouwingen , aan den
Iloofdingenieiir in bet district doet toekomen ;
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IS”, de Hoofdingenieur in elk dislrict laat de opmerkingen,
in de zakboekjes voorkomende, aanteekenen in het register
sub 5 genoemd;
16“. de Hoofdingenieur in elk district zorgt verder voor de
kleine herstellingen , die noodig mocbten blijken, ten einde het
in het ongereede raken van een verkenmerk te voorkomen, en
die kunnen worden verricht zonder den juisten stand van hot
verkenmerk in gevaar te brengen;
17®. jaarlijks, uiterlijk in de eerste helft van Februari, zenden
de Hoofdingenieurs in de districten de zakboekjes aaii de betrokken opzichters terug en zenden zij de liggers aau don
Hoofdingenieur belast met den Algemeenen dienst.
18®. de Hoofdingenieur belast met den Algemeenen dienst
neemt de in de liggers gemaakte aanteekeningen over en zendt
de liggers daarna aan de Hoofdingenieurs terug;
19®. _ de Hoofdingenieur belast met den Algemeenen dienst
zendt jaarlijks in de maand April door tusschenkomst van den
Hoofdinspecteur aan den Minister een lijst, bevattende de verbeteringen, wijzigingen en aanvullingen , in de oorspronkelijke
Registers te brengen ;
20\ deze lijst wordt gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. De correctie van de drukproeven wordt overgelaten aan
den Algemeenen Dienst;
21®. de Hoofdingenieurs in de districten en de Hoofdingenieur
voor de rivieren dragen zorg dat de wijzigingen en aanvullingen
op de gedrukte lijst voorkomende, worden overgenomen in de
liggers en in de zakboekjes van de opzichters.
’s Gravenhage , 4 Mei 1894.
C.

Lely.
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W. 131.

r«°. 811.

Afdeeling
WaTEESTA AT,

24 October 1894.

1° Onderafdeeling.
BclrefJ'cnde: overd'^aclU
van Rijkswegeii aan
gemeenten.

Het is in den laatsten tijd meerinalen voorgekomen dat aan
genieenten, behoorende tot de voorraalige steden , gedeelten van
Rijkswegen in beheer en onderhoiid zijn overgedragen, hetzij
omdat die ge 'eelten weg ten gevolge van uitbreiding van de
kom der genieente als traversen konden worden beschonwd,
hetzij omdat de gemeentebesturen nit andoreu hoofde de beschikking over zoodauig wegvak -wenschten. In sommige gevallen
is aan de genieente eene vergoeding uitgekeerd wegens de kosten
van oiiderboud, in andere niet.
Het is vvenschelijk dat in het vervolg, bij voorkomende ge¬
vallen , te dezen aanzien een vaste regel worde gevolgd. In bet
algemeen belioort als beginsel te worden aangenomen, dat
wanneer eene gemeente, in het gemeentebelang, een gedeelte
Rijksweg in beheer en onderhond wenscht te verkrijgen , de
overdracht van zoodanig gedeelte, tenzij het algemeen belang
zich daartegen verzette , geschiede op den voet van het beslnit
van den Souvereinen Vorst van 20 September 1814, n". 52,
als traverse, en dus zonder uitkeering van vergoeding wegens
het onderhond.
Waar in de nabijheid van de in het geuoemde beslnit bedoelde voormalige steden, een gedeelte van den Rijksweg, door
bebonwing als anderszins, het karakter aanneemt van eene gewone straat en dus als traverse is te besehouwen, behoort, in
afwachting eener nadere regeling, het onderhond van Rijkswege
zich te beperken tot hetgeen als deel van den algemeen en verkeersweg wordt vereiseht, zonder dat rekening mag worden
gehoudcn met het allengs gewijzigd karakter van dat wegvak,
Aan
TIeercn Hnofdingcnieurs van den TFalerslaat
in de onderseheidene disiriclen.
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of met de eischeri die daaraan zouden kunnen worden gesteld
als deel uitmakende van het stratennet, waarvan het onderlioud,
krachtens art. 179 der gemeentewet, ten laste der gemeente komt.
Ik heb mitsdien de eer U te verzoeken, voortaan in den
boven aangegeven zin te handelen. Voor gedeelteu van Rijkswegen, die gaaudeweg in de bebouwde kom der gemeente worden
opgenomen, kan met inachtneming van het bovenbepaalde omtrent het onderboud , worden afgewacht wat bet gemeentebestuur
zal doen, tenzij U aanleiding mocbt vinden, indien overdracht
van een gedeelte Rijksweg in het Rijksbelang wenschelijk voorkomt daartoe op de gewone wyze een voorstel te doen.
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Afiheling
Wa terstaat,

10 November 1894.

3' OnderafdeeliDg h.
Bench I np schrijven van
25 Oct. jl.,
1325,3
hetreU'ende: voeding
van huilengewonc
opzichlers.

Ik kan mij met bet voorstel, bij neveiigemeld schidjven gedaari,
vereeiiigen eii verzoek U mitsdieii dou HoofdiEgenieurs op te
drageii bij de voorstelleu tot benoeming vau buitengewone opzichters of bij die tot aanwijzing van adjunct-opzicbters voor
toezicbt op de uitvoering van bestekken , voor zooveel noodig
te verineldeu of de voorgedragen ambtenaar aanspraak op bedoelde vergoeding kan doen gelden, zullende dan in de bescbikking tot benoeming of aanwijzing tevens eene tegemoetkoniing
van f i worden toegekend, voor elken dag, waarop volgens
daaromtrent door den betrokken Ingenieur maandelijks af te
leggen verklaring, de dienst niet gedoogde dat bet werk werd
vcrlaten.

Aan
tJeeren Hoofdinspeclenr en heide Inspect ears
van den Waterstaat.

19

290
N°. 174.
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Afdecling
Watekstaat,

4 Jamiari 1896.

3^ Onderaftlceling b.
lierichl op schrijvm van
23 Dec. jl.,
1054
heir i; Hen de:
gunning van wcrhen.

Ik heb do eer U iiiede te deelen dat, ter verniijding rau
opontlioud, do aannemers voortaaii door de Hoofdingeuieurs in
];eiinis worden gesteld met de gunning dor werken , zoodat do
aansclirijving van 29 Mei 1894, Litt. Aj als vervallon kan
worden beschonwd.
lie Hooldingenicnrs ontvangen rechtstrceks van mijn Dejiartoniont de ojxlraclit tot liet doen van bedoelde kennisgeving.

Aan
Tleeren Commissarissen der Koningin.
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Afilecliurj
WA T E R S T A A T ,

8 Januari 189G.

1“ Onderafdoeliiig.
Baric/ll op sc.hrijven van
28 Beccmher 1895,
m;. 4582/4240,
lifilvuffcnde: ijshanen op
(le ltijl,sl;analcn.

Naar aaiileiding van Uw terzijde aangehaald rapport zijn de
gerneeutebestureii van Montfoort c. s. in antwoord op him adres
verwezen naar den Commissaris der Koninjiin in de provincie
tlLreuliL en is aan diens Ambtgenooten in I'riesland, Groningen,
Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zuidliolland den brief gericlit, waarvan afschrift hiernevens gaat.
Ik heb de eer U te verzoeken de betrokken Hoofdingenienrs
hiermede in kennis te stellon en hun mede te deelen dat zij zich
eventueel met voorstellen tot slniting der vaart tot den Cointnissai-is der Koniugin ziillen kimnen wenden.
De met U\v aangehaald rapport overgelegde hrieven der
Ploofdingenieurs gaan hierbij terug.

Aan
Iteeren Inspecienrs van den Walerslaat
in de le en 2e Inspectie.
Naar
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8 Jamiari 189G

Wathkstaat,

1' Ouderafdeeling.
Belrejfancle: ijsbanen cip
(le liijlislcanalen.

Naar aanleiding van een door de bestnren der langs den
gekanaliseerdeii Hollaudsclien IJssel in de provincie Utrecht
gelegeu gerneenten tot mij gericlit adres, waarin ver/.ocht werd
dat maatregelen inogen worden genomen tot bescherniing der
ijsbanen op bet genoemde Rijkskanaal, tegen moedwillige vernieling door stoombooten, beb ik de adressanten doen verwijzen
naar den Comniissaris der Koningiu in de provitieie Utrecht,
die kraclitens de 2e zinsiiede van artikel 23 van bet Algeineen
regleinent voor rivieren, kanalen enz. onder bebeer van bet Rijk,
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 189 L {Slaalshlacl
n'b 158) bet bevaren vau bet kanaal bij besloten water kan
verbieden.
Ik acbt bet niet ondienstig ook de aaudacbt van UHoogEdelGestrenge te vestigen op de genoemde reglementsbepaling, door
welke de gelegenbeid is gegeven om bij besloten water de vaart
door een Rijkskanaal te doen opbouden, indien bet U iu eene
gegeven omstandigbeid nioebt voorkonien dat do belangen van
bet kanaal of die van bet verkeer over de ijsbanen zouden inoeten
gaan boven bet belang eener voortgezetto sclieepvaart.

Ann
den Beer Comniissaris der Koningin in de
provineien Friesland, Groningen, Bren the,
Overijssel, Gelderland, Znidholland.
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Ajdeeliwj
Waterstaat,

3 Februari 1893.

3“ Onderafdeeling b.
Belreljende:
briefwisselinf] met liet
Departement.

Hoewel art. 36 der lustructie voor den dienst eii het personeel
van den Rijkswaterstaat bepaalt, dat , behondens de daar verinelde uitzonderingen, de briefwisseliiig tnsschen den Minister
cn de Hoofdingenieurs in den regel plants heeft door tusschenkomst van den Commissaris der Koniugiii of den Inspecteur,
zoo was het gebraikelijk zoowel in brieven als kautbeschikkingeii
van mijn Departement nitgaande, te vragen Uw voorstel of
advies door tusschenkomst van den Inspecteur in te zenden.
Dit is, evenwel in verband met het vorenstaande, overbodig
en zal voortaau achterwege worden getalen. Wanneer rechtstreeks
bericht wordt veidangd zal dit bepaaldelijk worden vermeld.
Ter vermijding van misverstand breng ik dit ter Uwer konnis,
opdat steeds overeenkomstig het bedoelde artikel der Instructie
worde gehandeld.

dan
lieercn lIoofdiriQcnieurs van den
bf^aterslaal in de dislriclen.
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19

October 1896.

Wat ERST A AT,

1' Ouderafdeeling
Berichl op schrijvcn van
19 September jl.,
n\ 517/3419,
bctre/l'ende: tiiUjiIte m n
gronden tangs Rijbshanaten en wegen.

Met de bij Uw aaiigeluiald geiiieeuschappelljk rapport voorgestelde beginselen voor de uitgifte vau liijksgroiiden kings
kanalen eii wegeii, ketzij in erfpacht, hetzij bij wijze van vergunning, kan ik mij in algemeenen zin vereenigen.
Aanvragen ter bekoming van Kijksgronden zullen mitsdien,
voor zooverre dit reeds thans niet gescbiedt, daaraan zijii te
toetsen, met inachtneniing van plaatselijke oinstandigheden.
Voor zooveel noodig, kan door U hierop de aandaclit der
Hoofdingenieurs worden gevestigd.

Aan
dc Hecren Inspccteurs van den Waterstaat
in dc Ic cn 2e inspeclic.

Naar

DEPARTEMENT ZALT-BOMMEL
DER MAATSCIiAPPIJ TOT NUT VAN HET ALGEMEEN.

VERGADERING
der Leden op M A AN DAG 25 MEI 1925, des avonds om 8 uur.
Aan de orde is :
Mededeelingen.
Verkiezing van leden van het Hoofdbestuur.
Verslagen.
Verkiezing van Bestuursleden.
Begrooting 1925/’26.
Benoeming Afgevaardigde ter Algem. Vergadering.
Punten van beschrijving der Algem. Vergadering.
Uitloting van aandeelen.
Ballotage;'
HET BESTUUR.
I ELECTRISCHE ORUKKERU”!
I JFtKELMARING Z^BWM£L|

