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N“. 5172 3419.
Afdceliiifi
WaTEESTA AT,

19 September 1896.

Iste eu 2de iiispectie.
Brief van 17 April 189G
131, Afd. Waterstaal (Ic Oiiderafd.)
hclreffendc: Uilgiflevan
grand in crfpacht
langs Rijhshanalcn en
wegen.

Naar enz.
1". Slechts bij hoogo uitzondering kuuneu grondeii, behooreude tot Rijkskanaleii, wegen of andere werken voor uitgifto
in erfpacbt in aanmerking komen , iiamelijk alleen dan, wanneer
daarbij een overwegeud algemeen belaug betrokken of door
bijzondere plaatselijke omstandigheden bet belang van kanaal,
weg of werk lioogstwaarschijnlijk nimmer daardoor gesebaad zal
zal knnnen worden ;
2’. overigens knnnen deze gronden slechts in gebruik worden
gegeven bij 0])zegbare vergunning, tegen betaling eener jaarlijksche vergoeding voor het plaatsen van inriebtingen, waarbij
bet algemeen belang betrokken is, zooals bij v. voor wacbtkamers
bij aanlegplaatsen van passagiersstoombooten, voor veerbuizen,
opslagplaatsen en ook dan slechts wanneer bet belang van kanaal,
weg of werk voorsbands door bet in gebruik nomen dezer
gronden niet zal kunnen worden gesebaad ;
3'. de gronden die in de gevallen sub 1 eu 2 voor uitgifte
in erfpacbt of in gebruik in aanmerking komen, zijn in hooidzaak slechts die, welke geen eigenlijk deel van bet kanaal of
weggebied of van bet werk uitmakeu — zooals bijv. bij kanalcn
en wegen die gronden, welke buiten de bermslooten zijn geAan
Zijne Ex ce Hen lie den Minister van
Walcrslaal, Handel en Nijverlieid.
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egen en die geacht worden van geen waarde te zullen zyn
voor opslagplaats van Rijksniaterialen, voor het in gebruik
nemen ten behoeve van mogelijke tijdelgke werken , of voor bet
ontleenen van grond en anderszins.
De enz.
De Inspecteurs van den Walcrslaat,
{gel.)
,

Lbemans.
VAN ItTEBSUM.
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N". 132.
A['decling
WatEKST A AT,

2 December 1896.

3° Onderafdeeliiig b.
Bcticid op schrijvcii
van 30 December 1895,
n\ 4243/4592,
betrcffende :
afrekeningstalcn.

Met terugzending der bijlageii van nevengemeld schrijven,
lieb ik de eer U te verzoeken aaii de Hoofdingenieurs mede te
deelen dat afrekeningstaten alleen mogen bevatten posten in
liet bestek vermeld, ter verwerking in bepaalde afmetingen op
bepaalde plaatsen of als onvoorziene hoeveelheden en dat herleiding van de voor onvoorziene werken in bet bestek voorgescbreven bouwstoflFen of leveringen in geld , niet geoorloofd is.
Voor de oversehrijding der in bet bestek genoemde boeveelheden gelden dezelfde voorschrifteii als ten aanzien van ineer
Averk zyn verstrekt bij de aanschrijving van 31 Mei 1872,
n°. 187 , 3e afdeeling.
Tevens verzoek ik U ter kenuis van de Hoofdingenieurs te
brengen dat, aangezien blijkens de aanscbrijving van 14 Maart jl.,
n". 166, afdeeling Oomptabiliteit, als dienstjaar voor meer werk
waarvan de staat wordt goedgekeurd na de oplevering, niet
meer geldt bet jaar Avaariu de staat is goedgekeurd, maar bet
jaar waarin bet werk is opgeleverd (*), bet in 1881 gegeven voorscbrift ,dat afrekeningstaten betreffende onderhoudswerken die
op 31 December eindigen , uiterlijk den Isten December moeten
worden ingezonden, terwyl na bet einde van den onderbondstijd
staten over de maand December zyn in te zeuden” als vervallen
(•) Een al'schrift van de liiirop betrekking hebbnnde aanschrijving van
de Algemetne Kekcnkainer komt op de volgende bladzjjde voor.
Ann
Hceren Inspecleurs van den Walei'slaal
in de le en 2e Inspeclie.
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is te besehouwen. Alzoo zullen voortaan de afrekeniugstaten van
oiiderlioudswerken kuuiien worden opgemaakt en ingezoiideu
na afloop van bet dieustjaar.
A an den voet van zoodanigen staat zal zijn te vermelden in
welk jaar de meerdere werkzaamheden of leveringen zijn opgeleverd.

Opnieuw
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N '. 35 li. T. 2.
Algumeknk IIekenKAMHK.

2 Miiart 1896.

lielrcl]eucle: dicustjaar
van stalen van
meer werh.

Opnieiiw lieeft de Kamer de vraag overwogeii tot welk dieiistjaar behoort bet bedrag van een staat van nicer werk of van
ecu met meer werk sluitendeu staat van meer eu minder work,
wanueer de oplevering heeft plants gehad in een jaar, voorafgaande aan dat van de Ministrieele goedkeuring van den staat.
In afwijking barer tot dusverre gevolgde zienswijze komt bet
(ler Kamer bij nader inzien voor, dat een aannemer, die werk
lieeft verricbt kracbtens daartoe van de Direetie ingevolge de
A.V. ontvangen last, door de oplevering aanspraak op betaling
heeft gekregen en dit recbt op betaling dan niet meer afliankelijk
kan worden gestelJ van de vervulling van formaliteiten, zooals
de goedkeuring van den staat van meer of van meer en minder
werk er een is.
De Kamer heeft daarom de eer Uwe Excellentie mede de
deelen , dat zij voor net vervolg als regel zal aannenien , dat
bet dieustjaar van bedragen wegens meer werk, waarvan uitdrukkelijk blijkt dat de oplevering heeft plants gehad voor de
goedkeuring van den staat, wordt bepaald door liet jaar der
oplevering.
Hebben de oplevering en de goedkeuring in betzelfde jaar
plants, dan is natiinrlijk de dienst van dat jaar bezwaarbaar ;
terwijl bij oplevering in bet jaar volgende op dat der goed¬
keuring , de regel van art. 1 der wet van 10 Kebruari 1844
{Slaalsblad n". 6) geldt.
De Algemeene Kekenkamer,
) E.

(qel

Six,

Ter ordonnantie van de Kamer,
{gel). V. Keenen.
Aan
den Heer Minister van IFalcrslaat,
Handel en Nijverlieid.
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L^ N.

*19,

Jfdeeling
WaTEESTA AT,

3= Onderafdeeling b.

14 Jauuari 1897.

Belreffende: maandstaten van in beftaiideling zijnde zaken.

Ten einde de Inspecteurs volledig op de lioogte te doeu ziju
en blijven van den gang van den dienst in huuiie fnspectien,
is het weiisclielijk dat zii bekend zijn met de aan U gegeven
opdrachten en met den stand der zaken waaromtrent IJ eeii
onderzoek is opgedragen.
Tk heb mitsdien de eer U nit te noodigen v66r den 15den
van elke maand, aanvangende met de maand Februari a. s. ,
aan den betrokkem Inspecteur te doen toekomen eene opgave
van de door mij en door den Commissaris der Koniugin in Uwo
handmi gestelde stukken en aan [J verstrekte opdrachten, welke
nog in behandeliug zijn geblevon.

Aan
Heercn Hoofdingenicurs van den
Waterstaat in de districten.

301
N». 126.

I%°.

818.

Afdeeling
WaTEEST A AT ,

26 Januari 1897.

1' Onderafdeeling.
Belrefj'ende: inspectie
noodmalerialcH.

Volgens art. 25 'van het bij Koninklijk besluit van 21 Augustus
1835, n”. 23, vastgesteld reglement op de correspondentie bij
ijsgang en boog opperwater op de rivieren, moet v66r den
vyftienden November van elk jaar eene inspectie worden gelioudeu van de in de dljksmagazijnen aanwezige noodmaterialen.
IJet is gebleken dat bij verscbillende dijksbesturen daartegen
bezwaar bestaat, omdat in bet algemeeu de bak van bet rijsbout
oerst in bet begin van November aanvangt, en in verband
(laarmede de levering van verscb rijsbout eerst in de tweede
belft dier maand kan geschieden. Het gebeurt dan ook meermalen dat de inspectie eerst eenigen tijd na den daarvoor gestelden termijn plaats vindt; hetgeen eebter niet wenscbelijk
is, omdat dan de tijd voor de eventueel noodige vernieuwing
of aanvulling der noodmaterialen zou konnen ontbreken.
Het is daarom raadzaam dat de inspectie, overeenkomstig bet
voorscbrift van bet reglement, jaarlijks voor den vijftienden
November worde gebouden. Mocbten de gevorderde noodmate¬
rialen op dat tijdstip nog niet voorbanden zijn, dan zal van
wege bet dijksbestuur aan den arrondissements-iugenieur een
bewijs moeten worden overgelegd , waaruit blijkt welke boeveelbedeii zijnbesteld en wanneer de levering daarvan zal gescbieden.
Dit bewijs kan door den Hoofdingenieur bij zijn rapport worden
gevoegd, die tevens, zoo noodig, naar aanleiding daarvan,
voorstellen kan doen. Blijkt dan dat de bestelde boeveelheden
te gering of de termijn van levering te laat is genomen, dan
kan bet betrokken dijksbestuur tjjdig worden uitgeuoodigd,
daarin te voorzien.
UHEG. gelieve den Hoofdingenieur en de betrokken dijks¬
besturen in Uw gewest biermede in kennis te stellen.
Aan
lleercn Commissarisseii der Kniiingin
in Noordbrabant; enz.
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Voorts is my gebleken dat de inspectie der noodmaterialen
niet altijd door de arrondissements-ingenieurs gescliiedt, maar
op sommige plaatseo door de opzichters van den Waterstaat.
Ik aeht dit te minder wenschelijk, omdat zulks aanleiding geeft
dat ook de dijksbesturen zicb niet door een of meer leden nit
bun midden laten vertegenwoordigen , maar door ondergescbikte
ainbteuaren. De gelegenheid tot onderling overleg omtrent
eveutneel te neinen maatregelen gaat daardoor verloren , betgeen
niet dan schadelijk kan zijn voor de zoo noodige samenwerking
tusscben de dijksbesturen en de ambtenaren van den Waterstaat.
De Hoofdingenienrs worden uitgenoodigd, de arrondissementsingenieurs aau te schriiven , de inspectie steeds in persoon to
verricbten, terwijl ik U verzoek, hiervan mededeeling te doen
aan de betrokken dijksbesturen inUw gewest, met nitnoodiging
om zicli bij de inspectie steeds door een of meer leden nit bun
midden te doen vertegenwoordigen.

Naar

303
N«. 126.
Jfdediiifi
Waterstaat,

2G Jaiinnri 1897.

1“ Oiideraldeeling.
lierichl op scJirijven ran
12 Nov. jl., n'\ A01‘dm

12

««. 141,

helrv/l'viKle: inspeclie.
van noodmalcrialm.

Naav aaiileidiiig van Uwe in margine aangehaalde rapporten,
lieb ik aau de Conunissarissen der Koniugin' in Noordbrabant,
Gelder]aiul, Ziiidbolland , Utreebt en Overijssel, onder dagteekening van heden , den brief gericbt, waarvan kopie hiernevens
gaat.
Onder verwijzing naar dat schrijven, lieb ik de eer U te
verzoeken , de betrokken Hoofdingenienrs, voor zoover zij tot
de tvveede iiispectie behooren , nainens mij , nit te noodigen , de
arrondisseinents-ingenieurs aan te schrijven, voortaan de inapectie der noodniaterialen in persoon te verrichten.
Uvv ambtgenoot in de eerste inspectie wordt iiitgenoodigd ,
gelijke aanschrijving tot den Hoofdingenienr in bet tiende district
te idchten.

Aan
den Heer Inspecteur van den TFalerslaal
in de 2c inspeclie.
{In pelijken zin aan den Inspecleur in
de Ic Inspeclie gericliL)
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N«. 134.
Afdeeling
WaTERSTA AT,

1 Maart 1897.

1' Onderafdeeling.
Belre/j'ende:
Rijiistvalerstaatsdiensl.

Naar aanleidiug van de door den Hoofdingenieur in het 3e
district in zijn rapport over de toestand en de behoeften van
dat district gemaakte opmerking dat sedert de tot standkoming
der wet van 13 Juli 1895 {Staalsblad n . 113) door bein geen
keunis werd gedragen van de verleende vergnnningen tot vervening, werd door mij tot de Commissarissen der Koningin in
de verscbillende provincien bet rondscbrijven gericht waarvaii
afschrift hiernevens gaat.
Van al deze hoofdambtenaren mocht ik de mededeeling ontvangen dat in bet vervolg overeenkomstig de aanschrijving zal
geliandeld worden.
ik beb de eer U te verzoeken de Hoofdingenieurs in de verscliillende districten hiermede in kennis te stellen.
Mochten de Hoofdingenieurs thans mededeeling wenscben te
ontvangen van de sedert de tot standkoming der bovengenoemde
wet verleende vergnnningen enz., dan zouden zij zich met bet
verzoek daartoe rechtstreeks tot den Commissaris der Koningin
in bun gewest kunnen wenden.

Jan
den Heer Boofdinspeclenr en beide
Inspecteurs van den Waterslaat.

In
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N". 117.
AfdeeHncj
Wateestaat ,

3 Februari 1897.

le Ocderafdeeliug.
Betrejfende:
Rijkswaterstaatsdiensl.

In 1882 en volgende jaren werd door mijn toenmaligeu Ambtsvoorganger met de Commissarissen des Konings in de verscliillende provincien eene correspondentie gevoerd betreffende de
maatregelen die zouden zijn te nemen om den Rpkswaterstaat,
ook na de toen plaats gehad hebbende scbeiding van den Rijksen Provincialen waterstaatsdienst behoorlijk op de boogte te
Louden van al wat op waterstaatsgebied in de provincien
belangrijks voorvalt, en zoodoende de uitoefening van bet aan
de Regeering opgedragen oppertoezicbt mogelijk te maken.
In zijn brief van 6 Juni 1882, n°. 12, gaf mijn ambtsvoorganger eenige onderwerpen aan, waaromtrent geregeld mededeeling aan den Rijkswaterstaat zou zijn te verstrekken.
De tot standkoming der wet van 13 Juli 1895 {Staatsblad
n°. 113), boudende bepalingen omtrent verveningen, maaktbet
noodig de bedoelde mededeeling ook tot dit onderwerp uit te
strekken. Ingevolge die wet is tocb bet geven van vergunuingen
tot vervening, alsmede bet wijzigen en intrekken van verleeude
vergunningen aan Gedeputeerde Staten overgelaten, waardoor
de Rijkswaterstaat niet meer in de gelegenheid is om kennis te
verkrijgen van betgeen op dit gebied van den waterstaat voorvalt.
Tocb is die kennis noodig ter verzekering van bet oppertoezicbt
der Regeering, in bet bijzonder ook met bet oog opbetlaatste
lid van artikel 5 van genoemde wet, aangezien de Hoofdingenieur
van den Rijkswaterstaat in de gelegenheid dient te zijn tijdig
aan U een voorstel te doen, indien, naar zijne meening, op
bet stuk van vervening eene beschikking mocbt worden genomen in strijd met bet algemeen belang.
Ik zal daarom gaarne zien dat aan den Hoofdingenieur van
Aan
Jeeren Commissarissen der Koningin
in de verschillende provuicint
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den Rijkswaterstaat in Uw gewest door U geregeld mededeeling
wordt gedaan van de krachtens de wet van 13 Juli 1895 {Slaatsblnd
n". 113) door Gedeputeerde Staten genomen beschikkingen waarbij
algemeene belangen betrokken kunnen zijn, en wel zoo tijdig,
dat die hoofdambtenaar in de gelegenheid zij U, zoo noodig ,
een voorstel in verband met bet laatste lid van artikel 5 dier
wet te doen toekomen.
Voorts zal, evenals, naar ik vertrouw, tot dusver mededeeling
is gesehied van de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde
keuren of politieverordeningen der waterschappen, aan den
Hoofdingenieur ook mededeeling dienen te worden gedaan van
de eventueel door de besturen van veenscbappen of veenpolders
vast te stellen verordeningen.
Het zal mij aangenaam zijn van U te vernemen dat in dezen
zin zal worden gehandeld.
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N". 169.

820

.

Afdeelinrj
WaTEEST AAT ,

20 April 1897.

3' Onderafdeeling.
Betreffende :
onderhoudsbesteJiken.

Tn de laatste jaren zijn in de onderhoudsbestekken der meeste
districten hoeveelbeden bouwstoffen opgenomen , ten einde, met
afwijking der bepalingen van de A. V. dienaangaande , deleveringen en werkzaambeden noodig voor bet verricbten der onderboudswerken daarop te kunnen verrekenen.
Aangezien ecbter bij art. 56 der A. V- van December 1895
bet beginsel is gebandbaafd, dat beboudens de daar bepaalde
verrekening, de aannemer zonder bijbetaling de onderboudswerkzaamheden en leveringen beeft te doen, komt bet mij niet
wenscbelijk voor, dat daarvan worde afgeweken, tenzij de aard
van bet werk of bijzondere omstandigheden dit bij uitzondering
wenscbelijk mocbten maken.
Ik verzoek U biermede bij volgende onderboudsbestekken
rekening te bouden.
Tevens beb ik de eer U, voor zooveel noodig, te herinneren
aan de aanscbrijving van mijn toenmaligen ambtsvoorganger
van 14 December 1878, n°. 17, betreffende bet tijdstip van inzending van bestekken.

Aan
Heeren Inspecteurs van den
Waterstaat.

ERRATA.

Circulaire n". 22, staat: 19 Maart 151; lees: 19 Maart 1851.
yi

n

24, staat: 12 April 1851; lees: 22 April 1851.

De circulaire op bladz. 294 moet als volgnummer hebben 215a.

