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MINISTERIE VM WATERSTAAT.
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MET BEN WATERSTAAT ,EN BEE AAIBSLIJK 1£ET BE INGEVAI VAN HOOG WATER IN HET AIGE1A3EN
EN VAN HOOG OEPSRWATER OP ONZE

RI-

VIEREN IN HET BI/ZONBER - TE NEMEN .MAATREGEIEN TOT HET VERBSBIGEN BSR WATERKEERINGEN EN
BIJ BSZWIJKEN BAARVAN TOT
HET TEGTNGAAN EN HET
BEPERKTN VAN BE GEVOIGEN EMSR
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INDEEIIUG DER EOTA,

In deze nota zijn onder II eerst "behandeld de wettelijke
■bepalingen, waardoor de verantwoordelijkheid van autoriteiten
en besturen wordt omlijnd.
Vervolgens is onder III een overzicht gegeven van de werking der Buitengewone Riviercorrespondentie onder de thans
geldende bepalingen in Januari 19S0,
Daarna "is onder IV omschreven, hetgeen na de hoogwaterperiode van 1919 - 1920 van wege het Bepartement en de betrokken besturen is verricht, om de noodig gebleken herstellingen
Jty*.

verbeteringen aan de waterkeeringen tot uitvoering te brengen.
Ten slotte is onder V beschouwd op welke wijze de uit¬
voering van § 17 van de Waterstaatswet 1900, zoover betreft
de daarin opgenomen nieuwe regeling voor de Buitengewone
Riviercorrespondentie reeds is voorbereid.

II.
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\s/3TTEIIJKE BEPAMGEN.
A, Inleiding.

Be rampen, welke door de overstroomingen der laatste dagen
in verschillende gedeelten van ons land zijn veroorzaalct, hebben
velen de vraag doen stellen, weIke tooh de autoriteiten zijn,
aan wie de zorg voor onze dijken alsmede voor onze andere waterstaatswerken is toevertrouwd en die dus voor den goeden staat
dier werken aansprakelijk zijn te stellen.
Be vraag is gemakkelijker gedaan dan beantwoord. Immers er
is niet (5dn bestuur of college, dat voor den toestand van alle
werken alleen verantwoordelijk is, er is aan den anderen kant
geen enkel bestuur, dat niet voor eenig waterstaatswerk althans
gedeeltelijke verantwoordelijkheid draagt.
Voor een goed begrip der zaak mogen daartoe eenige beschouwingen betreffende den algemeenen kennis van den waterstaat volgen. Op den voorgrond%esteld, dat, met bet oog op de groote
uitgebreidheid van het onderw’erp, naar volledigheid daarbij niet
kan worden gestreefd.

B. ¥aterschappen.
Be zorg voor den waterstaat berust hier te lande al eeuwenlang in de eerste plaats bij de onmiddellijk belanghebbenden opgenomen in afzonderlijke publiekrechtelijke verbanden, nl. in
waterschappen.
Be kosten o.a, voor waterkeering, dus ook voor het onderhoud van de duinen, welke het zeewater, en van de dijken, welke
voor een deel dit water, voor een ander deel het opperwater der
groote rivieren keeren, worden aldus voor het grootste gedeelte
door genoemde corporation gedragen, Beze slaan die kosten om
over de ingelanden, d.z, in het algemeen de eigenaren van ongebouwde eigendommen. Be gebouw?de eigendommen dragen gemeenlijk
in

in den omslag niet bij; zoo komt het, dat de bewoners der stedelijke gemeenten nagenoeg geheel vri^ blijven van waterschapslasten.
C. BEVOSGDHErM YM WATERSCHAPPEil,
Beter welhaast dan eenig ander lichaam zijn de waterschappen
door den wetgever toegerust met de macht, noodig, om de hun opgedragen taak behoorlijk te vervullen#
Be besttiren der meeste waterschappen hebben de bevoegdheid
keuren of politieverordeningen vast te stellen; bij de uitvoering
van die verordeningen zijn zij gerechtigd tot het op kosten der
overtreders doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorigen
toestand herstellen van hetgeen in strijd met die keuren of poli¬
tieverordeningen is of wordt gemaakt of gesteld, ondemomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen (verge!, wet van 20 Juli 1895,
Staatsblad no,139, de Keurenwet, artikelen 4 en 14),
Bie besturen zijn vender bevoegd:
lo, bij dringend of dreigend gevaar de door hen noodig ge•ordeelde maatre^elcn te nemen, desnoods met afwijking van bepalingen van een algemeenen maatregel van bestuur of andere verordening;
2o, de do«r hen bevolen werken en opruimingen bij weigering
of nalatigheid van de daartoe verplichten voor rekening van dezen
te doen uitvoeren;
3o, voor zoover hun bij het reglement hunner instelling of
een provinciale verordening de handhaving van de daarin vervatte
politiebepalingen is opgedragen, op kosten der overtreders te
doen wegnem.en, beletten, verrichten of in vorigen toestand her¬
stellen, hetgeen in strijd met die politiebepalingen is of wordt
gemaakt of gesteld, ondemomen, nagelaten, beschadigd of wegge¬
nomen;
4o, tot den aanleg, het onderhoud, het herstel of de verbetering

-4tering van dijken en andere waterkeeringen specie te nemen
van kepaalde in de wet nader aangeduide gronden (recht van
aardhaling);
5o. wanneer in geval van 'watersnood oogenblikkelijke inbezitneming volstrekt noodzakelijk geacht wordt, overeenkomstig
de wet op de onteigening ten algemeenen nutte den last daartoe
te geven;
6o. zoo het regleraent der instelling hnn dit opdraagt,
zoowel de inwonenden die daarin niet geland zijn als de ingelanden binnen hnn gebied tijdelijk tot het doen van persoonlijke diensten op te roepen tot bewaking en verdediging van water¬
keeringen bij dreigend gevaar of tot hulp in geval van doorbraak en van

hen ten behoeve van die verdediging verstrekkin-

gen van last- en trekdieren, voer- en vaartuigen en gereedschappen te vorderen;
7o, bij dwangbevel, rcedebrengende het recht van parate
executie, dat is het recht om de goederen des schuldenaars zonder vonnis aan te tasten, in te vorderen de omslagen en andere
belastingen, door hen te heffen, alsmede nader in de wet omschreven kosten,
Voor de omslagen en andere lasten door de waterschappen
geheven, alsmede voor in de wet genoemde kosten is aan die instellingen vender nog voorrecht toegekend (verged, wet van 9
Mei 1902 (Staatsblad Ko.54) artikelen 1, 3 en 25),
D. TOEZICHT OP DM WATERSTAAT,
Het springt bij de kennisneming, in het bijzonder van de
rechten, welke onder lo, 4o, 5o en 6o zijn omschreven, in het
oog welk een belangrijke rol aan de waterschappen ten opzichte
van de waterkeeringen en vender in het algemeen bij gevallen
van dringend of dreigend gevaar is toebedeeld, Dit feit zal als
vanzelf de vraag doen rijzen, op welke wijze op de waterschap¬
pen

-5pen bij de uitoefening van him uitgebreide macht toezicht wordt
gehouden, hoe, waar noodig, wordt gezorgd, dat die instellingen
in de uitvoering van haar taak niet nalatig zijn, en ook dat
zij bij haar maatregelen binnen de perken blijven.
De G-rondwet geeft hierop al een antwoord, Uit die wet
volgt, dat de waterschappen in het algemeen scheppingen der Provinciale Staten zijn, of althans - dit geldt bepaaldelijk voor
die instellingen, welke reeds vddr de totstandkoming onzer
Staatseenheid bestonden - dat zij in him voortbestaan van den
wil der Staten afhankelijk zijn, Zouden de waterschappen nu
blijk geven van een volstrekt

verkeerde opvatting van him taak,

zij zouden eenvoudig worden opgeheven. Volgens dezelfde wet
hebben de Staten overigens toezicht op de waterschappen,terwijl
het oppertoezicht waarover hieronder nader, aan de Kroon toekomt. Dat toezicht wordt bepaaldelijk door de Colleges van Gedeputeerde Staten uitgeoefend . Haar de bovenaangehaalde wet van
20 Juli 1895 (Staatsblad Ko,139) artikel 7 vlg,.behoeven de
keuren van waterschappen de goedkeuring van bedoelde Colleges;
naar de wet van 10 November 1900 (Staatsblad no.176), de algemeenen waterstaatswet artikel 22, kunnen verder de niet aan de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen verordeningen
en besluiten van het bestuur van een waterschap in de daar nader
omschreven gevallen door hen worden vemietigd.
Het toezicht openbaart zichXrerder ook in het voorschrift
van laatstgenoemde wet, vervat in artikel 33, dat nieuwe werken
tot keering van zeewater of van opperwater der groote rivieren,
daaronder begrepen strand- en oeververdediging, benevens veranderingen aan zoodanige bestaande werken in richting, vorm, afmetingen of wijze van samenstelling, niet worden uitgevoerd, dan
nadat het ontwerp met toelichting is goedgekeurd door Gedepu¬
teerde Staten,
Waar deze nieuwe werken, zooals uit het bovenstaande volgt,
in
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in het 'bijzonder door waterschappen worden uitgevoerd, heeft
deze Pepaling vooral voor die corporatien beteekenis,
Worden nu die werken uitgevoerd zonder of in strijd met
goedgekeurde ontwerpen, dan kunnen G-edeputeerde Staten aan het
voorechrift van het aangehaalde artikel kracht bijzetten, door
staking dier uitvoering te bevelen, terwijl een gelijke maatregel door hen kan worden genomen ten aanzien van werken, die verricht worden in strijd met het algemeen of provinciaal helang of
met het belang van een ander waterechap dan dat, hetwelk de
werken onderneemt,
G-edeputeerde Staten kunnen vender aan het bestuur van een
waterschap, dat een waterstaatswerk in heheer heeft, bevelen
daaraan noodzakeiijke werken, welke door de daartoe verplichten
niet geschiedt, uit te voeren,
Zi^ zijn vender bevoegd, waar zij kraohtens de wet een be¬
vel hebben gegeven, bij weigering of verzuim het bevolene te
doen bewerkstelligen op kosten van hen, aan wie de uitvoering
is bevolen, een bevoegdheid, waarvan in gevallen van dringend
of dreigend gevaar onverwijld gebruik kan worden gemaakt, dus
reeds dan, als tegen het bevel nog beroep of verzet openstaat,
of wel op een ingesteld beroep of een gedaan verzet nog niet
is beslist.
E.

OPPSRTOEZIGHT OP DBR WATERSTaAT.

Thans nog een enkel woord over het oppertoezioht der Kroon,
hetwelk boven reeds even werd genoemd, De Grondwet geeft aan
den Koning het oppertoezioht over alles wat den Waterstaat betreft. Ter uitoefening van die taak nu zijn aan de Kroon verschillende bevoegdheden toegekend, Uit de Grondwet zelf vloeit
voort, dat de Kroon zal beslissen omtrent de al of niet goedkeuring van de Statenbesluiten in zake de inrichting en reglementeering, de opriohting en de opheffing van waterschappen; in de
provinciale wet wordt dit na,der bepaald. Door de vorenvermelde
wet

wet van 10 November 1900 (Staatsblad no,176) wordt vender aan
de Kroon ten aanzien van de voorzitters en de leden van de dagelijksche besturen der waterschappen, belast met de verdediging
tegen zeewater of opperwater der groote rivieren, het recht van
benoeming, schorsing en ontslag verleend (artikel 15), terwijl
haar bij diezelfde wet de beslissing in beroep is opgedragen van
de beschikkingen of beslissingen, door Gedeputeerde Staten krachtens algemeene of bijzondere reglementen voor v>;aterschappen genomen, alsook van de besluiten van Gedeputeerde Staten tot vernietiging van een verordening of een besluit van een waterschapsbestuur en van die tot afwijzing van een verzoek om zoodanige
vernietiging (artikelen 19, 23 en 24),
Bij de boven mede aangehaalde wet van 20 Juli 1895 {Staats¬
blad no,139), is aan de Kroon de beslissing in beroep gegeven
van besluiten van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring eener keur
en van die tot onthouding dier goedkeuring, en vender nog het
recht van vemiietiging van bepalingen eener keur door Gedeputeer¬
de. Staten of Haarzelve goedgekeurd, die later blijken met het
algemeen belang te stridden (artikelen 9 en 19)=
Be wet van 10 November 1900 geeft aan de Kroon ook nog beaoeiing met de zee- en rivierwaterkeerende werken, genoemd in ar¬
tikel 33, Van de beschikking van Gedeputeerde Staten, op grond
van dat artikel gegeven, staat volgens artikel 35 beroep op de
Kroon open, terwijl naar artikel 39 van een bevel tot staking
der uitvoering van bedoelde werken, door Gedeputeerde Staten volgens artikel 36, eerste lid, gegeven, hoogere voorziening biJ de
Kroon kan worden gevraagd en deze verder bevoegd is, geheel onafhankelijk van de instelling van beroep, een bevel van Gedepu¬
teerde Staten tot staking der uitvoering van werken te alien
tijde op te heffen (artikel 36, laatste lid).
Aan de Kroon komt voorts volgens artikel 39 de beslissing
toe op het beroep van bevelen, door het college van Gedeputeerde
Staten gegeven op grond van artikel 37, tot staking der uitvoe¬
ring

^

-bring van waterstaatswerken, die verricht wordt in strijd met
het algemeen of provineiaal "belang of met het belang van een
ander waterschap dan dat, hetwelk de werken onderneemt, alsmede
ook de beslissing op het heroep van hevelen, door genoemd colle¬
ge gegeven krachtens artikel 38, tot de nitvoering van noodzaielijke waterstaatswerken,
Wordt door de verschillende hier aangehaalde wetsbepalingen
verzekerd, dat in helangrijke waterstaatszaken de Kroon de eindbeslissing heeft, het is van beteekenis er op te wijzer^ dat het
niet uitsluitend van belainghebbendei^., aan wie het recht van beroep is gegeven, afhangt of de Kroon in de gelegenheid zal worden gesteld zoodanige beslissing te geven, Immers in vrijwel
alle gevallen, dat aan die belanghebbenden het beroepsrecht is
verleend, is dit ook toegekend aan den Commissaris der Koningin
in de provincie. In het geval nu, dat de eersten zich door het
besluit van Gedeputeerde Staten niet in h\m belangen bedreigd
achten en derhalve geen aanleiding vinden voorziening daarvan
te vragen, en de Commissaris der Koningin daartoe niet reeds uit
zichzelf ov'^rgaat, kan hem de opdracht daartoe door of vanwege
de Kroon worden verstrekt,
Eindelijk geeft de wet van 10 November 1900 aan de Kroon
nog een zeer ingrijpende bevoegdheid en wel om, den Raad van
State gehoord, een voorziening te treffen ten aanzien van belan¬
gen van waterstaat, twee of meer provincien gemeenschappelijk
aangaande, over wier regeling de Staten dier provincien zich
niet met elkander verstaan, hetzij dit betreft de noodzakelijkheid der regeling, hetzij de regeling zelf (artikel 4).
K. VERANTWOORhSHJ'KHSII),
Indien na de vorenstaande mededeelingen op de in den aanhef aangeduide vraag het antwoord gegeven meet v/orden, dan zal
het dit zijn, dat voor den toestand van onze dijken en in het
algemeen van onze waterstaatsw^erken drie corporatien verantwoordelijk

delijk zijn, t.w, het waterschap, de provincie en het Rijk,
Het waters chap in de eerste plaats. Komt die installing liaar
verplichtingen op dat stuk niet na, dan zal de provincie dat niet
werkeloos behoeven aan te zien. Iramers zij beschikt ruimschoots
over de middelen om het waterschap tot zijn plioht te brengen.
V/endt zij die middelen niet tot dat doel aan, dan is zij zelf in
verzuim, Uu komt het voor, dat de taak, die een waterschap heeft
te vervullen, langzamerhand te zwaar wordt voor die corporatie,
Het ligt dan op den weg van de provincie ter zake een nadere regeling te treffen, b,v. door wijziging te brengen in den omslagplicht der in dat waterschap liggende gronden of v;el door het oprichten van een grooter waterschap, Zij is daartoe bevoegd,
De wetgever heeft ook bepaaldelijk gewild, dat de provincie
in dit laatste geval niet stil zonde zitten. Volgens artikel 59
van de meergenoemde wet van 10 Uovember

1900 moet namelijk, inge-

val de kosten voor een werk, dat Gedeputeerde Staten voor rekening
van een waterschap hebben doen uitvoeren, na toepassing van de
artikelen 48-57 niet geheel verhaald r

zijn Icunnen wcrden,

het te kort gedragen worden door de provincie, Er ligt aan die bepaling kennelijk de onderstelling ten grondslag, dat de Provinciale Staten in het gestelde geval in gebreke zijn gebleven bijtijds een regeling te maken als hiervoor bedoeld.
Is zoowel het Avaterschap

als de provincie in verzuim, dan

zal het Rijk hebben in te grijpen, Voor wat

betreft de middelen

die het daartoe ten dienste staan, zal naar het bovenstaande mogen
worden verwezen,
G. BEVOEGPHEPEH VOLGENS § 17 PER

■ v®nESLAAfS'W3^ T91TDE

1. Algeme en.
Gelijk uit het vorenstaande in het algemeen reeds blijkt,
bezitten de openbare besturen verschillende bevoegdheden die
haar in staat stellen ook aan buitengewone omstandigheden, als
b ,v.
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b.v. die, welke het gevolg zijn van overstroomingen, het hoofd
te bieden. Immers zijn de waterschapsbesturen, het werd boven
reeds opgemerkt, gerechtigd bij dringend

of dreigend gevaar

de door hen noodig geoordeelde maatregel te nemen, desnodds met
afvd jking van bepalingen van een algemeenen maatregel van bestuur of andere verordening, en hebben zij het recht de door
hen Tievolen werken en opruimingen bij weigering of naibbigheid
van de daartoe verplichten voor rekening van dezen te doen uitvoeren d,i, het reoht van politiedwang, hit laatste recht hebben ook G-edeputeerde Staten en gemeentebesturen, terwijl vender
deze beide besturen zooals overigens ook de waters chapsbesturen
het recht hebben bij dwangbevel de kosten, die zij bij de toe¬
passing van de hen toegekende middelen van executie hebben geiiaakt, in te vorderen. Gedepnteerde Staten knnnen vender werken,
welke door hen zijn bevolen in het geval dat onverwijlde nitvoering daarvan door hen noodig wordt geoordeeld, onmiddelijk
doen uitvoeren, zelfs dan als de termijn van beroep of verzet
nog loopende is, of ook omtrent dit beroep of verzet nog niet
is beslist, en in dezelfde omstandigheden kan de Kroon aan Gedeputeerde Staten opdracht geven tot zoodani^’e onmiddellijke uitvoering der door hen bevolen werken over te gaan,
Sr zij hier voor zooveel noodig aangeteekend, dat de beps,lingen van § 17 van de Waterstaatswet 1900, die bij de wet van
15 October 1921 (Staatsblad Wo.1125) zijn ingevoegd, nog niet in
werking zijn getreden en dat in verband daarmede ook het Kon.
Besluit van 21 Augustus 1835, no.23 houdende vaststelling van een
reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog opperwater
op de rivieren nog geldende is.
Bij evengenoemde bepalingen is een bijzondere voorziening
getroffen omtrent het voorkomien en beperken van overstroomingen
en hoewel die regeling, als gezegd, nog niet in werking is,
schijnt het aangewezen haren inhoud, voor zoover die in verband
met

-li¬

me t het vorenstaande van belang is, met een erOcel woord aan
te geven,
2. Bevelen in geval van gevaar eener waterkeering.
In de eerste plaats worden.daarbij aan het hooger gezag
buitengewone bevoegdheden toegekend voor het geval van dringend of drfeigend gevaar van bezwijhen of overloopen eener
waterkeering, Immers de besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders,

gemeenten en provincien zijn in dat geval

ten aanzien eener waterkeering,

waarover zij het beheer heb-

ben, verplicht de bevelen op te volgen,

die ter verdediging

van die waterkeering schriftelijk werden gegeven door personen,

die in de wet zijn genoemd,

d.z, een of meer leden van

het -(jollege van Gedeputeerde Staten of van een ambtenaar van
de provincie,

waarin de betrokken waterkeering is gelegen,dan

wel een ambtenaar van den Rijkswaterstaat» Het geldt hier be¬
voegdheden,

die, werden zij bij deze regeling niet verleend,

voor de bedoelde personen niet zouden bestaan, De maatregelen
die mogen worden bevolen zijn intusschen geen andere dan die,
waartoe het bestuur, waartegen het bevel is gericht,

onder de

bestaande omstandigheden uit eigen beweging zouden mogen overgaan en die dus voor dat bestuur het uitvloeisel zijn van zijn
gewone bevoegdheid, Daarin wordt door deze regeling geen wijziging gebracht, Het bestuur, waarvan daareven sprake was, .
blijft tot het nemen van de noodige maatregelen het allereerst
aangewezen en de instelling, w'aartoe dat bestuur behoort,

is

dus ook verantwoordelijk voor de kosten die aan die maatrege¬
len zijn verbonden.
Van het bevel anders dan in het algemeen van

een bevel,

dat ingevolge § 12 der wet wordt gegeven, kan geen hoogere
voorziening worden gevraagd, Wordt daaraan geen uitvoering ge¬
geven dan mogen zij die het hebben uitgevaardigd al datgene
do en
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-

doen verrichten, dat voor de ten uitvoer legging daarvan
wordt vereischt. le instelling tegen welks 'bestum* het bevel
gericht was, is dan verplicht de kosten, aan de ten uitvoerlegging verbonden te vergoeden aan de instelling of instellingen, voor welker rekening de ten uitvoerlegging he eft plaats
gehad, d,i. in het algemeen een of rr.eer provincies en in een
enkel geval het Rijk,
Eerstbedoelde instelling kan intusschen de verplichting
tot voldoening van de kosten betwisten door bij de Kroon in
verzet te komen en ontheffing der verplichting te vorderen
op grond
a. dat het bevel niet is gegeven bij dringend of dreigend gevaar van bezwijken of overloopen der waterkeering waarop het
betrekking he eft;
b. dat het geheel of voor een aan te geven deel niet wordt gereohtvaardigd door de omstandigheden die bekend waren ter
plaatse; en op het tijdstip, dat het werd uitgevaardigd;
0a dat de kosten onnoodig of te hoog berekend zijn. Zij kan
vender door het

instellen van eene re chigi/'ordering tegen den

schuldeischer betwisten dat het bevel geheel of voor een deel
in overeenstemming met de betrekkelijke voorschriften der wet
is uitgevaardigd, alsnede dat de daaraan gegeven uitvoering,
geheel of ten deele met de voorschriften in overeenstemming is
en op grond daarvan v*rderen"dat zij worden ontheven van de
verplichting tot voldoening der kosten.
De instelling welks

bestuur aan een bevel uitvoering

heeft gegeven kan, voorzooveel daaraan uitvoering is gegeven
bij d« Kroon in verzet komen op gronden als hierboven onder a,
b en c zijn aangegeven. Wordt het verzet geheel of ten deele
gegrond verklaard dan moeten aan de genoemde instelling de kos¬
ten worden vergoed, die verbonden v/aren aan de uitvoering van
het bevel of van die van dat deel van het bevel, waartegen het
verzet gegrond verklaard,is,
Die

Die instelling kan ook 'betwisten dat het bevel, voor zooveel haar bestuur daaraan uitvoering heeft gegeven,

in overeen-

stemming met de betrekkelijke voorschriften der wet is uitgevaardigd en op grond daarvan bij den rechter vorderen,

dat de

kosten zullen worden vergoed die aan de uitvoering van het bevel
waron

verbonden,

3. Bevelen in geval van overstrooming,
Aan het hooger gezag v;orden in de tV'/eede plants buitengewone bevoegdheden toegekend voor het geval van overstrooming. In
dat geval is het bestuur van een waterschap, veenschap of veenpolder,

waarvan gronden zijn overstroomd,

onverminderd zijn ver-

plichting tot voldoening aan bevelen als voor het bovenstaande
geval van dringend of dreigend gevaar van bezwijken of overloopen ven waterkeering zullen zijn gegeven,

verplicht de bevelen

op te volgen tot het nemen van maatregelen om de uitbreiding der
overstrooming te keer te gaan of het gevaar daarvoor te verminderen,

daaronder begrepen die tot het doorsteken eener waterkeering;

met dien verstande echter dat deze bevelen slechts mogen betreffen waterkeeringen of middelen tot waterloozing onder beheer van
dat bestuur,
Ook in dat geval mogen alleen zoodanige maatregelen worden
bevolen als waartoe het bestuirr waartegon het bevel is gerioht
onder de bestaande omstandigheden uit eigen beweging zoude mogen
overgaan, Het verdient opmerking dat voor dit geval het bevel
enkel kan TOrden gericht tot het

bestuur van een waterschap,een

veenschap of een veenpolder, niet dus tegen een provincie of een
gemeente;

voor het overige verschilt deze regeling heel weinig

van die getroffen omtrent het bovenomschreven geval.

4, Eevelgever.
Bij beide regelingen gaan de bevelen in het algemeen uit
van wege de provincie

(een of meer leden van het College van

Gedeputeerde Staten of van een ambtenaar van den provincialen
wa,terstaat) ,

-14waterstaat), Indian echter voor een waterkeering de "buitengewone riviereorrespondentia is ingest eld d.i. indien met het
oog op drijogend of dreigend gevaar, veroorzaakt aan hoog opperwater, ijstiezetting of ijsgang in de rivier en "buitengewoon
toezicht wordt gehouden op de toe stand van de verdere water¬
keering, gaat het bevel strekkende tot verdediging van de wa¬
terkeering (artikel 63) danwel dat noodig in verband met het
bezwijken of overloopen der waterkeering (artikel 101) uit van
een ambtenaar van den Ri jkswater staat.
5, Ingrijpen der Kroon.
Vender kan

e Kroon in het buven eei’stomschreven geval,

het Rijkswaterstaatsbestuar met het toezicht op de verdedi¬
ging van een bepaalde waterkeering en in het geval van ob'erstrooming dat bestuur met betrekking tot een bepaald v;aterschap of een veenschap of een bepaalden veenpolder en voor
een bepaalden tijd met het uitvaardigen van de in de wet nader
omischreven bevelen belasten, indien van het oordeel der Kroon
ten onrechte niet of niet voldoende gebiaiik wordt gemaakt van
de bevoegdheid aan een of miSer leden van het College van G-edeputeerde Staten of aan den am.btenaar van den provinoialen Waterstaat toegekend, alsook indien bijzondere omstandigheden ter
beoordeeling der Kroon, het gewenscht maken,
6, I^akomen van verplichtingen door watersohapsbesturen.
Bedoelt de hier omschreven regeling in het algemeen om de
betrokken besturen aan te zetten tot het gebruiken himner bevoegdheden, zij strekt tevens ter bevordering van de nakoming
der verplichtingen, Immers indien krachtens eene wet een rege¬
ling krachtens artikel 4 der onderhavige wet een provinciale
verordening of een reglement van een waterschap, veenschap of
veenpolder van het bestuur van een dier instellingen kan worden
gevorderd

gevorderd-, dat het bij geheele of gedeeltelijke overstrooming
van gronden van die instelling of van een andere zoodanige instelling een daarin aangewezen handeling verrichte, is het,
doen zich die oiristandlgheden voor, verplicht de daartoe strekkende bevelen op te volgen, feze bevelen gaan uit van een of
meer leden van G-edeputeerde Staten of een ambtenaar van den
provincialen waterstaat dan wel van een air.btenaar van den
Ri;5i^swaterstaat van de onderscheiding die boven is gemaakt,
6, Buitei^wone Rivieroorrespondentie,
'^en slotte.zij nog aangeteekend dat onverminderd andere
gevallen van dringend of dreigend gevaar van bezwijken of overloppen eener waterkeering voor de toepasaing van § 17 dat ge¬
vaar als bestaand wordt aangen^rkt bij een waterkeering, wanneer de buitengewone rivieroorrespondentie is ingesteld, Dit
voorschrift is vooral daarom van beteekenis wijl het niet-aanwezig zijn van dat dringend of dreigend gevaar ebn der gron¬
den is, waarop het verzet bij de Kroon, waarvan boven sprake
is, wordt toegelaten.
Re voorsohriften strekkende ter uitvoering van deze rega¬
ling zijn nagenoeg gereed; deze regaling zal in verband daarmede spoedig in werking kunnen worden gebracht.

III.

1J7ERKINO DSR BUITENGEWONE RIVISRCORRSSPONR^HSTIS
in 1919/19E0.

A,

Toestana van de rivieren.
Nadai de Rijn op 20 Recembei* 1919 toi even beneden den

middelbaren zomerstand 1901 - 1910 (M.R.) was gedaald, vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tegen bet einde van het jaar steeg
tot 6 M, + M.R.
In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot
1.50 M. + M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen tot den
zeer hoogen stand van 7 M. + M.R. Poor een a.anvankelijk sterken, later flanweren, val liep de stand weder terug, tot 1.50
M. + M.R. op 30 lannari.
Ook op de Maas vertoonden zich twee dicht op elkaar vol¬
gende sterke wassen.
Bij den aanvang van den eersten was, op 19 December 1919,
stond het water te Maastricht (sluis) op ruim x M, + M.R. en
steeg het in 6 dagen tot 4.37 M. + M.R.; in de daaropvolgende
9 dagen bleef de stand steeds hooger dan 4 M. + M.R. en daalde
toen tot ongeveer 2 M. + M.R. op 10 Januari 1920. De tweede
was trad op laatstgenoemden datum, in waarbij het water opliep
tot 4.94 M. + M.R. op 15 Januai'i. Het water daalde daarna dadeli jk en was op 29 Januari tot ongeveer 2 M. + M.R. weggevallen.
Bij den tweeden was op Rijn en Maas werden de hoogst bekende waterstanden bij open rivier overtroffen; te Keulen met
7 c.M. en te Maastricht (Hoofdsluis) met 2 c.M.
De rivieren waren ijsvrij,
B. Buitengewone Riviercorrespondentie.
Tijdens den eersten was zijn de stations der riviercorres¬
pondentie door de ambtenaren van den Ri jkswaterstaat bezet en
is het betrokken telegraafreglement in werking gesteld. Tijdens
den

-17den tv/eeden was is bovendien de buitengewone riviercorrespondentie ingesteld.
Voor den Bpven Rijn en de Llnge werden de orders tot het
voorloopig bezetten der stations op 31 December en 1 Januari gegeven, terwijl Werkendam

op 2 Januari voorloopig bezet werd; de

orders tot het in working brengen van het telegraafreglement der
riviercorrespondentie werden op 31 December en volgenden dag gegegeven, terwijl Hast gegeven werd tot het vertrekken der detachementen voor het doen van seinschoten op 2 Januari.
Op 7 Januari werd de voorloopige stationsbezetting opgeheven behalve voor V^amel en Tiel waar dit achtereenvoigens op 0 en
9 Januari geschiedde,
Wegens den tweeden was van het water werden de orders tot
het voorloopig bezetten der stations herhaald op 13 en 14 Januari
voor Oelderland en Overijssel, op 15 Januari voor Zuid-Hoiland en
Utrecht, terwijl het station Werkendam op 16 Januari voorloopig
bezet werd, en last gegeven werd tot het vertrekken der detachementen voor seinschoten op 15 Januari,
De buitengewone riviercorrespondentie werd voor de di^iken
langs den Boven-Rijn en zijne takken in Gelderland en voor die
in Overijssel op 15,Januari, voor Zuid-Holland en Utrecht op 16
Januari en voor den Zuider Merwededijk op 17 Januari geopend en
in stand gehouden tot 24 Januari, toen ook de stationsbezetting,
behalve voor de stations langs den IJssel beneden Zutphen, waar
de opheffing den volgenden dag plaats had, eindigde.
Voor de Maas werd op 25 December de voorloopige stations¬
bezetting ingesteld voor Grave, Ravenstein en * s-Hertogenbosch,
op 26 December werd Oyen bezet, den E7sten December Heerasselt
en Maasbommel en den 28sten December Alem»
Op 27 December werd het seinschot te Grave gelost ter aankondiging dat de -l^eersche Maas begon te werken en het telegraafreglemient

-18reglement der riviercorrespo^dentie voor de stations langs de
Maas tusschen Heumen en ’s-Hertogenbosch in werking getracht.
]>e tezetting duiirde tot 9 Jonuari. Op 13 Januari werden
de stations opnienw bezet, op 14 Januari het seinschot te Grave
gelost en de buitengewone riviercorrespondentie tusschen
Heumen en 's-Hertogenbosoh ingesteld, welke op 24 Januari werd
opgeheven, Te Grave, Ravenstein, Oyen, Alem en

s-Hertogen-

'

bosch bleef de stationsbesetting nog drie dagen gehandhaafd,
terwijl de naar Cuyk in verband met den daar gevallen doorbraak gezonden Rioksarr.btenaar nog voorloopig daar bleef.
De werking van de Buitengewone Riviercorrespondentie heeft
geene aanleiding gegeven tot liet maken van opmerkingen van bijzonderen aard. Over het algemeen werd - waar noodig - adviseerend door de Rijksambtenaren opgetreden.

IV.

-19IV. VERRICHTINGM KA HET KOOGS WATER YAH 1919-1920.
A, Algemeen.
Re in Recemler 1919 en Innnari 1920 voorgekomen hooge waterstanden op onze rivieren gaven den Minister van V/atersteat
aanleiding het sohrijven van 7 Eebruai’i 1920, No.244, Afdeeling
Waterstaat T aan G^deputeerde Staten van Overijssel, Gelderland,
Utreoht. Zuid-Holland, Noord-Eratant en limEurg, waarvan de inhoud luidde als volgt:
’’Hoewel de in de rraand Januari voorgekomen hooge water’’standen op de rivieren geacht mogen worden tot de uitzonderin’’gen te hehooren, is uiteraard de mogelijkheid nochtans niet
"uitgesloten, dat zoodanige standen zich znllen herhalen.
*’Voor zooveel noodig, zullen tegen de gevolgen daarvan
"Uwerzijds wel reeds maatregelen worden overwogen. Ook voor het
’’overige zullen, door de langdurigheid, waardoor zich de hoogwa"terperiode heeft gekenmerkt en de in het algemeen natte weers"gesteidheid waarmede deze gepaard is gegaan, tengevolge van
”\«;elk een en ander de dijken in het algemeen aan zeer zware
"eischen hehben moeten beantwoorden, gebreken in die dijken op
’’sprekender wijze aan den dag zijn gekomen.
”Het zal mi^ aangenaam zijn van Uw College de beschouwingen
”te vememen, waartoe, hetgeen met betrekking tot de hooge wa•"terstanden moest worden verricht, aanleiding heeft gegeven,als”mede te v/orden ingelicht ten aanzien van hetgeen alsnog behoort
”te worden gedaan, opdat, bij herhaling van de hooge rivierstan”den, aan de werking daarvan met voor zooveel noodig grootere
’’zekerheid, weerstand zou loinnen worden geboden."
Aahtereenvolgens zal voor elk der genoemde provincife'n wor¬
den aangegeven,welke in hoofdzaak de inhoud was der op vermeld
schrijven ontvangen rapporten, waarbij de van die zijde, in verband met het voorgekomen hoog water, genomen maatregelen eveneens ter ^rake zullen worden gebracht.
B.

B, Provincie Overijssel
Terwijl het onderzoek in deze provincie gaande was, werden
over deze aangelegenheid van het Eerste Kamerlid de Heer de Vos
van Steenwijk mede vragen ontvangen, we Ike hij dat onderzoek heant'TOording vonden.
Mede in verband met de door den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in dat gew'est uitgebrachte rapporten, werd
bereids bij schrijven van 24 Eebruari 1920 van Gedeputeerde Sta¬
ten aan het Pagelijksch Bestuur der waterschappen Vollenhove,
Hasselt en Zwartsluis, de hoorder Vechtdijken, Mastenbroek, de
Zwarte waters- en Vechtdijken, de Zuider Vechtdi^ken, Salland,
Zalk en Kampejrveen op het raststellen van de volgende voorzieningen aangedrongen:
a. het over zekere breedte dempen van de onmiddellijk achter de
dijken gelegen kolken;
b. het voor zooveel noodig opruimen van hekken, rikkingen, enz,
op het buitenbeloop aan de buitenzijde der di.lkskruin en van opgaand hout in of aan den voet van het dijkslichaam;
c. het ten strengste optreden tegen mollenvangers, die in de
dijken graven;
d. het verwijderen van grindki*sen van de dijkskruinen;
e. het doen reiken Van het buitenbeloop der IJsseldijken tot ten
minste 0,50 M. boven den onlangs waargenomen hoogsten waterstand
en het onder behoorlijke tonr#ndte brengon van den aansluitenden
dijkskruin.
Op grond van eene door den Provincialen Koofdingenieur gehouden inspectie over den rechter IJsseldijk van het Zalkerveer
tot even voorbij Peventer werd in Juli 1920 door Gedeputeerde
Staten medegedeeld, dat het waterschap Salland zoude moeten zorgen voor het aanbi^ngen van een benri in de Tellenbe rgerkolk alwaar afscheuring eene verzakking aan den voet van het bermentalud
van het dijkslichaam van 0.10 tot 0.15 M. en over ongeveer 20 M,
lengte
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lengte was geconstateerd, terwi ,11 dat waterscha.p tevens op twee
plaatsen

het Zalierveer den di jk zou moeten ophoogen en "bene

den Wijhe over 450 M. en til 01st over 220 M, het besohadigde
huitentalud zou hethen te verheteren en eenige opruiraingen moest
doen verrichten,
Hoewel dat waterschap aanvankelijk niet geneigd scheen, om
de voorziening ti,} de Tellenhergerkolk te treffen, en G-edeputeer
de Staten voornemens waren hij niet voldoende medewerking van
het waterschap artikel 38 van de Waterstaatswet van 1900 toe te
passen, hehoelde ten slotte tot dit laatste niet te worden overgegaan en zijn de vorenvermelde werken uitgevoerd.
l^erie door den Provincialen Hoofdingenieur met het v;aterschap Mastenbroek gehouden inspectie gaf ten slotte aanleiding
aan Gedeputeerde Staten om aan dat waterschap de volgende voorzieningen, welke ook zijn uitgevoerd, in overweging te geven:
a. opruimen van houtgewas op den Zwartewatersdijk iussohen Zwol¬
le en Genemuiden;
b. verhoogen van den Zwartewaterdijks tueschen Hasselt en Gene¬
muiden over 2800 M. tot 3.70 M, + N.A.P,
G, verhoogen van den dijk tusschen Grafhorst en Kampen (500 M.
van af de IJsselbrug] tot 3,70 M. + K.A.P,;
d. verhoogen van den IJsseldijk van af den provincialen weg van
Zwolle naar Kampen tot 1600 M. bovenwaarts tot 3,70 M,+ H.A.P,;
e. verhoogen van den IJsseldijk op enkele punten te Wilsum tot
3.70 M. + H.A.P. ;
f. verhoogen van den IJsseldijk van af Harsenhorst tot ongeveer
600 M. beneden het Zalkerpontveer over ruim 3 K.M, van 3.90 M.+
H. A.P. bij Harsenhorst tot 4,30 M. + N.A.P. bij het Zalkerveer;
g. opruimen van boomen nabij de Kolk bij Uiterwijk en het aanbren
gen van een berm in dien kolk langs het binnendijkstalud (de uit
veering dezer laatste voorziening werd ten slotte uitgesteld tot
het oogenblik, dat in de nabijheid zand doorbaggeren uit den
IJssel zou kunnen worden verkregen);
h

-S2h. opruimen van grindkitsen op den buitendijksberm;
C. Provincle Gelderland.
Verschillende reeds in December 1919 en in Januari en
Februari 1920 bij Gedeputeerde Staten ingekomen rapporten van den
Provincialen Hoofdingenieur gaven bedoeld College aanleiding aan
verschillende polderdistricten dijksverbeteringen in overweging te
geven, welke nagenoeg alle werden uitgevoerd, nadat de daarvoor
door de polderdistricten opgemaakte cieringen waren goedgekeurd.
De eerste mededeeling ter zake, werd van Gedeputeerde Staten ontvangen in November 1920 en betrof^g%:
a. het polderdistriet Over-Betuwe. Afslag van den Waaldijk op enkele punten boven Lent en herstelling van een buitendijks gelegen gat beneden Lent, dat aanleiding had gegeven tot afslag,
Sterke kwel van den Rijndijk boven Angeren.
b, het polderdistriet Neder-Betuwe, Niet onbelangrijke afslag van
den ’Vaaldijk op sommige plaatsen en voorziening daartegen gedeeltelijk met basaltglooiing, gedeeltelijk met beton en gedeeltelijk met bestrating.
c. het polderdistriet Tielerwaard, Voorzieningen tegen kwel en
golfslag van den Waaldijk onder Drumpt, Ophemert en Heesselt.
d, het polderdistriet van den Brummelschenbandijk, Dichten van een
doorbraak bij Reuvensweerd, Aanbrengen van sen sluisdeur in den
duiker in den straatweg bij Groote Rees en het overwegen van
de verhooging van den Pothofsdijk,
e. het polderdistriet Nijenbeker en Wilpsche klei.
Dichten van den doorbraak in de polderkade.
f, het Polderdistriet het Rijk van Nijmegen, Het ongeval aan de
Niftriksche sluis gaf aanleiding, om dergelijke in hoofdwaterkeeringen gelegen belangrijke kunstwerken niet langer uitsluitend aan een dorpspolder in beheer en onderhoud te laten. Sen
door de Komingin goedgekeurd Statenbesluit onderwerpt de eieringen van deze kunstwerken in Gelderland voor den vervolge aan
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
g.

-23g. het polderdistrict de M»,rsch, Lede en Oudewaard, Hempen van
kolk langs dijk; herstellfen van dijksafslag.
h. het poldordistrict Maas en Waal. He Waalhandijk op de meest
blootgestelde gedeelten voorzien van hasaltglooiingen en op
andere sterk afgeslagen gedeelten van hetonglooiingen, omkappen en rooien van hoomen op de dijksglooiing,.Zorgen voor voldoende hoeveelheden rijshout, enz. voor onmiddellijk noodige
hescherming.
i. de polderlistrieten het Ei^k van Nijmegen en Maas en Waal,
He Maashandijken hleken niet overal voldoende te hehhen gekeerd o.a. hij H.M, 81 niet meer dan 29 c.M, en eenige dagen
na den hoogsten rivierstand hij hevigen wind slechts 9 c.M.,
hij H.M. 95 even heneden den dijkskruin, terwi^l op eene
plants wegens papperig worden van den hinnenteen eene steenhestorting moest v/orden aangehracht. Bij H.M, 32 en 34 werd
het dwarsprofiel niet voldoende stevig gevonden.
In Fehruari 1921 werd aan de hand van ter zake van den Rijkswaterstaat ontvangen rapporten in het hijzonder

de aandacht

van Gedeputeerde Staten gevestigd op den onvoldoenden toestand
van de Maasbandijk in het polderdistrict het Rijk van Nijmegen,
welke dijken te laag en te schraal van profiel werden geacht,
terwijl mede daarhij de wenschelijkheid werd betoogd van verhooging van den Pothofsdijk, van-de Baarhroeksche en Angelosche
zomerdijken, van de Hremptsche, Oldenhaafsche, Hoogluurensche
en *^ldburgsche dijk, van den Brummenschen bandijk, van den Voorsterkleidijk en van den Vliegendijk,
Betreffende de hiervoren laatstvermelde dijken werd in
Augustus en November 1924 antwoord va.n meergenoemd College ont¬
vangen, waarop in Januari 1925 instemming werd betuigd met de
voorgestelde voorzieningen aan deze dijken, terwijl daarbij alsnog werd gewezen op eene wenschelijke verhooging van den Lijmerschen bandijk tusschen Westervoort en Giesbeek.
Intusschen
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Intusschen was met betrekking tot de Maasbandijken door het
polderdistrict het Rijk van Nijmegen in Mei 1922 subsidie gevraagd voor verhooging van den rechter Maasbandijk tusschen de
Tempel en Grave met 0.60 M,, in hoofdzaak gegrond op de meening,
dat sinds de sluiting van den bovenmond van de Beersehe Maas(bij
Cuyk) in 1883 de hooge waterstanden op het riviergedeeIte tus¬
schen Mook-Grave verhooging hadden ondergaan, Het verzoek werd
ondersteund door Gedeputeerde Staten in December 1921 en luni
1922, Het ontwerp dezer dijksverhooging bleek bereids te zL jn
goedgekeurd. In October 1922 werd dit verzoek afgewezen, omdat
- hoewel de doelmatigheid der werken gaame erkennende - de Mi¬
nister van oordeel was, dat sinds de sluiting van den bovenmond
van den Beerschen Overlaat thans (na 40 jaren) niet rneer was na
te gaan of die sluiting werkelijk verhooging van rivierwaters1?anden had veroorzaakt, terwijl ook geenszins gebleken was, dat de
voorgenomen gedeeltelijke verhooging van den Beerschen Overlaat
(in December 1922 tot stand gekomen) hoogere standen op deze rivier zou tengevolge hebben.
In Februari 1923 kwamen daarop verschillende verzoeken in
van de betrokken polderdistricten om de door Gedeputeerde Staten
van Gelderland gelaste dijksophooging van den rechter Maasbandijk,
welke thans noodig zouden zijn tengevolge van de gedeeltelijke
ophoo^ing van den Beerschen Overlaat, op Rijkskosten te doen uitvoeren, en in April 1923 werd een verzoek om subsidie tot verhoo¬
ging van den rechter Maasbandijk tusschen Heumen cn Grave ontvangen van Gedeputeerden vorenbedoeld.
Met be trekking tot de Geldersche Maasbandijken w^s inmiddels
ook eene correspondentie gaande met Gedeputeerde Staten in verband met het gestelde op bladzijde 16 onder § 3, le en 2e zinsnede, van het Verslag der Commissie inzake de watervrije ophooging
van den Beerschen Overlaat, Deze zinsneden luiden:
’^Het dwarsprofiel van de dijken bleek, bij het daarnaar inge’’atelde onderzoek, op meerdere punten van bedenkelijke lichte
o •f'Tf.p Hh. i n crp rs

"afmetingen,
”

In het algemeen zijn de ‘beloopen,

soowel aan de "binnenzij-

"de als aan de buitenzijde te steil en is een dwarsprofiel als
’’bijv. in fig» 2 en 8 van bijlage 4 geteekend, met een met steil
""buitentalud opgezet 'bovenstuk, in verscheidene vakken over groote
'’lengte aanwezig, Het thans reeds te steil opgezette bovenstuk
”kan niet zonder meer worden verhoogd; vnijziging van den geheelen
"dijksvorm zal in zoodanige vakken noodig zijn.”
Onder verwijzing naar het hiervoren aangehaalde werd in
Fehruari 1922 (het Verslag was in Januari t,v, aan den ComiBissaris der Koningin toegezonden)

de hevinding hie rover verzocht van

meerverraeld College, alsmede mededeeling, wat zal worden verricht,
om in een minder gewenschten toestand dezer dijken verhetering
te brengen.
In Juni 1924 werd hierop antwoord ontvangen, waaruit bleek,
dat deze quaestie als samenhangend werd beschouwd met de watervrije ophooging van den Beerschen Overlaat, waaromtrent bij afzonderlijk schrijven - eveneens van Februari 1922 - de meening was
gevraagd van de betrokken Provinciale besturen, onder ’.fie ook G-edeputeerde Staten van Gelderland, aan welk College bij herhaling
op spoeclige afdoening dezer aange legenheid is aange drongen,
Met betrekking tot de Itaasbandijken verzochten Gedeputeerde
Staten te willen bevorderen, dat in de verhooging van den rechter
tot
Maasbandi jk tusschen de Tempel en Hederasselt/een hoogt® -. van
0.80 M. boven den hoogsten 7/aterstajid van 1920 eene Rijksbijdrage
zou worden verleend ter grootte van het bedrag, waarmede die kostem de kosten van ophooging tot 0,80 M. boven den hoogsten waterstand van 1880 te boven gaan, Bit verzoek was gegrond blijkens
het overgelegde rapport van den Provineialen Hoofdingenienr,waar¬
mede Gedeputeerden zioh vereenigden, op de overweging, dat na de
sluiting van den bovenmond van den Beerschen Overlaat de hoogste
waterstanden eene verhooging zouden hebben ondergaan. Bovendien
werd betoogd, dat de kade, aangelegd tot gedeeltelijke watervrije
ophooging
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Grave), te hoog zou liggen, waardoor mede hoogere hoogwaterstanden zouden ontstaan,
Een en ander kwam in deze aangelegenheid derhalve neer op
eene herhaling van de reeds vorenbehandelde aanvragen om de Maas■bandijken te verhoogen grootendeels op Rijkskosten, terwijl voor
het vragen van de Rijksmedeworking dezelfde motieven werden ge"bezigd, Aan Gedeputeerden is in Maart 1925 geantwoord,, dat niet
werd teruggekomen op hetgeen in October 1922 reeds ter zake was
medegedeeld.
In April 1925 verzocht meerdedoeld College om in overeenstemming met de opgedane ervaring in November 1924 de peilen van de
kade in den Beerschen Overlaat te herzien, aangezien die kade te
hoog zou liggen, waarop in December 1925 werd bericht, dat de toestand van de rivier in verband met de bi^ Grave in uitvoering
zijnde werken, niet voldoende stabiel was, om een redelijke basis
te vinden voor de herziening van het peil der overlaatskade,doch
dat in het aanstaande voorjaar eene nieuwe opname der hoogteligging zou plaats vinden.
Een vraag van Gedeputeerde Staten van Maart 1925 of de mededeeling van Maart 1925 moest worden beschouwd als afwijzing van
de laatste aanvragen om Ri;)kssteun voor de verhooging van de Maasbandijken is nog onbeantwoord.
D, Provincie Utrecht.
In October 1920 deelden Gedeputeerde Staten dezer provincie
mede, dat de dijken goeden weerstand hadden geboden tegen de hooge
standen van het water en dat slechts op enkele pimten bijzondere
voorzieningen waren noodig geweest.
In het kort komen de na den watervloed aangebrachte voorzie¬
ningen neer op :
a, het herstellen eener verzakking van den lekdijk Bovendams ongeveer 1300 M. boven Vreeswijk over eene lengte van 95 M, m<et
eene
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b.het h-erstellen van houten deuren, schildmuren en aanslagstukken
van de uitwateringssluis der waterschappen Vogelzang en Wilt bij
den Rolofweg in den Lekdijk Benedendams, door en langs welke
sluis bij gesloten deuren veel water naar binnen stroomde,
Provlncie Zuld-Holland.
Eveneens in October 1920 werden van Gedeputeerde Staten van
dit gewest de gevraagde inlichtingen ontvangen.
De hoogte van de dijken van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden langs lek en Merwede, zoomede van de Linge beantwoordden aan
de daarvoor voorgeschreven afmetingen in de dijkstafels, welke
hoogte voldoende is gebleken. Ook de liefdiik heeft de daarvoor
vastgestelde maat.
Aan de betrokken ?i/aterschapsbesturen werd apgedragen kleine
voorgekomen gebreken, welke door den Provincialen "faterstaat waren opgemerkt als afslag, rauwe plaatsen in het dijkstalud, wellen, enz, te voorzien, hetgeen onmiddellijk gesohiedde.
Met Gedaputeerde Staten in Utrecht werd in overleg getreden
betreffen de boven Vreeewi,i3c in den lekdijk voorgekomen verzakking aangezien een doorbraak aldaar ook voor Zuid-Holland de ernstigste gevolgen zouden kunnen hebben,
Gewezen werd op de wenschelijkheid van nauwe samenwerking
tusschen Provincialen en Rijkswaterstaat, hoewel die samenwerking
niet te wenschen had overgelaten,
E, Provincie l[o«rd-Erabant.
le door Gedeputeerde Staten.gencmen maatregelen werden in
November 1920 ter kennis gebraoht, laarbij werd mededeeling gedaan, dat slechts enkele dijken vcorziening noodig hadden, waartoe de dijksbesturen waren aangeschreven, terwijl overigens de
en
noodige verbeteringefT/herstellirigen reeds hadden plaats gehad,
die
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Cuyk met toepasslng van

artikel 33 en volgende der Waterstaatsvet 19C0.
Bi j de beantwo0rding van vorenbe doelde mededeeling van Gedepnteerden werden in Maart 1921 nog een paar cpinerkingen gemaakt
betreffende de verhooging van den langstraatsehen winterdijk en
de hsrstelling van den Hondsdijk, waarop berieht inkmm in Augnat\is 1921, dat aan die cpmerkingen volledig tegemoet lowarn*
Jaarna heeft h.et Verslag Idles betreffende de watervri^e opbiOoging van den -^eersclien Ovemaat aanleiding gegeven, om ook aan
Ge'deputeerde Staten van^ Noord-Bi’afant in Febroiari 1SC2 een soortgelijk schrijven te ricnten over den onvoldoenden toe stand der
Maasdijken als hiervoren reeds ten opzL elite van de jjrovineie Gelderland meer uitiroerig is uiteenge7,et.
Gedeputeerden deden daarop bli^kens in Maart 19 22 ontvangen
mededeeling die dijken onderzoeken en bevonden, dat zite gert*.ge afmetingen hadden of bestonden nit zandmassa^s met te gering
waterkeerend vermogen,

oil

weerstand te kunnen bieden aan de hoog-

ste voorgekomem '^vat er stand en, Bedoeld College liet daarop verbeteringsplannen opirnken en trad in overleg met de dijksbesturen
Over de uitvoerlng ervan.
Hierop werd niets meer gebioord, zoodat in Maart 19 25 nader
ward gevraagd, tot welke gevolgen hat over leg met de di ^ksbe sturen
had geleid, wat de inlichting van Gedeputeerden. tengevolge had van
Juli 1925, dat de uitveering van de noodige verzwaringen van den
Maasdijk zou moeten warden gebracht bij het waterschap de Maaskant
en dat zoodra dat 7®,tersGhap een definitief bestuur zou hebben
daarm.ede in overleg zou worden getreden over de uitvoering der
verbete ringswerken„
G. Brovinoie Limburg,
limbiarg heeft/in het algeraeen geene hooge bedi^kingen, zeedat
nagenoeg alle di.iken bij het hooge water van 1919/1920 zi jn overgeloopen. I'it overloopen heeft over het algem.een slechts eene lo¬
cale
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zelve tegen de everstroomingen door hoog water hebben te maken
en de gevolgen hetben te keei-en. De van Gedeputeerde Staten in
Juli 1920 ontvangen inliehtingen bevatten dan ook geene gegevens betreffende aan dijken uit te voeren verbeteringswerken,
7fel werd een plan opgemaakt tot afslniting van den Heugemschen overlaat doeh de uitvoering ervan is nog niet vender gekomen.

V. UITVOERING VM D3 BUITSNaE/OWE RIVIERCORRESPOWDMTIE VOIOENS
§ 17 PER ’WATERSTAATSWET 1900.
A, VoorbereiAing voor ket in werklng stellen van § 17.
Pe voorbereiding om tot uitvoering van de bepalingen vervat
in § 17 der Waterstaatswet 1900 over te gaan, is in haar laatste
stadium.
Ter uitvoering van genoemde paragraaf zd jn Aoninklijke besluiten noodig ingevolge artikel 7E, lo.sn 2o .respectievelijk
betreffende de aanwijzing van de di^kposten, welke in geval van
buitengewone rivieroorrespondentie door een lid van het beheerde waterschapsbe stuur moeten worden betrokken en van de door
eene provincie, gemeente of waterschap beheerde peilschalen,waarvan mede tot waarneming van waterstanden in vorengenoemd geval
zal worden gebruik gemaakt. Op deze besluiten moesten de betrok¬
ken besturen worden gehoord.
Bovendien zijn Ministerieele besluiten noodig ingevolge ar¬
tikel 71 van meerbedoelde wet respectievelijk betreffende de
aanwijzing der standplaatsen, op welke de ambtenaren van den
Rijkswaterstaat zich zullen bevinden, welke met de zorg voor de
buitengewone riviercorrespondentie zijn belast en betreffende de
aanwijzing van het deel der rivieren en waterkeeringen, waarover
van uit iedere standplaats het onmiddellijk toezicht zal worden
gehouden, terwijl ingevolge artikel 74 van genoemde wet eveneens
bij Ministerieel besluit meet worden vastgesteld, voor welken
datum jaarlijks door de betrokken besturen moet worden kennis
gegeven van de namen dergenen, die de aangewezen dijkposten zul¬
len bezetten.
Teneinde de goede werking van de buitengewone riviercorres¬
pondentie te verzekeren is het noodig, dat de verantwoordelijkheid, taakverdeeling en verrichtxngen daarbij voor het Rijkswaterstaatspersoneel in Instructie’s worden vastgelegd, en wel in
eene Algemeene Instructie, welke in hoofdzaak leidende beginselen aangeeft, en meerendeels algemeen geldende bepalingen bevat
en verschillende Bijzondere Instructie’s, welke de bijzondere be
palingen bevatten geldend voor bepaalde functionarissen.
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De Algemeene Instruatie, "bevat in de eerste plaats een overzicht van alle wet ten en besluiten, waarmede bij de buitengewone
rivierencorr'espondentie behoort te worden rekening gehoioden, en
welke als bijlage van die Instructie daarin zijn opgenomen. Daarbij is als aanvulling een kaart met bijbehoorende staten gevoegd,
waarop in overzichteli^ken vorm zijn aangegeven de standplaatsen
van het toezicht-hebbende Waterstaatspersoneel, de gebieden,welke
voor dat toezicht tot elke standplaats behooren, de dijkposten,
de band! jken met de zicli daarin bevindende kunstwerken, de behe or¬
ders der vers chillende di jksgedeelt en en l-runetwerken, de peilschalen, enz., welke gegevens in de eerste plaats voor het toezichthebbend Rijkswaterstaatspersoneel van belang zijn,
Vervolgens bevat de Algemeene Instructie een hoofdstuk,waarin
■ wordt bebandeld, bij welken rivLertoestand de buitengewone riviercorrespondent ie meet zi jn ingesteld> van v;ie omtrent de installing
en opheffing de voorstellen moeten uitgaan, wie daarop de voordracht aan den Minister doet en aan en door v>/ie van de instelling
en opheffing moet worden kennis gegeven.
Sen volgend onderdeel van genoemde Instructie behandelt de
algemeene taakverdeeling en verantwoordelijkheid van de Rijkswaterstaatsarabtenaren, terwijl verder in een hoofdstuk vervat zijn
bepalingen betreffende - meestal jaarlijks - te nemen voorbereidingsrraatregelen en in een slot Hoofdstuk Voorschriften aangaande
hetgeen nk afloop eener ingestelde buitengewone riviercorrespondentie moet worden verricht,
B, Werking der regeling inzake de Bui tenge wo ne Riviercorrespondentie,
In het kort aangegeven is - voorzoover betreft den Rijkswaterstaatsdienst - de werking van de buitengewone riviercorrespon¬
dentie volgens varenvermelde voorschriften als volgt.
Be instelling en opheffing geschiedt door den Minister van
Waterstaat en wrdt in de Staat scourant openbaar gemaakt en vol¬
gens de te geven voorschriften aan de betrokken ambtsnaren, waterschapsbesturen, enz. bekend gemaakt, waarop de aangegeven stand-
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Met de algemeene leiding is belast de Inspeoteur-G-eneraal
van den Rijkswaterstaat in de 2e Inspectie en cnder dezen met de
leiding de Hoofdingenienrs-rdrecteuren van ’s-Rijkswaterstaat
der betrokken bireotien, elk voor zoover zijne directie betreft,
Onder die Hoofdingenieurs-birecteuren zijn ambtenaren van
’ s-Ri jkswaterstaat, niet beneden den rang van Ingenievir 'werkzaara
als Chef op een Hoofastaticn en belast m.et het onmiddellijk toezioht op de tot dit Hoofdstation behoorende rivieren en waterkeeringen benevens met het algemeen toezieht op de rivieren en
waterkeeringen van de onder hem gestelde onderstations,
be Chef van een onderstation, am.btenaar \’-an ' s-Ri jkswaterstaat, is belast rr.e^? het onmiddellijk toezieht op de rivieren en
waterkeeringen, behoorende tot zijn station.
C,.>. Bevelen vlgsgis artikel 83 en 101 der Waterstaatswet 1900.
be bevelen, bedoeld in de artikelen 83 en 101 van de Wa.terstaatswet 1900 gaan uit van de Chefs der Hoofdstations, evenwrel,
tensij de besehikbare tijd zulks niet toelaat - slechts r^a bekemen maohtiging van den betrokken Hoofdingenieur-birecteur, leider
voor het Hoofdstation,
Het geven van vorenbe ioelde bevelen, onder somniige omistandigheden een plioht van de:

betrokken Rijkswaterstaatsambtenaren,

laadt eene groote verantwoordelijkheid op den Rijkswaterstaatsdienst, Aangezien het raadplegen van de Wet ter zake onder de
zeer bi^izondere omstandigheden, waaronder bedoelde bevelen znllen
moeten worden gegeven, zeer moeiliik zou zi^in, en eenheid in wetsopvatting en -uitlegging bi^ voorkomende gevallen zeer gewenscht
is, werd het noodig gevonden aan de Algeiixeene Instructie tee te
voegen eene toeliohting op de wettelijke tepalingen in zake dier
bevelen, waarbi^ getraoht werd de strekking en de gevolgen daarvan zoo scherp mogeli^lk te cmlijnen en in het licht te stellen.
In die teeliohting zi^n de wettelijke voorwaarden, waaraan het
bevel

"bevel meet voldoen onderzooht aan de hand van de volgende vragen:
1. In wellce gevallen en met welk do el kunnen "bij "buitengewone
rivi ercorrespondentie "bevelen doer "bepaalde
jkswaterstaatsamTjtenaren worden gegeven?
2. Wie geven de "bevelen?
3. Tot wie zijn de bevelen gericht?
4. In welken vorm moeten de bevelen worden gegeven?
5. V/elke mag de inhoud der bevelen zijn?
6. Hoe moet worden gehandeld, indien de bevelen niet worden nagekomen?
Daaraan gaat vooraf eene beschouwing omtrent de beteekenis
volgens de wet van buitengewone riviercorrespondentie„
D, Verzamelen van gegevens.
Teaeinde de gegevens, welke gedurende de buitengewone riviercorrespondentie bij de versohillende dijkposten v/erden verkregen,
in latere rapporten gemakkelijk en overzi chteli^lk te kunnen verwerken, is in de algemeene instimictie opgenomen eene bijlage voor
de wijze, waarop die gegevens behooren te worden aangeteekend,
wat als aanvulling moet worden beschouwd van de reeds bij de artikelen 75 en 78 der Waterstaatsiiet 1900 aan beheerders van bi;i
de buitengewone riviercorrespondentie betrokken Vv'aterstaatswerken
opgelegde verplichtingen.
S, Voorgenoirien regelingen in verband met de ervaring,
oygedaan op 1 Jaguari 1926.
Teneinde de werking van de nieuwe bepalingen zoo goed mogeli^k tot haar recht te doen komen wordt overwogen of het wenschelijk zal zijn om de bezetting der riviercorrespondentie reeds
aanstonds' voor te schrijven en daarmede niet te wachten tot den
gebruikeli jken datum omstreeks November en dan tevens de aanv^ijzing voor de bezetting van elk der Standplaatsen te doen gelden,
danger dan een jaar en daarvocr een termijn van omstreeks vijf
jaar te kiezen,
Te bedoeling daarbij is, fiat ieder de gelegerrheid heeft lang
voor aat de eigenlijke werkzaamlieid bij de algemeene riviercorres-
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pondentie zich voordoet, zich op de hoogte te stellen van den
toe stand van de dijken en hunne 'bi^izonderheden alsmede van de
algerneene situatie in zijn rayon, terwijl hij voorts betrelclcingen aanknoopt en nader onderhoudt met di jlcsbesturen en andere
autoriteiten ter plaatse zocdat hij niet vreemd komt te staan
tegenover personen en toestanden wanneer in tijden van gevaar
hulp en voorli ohting van hem verlangd worden en hij "besliseingen
heeft te nemen 'welke van zeer ingrijpenden aard kunnen zijn,
Wei is waar valt te hedenlcen dat de huitengewone riviercorrespondentie tot de zeldzaamheden behoort en dat zeer lange
periOden van rust kunnen voorkomen, zoodat wel als regel mag gel
den dat zij die thans worden aangewezen voor een bepaald station
reeds lang verplaatst kunnen zijn en voor bezetting van andere
stations aangewezen ten tijde dat zich de buitengewone omstandig
heden kunnen voordoen en mitsdien de aanvankelijk gerraakte studie en de aangeknoopte relaties voor hem weinig nut meer zullen
hebben, terwijl ook anderzijds personen en toestanden ter plaat¬
se ingrijpende mjzigingen kunnen ondergaan maar bedacht mcge
worden dat opvolgers toch in ieder geval een archiefje met betrekking tot de te wachten taak zullen aantreffen dat waardevoi¬
le gegevens uit het verleden zal bevatten, die aanwijzingen kun¬
nen zijn voor hetgeen die opvolgers mede op grond van hunne persoonlijke ervaring te doen staat.
Want het is de bedoeling dat de lang vooruit aangewezen ingenieurs jaarlijks b.v, voor 1 Juni reohtstreeks aan den Minis¬
ter verslag uit zullen brengen omtrent den toestand en de behoef
te van de aan hun toezicht bij ingestelde buitengewone rivieroorrespondentie te onderwerpen dijkvakken. Van zoodanig verslag
gaat afschrift naar de betrokken waterschapsautcriteit en naar
G-edeputeerde Staten,
Zijnerzijds kan de Minister aanleiilng vinden het verslag
ter kennis te brengen van den dienst met inachtneming van de nor
male procedure, Er is dan een dubbele ambtelijke instantie, die
krachtens
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groote ’n/aterlceeringen. De vraag rijst of zoodanige zorg zich ook
tot de zeedijken zal moeten uitbreiden.
Omstreeks 1 November '.wrdt de Inspe cteur-Generaal, die belast zal worden met de leiding der buitengenone riviercorrespondentie, wanneer deze '".oor den Minister is ingest eld,

door dezen

ingeliclit omtrent de punten van belang, welke in de door de onderscheiden ingenienrs met be trekking tot de v/aterkeeringen uitgebrachte verslagen naar voren gebracht zijn, De Inspecteur-Generaal
heeft dan een overzicht van den algemeenen toe stand en van de
zwakke punten daarin en is dus geinfoimeerd, waar vermoedelijk
de grootste aandacht zal m.oeten vrarden geschonken en waar het
meeste beleid zal moeten getoond \TOrden.
Wanneer ook de Maas in Limburg onder de jerking der algemeene riviercorrespondentie moet worden gebracht zullen ook daar
maatregelen moeten worden voorbereid en voorschriften gegeven
vo*r het keeren van hooge waterstanden,

zi j het dat men daarbij

eene organisatie zal moeten treffen, welke valt buiten het daar
niet geliefde instituut van een waterschap.

Behoort bi;i brief van den Minister van Waterstaat
van
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