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De omslag geschiedt als volgt.
In de eerste plaats wordt omgeslagen over de gronden van de eerste klasse tot een bedrag van één
gulden en over die van de tweede klasse tot een bedrag van twintig cent per hectare, of, gaat de
opbrengst daarvan het bedrag der kosten te boven, dan tot een lager bedrag in dezelfde
evenredigheid.
Indien door vorenstaanden omslag de kosten niet kunnen bestreden worden, dan wordt
in de tweede plaats omgeslagen over de turf, namelijk:
over de lange turf tot één gulden per 12000 stuks,
over de spon- en baggerturf tot zes cent per 16.4836 centiare (oude roede) en
over de fabrieksmatig verkregen turf tot zes cent per duizend stuks,
of, als de opbrengst daarvan niet ten vollen noodig is, dan tot een lager bedrag in dezelfde
evenredigheid.
Is echter ook dit maximum bereikt en nog niet voldoende tot bestrijding der kosten, dan wordt
in de derde plaats omgeslagen over gronden en turf in dezelfde volgorde en in dezelfde mate en
verhouding als voor omslag in de eerste en de tweede plaats is aangegeven.
Art. 17. Elk jaar, voor dat de vervening aanvangt, wordt door ieder, die van de tot het waterschap
behoorende gronden turf laat vervaardigen, aan het bestuur bij eene schriftelijke en onderteekende
verklaring aangifte gedaan van de perceelen, waarop hij voornemens is dat jaar te vervenen. Die
hiermede in strijd handelt wordt, onverminderd zijne verplichting tot betaling van zijn aanslag in den
omslag over de turf, gestraft met eene geldboete van een tot vijftien gulden.
Art. 18. Onverminderd het bepaalde bij de 2 de alinea van art. 28 van het algemeen reglement is
stembevoegd ieder, die ten minste één hectare grond binnen het waterschap in eigendom bezit.
Dat bezit van een tot en met vier hectaren geeft ééne stem, van vijf tot en met acht hectaren twee
stemmen en zoo vervolgens van ieder acht hectaren ééne stem meer, onverminderd de bepalingen
van de derde en vierde alinea van art. 29 van het algemeen reglement.
Art. 19. De ingelanden, die niet wonen in eene der gemeenten Smilde of Beilen, zijn verplicht
domicilie te kiezen binnen de gemeente Smilde.
Daarenboven zijn al de ingelanden, die te zamen belast zijn met aanleg en onderhoud of alleen met
onderhoud van eenig werk, behoorende tot die onder 2 van art. 6 bedoeld, gehouden een gezamenlijk
domicilie te kiezen binnen de gemeente Smilde.
Van het gekozen domicilie geven de betrokken ingelanden schriftelijk kennis aan het bestuur.
Zoolang geen domicilie naar de vorenstaande bepalingen van dit artikel gekozen en daarvan aan het
bestuur kennis gegeven is, wordt het domicilie geacht te zijn ten gemeentehuize te Smilde.
Aan der ingelanden woonplaats of domicilie geschieden alle aanzeggingen, oproepingen en
beteekeningen en worden de aanslagbiljetten bezorgd.
Art. 20. Alle openbare bekendmakingen geschieden in de gemeenten Smilde en Beilen bij
afkondiging en aanplakking volgens plaatselijk gebruik of door plaatsing in een of meer dag- of
weekbladen, die binnen de provincie Drente worden uitgegeven.
Het ter lezing leggen van stukken geschiedt in de gemeenten Smilde en Beilen op de door het bestuur
aan te wijzen plaatsen, met deze uitzondering, dat een kohier van bijzonderen omslag over gronden,
die uitsluitend in ééne gemeente zijn gelegen, alleen in die gemeente ter lezing behoeft te liggen.
Art. 21. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd de noodige maatregelen te nemen tot het in werking
brengen van dit reglement.
Overgangsbepaling.
Met het in werking treden van dit reglement gaan de werken, baten en wettige lasten van het
veenschap Molenwijk en aanhoorigheden op het waterschap de Molenwijk over.
Assen, 10 Juli 1883.
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