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-vervolg van blad 1883r 

a. de Molenwijk (met uitzondering van het gedeelte tusschen de sluis en de Drentsche hoofdvaart en 

van die sluis zelve, die in beheer en onderhoud zijn van het rijk) en de brug over den mond der 

Molenwijk bij de Veenhoop. 

b. de waterleiding uit het Oranjekanaal naar de Suermondswijk en het stoompompwerktuig bij de 

sluis in de Molenwijk, dienende beide om een voldoenden waterstand te verzekeren op het boven de 

sluis gelegen gedeelte der Molenwijk en de daarmede in gemeenschap staande wijken; 

c.  zoodanige werken, als in het vervolg door het waterschap zullen worden aangelegd, of die van de 

onder 2 bedoelde ten gevolge afkoop ten laste van het waterschap komen. 

2. Werken, waarvan aanleg, zoover die nog niet of niet naar behooren heeft plaats gehad, en 

onderhoud moeten geschieden door ingelanden als eigenaars van gronden in het waterschap, en wel: 

a. de met de Molenwijk in gemeenschap staande wijken: 

b. de werken in en over de Molenwijk en de daarmede in gemeenschap staande wijken (met 

uitzondering van de sluis in de Molenwijk en de brug over de mond der Molenwijk), benevens de, tot 

behoud van een voldoenden waterstand op de Molenwijk en verdere wijken, daarlangs gevorderde 

stuwkaden; 

c. de waterleidingen, wegen, voetpaden en verdere werken, die volgens bestaande verplichtingen in 

het waterschap gevorderd worden; 

d. werken, die, behalve de reeds genoemde, ten behoeve van de afwatering of overigens in het belang 

der onder het waterschap gelegen gronden vereischt worden. 

Art. 7. De stuwkaden in het vorig artikel onder 2b bedoeld  moeten minstens de volgende afmetingen 

hebben: eene kruinsbreedte van 3 meter, eene kruinshoogte van 0.30 meter boven peil en hellingen 

van 2 op 1. 

Art. 8. Door het waterschap worden geene werken, als onder 1c, eerste gedeelte, van art. 6 bedoeld, 

aangelegd, dan ten gevolge van een besluit van stembevoegden, hetwelk aan de goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten is onderworpen. 

Afkoop van den last zoo van aanleg als onderhoud de in art. 6 onder 2 bedoelde werken kan 

geschieden krachtens besluit van de vergadering van stembevoegden, hetwelk aan de goedkeuring 

van Gedeputeerde Staten is onderworpen. Na de storting der afkoopspenningen is het werk ten laste 

van het waterschap. 

Art. Door de ingelanden mogen geene werken als onder  2d van art. 6 bedoeld worden aangelegd dan 

met goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Art. 10. Worden de gronden, aan wier eigenaren eenige verplichting ten aanzien van de werken is of 

wordt opgelegd, in beklemming, erfpacht of vruchtgebruik bezeten, dan moeten de beklemde meiers, 

erfpachters of vruchtgebruikers in de plaats der eigenaren de opgelegde verplichtingen vervullen. 

Art. 11. Aan de schouw zijn onderworpen de werken onder 2 van art. 6 bedoeld. 

Art. 12. De schouw, zoo volgens dit en het algemeen reglement als volgens de reglementen op de 

waterleiding en op de wegen en voetpaden te voeren, wordt uitgeoefend door een of meer 

commissiën van twee leden, door het bestuur uit zijn midden te benoemen. 

Art. 13. Met afwijking in zooverre van het bepaalde in art. 41 van het algemeen reglement zal de 

gewone schouw der wijken, zooveel betreft het al of niet gezuiverd zijn van biezen, waterplanten, 

ingroeiend hout en dergelijke, alleen plaats hebben bij de schouw in Augustus. 

Art. 14. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd elke wijk of waterleiding, waaruit, ten gevolge van 

gebrekkigen of min voldoenden toestand van wallen, stuwkaden, dammen, pompen, grondduikers of 

andere werken binnen het waterschap, ter hunner beoordeeling, waterverlies plaats heeft, ten koste 

van het waterschap te doen afdammen en afgedamd houden, tot dat het gebrek zal zijn hersteld. 

Art. 15. De algemeene kosten zullen gevonden worden door een omslag over de tot het waterschap 

behoorende gronden naar hunne op den waterschapslegger vermelde grootte en naar de in art. 16 

gestelde klassen, benevens door een omslag over de in het dienstjaar van die gronden vervaardigde 

turf. 

Bijzondere omslagen geschieden over de gronden met den aanleg of het onderhoud belast, naar 

hunne op den waterschapslegger vermelde grootte. 

Art. 16. Voor den omslag over de gronden tot het vinden der algemeene kosten worden die gronden 

in twee klassen verdeeld, de eerste klasse bevat de groen-, bouw- en boschgronden boven de 

Molenwijksluis, behalve die aan de noordwestelijke grens gelegen zijn tot aan de middenraai – de 

tweede alle gronden niet in de eerste klasse begrepen.  
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