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Kwestie Rijk-Jergen op Zoom betrefrende
afdamming Kreekrak.

~ergen op Zoom bracht anno 1851 in een uitvoerig adres
klachten en bezwaren naar voren oetreffende de voorgenomen af
dam~in v~n het Kreekrak. (concessie J. Dronkers.)

De !.linister antwoor Ide dliarop dat in ne "l.rtikelen 15 en 16
der concessie voor de belangen van Bergen op Zoom wordt ge
waakt. In deze Ilrtikelen zijn uepalingen opgeno.... en om "het be
sta~nde vaarwater langs de haven van lergen op Zoom zo lang
mogeli jk open te houden".

In 185~ ~erzocht dergen op Zoom-in de concesEie de bepa-
ling op te nemen, dat aan de gemeente duurzaam de vrije en on
oele'lfl\erde vaart wordt verzekerd van (ie haven tot '11'\ de -sluis
bi j Wemeldinge. Er wordt (\~ Ir aanleiding nliar:vnn een ni euw art.
15 gerenigeerd, walrvij van voorzieningen gesproken wordt in
het geval dat door inpoldering de ge"'!leenschnp tussen Sergen op
Zoom en de 00sterschelde zou dreigen te niet te gq~n.

De '.lij. van D.Dronkers poldert de eerste '3alkpolder in~in
1856 en daarna de tweede lalkpolder in 1857. -

In 1863 bericht oergen op Zoom a'1n Gedeputeerden dat- de
stndshavendijken verhoogd zullen moeten worden op kosten van de
staat en dat de havenvaart niet oele"'!l~erd mag worden.

De Hoofding. van het 6e District (~00rd-3rlioant) adviseert
de vordering als billijk te oeschouwen, ofschoon hij van mening
is, dat de aanslibbing niet in die mate zal toenemen, dat er in
de eerste vijftig jaar uele~mering der scheepvliurt behoeft te
worden gevrees c1 •Een uiteindelijke overeenkomst tussen Rijk en Gemeente
waaruit een verplichting zou moeten voortvloeien kwam blijkbaar
niet tot stand. De onteigeningscommissie is echter van oordeel
dat het Rijk eventueel verplicht zal zijn de uelemmeringen door
aanslibbing te weeg georacht ten zijnen koste te doen opruimen
en_desnoods in de vrije en onbelemmerde vaart door een kanaal

te voorzien.(Opmerking: 0mstreeks 1928 nam het Rijk bij de "Stroop-
pot" het standpunt in, dat het vrijelijk een natuurwater in
publiek belang mocht afdammen. De waterstanden zijn te 3ergen
op Zoom ook niet verhoogd ten gevolge van de afdamming van het
Kreekrak. Achteruitgan~ van het dergse Diep door die afdamming
valt niet te bewijzen.)




