
Beslissing inzake het gemeenschappelijk
besluit der Staten van de provincies Gro-
ningen en Drenthe van 28 september
1994, onder nr. 10 respectievelijk nr. F-
16, tot onder meer instelling van het
waterschap Hunze en Aa
11 mei 1998/Nr. HKW/RH 1998/3690
Hoofdkantoor van de Waterstaat/Stafaf-
deling Bestuurlijk-Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Water-
staat,
Gelet op artikel 5 van de Waterschaps-
wet;
Gezien het verzoek van Gedeputeerde
Staten van Groningen en Drenthe van
1 april 1998, nr. 98/1871/14/A.11, RRL;
Gezien het convenant herschikking van
taken in het waterbeheer van 23 febru-
ari 1998 en de toelichtende brief van
Gedeputeerde Staten van Groningen
van 25 maart 1998, nr.
98/4359/13/A.28, RRL;
Gezien de brief van het waterschap
Hunze en Aa van 8 april 1998, nr.
15700000.98;

Besluit:

Goed te keuren, te rekenen vanaf 1
januari 1995, het gemeenschappelijk
besluit der Staten van de provincies
Groningen en Drenthe van 28 septem-
ber 1994, onder nr. 10 respectievelijk
nr. F-16, tot:
I. opheY ng van de waterschappen
Drentse Aa, De Oostermoerse Vaart en
Gorecht en intrekking van de bijzon-
dere reglementen voor deze waterschap-
pen;
II. instelling van het waterschap Hunze

en Aa en vaststelling van het reglement
voor dit waterschap;
III. bepaling van de datum van inwer-
kingtreding van dit besluit van 1 janu-
ari 1995.
Den Haag, 11 mei 1998.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Directeur-Generaal van de Rijkswa-
terstaat,
namens deze,
het Hoofd van de Afdeling Waterrecht
en Waterschappen,
H.R. van Woerden.

Beroep
Tegen de beslissing inzake de goedkeu-
ring van een besluit van provinciale sta-
ten tot opheY ng van een waterschap of
het wijzigen van de taak of het deelge-
bied van een waterschap kan belang-
hebbende beroep instellen bij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het beroepschrift dient
ondertekend te worden en tenminste te
bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en
d. de gronden van het beroep.
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