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Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
Reactie startnotitie 
Trajectnota/MER Corridors 
tussen Amsterdam, Almere 
en 't Gooi. 

 
 
 
Het college besluit in te stemmen met de reactie op de Startnotitie Trajectnota/MER CRAAG 
van de DG Rijkswaterstaat. 

 
2 
Aankoop landbouwbedrijf  

 
Het college besluit een boerenhofstede aan te kopen ten laste van het algemeen krediet 
anticiperende grondaankopen. 
 

 
 

 

3 
Ontwerp-Interprovinciaal 
Beleidsplan 
Waddenzeegebied. 

 
Het college besluit: 
1.Het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee voorlopig vast te stellen conform het door de 

stuurgroep Waddenzeeprovincies voorbereide concept van dat plan. 
2.Het ontwerp Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee wordt 1 juli 1994 gepubliceerd en vanaf 

die datum voor inspraak ter visie gelegd voor een periode van 3 maanden, voor advies 
gezonden aan de Provinciale Planologische Commissie en voor schriftelijk overleg 
verzonden aan de Noordhollandse Waddenzeegemeenten. 

 4 
Rijksbijdrageregeling 
Regionaal Integraal 
Waterbeheer. 
 
 

 
Het college besluit de ingediende aanvragen in het kader van de REGIWA-regeling te honoreren 
en de indieners van de projecten van de voorlopige subsidietoekenning op de hoogte te stellen 
middels te verzenden brieven. 

5 
Interimwet bodemsanering, 
bodemsanering "Land van 
Middelhoven" te Zaandam, 
Zaanstad. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het advies van de gemeente Zaanstad en van de projectgroep "Land van 

Middelhoven", inhoudende: 
de lokatie "Land van Middelhoven" te saneren volgens de multifunctionele saneringsvariant 

hetgeen inhoudt totale verwijdering van de verontreiniging in grond en grondwater, zodat na 
sanering geen gebruiksbeperkingen meer aanwezig zijn; 

2.Het college van B en W van Zaanstad en de bewoners van de wijk "Land van Middelhoven" 
van dit besluit op de hoogte te stellen door verzending van de brieven. 

 
6 
Stichting Koningin 

 
 
Het college besluit: 
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Wilhelmina-studiefonds. 1.Aan te sluiten bij het besluit van het bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina-
studiefonds om de discussie over het voortbestaan van de stichting te laten plaatsvinden na 
de evaluatie, die in het eerste kwartaal 1995 besproken zal worden in de bestuursvergadering 
van de stichting. 

2.Het jaarverslag van de stichting voor kennisgeving aan te nemen. 
 
7 
Aanwijzing ex art. 9 WRO, 
verzorgingstehuis "Horizon" 
te Broek op Langedijk. 

 
Het college besluit: 
1.Ter uitvoering van het bepaalde in art. 2 van de Verordening op de verzorgingstehuizen in 

Noord-Holland, m.u.v. Amsterdam, het bestuur van het verzorgingstehuis "Horizon" te 
Broek op Langedijk een aanwijzing ex art. 9 van de Wet op de bejaardenoorden te geven. 

2.De GS-commissie te machtigen deze zaak verder af te handelen. 
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