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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
N249, (Wegenwet) 

onttrekking aan openbaar 

verkeer van een weg, (N249) 

ter hoogte van 

Graslaan/Zijperlaan te Anna 

Paulowna. 

 

 

Het college besluit: 

- tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de afslag op de N249 ter hoogte van 

Anna Paulowna tussen de rotondes Lage Dijk en Molenvaart; 

- van dit besluit mededeling te doen in het Noordhollands Dagblad. 

  

2. 
Vaststelling programma 

gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid 2007 

 

 

Het college besluit: 

- een totaalbedrag van € 750.000,- in te zetten op het subsidieprogramma 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid en dit vast te stellen als subsidieplafond; 

- De bijgevoegde prioritering met de maximumbedragen per project voor het 

programma gedragsbeïnvloeding vast te stellen; 

- Gebruik te maken van de hardheidsclausule uit de deelverordening kleine 

infrastructuur en gedragsbeïnvloeding Noord-Holland 2005, artikel 22, door de 

aanvragen uit Gooi en Vechtstreek te honoreren ondanks dat deze te laat zijn 

aangemeld. 

  

3. 

Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
- Realiseren van 93 woningen (plan Concerto) aan de Hoofdweg te Hoofddorp,   

  

4. 
Voorstel om gebruik te maken 

van de uitzonderingsclausule 

van de provinciale 

aanbestedingsregels, regel 6, 

punt 1e, voor het verwijderen 

van de glazen daken van de 

Zuidtangenthaltes. 

 

Het college besluit: 

- Achteraf in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van 

uitzonderingsclausule overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt 1
e
 van 

de aanbestedingsregel inzake het met spoed verwijderen van de glazen daken van 

de Zuidtangenthaltes. 

  

5. 

Afwijking van de provinciale 

aanbestedingsregels 2005 voor 

de levering van 4000 m3 klei 

voor het baggerdepot van 

deelsanering 3 (Lombok) in 

het Ilperveld te Landsmeer 

 

Het college besluit: 

- overeenkomstig regel 6, sub 1, onder 3, van de provinciale aanbestedingsregels 

2005 alsnog in te stemmen met enkelvoudige onderhandse aanbesteding van 4000 

m3 klei voor een bedrag van € 73.400 ten behoeve van versterking van de kades 

van het baggerdepot van deelsanering 3 (Lombok) in het Ilperveld te Landsmeer. 

  

6. 

Ontheffing zorgplicht riolering 

gemeente Zijpe (na uitspraak 

ABRvS) 

 

 

Het college besluit: 

1. alle bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen; 

2. het bezwaarschrift van Jor/Jore-Horváth ongegrond te verklaren; 

3. het bezwaarschrift van Boogh/Boogh-Richter en van Mourik-Zijlstra ongegrond  te 

verklaren; 

4. de ontheffing voor het overige te handhaven. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

  

7. 

Intern 

rechtmatigheidsonderzoek 

subsidies 2006 

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de rapportage “ intern rechtmatigheidsonderzoek subsidies 

over 2006”; 

- kennis te nemen van de in bijlage 2 opgenomen lijst van instellingen aan wie in 

2006 een bevoorschotting van 100% is toegekend op de aan hen verleende subsidie. 

- geen nadere herstelacties te doen. 

  

8. 

Overdrachtsdossiers 

 

 

Het college besluit: 

- de overdrachtsdossiers 2007 aan Provinciale Staten toe te zenden, door middel van 

brief. 

  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

B. Adema tel. (023) 514 46 39 7, 8 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 3,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 4, 5,  

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 6 

  

 

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen 

zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas 

beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 

 

Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld  worden via het algemene 

provincienummer  (023)  514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.  
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