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Gedeputeerde Post zegt begrepen te hebben

PS 23 april 2018

dat uit overleg tussen Connexxion en het
Regiuscollege naar voren is gekomen dat het
verwachte aantal scholieren niet zodanig is
dat nog meer ritten te rechtvaardigen zijn.
Reactie de heer KRAMER (GL): Zou u het een
goed idee vinden om dat nog even te
verifiëren bij de scholen? Mijn informatie is
dat ze het net te beperkt vinden.
Toezegging gedeputeerde POST: Ik heb geen
enkel probleem om dat alsnog te verifiëren,
maar dat is wel wat er tussen het college en
Connexxion is besproken.

100 miljoen fietsinfrastructuur
PS 23 april 2018

De heer LEEVER (ONH): Wellicht is het de
gedeputeerde ontschoten, maar op 18 april
jl. stond er in de Volkskrant een mooi artikel
dat het kabinet eenmalig 100 miljoen euro
uittrekt om de cofinanciering voor
provinciale en gemeentelijke
fietsinfrastructuur en knelpunten te
ondersteunen. Er ligt een pot van 100
miljoen euro maar ik heb nog niet gehoord
wat wij daarmee gaan doen. Gedeputeerde
POST: In de richting van de heer Leever, ik

Stand van zaken

moet er even naar kijken, ik weet niet wat er
in de Volkskrant staat, ik heb over dat artikel
heen gelezen. Ik neem het met alle plezier in
ontvangst en kan u daar wellicht op een later
moment antwoord op geven.
N236 Franse Kampweg
PS 26 maart 2018

N236, misschien dat een nieuw college

1 mei 2018: Beide gemeenten zijn nog aan

daaraan wel zou willen bijdragen en zou je

het onderhandelen over een nieuw college. In

dat willen afwachten. Ik zeg erbij, niet tot in

Hilversum is op 26 april de formatie herstart.

de eeuwigheid. Ik weet niet hoe lang men in

In Gooise Meren is op 30 april de formatie

Gooische Meren en Hilversum van plan is om

gestart.

de collegeonderhandelingen te laten duren.
Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij twee
maanden de tijd nemen, ik ga er toch vanuit
dat we dan wel een heel eind op streek zijn,
maar om te zeggen, wij wachten net zo lang
tot, we moeten op een gegeven moment
ermee door, dus als ze met een maand of
twee tot een college zijn gekomen, dan ga ik
nog een keer een rondje langs de velden
maken, want ik neem aan dat u dat van mij
verlangt met alle plezier. Daar zal ik u
daarover terugkoppelen wat de effecten
daarvan zijn, alhoewel ik eerlijk gezegd denk
dat een nieuw college niet volkomen anders
in een wedstrijd staat omdat je ook van een

nieuw college enige consistentie van beleid
mag verwachten.
Toezeggingen DPW gedaan in

De toezeggingen mbt voorlopig

1. De zienswijzen zijn ter kennisgeving aan

commissievergadering PZH

Voorkeursalternatief project Duinpolderweg

de commissie verstrekt via de ingekomen

die zijn gedaan in de vergadering van de

stukken lijst van maart 2018. 2, 3, 4, 5, 6. Er

Zuid-Hollandse commissievergadering voor

zal één stuk worden gemaakt dat antwoord

Verkeer en Milieu van 7 februari 2018

geeft op deze punten en dat aan zowel de

worden opgenomen op de toezeggingenlijst

commissie van Zuid-Holland als van Noord-

van de Noord-Hollandse commissie van

Holland zal worden verstuurd.

Cie M&F 19 februari 2018

Mobiliteit en Financiën. Het gaat om de
volgende toezeggingen: 1. De ingekomen
zienswijzen (nog zonder beantwoording)
eind februari gebundeld aan te bieden aan
PS. 2. In de verdere uitwerking ook mee te
nemen hoe een en ander past in het
provinciale fietsplan. 3. Schriftelijk inzicht te
verschaffen in de kosten van het voorlopig
Voorkeursalternatief, het alternatief Midden
en het alternatief NOG Beter. 4. Te reageren
op de (afwijkende) verkeerscijfers van NOG
Beter met betrekking tot de Weerlaan. 5. De
bestaande woningbouwplannen in het
betreffende gebied in Zuid- en NoordHolland met PS te delen. 6. In de project MER

onder andere verder veldonderzoek te doen
naar de natuureffecten.
Invoering Centrale brugbediening
PS 23 mei 2016

twee jaar nadat de centrale in gebruik is

De verwachting is dat de centrale eind 2018

genomen een beperkte evaluatie te houden.

in werking zal komen. Vanaf dan kunnen we

Met name gericht op de veiligheid.

dus na 2 jaar een beperkte evaluatie houden.
PS zal hierover (in werking stelling van
centrale) geïnformeerd worden dmv een
voortgangsrappportage.

