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De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken 

samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam 

en Amsterdam onder de noemer ‘Programma Bereikbaarheid 

Waterland’ aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de 

regio Waterland. Eén van de projecten binnen dit programma is het 

onderzoek naar een mogelijke onderdoorgang van de provinciale 

weg N247 in Broek in Waterland. Met deze brief delen wij in het kort 

de geschiedenis van dit project met u en brengen wij u als direct 

aanwonende op de hoogte van de laatste stand van zaken van de 

vervolgstudie naar een onderdoorgang. 

Mogelijke oplossingen voor Broek in Waterland 

De afgelopen jaren is uitgebreid nagedacht over een mogelijke 

oplossing voor het knelpunt op de N247 in Broek in Waterland. In 

2015 heeft de dorpsraad van Broek in Waterland met een 

burgerinitiatief een ondergrondse variant ingediend als alternatieve 

doorgang in het dorp. De provincie besloot dit voorstel verder uit te 

werken. In november 2018 is de eerste studie naar een mogelijke 

oplossing voor de N247 door Broek in Waterland afgerond. Tijdens 

deze studie, die van 2016 tot 2018 is uitgevoerd, zijn één 

bovengrondse en vier ondergrondse varianten tot een 

schetsontwerp uitgewerkt in een co-creatieproces met de dorpsraad. 

In zes openbare inspraakbijeenkomsten hebben bewoners, 

belanghebbenden en andere belangstellenden actief mee kunnen 

ontwerpen en praten over de uitwerking van deze varianten. 

Verkiezingen 2019 en coalitieakkoord 

In november 2018 is besloten om besluitvorming over het 

vervolgtraject door te schuiven tot na de provinciale verkiezingen 



 

2 | 3  1516831/1516832 
 

  
 

 

van maart 2019. In het coalitieakkoord is over de onderdoorgang 

opgenomen:  

Om het leefbaarheidsprobleem in Broek in Waterland op te lossen 

zal, in lijn met het proces van co-creatie dat is doorlopen, een 

tweebaans-onderdoorgang van de N247 worden aangelegd. Zo 

worden de twee delen van het dorp weer met elkaar verbonden en 

ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We leveren een 

bijdrage aan de realisatie 

van de onderdoorgang.  

Deze coalitie wil het gebruik van openbaar vervoer zo veel mogelijk 

stimuleren, bijvoorbeeld door zoveel als mogelijk de wegen voor het 

openbaar vervoer en voor het overig verkeer te ontvlechten. Dit 

helpt om het openbaar vervoer nog betrouwbaarder te maken en 

tevens te voorkomen dat het overige verkeer voor invoegende 

bussen moet wachten. Op 29 september 2020 hebben 

Gedeputeerde Staten mede op advies van de regionale bestuurders 

besloten om in een vervolgstudie zowel een onderdoorgang met één 

rijbaan per richting nader te onderzoeken als een onderdoorgang 

waarbij per rijrichting ook ruimte is voor een vrij liggende busbaan.  

Verdere uitwerking onderdoorgang in vervolgstudie 

De provincie Noord-Holland start medio februari/maart 2021 met de 

vervolgstudie, die een voortzetting is van het in 2016 gestarte co-

creatieproces met de dorpsraad. Ook vertegenwoordigers van de 

gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Amsterdam en 

de Vervoerregio Amsterdam zullen hier actief aan deelnemen. Wij 

zijn nu bezig met het selecteren van een adviesbureau. Dat bureau 

gaat gedetailleerd onderzoeken hoeveel ruimte een onderdoorgang 

in gaat nemen, wat de gevolgen voor het verkeer en de openbare 

ruimte is en wat de kosten voor aanleg en onderhoud zullen zijn. De 

vervolgstudie zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Naar 

verwachting kan in het eerste kwartaal van 2022 worden gestart met 

de definitieve besluitvorming over de meest geschikte variant.  

Het is voor bewoners mogelijk om actief deel te nemen aan de 

vervolgstudie door plaats te nemen in de werkgroep “Studie N247” 

van de dorpsraad. Indien u hieraan deel wilt nemen dan kunt u zich 

aanmelden via info@dorpsraadbroekinwaterland.nl. Uiteraard 

ontvangt u t.z.t. tevens alle uitnodigingen voor openbare 

inspraakbijeenkomsten die het adviesbureau tijdens de 

vervolgstudie gaat organiseren.  

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. Begin 2021 

organiseren wij daarom een (digitale) bijeenkomst waarvoor u 

binnenkort een uitnodiging ontvangt. Tijdens deze bijeenkomst 

geven wij een presentatie over het proces van de vervolgstudie en 

beantwoorden wij graag uw (vooraf ingediende) vragen.  
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Meer informatie over het programma Bereikbaarheid Waterland kunt 

u vinden op de website www.bereikbaarheidwaterland.nl. Ons 

projectteam is bereikbaar via onderdoorgangN247BiW@noord-

holland.nl.  

Hoogachtend,  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

dhr. Bram Derix, projectleider 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

 

 


