Samenwerkingsafspraken co-creatie fase (onder)doorgang Broek in Waterland
(N247)
In dit document vatten we de samenwerking tussen provincie Noord-Holland en de Dorpsraad
Broek in Waterland tijdens de co-creatiefase rond de (onder)doorgang van de N247 door Broek in
Waterland samen in zeven statements. Dit document heeft geen juridische betekenis, maar helpt
ons in de co-creatie beter samen te werken en geeft betekenis aan wat we met elkaar willen
bereiken.

1. Gemeenschappelijk doel
Provincie Noord-Holland en de Dorpsraad Broek in Waterland hebben het gemeenschappelijk doel
een breed gedragen oplossing te vinden voor de N247 door Broek in Waterland, gebaseerd op de
drie criteria die gelden voor Bereikbaarheid Waterland: Leefbaarheid, Bereikbaarheid, Veiligheid.
De onderdoorgang variant van de Dorpsraad wordt als schetsontwerp uitgewerkt. Daarnaast heeft
de Provincie twee ondergrondse varianten toegevoegd (80 km en 3 of 4 baans 80 km) en een
bovengrondse variant. Op deze manier kunnen de verschillende varianten worden vergeleken.
Daarna kan door de politiek een definitieve keuze worden gemaakt voor de te nemen maatregelen
aan de N247 binnen Broek in Waterland.
2. Verschillende positie en belangen
Provincie Noord-Holland en de Dorpsraad Broek in Waterland erkennen van elkaar dat ze een
verschillende positie en belangen hebben. De Dorpsraad is aanspreekpunt van de bewoners en heeft
daarnaast ook oog voor de regionale aspecten, en is op de participatieladder in de fase van co-creatie
en coproductie. De provincie is opdrachtgever en portefeuillehouder en voert de regie over
Bereikbaarheid Waterland. Beide partijen erkennen dat deze verschillende kijk op zaken het
eindresultaat verrijken. Uitgangspunt is dat de dorpsraad aan het eind van het proces in kan
stemmen met de uitwerking van haar eigen variant. De overige varianten hoeven dus geen
instemming te hebben.
3. Schoenmaker blijf bij je leest
Iedere partner in een co-creatie traject heeft haar eigen sterke en zwakke punten en heeft vooral
veel expertise op een bepaald gebied. Provincie Noord-Holland en de Dorpsraad zoeken actief naar
elkaars sterkten.
4. Omgaan met vertrouwelijke informatie
De Dorpsraad heeft toegang tot alle conceptstukken, maar zal deze niet verspreiden. De definitieve
stukken zijn openbaar en worden op externe overheidswebsite
(https://onderdoorgangbroekinwaterland.pleio.nl/) geplaatst. Deze worden voor zover relevant ook
op de DR website geplaatst, dan wel verwezen.
5. Privacy
De leden van de Onderdoorganggroep van de Dorpsraad hebben geen bezwaar tegen het opnemen
van namen en publiceren van foto’s uit de overlegen.
6. Samen de buitenwereld in
Bij presentatie van de bovengrondse variant verwijst provincie Noord-Holland altijd naar de
ondergrondse varianten van de Dorpsraad en vice versa. Communicatie over het co-creatieproces en
het onderzoek naar de mogelijkheden van de (onder)doorgang Broek in Waterland stemmen beide
partijen met elkaar af om verwarring in de buitenwereld te voorkomen.

7. Vertrouwen in elkaar is de basis
Zonder onderling vertrouwen en durven loslaten komt co-creatie niet van de grond. Dit intensieve
participatietraject is nieuw voor provincie Noord-Holland en de Dorpsraad. Beide partijen spreken af
hun ideeën, zorgen, risico’s, ervaringen en/of ergernissen in openheid met elkaar te bespreken en in
eerste instantie samen naar een oplossing te zoeken waar zowel de Dorpsraad als de provincie zich
comfortabel bij voelen.
Mocht er, onverhoopt, een situatie ontstaan waarin de Dorpsraad en provincie niet tot een oplossing
komen, kan de onafhankelijk voorzitter ingeschakeld worden als mediator.
1. Als dit niet tot een oplossing leidt, volgt overleg met de projectleider.
2. Als dit niet tot een oplossing leidt, volgt overleg met de Gedeputeerde.
3. Als dit niet tot een oplossing leidt, is de Dorpsraad vrij om andere middelen aan te wenden (
publiciteit, raads- en statenleden, etc).
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