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Datum:   18-12-2020 
Onderwerp:   Informatie voorbereidingen t.b.v. terrein tankstation nabij Slochterweg. 
Documentnummer: N247-588619 
 
Geachte bewoner, ondernemer,         
 
De provincie Noord-Holland werkt aan het project N247 Bereikbaarheid Waterland. Het project 
reconstructie N247 is onderdeel van het Programma Bereikbaarheid Waterland. Combinatie 
RecoN247 (KWS Infra & Van Hattum en Blankevoort) is verheugd de bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid van de N247 te mogen verbeteren in opdracht van de provincie Noord Holland. Wij 
voelen ons te gast in de omgeving en gaan u als goede buur daarom tijdig en volledig informeren over 
de werkzaamheden en bijbehorende hindermomenten. 
 
Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?  
De eerste voorbereidende werkzaamheden starten medio januari 2021 en zijn naar verwachting begin 
februari 2021 gereed. 
 
Wat gaan we doen? 
De eerste activiteit die wij gaan uitvoeren is de vervallen parkeerplaats van de IDA foundation 
opbreken langs de Slochterweg en de zandophoging die er ligt verlagen. Vervolgens worden er 
werkzaamheden aan kabels en leidingen door de kabel en leidingpartijen uitgevoerd. In maart is Shell 
voornemens te starten met de bouw van het nieuwe tankstation. Het nieuwe tankstation zal naar 
verwachting medio 2020 worden opengesteld.  
 
Waar worden de (voorbereidende)werkzaamheden uitgevoerd?  
De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Slochterweg. Momenteel zijn wij druk bezig met de 
voorbereidingen en het aanvragen van de vergunningen voor de overige werkzaamheden. Wanneer 
er meer informatie beschikbaar is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Tevens komt er een 
online platform waar alle actuele informatie op wordt weergeven. Hierover volgt later meer informatie.   
 
Mogelijke hinder? 
Ondanks de genomen maatregelen, kunt u (geringe)hinder ervaren. Denk hierbij aan stof-, geluids- 
en/of trillinghinder. Wij zullen dit zo veel mogelijk beperken. 
 
Vragen en/of opmerkingen voor de uitvoering van het project reconstructie N247 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden laat het dan weten. Dit kan via 
telefoonnummer (06-25756964) of e-mail Info@n247.app. 
 
Informatie provincie Noord-Holland 
Voor overige informatie of over het programma Bereikbaarheid Waterland kunt u contact opnemen 
met het Servicepunt van de Provincie Noord-Holland via 0800-0200600 (gratis) of per mail 
servicepunt@noord-holland.nl.   
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze 
brief vragen of opmerkingen hebben neem gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Combinatie RecoN247 
D. (Dave) van Schaick                                
Omgevingsmanager 
06-25756964 
Info@n247.app 

 
 


