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Gemeente Bloemendaal 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 201 
2050 AE  OVERVEEN 
 
 
Overveen, 10 januari 2020 
 
Onderwerp : Vragen en bezwaar op mobiliteitsplan Dutch Grand Prix 
Contact : 06-51174294  / i.berkhoff@khn.nl 
 
Geacht college, 
 
Onlangs is het mobiliteitsplan voor de Dutch Grand Prix vergund. Het ligt vanaf 20 december 
gedurende 4 weken ter inzage tot 17 januari 2020. Als Overveense ondernemers in 
Bloemendaal aan Zee hebben wij veel vragen en zorgen over de bereikbaarheid van onze bedrijf 
tijdens en met name ook voor en na de Dutch Grand Prix. Eerder dit jaar namen wij kennis van 
de brief welke door de Zandvoortse Strandondernemers is gestuurd, helaas moeten ook wij 
ervaren dat er nauwelijks overleg met ons is geweest en dat we niet gehoord zijn, ook niet in 
eerdere fasen van het tot stand komen van het mobiliteitsplan. Emails gericht aan 
formule1@zandvoort.nl worden nauwelijks beantwoord. 
 
Wij hebben de volgende concrete vragen over het mobiliteitsplan: 
 

1. Op welke datum worden P1 en P2 onbereikbaar voor automobilisten en op welke datum 
zijn ze weer bereikbaar? 

2. Buiten P1 en P2 om, waar en wanneer worden materialen geplaatst? 
3. Er zijn harde afsluitingen op N200 (Zeeweg) gepland, worden alle (ook niet F1 

bezoekers) fietsers, scooters en wandelaars toegelaten? 
4. Hoe staat het met de doorgang naar Zandvoort en andersom via Zandvoort naar 

Bloemendaal aan Zee? 
5. Zijn de extra fietsstallingen ook bedoeld voor niet formule1 bezoekers? (punt 6.1) 
6. Waar parkeren die dagen ondernemers en personeel (normaal P1 en P2) 
7. Zijn er met Parnassia aparte afspraken gemaakt? (punt 10.2) 
8. Er wordt gesproken over doorlaat bewijzen, je krijgt het aantal dat geregistreerd staat per 

paviljoen. Paviljoens hebben al snel 5 tot 10 vergunningen, betekent dat dat er evenveel 
doorlaatbewijzen worden verstrekt als er parkeervergunningen zijn? (punt 12.3.3) 

9. Hoeveel doorlaatbewijzen worden er verstrekt voor leveranciers, buiten het personeel 
om? 

10. Vanaf welke datum wordt de loop brug geplaatst en weer weggehaald? (punt 10.5) 
11. Worden de doorlaatbewijzen op kenteken verstrekt of kunnen we die per leverancier 

aanvragen?  
12. Mag je als niet-F1-toegangsbewijshouder ook gebruik maken van de Park en Bike 

faciliteit om een bezoek te brengen aan een strandpaviljoen of ander horecabedrijf aan 
het strand? 
Zie vraag 12, als dit zo is, tot hoe laat rijden deze bussen weer terug vanaf Boulevard 
Barnaart naar de parking in de omgeving? 

13. Er word gesproken over georganiseerd busvervoer (parkeren Parnassia), geldt dit alleen 
voor mensen met een Formule 1 Toegangsbewijs? (punt 4.12.7) 
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14. Er word gesproken over harde afsluitingen Boulevard Barnaart t.h.v. Bloemendaal aan 
Zee en rotonde NH-hotel. Betekent dit dat je alleen lopend van en naar Zandvoort kunt 
om Bloemendaal aan zee te bereiken? (punt 6.5) 

15. Er word gesproken over bewoners Bloemendaal aan Zee, wordt daar Bloemendaal mee 
bedoeld, want in Bloemendaal aan Zee wonen naar ons idee geen mensen (punt 4.12.1) 

16. Zijn er überhaupt geen taxis toegestaan op de Zeeweg van buiten af? 
17. Dinsdag 5 Mei is in 2020 een nationale feestdag (dat betekent voor veel inwoners van 

Nederland een (verplicht) vrije maandag 4 Mei. Dit houdt normalerwijze in dat er extra 
drukte richting de kust te verwachten valt. Zijn op deze dagen de wegen weer openlijk 
toegankelijk? 

18. Wie is de vergunningverstrekker voor de activiteiten binnen het mobiliteitsplan welke 
vallen op grondgebied gemeente Bloemendaal, de gemeente houder kop Zeeweg 
gemeente Zandvoort of gemeente Bloemendaal? Dit i.v.m. eventuele bezwaren of 
schade (of beide) Graag vernemen wij hierover binnen de bezwaartermijnen reactie. 

 
De ondernemers betwisten dat er voldoende rekening is gehouden met hun belangen, zij worden 
door dit besluit onevenredig nadelig geraakt in hun belangen. Om die reden kan het besluit in 
hun oordeel niet in deze vorm stand houden. 
 
De ondernemers in Bloemendaal aan Zee vragen zich ten zeerste af of er wel voldoende 
rekening is gehouden met de locatie en bereikbaarheid van hun bedrijven voor, tijdens en na de 
Dutch Grand Prix. Ondernemers vrezen totaal onbereikbaar te worden gedurende een langere 
periode en vrezen voor hoge omzetschade en onnodig extra werk voor hun dagelijkse 
werkzaamheden alsmede de schijn dat bezoekers het strand niet zullen bezoeken omdat aan 
alle kanten wordt gecommuniceerd dat het strand niet bereikbaar is. Op geen enkele manier is 
bewezen dat er rekening is gehouden met de belangen en bedrijfsvoering van de bestaande 
ondernemers in Bloemendaal aan Zee. 
 
De ondernemers verzoeken dan ook het bezwaar gegrond te verklaren met dien verstande dat 
het plan aangepast wordt zodat de bedrijven bereikbaar zijn voor personeel, leveranciers en 
gasten. Tevens dient de gemeente te motiveren waarom voor deze maatregelen is gekozen en 
bestaande bedrijven onbereikbaar worden. 
 
Gezien het voorgaande achten wij het van belang dat individuele schade, welke geleden zou kunnen 
worden, vergoed wordt door de gemeente, op voorhand stellen wij zowel de gemeente Bloemendaal 
als de gemeente Zandvoort aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. Zodra deze 
schade is vast komen te staan zullen wij u daarover berichten. Tevens achten wij het noodzakelijk, 
dat er garanties worden gegeven omtrent de tijdsduur van de werkzaamheden. Ook indien er 
onnodige vertraging ontstaat zullen wij alsdan geen andere keus hebben dan schadevergoeding te 
eisen.  

  
Met vriendelijke groet, 
namens de samenwerkende ondernemers Bloemendaal aan Zee; Rapa Nui, Republiek, 
Bloomingdale, San Blas, Later aan Zee, Bronze Beach, Beachclub Fuel, Woodstock, Mifune, De 
Lakens, Het Eindpunt, Blazee, Bregje, Poort Beach Hotel, Qurios, Parnassia 
 
 
 
Ivo Berkhoff 
regiomanager 
 
Idem verstuurd aan gemeente Zandvoort 
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