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Onderwerp: Reactie Formule 1 in Zandvoort - 2019000292

Geacht College van Bloemendaal,

In uw brief van 14 januari 2019 heeft u uw zorgen geúit over de huidige evenementen en activiteiten 

op Circuit Zandvoort en de mogelijke terugkeer van de Formule 1. Circuit Zandvoort is een 

belangrijke ondernemer van de gemeente en naast het strand de belangrijkste toeristische 

trekpleister van de badplaats.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de aantrekkingskracht van toeristische trekpleisters voor 

overlast in de regio kan zorgen. Daarom wordt voor grootschalige evenementen altijd de 

samenwerking in de regio gezocht op het gebied van verkeer en veiligheid. Met een mogelijke 

terugkeer Formule 1 zal hier ook zeker aandacht voor zijn. Zoals gebruikelijk, zullen wij de regio 

betrekken bij de voorbereiding.

Daarbij delen wij uw mening dat vervoer van en naar het Circuit bij voorkeur via openbaar vervoer en 

fiets zou moeten gaan.

Daarnaast zijn wij in nauw contact met onze omgevingsdienst IJmond voor de afhandeling van 

klachten en daar waar mogelijk het reduceren van geluid. De gemeente heeft in samenwerking met 

circuit een klankbordgroep in het leven geroepen om met elkaar in gesprek te zijn over dit 

onderwerp. Ook innovatieve mogelijkheden van bijvoorbeeld de inrichting in de openbare ruimte of 

natuur om tot geluidsreductie te komen houden wij nauw in de gaten.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Wij hopen u hierbij voldoende aangegeven te hebben dat dit punt onze aandacht heeft, en nodigen u 

graag uit om in gesprek te blijven over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van,Zandvoort,

i eester

illem van den

Secretaris
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