
 

 

  

  

 

 

 

 

Aan de leden van de commissie Grondgebied  

  

   

 

 

 

Datum : 16 januari 2020 

Uw kenmerk :  

Zaaknummer  : 2020000257 

Behandeld door : Wethouder H. Wijkhuisen 

Doorkiesnummer  : 023-5225 555 

Onderwerp :  Extra vergadering commissie Grondgebied Mobiliteitsplan F1 

Verzonden :  

Bijlage(n) : Presentatie verkeersmaatregelen 

 

 

Geachte leden van de commissie,  

 

 

 
 

Gemeente Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

T 14 023 

www.bloemendaal.nl 

In uw vergadering van 14 januari hebt u besloten een extra commissievergadering (21 of 23 januari) 

te wijden aan het Mobiliteitsplan en de verkeersbesluiten voor de Formule 1. 

 

De eigenlijke verkeersbesluiten zijn nog concepten, die op 16 januari zijn besproken in de ambtelijke 

verkeerscommissie (AVC). De AVC kan nog geen positief advies geven, omdat een aantal 

aanverwante onderwerpen die in het belang zijn van onze inwoners en ondernemers, nog niet/niet 

voldoende zijn geregeld en geborgd in afspraken met Zandvoort/DGP.  

De gemeente Bloemendaal is daarvoor wel juridisch en bestuurlijk verantwoordelijk. Denkt u daarbij 

bijvoorbeeld aan het in gebruik geven van de parkeerterreinen aan het strand en het beleid voor de 

doorlaatpasjes in de autoluwe gebieden.  

 

Een positief advies van de AVC is een voorwaarde voor het (in mandaat) nemen van een 

verkeersbesluit. Daarnaast moet ook de politie nog advies uitbrengen. Daarom constateert het 

college, dat het buiten de orde is om de concept verkeersluiten aan uw commissie voor te leggen. 

Het college stelt zijn bevindingen ten aanzien van de verkeersbesluiten uiteraard spoorslags aan de 

orde in het eerstvolgende bestuurlijke overleg F1. 

 

Wel kan ik u doen toekomen een presentatie (bijlage) die eind 2019 namens Zandvoort is gegeven 

aan de betrokken wegbeheerders in de regio. Deze presentatie geeft de hoofdlijnen van het 

Mobiliteitsplan beeldend weer (vaste routes, ringenstructuur en de verschillende doorlaatzones in 

woongebieden). Ik moet u erop wijzen, dat het een 90%-versie is die op onderdelen nog iets kan 

wijzigen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Wijkhuisen 

Wethouder fysiek domein 


