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Geachte burgemeester Moolenburgh,
Hierbij maakt de Stichting Duinbehoud, mede namens de Stichting Rust bij de Kust,
bezwaar tegen de afgegeven evenementenvergunning voor het Dutch Grand Prix Race
Festival (kenmerk 2021-04229) en de afgegeven evenementenvergunning voor het Dutch
Grand Prix Fan Event (kenmerk 2021-04232). Onze bezwaren richten zich tegen de
onvoldoende en gebrekkige voorschriften betreffende natuurbescherming, geluidoverlast en
volksgezondheid.
Toelichting:
1. In de evenementenvergunningen ontbreken voorschriften ter bescherming van het
naastliggende Natura 2000 gebied. De praktijk van afgelopen jaren bij grote evenementen
op het Circuit Park Zandvoort heeft geleerd, dat er in het naastliggende natuurgebied veel
overlast kan ontstaan als gevolg van zgn. gelukzoekers. Dit zijn bezoekers die via het
naastliggende natuurgebied een glimp proberen op te vangen van het evenement en daarbij
(onbedoeld) schade veroorzaken aan de natuur. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van
de organisatoren van het evenement om daarvoor preventieve maatregelen te treffen. Het
is uw verantwoordelijkheid om deze preventieve maatregelen ook op te nemen als
voorschrift in de evenementenvergunning.
2. In de evenementenvergunningen ontbreken voorschriften ter bescherming van de natuur
binnen het Circuit Park Zandvoort. Door het grote aantal bezoekers tijdens het evenement
gedurende meerdere dagen kan schade ontstaan aan de duinvegetatie en de aanwezige
leefgebieden voor beschermde diersoorten binnen het Circuit Park Zandvoort. Dit betreft
o.a. de speciaal ingerichte reservaatgebieden voor beschermde diersoorten binnen het
Circuit Park Zandvoort. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van de organisatoren van
het evenement om daarvoor beschermende maatregelen te treffen en na afloop eventueel
herstelmaatregelen uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze beschermende
maatregelen en herstelmaatregelen ook op te nemen als voorschrift in de
evenementenvergunning.
3. In de evenementenvergunningen ontbreken voorschriften om na afloop van het
evenement de rommel op te ruimen die terecht komt buiten het Circuit Park Zandvoort. Wij
zien het als de verantwoordelijkheid van de organisatoren van het evenement om de
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omgeving van het Circuit Park Zandvoort weer schoon achter te laten na afloop van het
evenement. Het is uw verantwoordelijkheid om deze opruimwerkzaamheden ook op te
nemen als voorschrift in de evenementenvergunning.
4. Als gevolg van het evenement zal in de wijde omgeving van het Circuit Park Zandvoort
gedurende meerdere dagen geluidoverlast optreden. Deze overlast zal veel hinder en
irritatie veroorzaken in de omliggende natuurgebieden (het Nationaal Park ZuidKennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen) en de omliggende woongebieden
(Bloemendaal, Heemstede, Haarlem). Vanuit dat oogpunt vinden wij het onbegrijpelijk, dat
er gedurende het evenement van vijf dagen geluidpieken worden toegestaan van 5 dB(A)
bovenop de gestelde grenswaarden voor het equivalente geluidsniveau. Deze geluidpieken
worden toegestaan voor zowel het Race Festival en voor het Fan Event. Een motivatie voor
deze grote piekbelasting ontbreekt in de vergunning. De indruk wordt hiermee gewekt, dat
veel herrie maken het doel is van het evenement. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. De
natuurorganisaties vragen om dit voorschrift te schrappen en geen geluidpieken van 5 dB(A)
toe te staan.
5. Als gevolg van het evenement met verschillende activiteiten (Formule 1 races,
evenementen op het Circuit Park Zandvoort en evenementen in de Fanzone) kan cumulatie
van geluid optreden. Dit zorgt voor extra overlast in de omgeving. De natuurorganisaties
vragen om op meetpunt 3 ten alle tijden het maximaal toegestane (gecumuleerde)
geluidniveau van 78 dB(A) te handhaven en dit ook op te nemen in de
vergunningvoorschriften.
6. Opmerkelijk in de evenementenvergunningen is het ontbreken van specifieke
voorschriften met betrekking tot gezondheid in verband met COVID-19. De
evenementenvergunningen volstaan met het vermelden van een disclaimer COVID-19 en
een verwijzing naar ministeriële regelingen. Specifieke voorschriften voor de situatie in en
rond het Circuit Park Zandvoort ontbreken. Hiermee ontloopt u uw verantwoordelijkheid om
helderheid en duidelijkheid te geven over wat er wel en niet aan evenementen kan worden
georganiseerd op en rond het Circuit Park Zandvoort in verband met COVID-19 en op welke
wijze de gezondheid van bezoekers van het evenement kan worden gewaarborgd.
Op dit moment is er nog veel onduidelijk en is het de vraag of het Race Festival en het Fan
Event in verband met de COVID-maatregelen wel doorgang kunnen vinden. Wij zien het als
uw verantwoordelijkheid om hierover tijdig en zeer specifiek helderheid te verschaffen.
7. De aangevraagde vergunningen voor het Race Festival en het Fan Event zijn te
kenschetsen als een mengeling van een (meerdaagse) sportwedstrijd en een (meerdaags)
festival. Onduidelijk is echter welk programma onderdeel onder welke definitie valt en welke
COVID-maatregelen daarop van toepassing zijn. De evenementenvergunningen geven
hierover geen uitsluitsel. Dit kan tot grote verwarring leiden bij de organisatie en bij de
bezoekers van het evenement. Wij zien het als uw verantwoordelijkheid om hierover tijdig
en zeer specifiek helderheid te verschaffen en dit op te nemen in de
evenementenvergunningen.
8. De huidige inrichting van het Circuit Park Zandvoort beschikt slechts voor een deel over
vaste zitplaatsen. Een aanzienlijk deel van de bezoekers heeft geen vaste zitplaats en zal
rondlopen over het terrein. Dit betekent, dat het bij een bezoekersaantal van 125.000 per
dag (incl. organisatie) uiterst ingewikkeld (zo niet onmogelijk) wordt om de 1,5 meter
afstand in acht te nemen. Het ontbreekt in de evenementenvergunningen aan voorschriften
om hier richting aan te geven en de gezondheid van de bezoekers te waarborgen.
9. De huidige inrichting van het Circuit Park Zandvoort is gebaseerd op een maximale
capaciteit (bezoekers en organisatie) van 125.000 personen. Bij het benutten van deze
capaciteit zitten bezoekers op de tribunes dicht tegen elkaar aan en lopen bezoekers en
organisatie dicht langs elkaar. Ook bij het Fan Event zal grote drukte ontstaan van
mensenmassa’s met grote risico’s voor besmetting van COVID-19.
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Op voorhand is duidelijk, dat een dergelijk grootschalig evenement niet kan worden
georganiseerd met in acht nemen van de COVID-maatregelen. Desondanks verleent u
vergunning voor het evenement met 125.000 personen zonder in de voorschriften aan te
geven op welke wijze de COVID-maatregelen moet worden ingevuld en de gezondheid van
de bezoekers kan worden gewaarborgd.
Hierbij het verzoek om op korte termijn helderheid te verschaffen over de toegestane
aantallen bezoekers tijdens de Formule 1 races en de verschillende evenementen die
worden georganiseerd op het Circuit Park Zandvoort en in de Fanzone en helderheid te
verschaffen over de voorzorgsmaatregelen die daarbij in verband met COVID-19 in acht
moeten worden genomen.
Gaarne verneem ik uw reactie,
met vriendelijke groet,

Marc Janssen
interim directeur Stichting Duinbehoud
mede namens Stichting Rust bij de Kust

KvK 41165217

-

ANBI 8024.18.764

-

Donaties IBAN NL38 ASNB 8804 5141 32

-

Zakelijk IBAN NL07 TRIO 0197 9880 67

