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Datum 5 november 2019 

Onderwerp Stand van zaken Formule 1 

Aanleiding Informatie vanuit het college van Zandvoort 

Portefeuillehouder N. Mulder 

 
 
 
Het college informeert u op basis van een raadsinformatiebrief van het college van 
Zandvoort over de stand van zaken van het proces van het onderdeel ‘mobiliteitsplan’ van 
de evenementenvergunning voor de Formule 1 in Zandvoort.   
Bijgaand de Raadsinformatiebrief van het college van Zandvoort aan de gemeenteraad van 
Zandvoort, met bijbehorende bijlage. 
 
 
 
 
BIJLAGE:  
- Raadsinformatiebrief van de gemeente Zandvoort (718952) 
- met bijlage: Uitgangspunten mobiliteitsplan Formule 1 (718953) 
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Raadsinformatiebrief 
 

Onderwerp  

Raadsinformatiebrief stand van zaken proces mobiliteitsplan - Terugkeer Formule 1 naar Zandvoort 

 

Nummer 2019/853857 Datum 1 november 2019 

Portefeuillehouder Verheij-de Haas, E. 

Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur 

Portefeuillehouder Berendsen, J. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur H. Schelleman 

Telefoonnummer 023-5115263 

Email hschelleman@haarlem.nl 

Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de Raad.  

Bijlagen Uitgangspunten en proces mobiliteitsplan als onderdeel van de 

evenementenvergunning aanvraag Formule 1 

 

Hierbij geef ik u een toelichting over de stand van zaken van het proces van het onderdeel ‘mobiliteitsplan’ 

van de evenementenvergunning voor de Formule 1 in Zandvoort.   

 

Uitgangspunten mobiliteitsplan 

Voor een gedragen mobiliteitsplan is het van belang dat partijen zich kunnen vinden in de randvoorwaarden. 

De afgelopen maanden zijn via diverse (ambtelijke) ronden uitgangspunten tot stand gekomen aangaande 

het mobiliteitsplan. Deze uitgangspunten werden tijdens het bestuurlijk overleg Formule 1 van oktober breed 

gedragen en zijn gezamenlijk vastgesteld. De uitgangspunten vormen de input voor de Dutch Grand Prix 

(DGP) om het mobiliteitsplan verder uit te werken en toe te werken naar een definitief mobiliteitsplan. Wij 

doen u deze uitgangspunten in de bijlage toekomen.  

 

Proces mobiliteitsplan 

Het proces van het mobiliteitsplan ziet er stapsgewijs als volgt uit; 

 

Begin november 2019 Derde conceptversie van het mobiliteitsplan door DGP 

 

Medio november 2019 Bestuurlijk overleg Formule 1  

Doel van het overleg is bepalen wat nog nodig is, zodat betrokken partijen begin 

december een positief advies uit kunnen brengen aan het college van Zandvoort. Ook 

wordt de laatste input meegegeven aan DGP ten behoeve van de definitieve versie 

van het mobiliteitsplan.  
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Begin december 2019 DGP dient bij de gemeente Zandvoort alle definitieve stukken in, conform de 

indieningsvereisten voor de aanvraag van de evenementenvergunning (incl. het 

mobiliteitsplan)  

 

Medio december 2019  Bestuurlijk overleg Formule 1  

                                           Betrokken partijen krijgen de gelegenheid krijgen om advies uit te brengen aan het 

                                           College van Zandvoort aangaande het ‘mobiliteitsplan’ als onderdeel van de 

                                           Evenementenvergunning. 

 

2e helft december 2019 Besluitvorming college van Zandvoort over evenementenvergunning  

 

Vanaf januari 2020 vindt de verdere detailuitwerking van het mobiliteitsplan plaats in de vorm van een 

pakket met concrete maatregelen. Ook hierin vindt nauwe samenwerking plaats met betrokken regionale 

partijen. 

In overleg met uw griffier wordt een datum in november gezocht, waarin het concept mobiliteitsplan zal 

worden toegelicht. 

 

Toelichting proces evenementenvergunning 

Parallel lopen de voorbereidingen op de evenementen vergunningverstrekking, zodat hier na de 

vergunningverlening snel op geschakeld kan worden.   

 

Nadat de definitieve stukken begin december 2019 zijn ingeleverd volgt de formele adviesronde van de 

betrokken diensten, zoals politie en brandweer. Deze adviezen worden eveneens meegenomen door de 

Evenementencommissie die advies uit zullen brengen. Hierna volgt de opmaak van het besluit.  Bij een 

positief besluit wordt de vergunning verleend. Hierna is voor belanghebbenden nog 6 weken mogelijkheid tot 

het instellen van bewaar en beroep bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Zandvoort.  

 

Voorafgaand aan het evenement vindt er een integrale schouw plaats. Gedurende het evenement wordt er 

toezicht gehouden en indien nodig gehandhaafd op de voorschriften.  
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