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Datum 3 april 2019 

Onderwerp F1 Zandvoort 

Aanleiding Ontwikkelingen F1 en Motie “Formule 1, waar gaat dat heen?” 

Portefeuillehouder N. Mulder 

 
 
Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen rondom 
de wens van het circuit en de gemeente Zandvoort om de Formule 1 naar de gemeente 
Zandvoort te halen. 
 
In dit collegebericht wordt ook ingegaan op de uitvoering van de motie “Formule 1, waar gaat 
dat heen” van 8-11-2018.  
 
De motie heeft het college opgeroepen om: 

 Een krachtig signaal af te geven richting de gemeenten in Zuid-Kennemerland, de 

provincie Noord- Holland en de MRA, dat de formule 1 in Zandvoort grote impact 

heeft; 

 Indien plannen voor een F1 toch concreet worden, van de organisatie te eisen dat 

vervoer van bezoekers van de F1 uitsluitend per trein, bus en fiets zal 

plaatsvinden. 

 
Ter uitvoering van het eerste deel van de motie en vooruitlopend op tweede deel van de 
motie en het concreet worden van de plannen, heeft het college de volgende acties 
ondernomen: 

1. In januari heeft het college, bij monde van de portefeuillehouder Verkeer, 

Economie en Duurzaamheid/Milieu/Landschap, de verantwoordelijke wethouder 

van de gemeente Zandvoort uitgenodigd. Daarbij is een krachtig signaal 

afgegeven op de volgende drie punten: 

 de grote impact van het evenement op de leefomgeving in de regiogemeenten;  

 de zorgen over de verkeersafwikkeling in Heemstede en in de regio in de 

aanloop naar en tijdens het evenement. Hierbij is uitdrukkelijk verzocht te 

zoeken naar oplossingen en in te zetten op andere vormen van mobiliteit dan de 

auto, te weten de trein, de bus en de fiets; 

 de nadrukkelijke betrokkenheid van de gemeente Heemstede als regiogemeente 

bij de planvorming en ontwikkeling van het veiligheids- en verkeersplan in het 

kader van organisatie en de vergunningverlening rondom dit evenement. 

 
Er is gesproken over de mogelijke impuls die dit evenement zal kunnen geven in het 
zoeken naar lange termijn mobiliteitsoplossingen voor de regionale 
verkeersproblematiek. Ook zijn diverse concrete ideeën besproken om bij dit 
evenement de verkeersdruk in de regio te minimaliseren, bijvoorbeeld: 
- door de organisatie uitsluitend combinatietickets te laten verkopen, zoals 

trein/toegang tickets al dan niet gekoppeld met een meerdaags verblijf; 

- ook in andere gemeenten verblijf / overnachtingsplaatsen aan te (laten) 

bieden;  

- (ver) buiten de regio P+R plekken te creëren, waardoor door de bezoekers het 

laatste stuk op de fiets of (speciaal ingezet OV) wordt afgelegd. 
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2. Bij de Stuurgroep Regionale Bereikbaarheid en het Portefeuillehoudersoverleg 

Verkeer & Vervoer is de F1 geagendeerd en is het signaal van de gemeenteraad 

van Heemstede nadrukkelijk overgebracht.  

 

3. De F1 is verder een lopend gespreksonderwerp tussen de Heemsteedse en 

Zandvoortse portefeuillehouders Verkeer, Economie en 

Duurzaamheid/Milieu/Landschap. 

 
4. In maart heeft een gesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordiger van de 

organisatie F1. Daarbij is afgesproken dat de inwoners en de raad van Heemstede 

worden geïnformeerd door de gemeente Zandvoort en/of de organisatie F1, nadat 

duidelijk is dat dit evenement ook daadwerkelijk in onze regio gaat plaatsvinden. 

In eerste instantie werd hiervoor begin april 2019 aangegeven door de 

organisatie, naar verwachting zal dit echter nog enige tijd in beslag nemen.  

 
Onlangs heeft het college vernomen dat de gemeente Zandvoort heeft aangegeven circa € 4 
miljoen te willen investeren in de F1 om het circuit optimaal bereikbaar te maken voor 
bezoekers. De gemeente Zandvoort heeft daarbij nadrukkelijk aangegeven dat dit bedrag is 
bestemd voor verdere ontwikkelingen op het gebied van verkeer en mobiliteit. 
 
Op het moment dat duidelijk is dat het evenement van de F1 daadwerkelijk in de gemeente 
Zandvoort zal gaan plaatsvinden, zal het college de informatievoorziening door de 
organisatie naar de inwoners en de gemeenteraad van Heemstede faciliteren. Vooruitlopend 
hierop wordt al naar een geschikte datum gezocht. 
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