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Geachte leden,
Uw kenmerk

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
De voortgang van de voorbereidingen voor het evenement Formule 1
Zandvoort editie 2022.
Inleiding
In 2021 vond na 36 jaar het evenement Formule 1 in Zandvoort plaats.
Ook dit jaar is het evenement weer gepland, en wel op 2, 3 en 4
september 2022. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
De gemeenteraad van Zandvoort is hierover geïnformeerd via een
raadsinformatiebrief. Deze brief bieden wij u hierbij ter informatie aan.
Ook de nieuwsbrief van de gemeente Zandvoort over de Formule 1
sturen wij u toe.
Aanvraag evenementenvergunning ingediend
De organisator heeft op 23 mei jl. de definitieve aanvraag voor de
evenementenvergunning ingediend bij de gemeente Zandvoort. Als aan
alle voorwaarden voldaan wordt, is de gemeente Zandvoort voornemens
de vergunning eind juni te verlenen.

Rol provincie Noord-Holland
Om dit evenement veilig te laten verlopen, is een goede samenwerking
noodzakelijk tussen de organisator van het evenement en de betrokken
overheden. Deze afstemming tussen de diverse partijen in de aanloop
naar het evenement is georganiseerd via diverse werkgroepen per
thema. De projectleiding ligt bij de gemeente Zandvoort.
De provincie Noord-Holland is vanuit diverse rollen betrokken bij het
evenement, onder andere als wegbeheerder van de provinciale wegen
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en als bevoegd gezag voor vergunningen en ontheffingen op het gebied
van de wet Natuurbescherming en provinciale verordeningen in het
kader van milieu en ruimtelijke ordening.
Ook zijn de diverse omgevingsdiensten betrokken bij de werkgroepen.
Bereikbaarheid
De provincie adviseert als wegbeheerder over het mobiliteitsplan van
Circuitpark Zandvoort. Wij richten ons hierbij vooral op het bereikbaar
houden van de regio. Het plan voor editie 2022 van de Dutch Grand Prix
is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. De bijna 200.000 bezoekers
kwamen toen vooral met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer,
minder dan 5% van de bezoekers kwam met de auto naar Zandvoort.
Het mobiliteitsplan, dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag van de
evenementenvergunning, heeft de instemming van de provincie.

Recente uitspraak stikstofvergunning
Eind april heeft de rechtbank van Haarlem uitspraak gedaan inzake de
door ons verleende stikstofvergunning (op basis van de wet
Natuurbescherming) voor het evenement. De vergunning is daarbij in
stand gelaten. De bezwaarmakers hebben inmiddels hoger beroep
aangetekend en een voorlopige voorziening aangevraagd.
Tot slot
Met deze brief gaan wij er van uit u voldoende op de hoogte te hebben
gebracht van de voorbereidingen van de Formule 1 Zandvoort editie
2022.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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