Bestuurlijk jaarverslag 2019 Stichting Rust bij de Kust
De Stichting Rust bij de Kust is als opvolger van het Platform Rust bij de Kust opgericht op 11 juni
2019. De samenstelling van het bestuur is als volgt: K. van Broekhoven (voorzitter), B.A.M. Braakhuis
(penningmeester), D.D. de Vries (secretaris).
De hoofddoelstelling van de stichting Rust bij de Kust is de bijna dagelijkse lawaaioverlast door Circuit
Park Zandvoort (CPZ) te verminderen tot een aanvaardbaar niveau in de natuurgebieden en de
woonwijken rond Zandvoort. Om dat doel te bereiken werkt de stichting samen met:
Milieudefensie Haarlem, Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, Stichting Vrienden van
Middenduin, Wijkraad Ramplaankwartier, Platform Haarlem Groener, Stichting Duinbehoud en de
Samenwerkende Vogelwerkgroepen.
De stichting onderneemt de volgende activiteiten om dat doel te bereiken:
1. Overleg met overheden en circuit;
2. Samenwerking met andere Natuur- en milieuorganisaties;
3. Informeren van het publiek en oproepen om klachten te melden;
4. Publiciteit in vele media;
5. Juridische procedures.
De Stichting (en voorloper Platform) is in 2019 op de volgende dagen bijeengekomen:
21 februari, 11 april, 16 mei, 27 juni, 8 augustus, 6 september, 17 oktober, 14 november, 12
december.
Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt.
1. Overleg met overheden en circuit
Bestuursleden en de coördinator spraken in 2019 met vertegenwoordigers van alle politieke
partijen in Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede, zowel op gemeentelijk als op
provinciaal niveau. Gesprekken met vertegenwoordigers van het Circuitpark Zandvoort (CPZ)
vonden plaats op 22 februari, op 18 mei (over de bedreiging van Rust bij de Kust door een
baanofficial), 8 november en 16 december.
2. Samenwerking met andere Natuur- en milieuorganisaties
Naast de in de tweede alinea genoemde organisaties is de Stichting in 2019 in een aantal
juridische procedures opgetrokken met de Stichting Natuurbelangen en met MOB
(Mobilisation for the Environment).
3. Informeren van het publiek en oproepen om klachten te melden
Rust bij de Kust was in 2019 vertegenwoordigd op de Bloemendaalse Braderie (7 september)
en op de Duurzaamheidsmarkt in Haarlem (6 oktober).
In 2019 organiseerde de Stichting een digitale petitie tegen de Formule 1 en voor het
stoppen van de geluidoverlast in de duinen. De petitie is een kleine 7.000 keer ondertekend.
Het bestuur van de Wijkraad Ramplaankwartier heeft in overleg met Rust bij de Kust een
enquête gehouden onder de bewoners. Een meerderheid van de ondertekenaars zei hinder
en overlast van het Circuit te ervaren.
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In 2019 bleek dat het Circuit via de website zelf een mogelijkheid in het leven heeft geroepen
om klachten over geluidhinder in te dienen. Die klachten worden niet doorgestuurd naar de
Omgevingsdienst IJmond en blijven daarmee buiten de officiële cijfers. Rust bij de Kust is
hierover in overleg.

4. Publiciteit in vele media
Rust bij de Kust heeft zich in 2019 in de warme belangstelling van de media mogen
verheugen. Dit was grotendeel een gevolg van de grote mediabelangstelling voor de Formule
1 die in 2020 op het CPZ verreden zal worden. Wat betreft de geschreven media lieten het
Haarlems Dagblad, de Telegraaf, de Volkskrant, de NRC, het Parool en het Noordhollands
Dagblad het tegengeluid van Rust bij de Kust horen. Bestuursleden waren aanwezig bij een
door D’66 georganiseerde debatavond in de Pletterij in Haarlem. Radio en televisie wisten
Rust bij de Kust te vinden via Een Vandaag, Nieuwsuur, Andere Tijden, Hart voor Nederland,
BNR en RTV-NH.
5. Juridische procedures
Rust bij de Kust voerde in 2019 diverse juridische procedures waarvan vele in 2020
doorlopen. Het is gelukt een enkel succesje te boeken. Zo heeft het Circuit (na een advies van
de Hoor- en Adviescommissie van de Provincie) besloten tijdens de Formule 1 geen
commerciële helikoptervluchten (meer) uit te voeren. Ook stelt de Hoor- en
Adviescommissie Rust bij de Kust in het gelijk wat betreft de 5 minuten equivalent. Dit is een
bitterzoete overwinning want B&W van Zandvoort neemt het advies niet over.
In de tweede helft van 2019 is voor juridische ondersteuning de hulp ingeroepen van Habitat
Advocaten.
Voor een totaaloverzicht van alle procedures zie bijlage.
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