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Stichting Rust bij de Kust gaat bezwaar maken tegen rommelige ontheffing.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) heeft ontheffing verleend aan het 
circuit van Zandvoort voor het verstoren van het leefgebied van de rugstreeppad en de 
zandhagedis. Daarmee staat ODNHN toe dat in en rond het circuit allerlei ingrepen 
gedaan worden die de natuur verstoren. Hoewel hiermee voor het eerst meer 
duidelijkheid komt over wat er allemaal gaat gebeuren zit dit ontheffingsbesluit zit zo 
vol slordigheden en vaagheden, dat er nog veel vragen overblijven. Stichting Rust bij de 
Kust gaat een zienswijze indienen.

Wat allereerst opvalt aan het besluit is de enorme vaagheid van zowel de tekeningen als de 
omschrijving van de ingrepen. Er is op geen 10 meter nauwkeurig te zien hoever de aantasting
het Natura-2000 gebied in gaat. Van de aan te leggen weg is niets te zien over hoe breed hij 
wordt, wat de voetafdruk van het aan te leggen talud is en voor welk verkeer hij gebruikt gaat 
worden. Het is zelfs de vraag of ODNHN dat zelf wel weet, gezien een tekst als: “Daarnaast 
blijkt uit de aangeleverde kaarten dat op locatie 2 een tunnel wordt gerealiseerd en op locatie
14 een keerwand wordt geplaatst. De locaties zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.”. 
Blijkbaar is dit vage plaatje het enige dat hierover bekend is, maar toch meent de 
omgevingsdienst dat hier ontheffing voor verleend kan worden.

De argumenten waarmee de omgevingsdienst concludeert dat aan alle voorwaarden voor 
ontheffing voldaan is rammelen aan alle kanten. Er is duidelijk met een enorme 
welwillendheid tegemoet gekomen aan de wensen van het circuit. Wij herinneren ons de 
toezegging van de provincie om het circuit te helpen met de vergunningverlening en 
versnelling van de procedures. Hier lijkt inderdaad een politieke invloed zichtbaar te zijn.
Wij gaan dit uitgebreid juridisch bestuderen en verwachten dat dat zal leiden tot een 
bezwaarschrift.

Dit is overigens één van de vele ontheffingen en vergunningen die het circuit nodig heeft. 
ODNHN gaat alleen over de natuurbeschermingswet en niet over de Omgevingswet in deze 
regio. Wat wij hier zien is bijvoorbeeld in strijd met het bestemmingsplan en de 
stikstofwetgeving. Daar zal apart ontheffing en/of vergunning voor nodig zijn. 

In deze ontheffing wordt veel te makkelijk toegestaan zeldzame habitats worden vernietigd. 
Dat maakt dat wij wel vrezen voor de zorgvuldigheid van komende beslissingen op 
aanvragen.
Het is te hopen dat ook het circuit gevoel blijft houden voor de realiteit en dat de politiek niet 
voor een doordruk- strategie kiest, maar dat met respect wordt omgegaan met de natuur en 
milieu.
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