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Stichting Rust bij de Kust start samen met Natuur- en Milieuorganisaties

procedures tegen de werkzaamheden voor de Formule 1

De werkzaamheden voor het klaarmaken van het circuit van Zandvoort voor de Formule 1 

zijn gestart. Er zijn al onomkeerbare ingrepen gedaan, RbdK verwacht dat zeer binnenkort 

nog grotere niet-omkeerbare werkzaamheden beginnen en stapt samen met Natuur- en 

Milieuorganisaties naar de rechter om dit te voorkomen. Tevens worden 

handhavingsverzoeken ingediend. Er is namelijk geen enkele vergunning gepubliceerd die 

daarvoor nodig is.

Het circuit heeft ingrijpende plannen voor ingrepen binnen en buiten het circuitterrein, waarvoor 

naar onze mening vergunningen nodig zijn. Het betreft het afgraven en egaliseren van duinen, het 

slopen van een geluidswal, het aanleggen van een nieuwe weg, het asfalteren van nu nog open 

duinterrein, het graven van tunnels, het vernietigen van planten en bomen, het dempen van poelen 

en het verbreden van paden. Dit is allemaal niet mogelijk binnen de huidige vergunning. 

Wij hebben geen enkele aanvraag of bericht van verlening voor zulke vergunningen gezien. Omdat 

deze gepubliceerd moeten worden voor het indienen van zienswijzen betekent dit dat zulke 

vergunningen er niet zijn.

Het slopen van een geluidwal en het egaliseren van duinterrein heeft ongetwijfeld gevolgen voor de 

geluidsoverlast van het circuit op de omgeving. Dit kan dus niet zomaar gebeuren. 

De aantasting van het landschap, waarbij zelfs Natura-2000 gebied wordt vernield, alsmede de te 

verwachten stikstofuitstoot tijdens en na de werkzaamheden zijn andere redenen om 

handhavingsverzoeken in te dienen bij de gemeente Zandvoort en de Provincie. Tevens is een 

bezwaarschrift ingediend tegen de ontheffing, die verleend is voor het verstoren van de habitats van 

bedreigde diersoorten.

Op dit moment worden al dieren gevangen en verwijderd, paddenschermen gezet en andere 

activiteiten  ontplooid. Sommige hiervan zijn al onomkeerbaar: er zijn intussen al bomen gerooid met

een stamdikte van 30 cm, waarvoor een kapvergunning nodig was geweest. Grotere onomkeerbare 

ingrepen gaan binnenkort gebeuren.  Daarom vragen de gezamenlijke organisaties een voorlopige 

voorziening aan bij de bestuursrechter om dit te stoppen totdat de vergunningen in orde zijn.
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