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BELEIDSPLAN
DOEL
Stichting Rust bij de Kust heeft als doel om de duinen in Kennemerland – Natura
2000 gebied – te beschermen en te vrijwaren van overlast, met name
geluidsoverlast welke wordt veroorzaakt door het Circuit Zandvoort. Sinds de
overname door Chapman Andretti (een bedrijf van Menno de Jong en Bernhard
van Vollenhoven) is de intensiteit van gebruik enorm toegenomen. Niet alleen het
aantal racedagen is gegroeid (en zal verder stijgen naar rond de 300 dagen per
jaar), maar ook de geproduceerde decibellen. Tegelijk stellen we vast dat de
controle op de overlast te wensen overlaat en haaks staat op onze wens om de
gemiddeld geproduceerde decibellen met minimaal 5dB terug te brengen. Ook is
het aantal grote evenementen toegenomen, waaronder ook de aangekondigde
Grand Prix in mei 2020. Hierdoor neemt ook de publieke druk op de omgeving
enorm toe, waaronder de buurgemeenten van Zandvoort, zoals Haarlem,
Heemstede en de gehele gemeente Bloemendaal.
GRAND PRIX
Stichting Rust bij de Kust is – in weerwil van wat wel eens wordt gedacht – NIET
tegen de komst van de Grand Prix. Ons verzet gaat niet over de komst van de
Grand Prix, maar over het gebrek aan maatregelen die getroffen worden om
de duinen tegen dit soort evenementen te beschermen. Voor ons staat de rust
bovenaan, maar ook de bescherming van de biodiversiteit, het voorkomen
van milieuschade en de leefbaarheid van de omgeving in een straal van
15km om het circuit.
PROCEDURES
In principe willen wij via dialoog onze doelen realiseren. Echter, wij merken dat
de eigenaren en leiding van het circuit daarvoor onvoldoende openstaan. Sterker
nog, met de komst van de Grand Prix en ook daarover niet in dialoog willen
treden, wordt een grens overschreden. Dan rest ons niet anders - hoewel het niet
onze voorkeur heeft – dan volledig in te zetten op het bewaken van
milieuregels en -wetten. Hiertoe dagen we bestuurders – commerciële en
publieke – uit om zich aan de regels te houden. Bij vastgestelde overtreding van
de regels confronteren we hen daarmee. Als dit niet leidt tot aanpassingen van
beleid en uitvoering initiëren we gerechtelijke en bestuurlijke procedures
en spannen eventueel rechtszaken aan om tot handhaving te komen.
MEDIA
We merken dat er sprake is van een substantiële groep inwoners van de
omgeving, die er net zo over denken als wij. Of dit een meerderheid of
minderheid is moeilijk vast te stellen. Wel valt vast te stellen, dat er bij gebrek
aan spreekbuis sprake lijkt te zijn van gelatenheid en soms zelfs van een zekere
angst om zich uit te spreken. Wij doen dat voor hen. Daarom zoeken we ook de
publiciteit. Dit draagt bij aan het verhogen van de publieke druk op de
organisatie en het bestuur om tot aanpassing van het gevoerde beleid en de
uitvoering te komen. Hierdoor versterken we het draagvlak van onze
activiteiten en hopen we toch tot dialoog te komen.
TERMIJN

Stichting Rust bij de Kust bestaat tot de gestelde doelen zijn behaald: het
vernieuwen van de vergunning van het circuit, waarbij alle maximaal
toegestane geluidniveaus minstens 5 dB lager zijn dan in de huidige
vergunning, een maximum wordt gesteld aan piekgeluiden, de
natuurwaarden op en rond het circuit in stand blijven en de stikstofuitstoot
aanzienlijk wordt gereduceerd door gebruikmaking van de best beschikbare
technologie.

