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Hooggeachte mevrouw Bijleveld,
De SVvM maakt bezwaar tegen bovengenoemde beschikking en verzoekt u deze
beschikking in te trekken. Dit bezwaar is gegrond op het navolgende.
Belanghebbenden
De Stichting Vrienden van Middenduin (SVvM) heeft als doel het beschermen en
bevorderen van de leef- en woonomgeving in Overveen, gemeente Bloemendaal,
in de ruimste zin.
Donateurs van deze Stichting zijn bewoners van de regio én bezoekers van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland die voor de rust en de natuurwaarden naar
deze omgeving komen.
Overlast F1
De F1 Dutch GP op 3,4 en 5 september 2021 gaat gepaard met trainingen en
races. Tijdens die trainingen en races is een onbegrensde geluidsproductie
toegestaan. De leef- en woonomgeving in Zuid-Kennemerland zullen in sterke
mate worden verstoord. De raceauto’s zullen in een wijde omgeving hoorbaar
zijn.
Vooralsnog heeft de rechtbank te Haarlem geoordeeld dat races onvermijdelijk
gepaard gaan met bovenmatige geluidsproductie. Groot nationaal belang zou
rechtvaardigen dat het belang van rust en kwaliteit van de leefomgeving van
velen in Zuid-Kennemerland in grote mate wordt geschaad.
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Geen dwingende noodzaak voor extra overlast
Het voornemen om een luchtvaartvertoning met straalvliegtuigen en helikopters
uit te voeren op 5 september 2021 van 14:00 tot en met 15:15 uur vergroot de
geluidshinder in de regio zowel in duur en als in omvang.
Het gebied waarboven bij deze luchtvaartvertoning gevlogen zal worden kent een
aantal beperkingen. Naast de beperkingen vanwege de luchtvaart zijn er ook
beperkingen omdat er gevlogen wordt boven een gebied dat aangewezen is als
Natura 2000 gebied en deels als Stiltegebied.
Afwijking van deze beperkingen is uitsluitend mogelijk om zeer dwingende
redenen én met goed onderbouwde motivering. Beide aspecten worden in de
beschikking niet gemotiveerd.
De overlast die de luchtvaartvertoning veroorzaakt, dient afgewogen te worden
tegen het belang van de gehinderden, die al ernstig in hun belang worden
geschaad.
Uit het oogpunt van het belang dat de SVvM nastreeft dient vermijdbare, extra
geluidoverlast voorkomen te worden. Dit kan door de luchtvaartvertoning niet
door te laten gaan. Immers deze activiteit waarvoor vergunning is gevraagd, is
op geen enkele wijze noodzakelijk voor de GP F1 race.
Conclusie
Belanghebbenden zullen veel overlast ondervinden van de GP. Een
luchtvaartvertoning zal in duur en intensiteit extra geluidoverlast veroorzaken.
Een dwingende reden voor deze activiteit ontbreekt.
De SVvM verzoekt u nadrukkelijk rekening te houden met het belang van
bescherming van de leef- en woonomgeving in Zuid-Kennemerland en verzoekt u
om die reden de luchtvaartvertoning niet door te laten gaan en voornoemde
beschikking d.d. 26 juli 2021 in te trekken.

Namens de Stichting Vrienden van Middenduin, hoogachtend

Drs E.G.M.Prins, voorzitter SVvM
Bezwaarschrift verzonden op 13-08-2021 aan de Minister van Defensie, MPC 55A
Postbus 90004 3509 AA Utrecht
Gaarne uw ontvangstbevestiging naar: info@vriendenvanmiddenduin.nl
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