Geacht College,
Hierbij wil Jouw Haarlem een aantal vragen stellen ex artikel 38 RvO inzake de uitlatingen
van wethouder Botter op zijn facebookpagina van 18 mei jl. aangaande de Jumbo
Racedagen. Hieronder de volledige tekst van de desbetreffende post:

‘Ik begrijp de controverse tussen de voor en tegenstanders heel goed. Waarom nu een
formule 1. Wat een belasting voor de bereikbaarheid en het milieu. En natuurlijk ben ik het
in zekere zin ook met deze groep eens. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die staat
te springen en heel blij is met de Formule 1. De sfeer in Zandvoort is in ieder geval
uitgelaten met nu reeds overal Formule 1 vlaggen. Maar wat doe je in zo’n geval nu als
bestuurder die een afweging moet maken bij zo’n heikel onderwerp? Je gaat op onderzoek
uit.
Vandaag was de ideale dag om eens polshoogte te nemen over de pro’s en contra’s van de
Formule 1. Het college van Zandvoort had de buurgemeenten uitgenodigd voor de
Jumbo/Max Verstappen dagen. Het race evenement dat de afgelopen jaren in Zandvoort
wordt gehouden en dat feitelijk, zeker dit jaar, de generale repetitie is richting de Formule 1
evenement in 2020. Een algemene inleiding van de directie van het evenement en een
toelichting vanuit de gemeente Zandvoort. Bovendien een toets voor de bereikbaarheid.
En dat laatste vormde in ieder geval vandaag geen enkel probleem. Heel veel mensen
kwamen met de trein en de wegen richting Zandvoort waren zelfs leeg. De presentatie van
de Formule 1 organisatie gaf een goed beeld hoe hard er gewerkt wordt om met alle
facetten van zowel voor als tegenstanders rekening te houden. De dag zelf gaf een goed
beeld van het enthousiasme dat bij een groot deel van onze bevolking/samenleving bestaat
voor de race hobby. Het is wat mij betreft belangrijk dat zowel college/raden als bevolking
van zuid-kennemerland snel worden meegenomen in de presentaties die wij vanmiddag te
zien kregen.’

-Welke controverse wordt hier bedoeld, en waaruit bestaat de controverse?
-Hoe groot is de groep die voorstander is van de F1 en hoe groot is de groep die niet
staat te springen?
-Op welke afwegingen wordt gedoeld die een bestuurder moet maken bij zo’n heikel
onderwerp als de F1?
-Over welke pro’s en contra’s van de F1 gaat het hier?
-Waarom worden de Jumbo Racedagen, zeker dit jaar, als generale repetitie voor de
F1 gezien?
-Waaruit bestond de algemene inleiding van de directie van het evenement en de
toelichting van de gemeente Zandvoort?
-Waaruit bestond de toets voor de bereikbaarheid?
-Wat was er anders dan eerdere Jumbo Racedagen?
-Is het College op eerdere Jumbo Racedagen aanwezig/uitgenodigd geweest?

-Wat wordt bedoeld met de zin dat bereikbaarheid ‘in ieder geval vandaag geen
enkel probleem vormde’?
-Hoeveel mensen kwamen met de trein, en hoeveel daarvan kwamen voor de Jumbo
Racedagen?
-Hoeveel mensen vervoert de NS naar Zandvoort op een zonnig weekend in mei?
-Waaruit is gebleken dat de ‘wegen richting Zandvoort zelfs leeg waren’ en zijn hier
cijfers van?
-Waaruit bestaat het harde werken van de F1 organisatie om met alle facetten van
zowel de voor- als tegenstanders rekening te houden?
Dank alvast voor een spoedige beantwoording.
Vriendelijke groet,
Moussa Aynan
Jouw Haarlem

