
Datum verzending   

07.02.2022 

 

 
Geachte J. Jongman, 

 

U heeft ons, namens Stichting RallyControl, op 4 januari 2022 om een ontheffing gevraagd voor de 

wegwedstrijd Saab Winter Rally.  

Deze wegwedstrijd gaat door meerdere gemeenten in de provincie Overijssel. Deze aanvraag is bij ons 

bekend onder kenmerk 6514312. In deze brief leest u ons besluit. 

 

U krijgt ontheffing voor de wegwedstrijd 

De wegwedstrijd Saab Winter Rally vindt plaats op zaterdag 12 februari 2022 van 09.30 uur tot en met 

16.00 uur. Deze wegwedstrijd gaat door vijf gemeenten binnen de provincie Overijssel. De ontheffing 

geldt ook voor de deelnemers aan deze wegwedstrijd.  

Wij nemen dit besluit op grond van artikel 148, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: “WVW”). 

 

U krijgt ontheffing voor het evenement 

Voor het evenement Saab Winter Rally verlenen wij ontheffing.  

Wij nemen dit besluit op grond van artikel 5.1.3, lid 1, van de Omgevingsverordening Overijssel 2017. 

 

Bij dit besluit horen de volgende door u aangeleverde documenten: 

• aanvraagformulier met kenmerk ‘104916_Ontheffing_wegwedstrijden04012022-1523.pdf’ door 

ons ontvangen op 4 januari 2022; 

• stratenlijst met kenmerk ‘Stratenlijst 2021.exe’ door ons ontvangen op 4 januari 2022; 

• routekaarten met de kenmerken ‘Schets 1.png’, ‘Schets 2.png’, ‘Schets 3.png’, ‘Schets 4.png’, 

‘Schets 5.png’, ‘Schets 6.png’, ‘Schets 7.png’, ‘Schets 8.png’, ‘Schets 9.png’, ‘Schets 10.png’, 

‘Schets 11.png’, ‘Schets 12.png’, ‘Schets 13.png’ en ‘Schets 14.png’ door ons ontvangen op 

5 januari 2022; 

• aanvullende gegevens per e-mail met kenmerk ‘Re: Reactie op verklaring van geen bezwaar 

wegwedstrijd 'Saab Winter Rally', dossier 6514312’, door ons ontvangen op 18 januari 2022. 

 

U moet zich houden aan de voorschriften 

Deze vindt u in de bijlage. 

 

Wij informeren de politie en de gemeenten over dit besluit  

Wij sturen een afschrift van dit besluit aan Nationale Politie, Regionale Eenheid Oost-Nederland en de 

gemeenten Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Deventer en Raalte.  
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Mogelijk heeft u nog een andere vergunning nodig 

Vraag bij de gemeente, het waterschap of Rijkswaterstaat of u ook van hen een vergunning nodig heeft. 

 

U moet zich houden aan de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de pandemie 

COVID-19 

Op grond van de Wet publieke gezondheid kunnen maatregelen gelden ter bestrijding van de pandemie 

COVID-19. U moet voordat u het evenement ook daadwerkelijk gaat houden, controleren of dit is 

toegestaan op grond van de Wet publieke gezondheid. Op het moment dat dit niet is toegestaan, mag u 

van deze ontheffing geen gebruik maken. 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact met mij op via a.geerts@overijssel.nl of bel mij via 038 499 71 07.  

Vermeld in uw e-mail het kenmerk 6514312. Belt u ons, houd dan dit nummer bij de hand. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

 

Angelique Geerts, 

medewerker juridisch beheer, 

eenheid Wegen en Kanalen. 

 

 

Bijlage: Voorschriften 

 

 

In verband met genomen maatregelen tegen het coronavirus bevatten brieven van de provincie Overijssel 

tijdelijk geen handtekening.  
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Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken 

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.  

 

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.  

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:  

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te 

vermelden dat in onze brief staat.  

2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit. 

3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.  

4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen 

zes weken na die datum uw bezwaarschrift. 

 

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen. 

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 

8000 GB Zwolle.  

2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via 

https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/. 

3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 088 118 86 73.  

 

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen? 

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u 

hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 

‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte 

bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een 

bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het 

indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 361 55 55. 
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Voorschriften 
 

Behorende bij besluit van 7 februari 2022, kenmerk 2022/0024073 

 

U moet zich houden aan de volgende voorschriften: 

 

A. Definities 

1. Met de ‘wegwedstrijd’ bedoelen wij: Saab Winter Rally. 

2. Met ‘de provinciaal medewerker’ bedoelen wij de provinciaal medewerker Niek Kisteman, 

telefoonnummer 038 499 79 00, e-mail n.kisteman@overijssel.nl, van de eenheid Wegen en 

Kanalen van de provincie Overijssel in rayon Salland. 

 

B. Algemene voorschriften 

1. Het is verboden om, in het kader van de wegwedstrijd, een activiteit te verrichten of na te laten 

als hierdoor aanzienlijke nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid ontstaan of dreigen te 

ontstaan. 

2. Als u weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door een activiteit tijdens de wegwedstrijd een 

gevaar kan ontstaan voor de gezondheid of veiligheid, dan bent u verplicht: 

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te 

voorkomen of niet te laten voortduren; 

b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zo veel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken en  

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten 

voor zover dat redelijkerwijs van u kan worden gevraagd. 

3. Deze plicht houdt in ieder geval in dat: 

a. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid en de 

veiligheid worden getroffen en 

b. alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen en de nadelige 

gevolgen daarvan te voorkomen. 

4. U volgt alle instructies op die door bevoegde ambtenaren worden gegeven. 

5. U mag zonder onze toestemming geen markeringen aanbrengen op de weg, in welke vorm dan 

ook.  

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die andere personen of organisaties lijden door de 

wegwedstrijd. 

7. Elke schade die door de wegwedstrijd wordt veroorzaakt aan provinciale eigendommen, worden 

door u en op uw kosten hersteld. Doet u dit niet, dan doen wij het voor u. U bent dan ook 

verantwoordelijk voor de extra kosten. Dit geldt ook voor schade, zoals verzakkingen van 

bermen, verhardingen, sloottaluds enzovoorts, die wij tot één jaar na de wegwedstrijd 

aantreffen. 

8. U mag alleen borden plaatsen die nodig zijn voor een vlotte en veilige doorstroming van het 

verkeer. 

 

C. Voorschriften tijdens de wegwedstrijd 

1. De verkeersdeelnemers houden zich aan de geldende verkeersregels. 

2. Tijdens de wegwedstrijd is J. Jongman het aanspreekpunt namens de organisatie en bereikbaar 

via telefoonnummer 06 34 41 89 92 en per e-mail via jaaprallycontrol@gmail.com. 

 

D. Voorschriften voor na de wegwedstrijd 

1. U ruimt het gebruikte terrein op, voor zover dit wij van u kunnen verwachten. Doet u dit niet, 

dan doen wij dat voor u. U bent dan verantwoordelijk voor de kosten. 

 

mailto:h.schutte@overijssel.nl

