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Geacht college van Burgemeester en Wethouders te Gemeente Ede, 
 
Hierbij ontvangt u na onze eerdere aankondiging pro forma, onze zienswijze op de aanvraag 
evenementvergunning “Centraal Nederland Rally”. Gelet de diverse omgevingskwaliteiten in het 
buitengebied van de gemeente Ede vinden wij het niet wenselijk dat hier, ook nog in het 
broedseizoen, een autorally kan plaatsvinden. Bovendien vinden we het niet passend nu vanuit de 
gemeente juist zeer recentelijk beleid is vastgesteld om de luchtproblematiek, o.a. vanwege fijnstof, 
aan te gaan pakken. Het toestaan van een rally zou hier haaks op staan. 
 
We wijzen u ook op een eerder besluit van de gemeente Apeldoorn in najaar 2017 om op haar 
grondgebied geen gelegenheid te bieden voor het houden van de rally van Centraal Nederland Rally. 
Dit onder meer uit het oogpunt van veiligheid. 
 
Vanwege de volgende te beschermen belangen verzoeken wij u het evenement niet door te laten 
gaan binnen de gemeente Ede. 
 

 Vanwege de rally wordt het buitengebied onnodig extra belast met fijnstof. Zoals bekend 

draagt fijnstof bij aan long- en luchtwegaandoeningen
i
. 

 Vanwege de rally is er sprake van uitstoot van NOx. Deze zal onder meer terechtkomen in 

omliggende kwetsbare natuurgebieden, zoals het Wekeromse Zand. Verdere vermesting en verzuring 

van omliggende natuurgebieden is niet wenselijk, waar kritische depositiewaarden reeds worden 

overschreden. 

 Er is sprake van Nationaal Landschap de Veluwe/Natura2000-gebied de Veluwe. Te 

beschermen kernkwaliteiten zijn hier stilte ruimte en rust. Een rally betekent aantasting van deze 

kernkwaliteiten en aantasting van de natuurbeleving van de recreanten op de Veluwe. 

 De rally zou plaats moeten vinden midden in de broedtijd en gaat ook door het landelijk gebied 

waar sprake is van bijvoorbeeld broedende weidevogels. Vanwege geluidsoverlast, toeschouwers en 

betreding kan sprake zijn van verstoring van broedende vogels. In die zin past de toepassing van het 

voorzorgsbeginsel. 

 Ook voor andere diersoorten is sprake van een kwetsbare periode vanwege geboorte en 

zogen van jongen. Denk aan reeën, dassen e.d. 

 Landwegen bieden plaats een reptielen om op te warmen in de zon, juist ook in de 

voorjaarmaanden of om te foerageren. De rally kan betekenen dat dieren doodgereden worden. 

 Rally’s zorgen altijd voor onveilige situaties en maken een inbreuk op het dagelijkse leven van 

de bewoners en bezoekers van het landelijke gebied. Overigens ontbreekt bij de aanvraag een 

veiligheidsplan
ii
. 

 De gemeente Ede heeft nog niet zo lang beleid vastgesteld om op wegen in het buitengebied 

de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/h. Het toestaan van een rally geeft naar onze mening 

een verkeerde signaalfunctie. De veiligheid is er niet mee gediend. Bovendien is al sprake van andere 

evenementen in de omgeving op 14 april, zoals de bevrijding van Lunteren. 



 Het bestemmingsplan Agrarisch Gebied biedt geen ruimte voor het houden van evenementen 

als rallyrijden in het buitengebied. De gronden en wegen zijn daarvoor niet bestemd. 

 Rallyrijden betekent in de regel vernieling van voorkomende vegetaties langs wegen. 

 Rallyrijden betekent in de regel vernieling van het wegprofiel. Voor o.a. zandwegen is dit zeer 

onwenselijk. Zandwegen hebben ook een cultuurhistorische betekenis.  

 Onder andere artikel 3 lid n en o van het bestemmingsplan Agrarisch Gebied zien toe op de 

bescherming van het landschap en van onverharde wegen: lid n >behoud, herstel en ontwikkeling van 

landschapswaarden; lid o> behoud, herstel en bescherming van cultuurhistorische waarden in de 

vorm van onverharde wegen en paden. Rallyrijden is dus in strijd met deze beschermingsbepalingen. 

 Klimaat: uit het oogpunt van klimaatproblematiek, het belang van beperking van de CO2-

uitstoot past het in deze tijd niet meer om milieuvervuilende evenementen te organiseren dan wel te 

vergunnen. 

 Onderzoek naar voorkomende flora en fauna en mogelijke effecten vanwege het evenement is 

niet uitgevoerd. 

 

Bovenstaand overziend verzoeken wij u geen vergunning te verlenen maar om toepassing te geven 

aan het voorzorgsbeginsel ter behoud van natuur, landschap, milieu en een gezonde en veilige 

leefomgeving. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie 

Pieter A. Slim, secretaris SME 

Halderweg 11a, 6721 ZJ  BENNEKOM 

secretaris@sme-ede.nl 

T 0318-417954 

 

 

                                                             
i • Zie hiervoor het GGD-rapport: 
http://d35xpzbyg49lim.cloudfront.net/Rayon%20Gelderland/Rapport_Lucht_op_de_kaart_2017_-
_Definitief_20170911.pdf. 
 
ii • Zie voor reëel bestaande situaties: https://m.youtube.com/watch?v=WG6a8kkjVuk; 
https://m.youtube.com/watch?v=xOY3gWHzZMQ; https://m.youtube.com/watch?v=dD-tLVG-p6I. 
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