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Definitief besluit structurele verkeersoplossing Apeldoorn West
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

1.

5.

Twee oefenterreinen van AGOVV, met een capaciteit van ca. 800 parkeerplaatsen, als verkeersoplossing
voor Apeldoorn West in gebruik te nemen.
Met de aanwending van de twee oefenterreinen vijf besluiten te nemen gericht op het garanderen van de
belangen van de diverse betrokken stakeholders:
a. Geen gebruik meer maken van de J.C. Wilslaan als overloop voor parkeren en het college te
verzoeken het betreffende verkeersbesluit aan te passen.
b. Het totaal aan parkeerplaatsen, als gevolg van dit besluit, als absolute bovengrens te stellen voor
de attracties.
c. Harpweg, Asselsestraat en kruising Ring met Asselsestraat verkeerskundig aan te passen om kans
op overlast voor omwonenden en congestie op lokale wegen te minimaliseren.
d. Het aanwijzen van de AGOVV terreinen als piekvoorziening met een gebruikslimiet van 120 dagen
per seizoen. Het reguliere terrein Park Berg en Bos blijft de primaire voorziening.
e. Instemmen met het inwinnen van een onafhankelijk advies ten aanzien van mogelijke financiële
consequenties van passantenverlies voor de pachters van Park Berg en Bos.
De exploitatie van de nieuwe parkeerterreinen onderbrengen in een aanvullende
dienstverleningsovereenkomst met Accres.
Vooruitlopend op een nadere financiële uitwerking besluiten om de met de ontwikkeling van de
parkeerterreinen en verkeersaanpassing gemoeide kosten te dekken uit de parkeerinkomsten van de
betreffende twee oefenterreinen.
Het presidium van de raad verzoeken het bijgevoegde raadsvoorstel in behandeling te nemen.
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voorstel/besluit
toelichting
bijgevoegde stukken

o
o
o

PMA-verslag 7 januari 2016
(Tijdelijk NO) Concept Raadsvoorstel en -besluit
(Tijdelijk NO) Handleiding en ambtelijk advies
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Afschrift aan

niet openbaar, tot het moment van informeren van de stakeholders
niet openbaar, tot het moment van informeren van de stakeholders
NO tot informeren stakeholders, deels NO i.v.m. econ./ finan. belangen
o
o
o

(Tijdelijk NO) Def. aanvullende verkeersanalyse
(Tijdelijk NO) Extern advies – Goudappel Coffeng
(Niet-openbaar) financiële doorrekening varianten

Samenvatting
Het attractieverkeer in de noordwestelijke hoek van Apeldoorn leidt tot verkeers- en
parkeerproblemen. Na het instellen van een tijdelijke oplossing is in breder verband gezocht naar de
meest geschikte structurele oplossing. De huidige keuze, het structureel benutten van twee
oefenvelden van AGOVV, biedt per saldo het beste perspectief binnen de gestelde
randvoorwaarden. Vanuit de markt is door Accres, AGOVV en Apenheul de intentie tot uitvoering
hiervan uitgesproken. Het collegevoorstel vraagt om bevestiging van de inhoudelijke keuze en de
ambtelijke ruimte om met de externe partners de variant verder te detailleren en uit te voeren.

Voor de onderdelen 1. t/m 7. en 9. verwijzen we u naar het bijgevoegde Raadsvoorstel.

8.

Communicatie van het besluit

Het besluit zal in de ogen van de diverse betrokkenen met gemengde gevoelens worden ontvangen.
Reeds in eerdere fasen is door het bestuur aangegeven dat de huidige beslissing geen eenvoudige
en voor allen positieve oplossing kent. Naar verwachting zullen met name de
wijkvertegenwoordigers, hun bewoners en de pachters van Park Berg en Bos hun mening hierover
willen geven. De communicatie zal gericht zijn op het onderstrepen van de bestuurlijke beslisrol in dit
proces, maar tegelijkertijd maximale ruimte bieden voor de direct betrokkenen om kennis te nemen
van de overwegingen, en desgewenst hun stem in het besluitvormingsproces te laten horen.
De betrokken stakeholders (wijkvertegenwoordigers, attractieparken, Accres, AGOVV en pachters
van Park Berg en Bos) en direct aanwonenden worden voorafgaand aan openbaar worden van het
collegebesluit geïnformeerd over het besluit en de motivatie van het bestuur. Half oktober is een
inloopavond voorzien, die voor zowel stakeholders als bewoners ruimte biedt om kennis te nemen
van het besluit en de motivatie. Voor raadsleden wordt in overleg met de raadsgriffie een veldbezoek
aangeboden met een ambtelijke toelichting, waardoor men ter plaatse de diverse opties in de praktijk
kan plaatsen.
Tegelijk met het aanbieden van dit collegevoorstel zijn de leden van de gemeenteraad per brief door
de eenheidsmanager van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving kort over het behandelingsproces
ingelicht. In het voorjaar van 2017 zal in overleg de Apenheul de nieuwe situatie bekend worden
gemaakt bij de gebruikers. De gemeentelijke website zal daar ook aandacht aan besteden.

-2-

