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Inleiding

In de noordwestelijke hoek van Apeldoorn bevinden zich de attractieparken Julianatoren en Apenheul. In de
afgelopen jaren trekt men steeds meer bezoekers. Dat is een economische stimulans, maar levert ook overlast
op en rond het wegennet op. De gemeente richt zich primair op het oplossen van de congestie. Wijkbewoners
en hun vertegenwoordigers willen dat het attractieverkeer uit hun woonomgeving verdwijnt.
Vanaf maart 2015 werkt de gemeente concreet aan een oplossing. Inhoudelijk is duidelijk dat niet iedereen
tegelijkertijd tevreden gesteld kan worden. Stakeholders volgen het proces nauwlettend, de impact van een
oplossing strekt zich immers uit tot werkgelegenheid, horecaomzet, woongenot en natuur- en milieuwaarden.
Het college heeft de raad toegezegd in september 2016 een definitief besluit voor te leggen.
Inmiddels bestaat er een lijvig dossier van besluitvormende stukken, correspondentie en inhoudelijke analyses
en adviezen. Aan het bestuur om hier – mede met de integrale ontwikkeling van de stedelijke westrand – een
oordeel over te vellen. Het huidige document tracht hierin ‘door de oogharen’ duidelijkheid voor beslissers te
scheppen. Want geen beslissing betekent het voortduren van onzekerheid, daar is niemand bij gebaat.
Achtereenvolgens wordt het proces tot heden omschreven. Vervolgens wordt het proces uitgelegd en komen
de inhoudelijke vraagstukken aan de orde. Daarna worden de oplossingsvarianten benoemd en de voorkeur
die het College hierover heeft uitgesproken. Het vijfde hoofdstuk gaat in op de mening van de stakeholders en
de conflictpunten die hierdoor ontstaan ten opzichte van varianten en voorkeur. Tenslotte wordt de bestuurijke
afweging geschetst en wordt ingegaan op de komende besluitvorming - doel is een keuze in september 2016
zo inzichtelijk mogelijk te maken - en de verdere uitwerking die daarop volgt.
Uit de opsomming van belangen van stakeholders ontstaat ‘door de oogharen gezien’ een beeld waarbij
stakeholders allereerst vasthouden aan exact dezelfde situatie zoals die voor de tijdelijke oplossing bestond.
Indien dat zou veranderen is simpelweg sprake van wantrouwen ten aanzien van de geboden mitigerende
maatregelen. In dat opzicht is de gemeente zowel in dit project als in meer algemene zin afhankelijk van
publieke en politieke opinie die soms minder voorspelbaar is. Voor de gemeente is dat een gegeven; voor de
stakeholders is dat de reden om geen waarde te hechten aan beloftes voor de toekomst. Het eerste
gemeentelijke belang ligt daarmee in het helder verankeren van keuzes én consequenties richting betrokken
partijen. De geloofwaardigheid van de gemeente staat nadrukkelijk op het spel.
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Procesmatige voortgang

Reeds vanaf 2004 zijn diverse beslissingen op raadsniveau over de verkeersproblematiek van Apeldoorn West
genomen. Deze besluiten zijn inmiddels ‘ingehaald door de werkelijkheid’, in de zin dat gestelde kaders teniet
werden gedaan door stijgende bezoekersaantallen. Vanaf dat jaar zijn diverse bestuurlijke en ambtelijke
stappen gezet, die bijvoorbeeld in een raadsbrief van 2013 worden beschreven. Zonder het belang daarvan
op enige manier te willen beperken wordt procesmatig niet dieper op die vroegere jaren ingegaan. In het
seizoen 2014 bleek de verhouding tussen parkeeraanbod en vraag zoek: Er was sprake van structurele
overlast. Toeleidende wegen zoals de Amersfoortseweg en de Apeldoornse Ring haalden de nationale
fileberichten. De J.C. Wilslaan werd tientallen malen afgesloten om als parkeerplaats te worden ingezet, terwijl
de omgeving van het Boschbad / Felualaan tegelijkertijd volledig werd benut. Alle partijen waren ontevreden.

2.1

Tijdelijk besluit en eerste structureel besluit (2015)

Vanaf het najaar van 2014 werd ambtelijk gewerkt aan een plan van aanpak hiervoor, dat op 24 maart 2015
leidde tot een extern advies, een eenheidsadvies, een collegebesluit en een positieve bespreking in de
politieke markt. Het plan bestond uit een overeenkomst voor het tijdelijk benutten van een oefenveld van
AGOVV als ‘overloop parkeerterrein’ voor maximaal twee seizoenen. Daarmee ontstond procesmatig tijd voor
het uitwerken van een structurele oplossing. In oktober 2015 werd tevens aan betrokken stakeholders een
mening gevraagd over een viertal integrale scenario’s voor de integrale ontwikkeling van de westelijke
stadsrand. In het najaar van 2015 ontstond een verkeersanalyse waarin een vijftal varianten werd afgewogen.
Tevens werd een juridisch advies opgesteld. Conform afspraak nam het college hierover in december 2015
een eerste besluit. Op diverse momenten verschenen tijdens de uitwerking artikelen in de lokale pers.

2.2

Structurele besluit heroverwogen (2016)

Tijdens een raadsconsultatie van januari 2016 hierover bleek dat met name insprekers vanuit de wijkraden de
onderbouwing van de keuze afkeurde omdat met enerzijds de eigen argumenten niet terugzag, en anderzijds
grote vraagtekens had bij de inhoudelijke uitwerking zelf. Op verzoek van de raad gaf de wethouder mobiliteit
aan in maart met een aanvullende analyse te komen. Hierin is onder meer specifiek ingegaan op de wens van
raad en wijkvertegenwoordigers om optimalisering van de kansen voor de ‘pendelvarianten’. Het concept
hiervan werd in een vergadering op 1 april met stakeholders gedeeld met het verzoek om reactie.
Deze werden ontvangen van Accres (mede namens AGOVV en Apenheul), de werkgroep Asselsestraat, de
pachters van park Berg en Bos, de wijkraad Brink & Orden en de wijkvereniging Berg en Bos. Parallel werd
door de heer Kreekel een uitwerkingsvoorstel voor de omgeving Julianatoren gedaan. Als gevolg hiervan was
vanuit de gemeente behoefte aan extra uitwerkingstijd. In twee raadsbrieven werd in april en juni gemeld dat
hierdoor de besluitvorming naar september 2016 doorschoof. In juni 2016 werd tevens aan de raad gemeld
dat behoudens uitzonderlijke ontwikkelingen nog steeds de belofte voor het realiseren van de te kiezen variant
gestand kon worden gedaan, te weten dat deze bij aanvang van het seizoen 2017 operationeel is.

2.3

Voorstel definitief structureel verkeersbesluit

Het huidige document vormt de samenvatting die de grondslag vormt van de definitieve aanvullende
verkeersanalyse. Een belangrijke aanvulling hierop is een bijgesteld definitief extern advies. Specifiek voor de
variant bij de Julianatoren is naar aanmelding van een alternatief in de vorm van het ‘Plan Kreekel’ een advies
van de provincie Gelderland verschenen. Deze zaken worden voorgelegd aan het college en zal vervolgens
aan de raad ter definitieve besluitvorming worden voorgelegd.
Richting de toekomst volgt vervolgens de concrete uitwerking van het besluit. Daarnaast vormt binnen het
integrale afwegingsproces voor de stadsrand west de uitspraak over de structurele verkeersoplossing een
belangrijke component, na het nemen hiervan zal dat proces verder ingevuld gaan worden. In de tijd gezien
wordt aangenomen dat de structurele verkeersoplossing de komende tien jaar functioneert. Op enig moment
zullen al dan niet aanpassingen volgen die aansluiten bij het nog te kiezen integrale ontwikkelingsperspectief.
Binnen die ontwikkeling is de gemeente slechts één van de spelers.
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Inkadering van vraagstukken

Inhoudelijk spelen er in Apeldoorn West drie vraagstukken door elkaar: Een parkeervraagstuk, de
verkeerscirculatie (die congestie en overlast bij omwonenden veroorzaakt) en de (meer intern gerichte)
organisatie en financiering van de oplossing. Per onderdeel wordt dit eerst uitgewerkt. Vervolgens zijn vijf
oplossingsrichtingen voorgesteld waarin de onderlinge componenten een specifieke plaats krijgen.
In de tijd gezien hebben deze vraagstukken een oplopende tijdshorizon. Parkeren is inmiddels tijdelijk opgelost
en is het primaire instrument voor de structurele oplossing. De parkeeroplossing bepaalt de verkeerssituatie
voor de middellange termijn, alleen verplaatsing van voorzieningen zelf zou deze wezenlijk kunnen
veranderen. De combinatie van parkeren en verkeerscirculatie vraagt om een optimale oplossing qua
organisatie en financiering. Gemeentelijk uitgangspunt is dat de structurele verkeersoplossing bepalend is
voor de komende 10 jaar. Met die tijdshorizon zijn verkeerskundige aanpassingen onderdeel van het besluit.
Daadwerkelijke aanpassing van de voorzieningen kent niet alleen een langere tijdshorizon, maar is ook een
ontwikkeling waarbinnen de gemeente slechts één van de partijen is. Besluitvorming daarover zal plaatsvinden
in de integrale gebiedsontwikkeling voor de westelijke stadsrand van Apeldoorn.

3.1

Parkeren, tijdelijk en structureel

Het parkeren heeft vanuit de gemeente de eerste aandacht gekregen. Directe aanleiding was het op piekdagen
afsluiten van de J.C. Wilslaan en het gebruik daarvan als overloop parkeerplaats. Parkeren is van primair
belang omdat het door de gemeente zelf worden aangepast. Bovendien vertaald een verbetering op
parkeergebied zich tevens in vermindering van congestie op de toeleidende wegen. Geconstateerd is dat in
het seizoen 2014 de wilslaan door gemiddeld 300 auto’s gebruikt werd. Als oplossing is daarom ingezet op
het structureel toevoegen van 300 à 400 plaatsen elders. De bandbreedte heeft te maken met
uitwisselingsmogelijkheden, die zijn bij een parkeerdek groter dan bij toevoegen op maaiveld. Deze insteek
wordt mede ondersteunt door een evaluatie van seizoen 2015 door Accres.
De keuze voor het accommoderen van de tijdelijke parkeerruimte in de structurele oplossing heeft alles te
maken met het nauwelijks beïnvloedbare karakter van het aanbod. Op dagen met grote drukte is ‘nee
verkopen’ geen optie, bezoekers komen van ver en zullen desnoods illegaal parkeren om hun dagje uit niet in
het water te zien vallen. Uiteraard wordt gewerkt aan alternatieven zoals parkeren op afstand of gebruik van
openbaar vervoer of fiets, maar op het geheel zal dat altijd een klein deel van het verkeer zijn. Hetzelfde geldt
voor de actie vanuit de attractieparken zelf. Men wekt aan spreiding van bezoek door bijvoorbeeld data van
acties en korting bij vroege aankomst, maar het gros van bezoekers kan of wil hier geen gebruik van maken.
Met de huidige tijdhorizon kan daarom in feite niet anders gedaan worden dan accommoderen. Aangegeven
is dat er altijd enkele ‘superpieken’ zullen blijven waarop er altijd een tekort zal zijn. In praktische zin zou
enkele malen gebruik van de J.C. Wilslaan dan een oplossing bieden, maar volledig verbieden – op basis van
een politieke uitspraak – is ook denkbaar. Van de andere kant gezien zal in principe geen sprake meer zijn
van grote toename van bezoekers. De reden hiervoor is dat de attractieparken en hun bezoekers zelf
aangegeven dat men aan de grenzen van de capaciteit van de parken zelf zit, de kwaliteit voor bezoekers
neemt snel af als het overvol is. Uiteindelijk keert in dat opzicht de wal het schip.

3.2

Verkeerscirculatie, nu en later

De verkeerscirculatie als gevolg van de piekdagen bij de attractieparken heeft drie grote gevolgen: Congestie
op de wegen en overlast voor de woonomgeving en de natuur. De opgave is de gevolgen liefst weg te nemen,
of minimaal zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijk resultaat van de analyse is dat – zonder de impact op
de beleving ook maar enigszins te ontkennen - de overlast op basis van objectieve cijfers beperkt is.
Van belang is allereerst een gezamenlijk beeld te bepalen van de invloedssfeer van de attracties, e.g. in welk
gebied is de verkeersproductie van de publiekstrekkers nog ‘voelbaar’ ten opzichte van het overige verkeer.
Inhoudelijk zijn dat de wegen waar tussen verschillende oplossingsvarianten andere intensiteitsverschillen
zullen optreden. Vanuit de gemeente is op basis van een analyse dit gebied als volgt omschreven:
De driehoek Ring Apeldoorn (Jachtlaan) – Amersfoortseweg – J.C. Wilslaan (Alle verkeer)
Rijksweg A1 Europaweg – Ring Apeldoorn west (Alle verkeer uit oostelijke en zuidelijke richting)
Rijksweg A1 Kootwijk Provinciale wegen N302 - N344 (Alle verkeer uit westelijke richting)
Zwolseweg (Verkeer uit het noorden vanuit N344 en Rijksweg A50)
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Voor deze wegen zijn met de kennis van de capaciteit van de verschillende parkeerterreinen de te verwachten
verkeersintensiteiten op piekdagen doorgerekend. Gezien het specifieke karakter van het attractieverkeer is
hiervoor een eigen model ontwikkeld op basis van de bestaande verkeersmodellen. Een belangrijke conclusie
is dat die intensiteiten op de hoofdwegen niet wezenlijk verschillen; immers, de verkeersproductie van een
verplaatsing van 300-400 parkeerplaatsen is gering ten opzichte van de gemiddelde intensiteiten op de
hoofdwegen. Het hart van de verschillen zit in de toeleidende straten zoals de Asselsestraat en de J.C.
Wilslaan. Voor de effecten op de woonomgeving en de natuur geldt hetzelfde: In toeleidende (woon)straten
kunnen de verschillen groot zijn, op de hoofdwegen is het effect gering.
Een laatste element dat zorgt voor een relativering van de impact van de verkeerscirculatie is dat de overlast
in de tijd gezien slechts in beperkte mate optreed. De dagen waarop pieken kunnen optreden zijn de paas- en
herfstvakantieweek, de weekenden in het voor- en najaar en de zomerperiode. Per saldo gaat het om rond 60
mogelijke overlastdagen per seizoen. Optreden van daadwerkelijke overlast is vervolgens grotendeels
afhankelijk van de weersomstandigheden. Wel is zichtbaar dat in het najaar en de herfstvakantieweek de kans
op piekdagen toeneemt omdat men in die periode vaker gebruikt maakt van ‘opgespaarde’ seizoenskorting.
Het intensiteitenbeeld heeft invloed op de te kiezen oplossing aangezien investeringen en eventuele
opbrengsten dus binnen een beperkt aantal dagen per jaar hun vruchten afwerpen.

3.3

Organisatie en financiën

De burgers van Apeldoorn concentreren zich op de vraag hoe de oplossing er uitziet. Men gaat er – terecht –
van uit dat de gekozen oplossing in alle opzichten optimaal wordt uitgevoerd. Voor gemeente en diegenen die
een rol in de uitvoering hebben is dat vraagstuk uiteraard wel van belang en van invloed op de te maken
keuze. Om dit helder te krijgen zijn de volgende zaken uitgezocht.
Ten eerste is via een kosten en batenoverzicht inzicht verkregen in de financiële gevolgen van de diverse
oplossingsrichtingen. Er is sprake van grote verschillen. Oplossingen op maaiveld zijn doorgaans goedkoop
en vergen alleen startinvesteringen. Het plaatsen van een parkeerdek vergt een investering die in 10-15 jaar
zal moeten worden terugverdient. Varianten met buspendel op afstand brengen jaarlijkse exploitatiekosten
met zich mee. Daarnaast kan voor terreinen op grotere afstand niet het parkeertarief gevraagd worden zoals
dit nu bij terreinen op loopafstand gebeurt.
Ten tweede is in beeld gebracht welke partijen nu daadwerkelijk in de huidige en toekomstige situatie kosten
zouden moeten maken en beschikking krijgen over inkomsten. Van belang hierbij is de rol van Accres. Deze
partij heeft vanuit vroegere afspraken het beheer van de terreinen én de opbrengsten daarvan toegewezen
gekregen. In een breder kader streeft de gemeente naar een prestatiecontract met Accres waarbij
vergoedingen worden vertrekt op basis van inzet en opbrengsten primair naar de gemeente terugvloeien. In
de tijdelijke situatie maakt de gemeente kosten, terwijl de parkeeropbrengsten naar Accres gaan. In de
structurele situatie gaat de gemeente uit van een minimaal kostenneutrale oplossing.
Ten derde is tenslotte van belang wie nu welk deel van de oplossing gaat uitvoeren. Basisprincipe vanuit de
gemeente hierbij is dat parkeren op deze locatie geen kerntaak van de gemeente is. Uitvoering door
marktpartijen is daarmee wenselijk. Als grondeigenaar en gebiedsverantwoordelijke zal de gemeente wel
garanties voor de optimale verkeerafwikkeling willen bedingen, en daarnaast zou bij een oplossing op eigen
grond vanuit investeringsperspectief het logisch zijn een winstaandeel te verkrijgen. Met dit in het achterhoofd
is aan de externe partij gevraagd de marktpotentie van iedere oplossingsvariant in beeld te brengen.
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Varianten en voorkeur College

Om tot een oplossing te komen zijn in 2015 op ambtelijk niveau vijf varianten uitgedacht. Na uitleg hierover
wordt ingegaan op de voorkeur die het college in december 2015 binnen die varianten heeft uitgesproken.

4.1

Vijf oplossingsvarianten

In een eerste analyse is op basis van een groot aantal mogelijke opties een inkadering gemaakt op basis van
een vijftal varianten die antwoord geven op de vraag ‘waar moet de parkeergelegenheid die nu wordt geboden
op de J.C. Wilslaan naartoe worden verplaatst’. Per variant worden de kenmerken benoemd en wordt met de
bovenstaande paragrafen in het achterhoofd ingegaan op de meest belangrijke kenmerken hiervan. De term
‘uitgangssituatie’ staat in het overzicht voor de opzet zoals die voor het instellen van de tijdelijke situatie
bestond, e.g. het op piekmomenten gebruiken van de J.C. Wilslaan als parkeerruimte.

Variant 1 –
Boschbad / Felualaan

Omschrijving - Voortzetten van de huidige situatie. De verandering bestaat uit het
formaliseren en in de praktijk beter vormgeven van diverse plaatsen langs (randen van)
wegen en terreinen. Wel blijft hierdoor sprake van versnippering van het parkeeraanbod.

Ondersteunende maatregelen – Aandacht
voor rotondes Jachtlaan en Wilslaan /
N344

Verkeer woonomgeving – Gelijk aan de uitgangssituatie.

Financieel rendement –
Hoogste (Lage kosten –
Hoge opbrengsten)

Uitvoeringsorganisatie – Gemeente stelt
grond ter beschikking, beheer en
exploitatie door Accres

Verkeer natuurwaarden – Verkeer gelijk aan uitgangssituatie.
Wel meer parkeren bij groene gebieden. Gemeentelijke
bedenking bij haalbaarheid natuur- en milieuwetgeving

Marktpotentie – Zeer goed,
variant ingebracht en
uitvoering verzocht door
Accres

Variant 2 –

Omschrijving - Structureel gebruik van twee oefenterreinen van AGOVV. Op piekdagen
parallel vullen van het reguliere parkeerterrein park berg en Bos en de twee terreinen
AGOVV via de Asselsestraat / Harpweg. Structureel gebruik van de in 2016 aangelegde
voetgangersdoorsteek voor voetgangers.

AGOVV Structureel
Ondersteunende maatregelen –
Herinrichting kruispunt Laan van
Spitsbergen – Asselsestraat. Tevens
vaststellen structurele gevolgen voor
pachters Park berg en Bos.

Verkeer woonomgeving – De gemeente voorspelt dat door
het parallel vullen de Laan van Spitsbergen – Rotonde
Jachtlaan – J.C. Wilslaan relatief wordt ontlast omdat vanuit
beide richtingen de snelste optie wordt gekozen.
Wijkvertegenwoordigers ontkennen dit. De Asselsestraat zal
extra worden belast, deze wordt hierop aangepast.

Financieel rendement –
Hoog (ook stabiel bij
uitvoering door de markt).

Uitvoeringsorganisatie – Gemeente koopt
grond van AGOVV en stelt die ter
beschikking van een partij voor exploitatie
en beheer. Gemeente houdt hierdoor
tevens beslisrecht qua gebruik voor de
langere termijn

Verkeer natuurwaarden – Beperkte wijzigingen

Marktpotentie – Goed,
Indicatie Accres / AGOVV /
Apenheul bereidheid tot
verdere uitwerking

Variant 3 –

Omschrijving - Plaatsen van een parkeerdek in de noordwestelijke hoek van het reguliere
parkeerterrein Park berg en Bos. Het parkeerdek heeft een kostenefficiënte en
bouwtechnisch optimale vorm, het uiterlijk hiervan is een opzet in stalen modules. Extra
aandacht wordt besteed aan (visuele) inpassing ten opzichte van de omliggende straten.

Dek regulier terrein
Ondersteunende maatregelen –
Uitbreiden capaciteit in/uitrijden regulier
parkeerterrein zodat hier geen bottleneck
naar beide kanten (meer) ontsstaat.

Verkeer woonomgeving – Ten opzichte van de
uitgangssituatie meer concentratie van verkeer op de J.C.
Wilslaan, ten opzichte van de tijdelijke situatie minder verkeer
in de Asselsestraat (AGOVV geen parkeeroptie meer)

Financieel rendement –
Matig positief (Vergt
investering vooraf)

Uitvoeringsorganisatie – Gemeente stelt
grond ter beschikking. Parkeerdek kan
ofwel zelf in beheer komen, ofwel als
onderdeel van een exploitatietender aan
de markt worden aangeboden

Verkeer natuurwaarden – Geen wijzigingen

Marktpotentie – Kans op
samenwerking externe
partijen het grootst
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Variant 4 –
Medegebruik Julianatoren

Omschrijving - Gemeente: Medegebruik overloopterrein Koningin Julianatoren en buspendel
op piekmomenten, Julianatoren / Plan Kreekel: Parkeren Julianatoren te realiseren bij Gat
van Zevenhuizen, overloopterrein gebruiken voor bezoekers Apenheul i.cm. buspendel.

Ondersteunende maatregelen –
Infrastructuur voor buspendel herkomst
en bestemming (perrons, opstelruimte)

Verkeer woonomgeving – Volgens wijkvertegenwoordigers
een zeer gunstige variant. Bedenkingen bij de gemeente is
dat verkeer niet gedwongen kan worden het alternatief te
gebruiken, kans op wildparkeren is aanwezig..

Financieel rendement –
Negatief. Externe inschatting: minimaal 1,1 ton per
jaar nodig voor uitvoering

Uitvoeringsorganisatie – Niet te bepalen,
Julianatoren wil niet meewerken

Verkeer natuurwaarden – Beperkte wijzigingen

Marktpotentie – Laag, geen
medewerking Julianatoren

Variant 5 –

Omschrijving - Parkeren op langere afstand in combinatie met buspendel, bijvoorbeeld in de
omgeving van De Cantharel of bij kamp Nieuw Milligen.

Cantharel / Nieuw Milligen
Ondersteunende maatregelen Infrastructuur voor buspendel herkomst
en bestemming (perrons, opstelruimte)

Verkeer woonomgeving - Volgens wijkvertegenwoordigers de
meest gunstige variant. Bedenkingen bij de gemeente is dat
verkeer niet gedwongen kan worden het alternatief te
gebruiken, kans op wildparkeren is gezien de grote
pendelafstand zeer groot.

Financieel rendement –
Zeer negatief. Negatief.
Externe inschatting:
minimaal 3,5 ton per jaar
nodig voor uitvoering

Uitvoeringsorganisatie – Nog niet
duidelijk, afhankelijk van concreet voorstel
gebruik van terreinen.

Verkeer natuurwaarden – Beperkte wijzigingen

Marktpotentie – Laag.
Naast ontbreken van
winstpotentie geen
‘dwingende’ optie, verkeer
kan alsnog doorrijden.

In ieder geval geldt naast de variantafhankelijke opmerkingen de volgende algemene overwegingen:
-

4.2

In elk van de benoemde oplossingen wordt zowel congestie als parkeeroverlast geminimaliseerd
Tegelijkertijd kan gezien de soort verkeer problemen bij een ‘superpiek’ niet worden uitgesloten
-In alle varianten blijft de basiscapaciteit van de terreinen (inclusief het reguliere parkeerterrein park
Berg en Bos) in gebruik, het betreft dus altijd varianten die functioneren tijdens piekdagen.
Ter ondersteuning van de gekozen oplossing wordt maximaal ingezet op een (liefst dynamisch)
parkeerverwijssysteem, zodat de doorstroming naar de parkeerruimte(s) optimaal is.
Er wordt maximaal ingezet op stimuleren van alternatieven via gebruik van fiets of openbaar vervoer,
daarnaast werken de attractieparken zelf ook aan bezoekersspreiding.

Voorkeur: Collegebesluit eind 2015

Op basis van bovenstaande gegevens heeft het College op 8 december 2015 een besluit genomen waarin
werd gekozen voor uitwerking van één of twee varianten, te weten structureel gebruik van twee oefenvelden
van AGOVV (Variant 2) en/of plaatsen van een parkeerdek op het reguliere parkeerterrein van Park Berg en
Bos (Variant 3). Tevens werd besloten tot uitvoering van enkele tijdelijke maatregelen die in het seizoen
2016 tot een verbetering in de afwikkeling van het verkeer in de tijdelijke situatie hebben geleid.
Het collegebesluit werd vervolgens ter consultatie voorgelegd aan de raad. Gezien de kritische opmerkingen
van diverse stakeholders verzocht de raad het college eerst hierop antwoorden samen te stellen en daarna
de analyse en/of het eigen besluit al dan niet bij te stellen. In het volgende hoofdstuk wordt inhoudelijk op de
diverse opmerkingen van stakeholders ingegaan.
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5

Stakeholders en conflictpunten

Onder stakeholders verstaan we alle partijen die een direct belang bij de structurele verkeersoplossing
hebben. Hoofdgroepen daarbinnen zijn vertegenwoordigers van de bevolking en ondernemers met een
economisch belang. Last but not least zijn de bezoekerstrekkers zoals de attractieparken en paleis Het Loo
uiteraard belanghebbenden. Met alle vertegenwoordigers vanuit deze groepen zijn tijdens het
uitwerkingsproces gesprekken gevoerd en zijn vaak schriftelijke standpunten uitgewisseld. In een aantal
gevallen zijn er relatieve meningsverschillen, in enkele gevallen is er sprake van grote verschillen in inzicht.
Per paragraaf wordt uitgelegd waar de verschillen over gaan en hoe de gemeente hiermee is omgegaan.

5.1

Wijkraden en Werkgroep Asselsestraat

Belangrijke spelers binnen deze groep zijn de wijkraad Brink & Orden, de werkgroep verkeer Asselsestraat en
de wijkvereniging Berg en Bos. De dorpsraad Hoog Soeren heeft in het proces aangegeven geen extra verkeer
als gevolg van de oplossing door het dorp te willen. De belangrijkste constatering ten aanzien van de overige
wijkvertegenwoordigers is dat hun beleving van de situatie significant verschilt van de gemeentelijke insteek.
Een groot verschil betreft de inschatting van intensiteiten in de verschillende varianten. Om dit in beeld te
brengen gebruikt de gemeente objectieve metingen en daarop voortbouwende berekeningen. Dat geldt voor
de hoeveelheden verkeer (het beperkte aantal dagen met overlast zorgt in feite het hele jaar voor
ongenoegen), maar ook voor de inspanningen ter verbeteringen (de resterende knelpunten zijn bepalend voor
de beleving, objectieve verbeteringen worden niet bij die ervaring betrokken). Naarmate de analyse en
meningsvorming vorderde leidde dit mede tot verdere polarisatie: Het in principe meegaan met de huidige
aanbodsituatie sluit niet aan bij een beleving dat iedere vorm van attractieverkeer uiteindelijk ongewenst is,
financiële consequenties en overwegingen worden (ook na onafhankelijke toetsing) opgevat als ‘gekleurd’
zolang die niet bij de eigen beleving aansluiten.
Een specifiek verschil tussen gemeente en de wijkvertegenwoordigers gaat naast intensiteiten over de
diepgang van de analyse. Waar de gemeente zich beperkt tot de doorgaande wegen zijn de
wijkveretegenwoordigers van mening dat ook inzicht geboden moet worden in alle kleinere (woon)straten. Een
belangrijk volgend geschilpunt gaat over de buspendel. Wijkvertegenwoordigers wijzen op de referentie
Dolfinarium Harderwijk die in het aanvullend onderzoek is meegenomen. De gemeente heeft kennis van
gebruik Willem III kazerne als overloopterrein in september 2014. De gemeente heeft ook onderzocht hoe
Julianatoren het pendelen heeft geregeld. Inhoudelijk volgt het verschil in inzicht vooral uit drie oorzaken.
De eerste zijn de kosten van bemensing. In de beleving van de wijkvertegenwoordigers kan hiervoor ‘op
afroep’ chauffeurs en verkeersregelaars worden geregeld. De tweede zijn kosten voor benodigde
infrastructuur, die in de beleving van de wijkvertegenwoordigers minimaal kan zijn. De gemeente is echter van
mening dat hier sprake zal moeten zijn van aanbesteding per seizoen om de continuïteit van de dienst te
kunnen garanderen. Qua infrastructuur zal gezien de horizon van 10 jaar aanpassing in de buitenruimte nodig
zijn voor bijvoorbeeld perrons en opstelruimte voor bussen.
Ten derde geven wijkvertegenwoordigers tenslotte aan dat de gemeente pendel ten principale aan de markt
moet overlaten. In principe is het dan aan de attractieparken om zelf het transport te regelen. Voor de
gemeente is dit een brug te ver. Het gevolg is afhankelijkheid van de attractieparken. Indien men niet of
bijvoorbeeld alleen bij superpieken bereid is vervoer te regelen zal de men toch primair de gemeente
aanspreken op de overlast die daardoor ontstaat. Dat kunnen bezoekers zijn, maar ook bewoners, omdat bij
uitblijven van pendel de kans op parkeren in de wijk ook zal toenemen.
Overigens wordt ook de tijdelijke oplossing bij voortduring door de wijkveretegenwoordigers betwist. In de
tijdelijke oplossing is met name de wijze van vullen van het tijdelijke AGOVV terrein een probleem.
Cocnluderend kan gesteld worden dat de beleving tussen wijkvertegenwoordigers en gemeente ten principale
anders is. Om tot elkaar te komen moet ten principale historische kaders al dan niet worden losgelaten. Zolang
gemeente en wijvertegenwoordigers hierover van mening verschillen komen uitwerkingen per definitie in een
moeilijk daglicht te staan.
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5.2

Accres, AGOVV en pachters park Berg en Bos

Accres is de auteur van variant 1. De variant is oorspronkelijk door Accres omschreven in oktober 2014.
Vervolgens is naar aanleiding van de behandeling in de politieke markt Apeldoorn door hen een aanvullende
brief verstuurd. In maart 2016 zijn nieuwe aanvullingen gedaan en is door de gemeente op verzoek van Accres
specifiek geantwoord op de juridische aspecten van deze variant. In de aanvullende analyse bleek dat Accres
tevens een trekkende rol wil vervullen bij keuze voor de tweede variant. In die uitwerking wordt tevens AGOVV
genoemd als partner, ook voor AGOVV zal de uitwekring daarom bij variant twee liggen.
Voor de pachters van park Berg en Bos geldt in zekere zin hetzelfde als voor de wijkvertegenwoordigers. Het
belang van het restaurant, de snackcounter en de fotoservice is dat zoveel mogelijk mensen langs de eigen
locatie lopen. In de tijdelijke oplossing is door de gemeente ten principale gesteld dat de derving die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van het AGOVV terrein niet door de gemeente zou worden gecompenseerd.
Wel is voor zover mogelijk binnen die raamafspraak gezorgd voor maatregelen op het gebied van verwijzing,
opties om alsnog de voetgangers vanaf AGOV te bedienen en – in het geval van de fotoservice – een tweede
standplaats.
Vanuit de gemeente is reeds ten tijde van de tijdelijke uitwerking, en vervolgens in het kader van de structurele
verkeersoplossing is in de aanvullende analyse aangegeven dat bij een keuze die tot vermindering van
voetgangersstromen langs de pachters lopen er een gezamenlijke arbitrage doorlopen zal worden om helder
te krijgen in welke mate hierdoor derving optreed, en hoe dit uitwerkt op bijvoorbeeld de jaarlijkse
pachtsommen die men contractueel is overeengekomen.

5.3

Apenheul, Julianatoren en Paleis Het Loo

De drie publiekstrekkende organisaties hebben een gezamenlijk economisch belang in het optimaliseren van
de bereikbaarheid. Onderling zijn er echter ook aanzienlijke vershillen van inzicht hierover.
Koningin Julianatoren heeft in mondeling overleg met wethouder Kruithof aangegeven geen heil te zien in de
vierde variant zoals die door de gemeente in de aanvullende analyse is omschreven. Belangrijkste knelpunt is
het feit dat door medegebruik de toegankelijkheid en beschikbaarheid van parkeerruimte voor Julianatoren in
gevaar komt; het overloopterrein wordt in de zomerperiode vaak tot tegen de capaciteit aan gevuld. Als
alternatief heeft men bij de gemeente het ‘Plan Kreekel’ ingediend, waarin voorgesteld wordt het Gat van
Zevenhuizen te asfalteren en in gebruik te nemen als parkeerruimte voor Julianatoren, en zo het bestaande
overloopterrein beschikbaar te maken voor gebruik dor de Apenheul.
Apenheul geeft in direct contact aan groot belang te hechten aan een zo eenvoudig mogelijke toegankelijkheid
voor haar bezoekers. Locaties op loopafstand zijn daarbij te prefereren boven pendellocaties. Gedacht kan
worden aan innovatieve manieren voor pendeltransport zodat de pendelbeweging onderdeel van het uitje
wordt. In het aanvullend onderzoek is daarom mede in reactie op raadsvragen de optie van een kabelbaan
nader omschreven. Op organisatorisch vlak heeft Apenheul aangegeven aan te willen sturen op professionele
afwikkeling van het parkeren, zowel qua bereikbaarheid als toepassing van innovatieve parkeertechnieken
(vooraf reserveren, combikaartjes vooraf uitprinten en dergelijke). Op financieel vlak geeft Apenheul aan dat
het uitzonderlijk is voor een attractiepark dat men niet over de inkomsten van de eigen parkeerproductie kan
beschikken. Dit speelt een rol in de economische vitaliteit van het park.
Voor beide attractieparken geldt dat men vooruitlopend op beslissingen op langere termijn aangeeft dat een
eventuele discussie over verplaatsing wel invloed heeft op het vertrek (en de kosten die dit zou oproepen),
maar dat men vervolgens zelf op nationale schaal zal afwegen waar en hoe men zich elders zal vestigen.
Paleis Het Loo bevindt zich mede naar eigen zeggen in een andere situatie dan de twee attractieparken. Zo
is men het hele jaar open, trekt men publiek dat minder van de traditionele schoolvakanties afhankelijk is en
is geen sprake van verplaatsing. Een belangrijk gegeven voor Paleis het Loo is een grote verbouwing waarbij
met de kennis van vandaag de tentoonstellingsruimten tussen 2018 en 2021 gesloten zullen zijn. Na opening
veracht men een groei in het aantal bezoekers waarvoor men de parkeerruimte naar gelang zal uitbreiden. In
samenwerking met de gemeente worden alle relevante aspecten verder uitgezocht en komen in separate
besluitvorming bij het bestuur aan de orde. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is in de huidige uitwerking
uitgegaan van het op de locatie zelf opvangen van de toekomstige verkeersproductie.
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6

Bestuurlijke afweging

Met de uitleg over het proces, de varianten en de meningen van de stakeholders liggen in grote lijnen alle
ingredienten op tafel om een keuze te kunnen maken. De analyses die hiervoor zijn uitgevoerd en de afweging
die vervolgens kan worden gemaakt worden in dit hoofdstuk aangegeven.

6.1

Ambtelijke voorkeur

In het collegebesluit van maart 2015 werd aangegeven varianten 2 en/of 3 nader uit te werken. Met het
voortschrijden van de tijd kan niet langer een bandbreedte gehanteerd worden. Tegelijkertijd ontstaat uit de
opsomming van processtappen het gevoel dat ‘verder onderzoeken’ per saldo weinig meer zal toevoegen.
Glashelder is dat er geen variant bestaat waarmee alle partijen tevreden zijn, een uiteindelijke keuze kan (en
zal) altijd controversieel blijven. In die wetenschap is het ambtelijk advies: kies voor variant 2, structureel
gebruik van twee oefenvelden van AGOVV.
Positieve aspecten daarvan zijn ‘door de oogharen’ dat die variant zich in de tijdelijke situatie heeft bewezen,
het geeft verkeerskundig enige verlichting voor het woongebied (hoewel ontkent door
wijkvertegenwoordigers). Investering laag, marktpotentie hoog, betrokkenheid Accres, AGOVV en Apenheul
als partijen positief, na koop blijvende invloed / beslisrecht wat te doen als onderdeel naar de invulling van de
integrale stadsrand op langere termijn. De erkende nadelen zijn tenslotte op te vangen: Asselsestraat
aanpassen kruispunt en optimaal inpassen in overleg met werkgroep Asselsestraat, structureel afwijkend
passantenaantal onderwerp van gesprek met pachters Park Berg en Bos. De externe beoordeling sluit
grotendeels aan bij het bovenstaande beeld.
Een goed alternatief is variant 3 (parkeerdek) inclusief aanpassing in/uitrijcapaciteit en optimale inpassing, zij
het dat de betrokkenheid van de gemeente bij die variant in alle opzichten groter is. De overige varianten
vergen minimaal wijziging van raadskaders voor een positief advies. Bij variant 1 is dat een praktische invulling
die afwijkt van de ‘groene’ ruimtelijke visie op de langere termijn. Bij varianten 4 en 5 zal men moeten kiezen
voor een aanzienlijke structurele jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Wijkvertegenwoordigers zullen een
dergelijke aanpassing toejuichen, maar ook na het voldoen aan een dergelijke wijziging qua kaders door de
raad blijven er bij deze varianten bedenkingen vanuit marketing (attractieparken) en verkeersafwikkeling
(gemeente).

6.2

Aanvullende analyse en bijgewerkt extern advies

Met de kennis van de kritische opmerkingen van de diverse stakeholders en de opmerkingen vanuit de
raadsfracties is een aanvullende verkeersanalyse uitgevoerd. Hierin worden de volgende onderwerpen nader
uitgewerkt en zijn op basis van de analyse de volgende resultaten verwoord:
-

Door raad en wikvertegenwoordigers is gevraagd wat nu de ‘bovengrens’ van het accommoderen van
parkeerruimte is. De analyse hiervan levert op dat deze in fysieke plaatsen moet worden uitgedrukt.
Teruggaan naar de bovengrenzen zoals die in het verleden zijn gesteld is niet realistisch, het is in
praktische zin niet mogelijk de toestroom van bezoekers via de praktijk op straat te sturen. Vastgehouden
wordt aan het stellen va de bovengrens bij het accommoderen van de overloop JC Wilslaan (300 a 400
plaatsen). De vijf varianten hebben dit als uitgangspunt. Het is aan de attracties om bij eventuele
toestroom in de toekomst hun toegangsbeleid zo vorm te geven dat overlast (en de kwaliteit voor
bezoekers) niet opnieuw onder druk komt te staan.

-

De Verkeerseffecten voor het hele gebied zijn modelmatig berekend en weergegeven. Op basis daarvan
is tevens berekend wat de effecten op woonstraten en groenzones per variant is. Eerste conclusie is dat
de verschillen per variant voor het gebied als geheel per variant niet wezenlijk verschillen, het gaat immers
om een beperkte herplaatsing van parkeerruimte. Tweede conclusie is dat voor woonstraten variant 3
(Asselsestraat) en voor varianten 4 en 5 (alle woonstraten) de effecten wel significant zijn.

-

Voor de varianten met parkeren op afstand is de analyse aangescherpt in de zin dat uitgegaan is van een
‘absoluut minimum’ aan kosten. Voorts zijn de berekeningen van die twee varianten openbaar gemaakt.
Doel hiervan is maximaal tegemoet te komen aan de vraag om openheid en uitleg vanuit de
wijkvertegenwoordigers. Hoewel hierdoor relatieve verschuivingen optreden, blijft de hoofdconclusie
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echter dat varianten met pendel op afstand structurele overheidsbijdrage zullen vragen. Bij wijze van ‘out
of the box’ is daarnaast een schets van de consequenties van een kabelbaan aangegeven.
-

Het ‘plan Kreekel’ is een alternatief voor de vierde variant dat ingediend is door Julianatoren. In dit voorstel
is onder meer nieuwe parkeergelegenheid bij het gat van Zevenhuizen voorzien. In variant 4 is
aangegeven dat het overloopterrein Julianatoren ook voor Apenheul zou kunnen worden gebruikt door
aanleg van een parkeerdek. Julianatoren heeft aangegeven dit niet te willen. Alleen via uitvoering van
plan Kreekel zou in hun ogen het huidige overloopterrein voor Apenheul kunnen worden vrijgespeeld. Na
analyse en advies vanuit de Provincie Gelderland blijkt dat dit plan binnen het huidige kader niet haalbaar.
Op langere termijn is afweging binnen de bredere stadsrandvisie echter wel gewenst.

Daarnaast is bureau Goudappel als onafhankelijke externe partij gevraagd met name de financiële aspecten
van de oorspronkelijke analyse te beoordelen en te toetsen. De externe partij is tevens gevraagd in te schatten
wat het marktpotentieel van de verschillende oplossingsvarianten is. De conclusies van het definitieve externe
advies en de doorslag hiervan in de aanvullende analyse zijn:
-

-

Bij variant 2 (Structureel gebruik twee oefenterreinen AGOVV) maakt het kopen of huren van het terrein
van AGOVV een groot verschil in de doorrekening. Gezien de termijn van 10 jaar is koop gunstiger. In de
aanvullende analyse is daarom van koop uitgegaan.
De financiële doorrekening van de vijf varianten is conform het extern advies op enkele punten
‘gelijkgetrokken’ zodat eenduidig sprake is van de rendementsberekening over tien jaar.
De financiële doorrekening van met name de buspendel is conform het extern advies ingrijpend
aangepast. Uitgangspunt is nu het minimaal noodzakelijke voor deze varianten. Dit betekent een relatief
gunstiger financieel plaatje, maar nog steeds een negatieve balans qua rendement over tien jaar.

Bureau Goudappel Coffeng geeft vervolgens aan dat na het doorvoeren van de aanbevelingen door de
gemeente een financiële afweging is ontstaan die “de varianten juist/onderling in de goede volgorde weergeeft
en die realistisch is / de varianten in de goede volgorde van grootte weergeeft”. De kritiek van
wijkvertenegenwoordigers dat sprake zou zijn van een gekleurd beeld wordt daarmee via onafhankelijke
toetsing weerlegt. Om de transparantie van gemeentezijde te onderstrepen zijn alle kosten en opbrengsten
van de variant 4 en 5 zijn na verzoeken van de wijkvertegenwoordigers aanvullend openbaar gemaakt. De
doorrekeningen van de varianten 1 t/m 3 blijven (net als de overige in de oorspronkelijke analyse) nietopenbaar omdat deze een bedrijfsbelang voor de gemeente Apeldoorn vertegenwoordigen. De wijzigingen
zijn (met een aantal aangereikte feitelijke verbeteringen) doorgevoerd in de definitieve aanvullende analyse.
Ten aanzien van het marktpotentieel komt het externe bureau tot de volgende conclusies. Varianten 1 en
2a/2b liggen qua invulling en uitvoering dicht bij de huidige situatie. Een (geoptimaliseerde) samenwerking met
Accres ligt voor de hand. Variant 3 is het meest geschikt om ‘in de markt te zetten’ (waarbij overigens ook
Accres zal kunnen meedingen). Varianten 4 en 5 vergen een structurele gemeentelijke bijdrage waarvan het
rendement gezien de beperkte dagen van overlast gering is. De inhoudelijke bedenking is dat het systeem dat
dan ontstaat weinig potentie heeft zolang dit niet voor ‘al het toeristische verkeer’ geldt.

6.3

Voorzet voor een gemeentelijk afwegingsmodel

Met de kennis over het proces, de inhoudelijke aspecten en de mening en initiatieven van de stakeholders
liggen in principe alle kaarten op tafel. Als gebiedsverantwoordelijke ligt de bal bij de Gemeente. Op basis
hiervan is een samenvatting van de overwegingen gemaakt die op de volgende bladzijde is weergegeven. In
eerste instantie is in de concept aanvullende analyse een doorkijk van de afweging met de stakeholders
gedeeld. Waar mogelijk zijn reacties hierop meegenomen, maar uiteindelijk blijft het feit dat de gemeente op
een aantal punten vanuit het eigen belang anders afweegt dan de verschillende stakeholders. Dit is zeker niet
dwingend: Helder wordt aangegeven wat dit voor sommigen in negatieve zin betekent. Ook nu weer kan
eenieder met dit model in de hand bewust afwegen of men bij elke stap het model volgt, of een andere
afweging zou maken.
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Onderdeel

Beoordeling variant 3 ten opzichte van tijdelijke
en uitgangssituatie

Verhouding ten opzichte van de overige
varianten

Voorstel aanvullende
(mitigerende)

Er treed geen wezenlijke wijziging op.
Uitzondering is de Asselsestraat ten westen van
de Ring op de momenten dat het AGOVV
terrein geopend is.

Alleen variant 5 zou (onder voorwaarden) een
wezenlijke verandering in aanrijroutes kunnen
veroorzaken.

AGOVV terrein als '2e
aanvullende optie'
benutten. Inpassen
in/uitrit bij Asselsestraat.

Verkeerscircultatie in
woongebieden en groene
zones

Groene zones en buitengebied: Geen grote
wijziging. Woongebieden: Vermindering van
intensiteiten op de streng Laan Van Spitsbergen rotonde Jachtlaan - JC Wilslaan.

Varianten 4 en 5 zijn gunstiger en leveren (onder
voorwaarden) een grote vermindering van
intensiteiten in woongebieden en groenzones
op. Varianten 1 en 2 zorgen niet voor
vermindering in de woongebieden of
groenzones.

Verkeerskundige
herinrichting Ring Asselstraat. (Nb.
Aanpassing regulier
terrein Berg en Bos reeds
gerealiseerd).

Verkeerscirculatie 'leesbaarheid' en
resterende kans op
congestie

Invulling is voor weggebruikers logisch en goed
beheersbaar. De variant is in de tijdelijke
situatie 'uitgetest' en geoptimaliseerd.
Spreiding over twee locaties is gunstig.

Varianten 1 leidt tot versnippering van terreinen,
variant 2 tot (over)concentratie op de huidige
parkeergelegenheid. Varianten 4 en 5: Extra
reistijd door pendel en kans op 'alsnog
doorrijden'.

Dynamische verwijzing
tussen de twee
hoofdterreinen.

Financiën
Marktpotentie en
gemeentelijke
betrokkenheid (nb.
Parkeren geen kerntaak)

Het externe onderzoeksbureau beoordeelt deze
variant als de meet gunstige. Accres / AGOVV en
Apenheul hebben concrete interesse in de
verdere invulling getoond.

Voor variat 1 is concrete interesse vanuit Accres.
Variant 4 wordt door Julianatoren afgewezen.
Varianten 3 en 5 vergt gemeentelijke investering
en exploitatie.

Investering (Uitgangspunt
is een zo kostenefficient
mogelijke uitvoering)

Geschikt maken maaivelden, toeritten en
apparatuur vergt bescheiden investering.
Aanpassingen omliggende infra heeft een
breder belang (Ring).

Variant 1 is goekoper. Varianten 3 t/m 5 vergen
grotere intiele investeringen (aanschaf
parkeerdek of huur/koop grote maaiveldlocaties)

Gemeentelijk
uitgangspunt 'eigen
(voor)investering
terugverdienen plus
jaarlijkse stabiele bijdrage
i.r.t. Accres'.

Exploitatie over tien jaren
en voorspeld per saldo
resultaat

Deze is eenvoudig en rendabel in te vullen. Per
saldo ontstaat een positief resultaat, dat
getemperd wordt door betrokkenheid van
externe uitvoerende partijen.

Variant 1 is gelijkwaardig. Variant 3 vergt
'terugverdienen' investering maar positieff
eindresultaat, varianten 4 en 5 kennen
structurele kosten met een per saldo negatie
resultaat.

Positief: Apenheul, Accres (gelijkwaardig ten
opzichte van variant 1) en AGOVV. Neutraal:
Julianatoren, Paleis Het Loo.

Attractieparken zijn tegen pendelopties. Accres
en AGOVV zullen tegen varianten zijn die tot
minder omzet / inkomen leiden (varianten 3, 4 en
5)

Wijkvertegenwoordigers (Geen
intensiteitsafname), werkgroep Asselsestraat:
(tevens meer verkeer 'voor de deur'), pachters
Park Berg en Bos (vermindering passanten voor
eigen bedrijf).

Wijkvertegenwoordigers zien alleen in varianten
4 en 5 een echte oplossing voor de
woongebieden. Pachters park Ber en Bos zullen in
principe alle overige varianten steunen (geen
passantenverlies).

Dit is haalbaar. Diverse kleinere maatregelen
zijn reeds uitgevoerd in de tijdelijke situatie,
infrawerken kunnen in principe voor het
zomerseizoen worden afgerond.

Varianten 1 en 3 zijn ook haalbaar. Varianten 4 en
5 zijn niet haalbaar vanwege weerstand
Julianatoren en negatief ruimtelijk advies
Provincie

Ruimtelijke consequenties
(bestemmingsplannen,
natuurwaarden et cetera)

Er is geen sprake van ingrijpende veranderingen
van ruimtegebruik. Het gaat om invulling van
bestaande, braakliggende oefenvelden. De
velden zijn omzoomd door groen, er is geen
zicht vanuit woningen.

In alle andere varianten ontstaan ingrijpender
inpassingsvraagstukken. Met name in variant 3 is
direct zicht op de uitvoering vanuit woningen
Roosmale Nepveulaan.

Flexibiliteit, doorgroeimogelijkheden naar
integrale stadsrandvisie

Er is geen sprake van ingrijpende veranderingen
van ruimtegebruik of investeringen. De
gemeente houdt via Accres en AGOVV invloed
op de latere, integrale invulling.

Variant 1 betekent gebruik van groen in de
randzone voor parkeren, dit druist tegen het
integrale principe in. Variant 3 vergt een
investering met risico op derving bij tussentijds
stoppen.

Verkeerskundig
Verkeerscirculatie
invloedszone en
aanrijroutes voor het
gehele gebied

Stakeholders
Positieve en neutrale
inschatting inschatting

Negatieve inschatting

Uitvoering en toekomstwaarde
Uitvoerbaarheid binnen
randvoorwaarde
operationeel per seizoen
2017

Wijkvertegenwoordigers:
optimaal ruimtelijk
inpassen (Zie
verkeerscirculatie) en
garantie 'bovengrens'
parkeeraanbod Pachters:
onderzoek eventuele
aanpassing
pachtbedragen.

Varianten 4 en 5 zullen
wel een rol spelen in de
integrale
gebiedsafweging

NB. Uitgangspunten voor alle oplossingen zijn:
- Parkeren overloop JC Wilslaan wordt elders opgevangen, per variant wordt de plaats benoemd. De parkeerproductie is het
- Hoofdoplossing aanvullen met maatregelen door attractieparken zelf en mogelijkheden voor mobiliteitsmanagent (OV,
- Juridisch vergt uitvoering van elk van de varianten extra actie, maar bestaan wordt binnen huidige mogelijkheden geen blokkades.
- Betrouwbaarhed van de verkeerskundige en de financiële analyse zijn door het externe bureau getoetst en correct bevonden. Uiteraard biedt dit geen 100%
garantie, maar er is geen betere methode die binnen de afsgesproken tijdskaders meer zekerheid kan verschaffen.

11

7

Besluitvorming en uitwerking

In dit hoofdstuk wordt op een meer technisch niveau ingegaan op gemeentelijke financiële aspecten en wordt
een vervolgtraject geschetst van de implementatie die op de besluitvorming zal volgen.

7.1

Financiële aspecten

Ten tijde van de tijdelijke besluitvorming is op 24 maart 2015 gesteld dat te maken kosten in het kader van
de tijdelijke oplossing bij gebrek aan een betere optie ten laste van het saldo van de Reserve bereikbaarheid
Binnenstad (RBB) zou worden gebracht.
In de toelichting van format 7a: uitwerking amendementen, moties en ambities categorie a en b ten behoeve
van de Meerjarenbegroting 2017 – 2020 is het volgende hierover gemeld: Eenmalige investeringen in 2016
leiden tot een nadeel van € 397.000. In 2015 heeft u besloten om te investeren in extra
parkeervoorzieningen in Apeldoorn West. De huur van parkeergelegenheid (AGOVV) en de
investeringen in de aanrijroutes bedragen in 2016 € 280.000. De overige incidentele kosten betreffen
een deel van de uitgestelde investeringen van 2015. In het college- en raadsvoorstel wordt dit in de
besluitvorming meegenomen.
Ten aanzien van de komende onderhandelingen met de initiatiefnemers van variant 2 (Primair Accres,
secundair AGOVV en Apenheul) zal de insteek zijn minimaal deze gemaakte kosten met terugwerkende
kracht te innen. Voor komende kosten, zoals eventuele verlaging van pachtgelden van de pachters in park
en Bos geldt hetzelfde.
In het kader van de bredere dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en Accres zal vervolgens
uitgangspunt zijn dat de parkeeropbrengsten van het reguliere terrein park Berg en Bos rechtstreeks aan de
gemeente toekomen, in combinatie met een vergoeding van te leveren diensten vanuit Accres en/of de door
haar ingehuurde uitvoerders.

7.2

Vervolg na besluitvorming

Stel, het besluit voor de voorkeursvariant van paragraaf 5.2 wordt zonder enige aanpassing genomen. Hoe
ziet het vervolg er dan uit? Vanuit de gemeente zullen de volgende acties worden opgestart:
-

Overleg met Accres / AGOVV / Apenheul voor de praktische detaillering van de variant. De gemeente is
hierbij in principe ‘te gast’ en zal zich met name richten op het faciliteren van de uitvoering en het
uitvoeren van de eigen taken die realisatie van deze variant mogelijk maken.

-

Overleg met wijkvertegenwoordigers ten aanzien van mitigerende maatregelen voor met name de
Asselsestraat. Kader hiervoor is tevens de interne uitwerking van de aanpassing van het kruispunt
Asselsestraat – Laan Van Spitsbergen.

-

Overleg met de pachters van Park Berg en Bos over de (financiële) gevolgen van de genomen keuze
op hoofdlijnen. Uitgangspunt hierbij is een waardevrije analyse te doorlopen waaruit blijkt of en zo ja
hoe compensatie en/of aanpassing van pachtbedragen aan de orde is.

Uiteraard zijn er daarnaast een groot aantal kleinere acties die worden aangepakt. Richting het voorjaar van
2017 zal vervolgens met name de communicatie nader worden uitgewerkt. Doel hiervan is de gekozen
oplossing ook bij de gebruikers bekend te maken, zodat er meer kans zal zijn op het halen van het gewenste
doel.
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