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Inleiding

De gemeente Apeldoorn is bezig met een zoektocht naar een structurele parkeer- en verkeersoplossing in de Stadsrand Apeldoorn West. Het gaat hierbij om een toevoeging van
circa 300-400 parkeerplaatsen op daarvoor bestemde parkeerruimte, hetgeen overeenkomt met het gemiddelde aantal plaatsen dat in seizoen 2015 op de J.C. Wilslaan werd
gebruikt, in ieder geval ten behoeve van de Apenheul, voor een periode van 10-15 jaar
(middellange termijn). Voor de periode daarna wordt voor de Stadsrand Apeldoorn West
gewerkt aan lange termijn visie, waarvan verkeer en parkeren deel zal uitmaken. De gemeente heeft voor de middellange termijn vijf varianten voor ogen:
1.
uitbreiding van parkeren rond het Boschbad met gebruik huidig AGOVV-terrein;
2.
naast het huidig AGOVV-terrein een tweede terrein structureel in gebruik nemen;
3.
het aanbrengen van een parkeerdek op (een deel van) het reguliere parkeerterrein Park Berg en Bos;
4.
het aanbrengen van een parkeerdek op (een deel van) het overloop parkeerterrein Koningin Julianatoren, met pendel naar de Apenheul;
5.
parkeren op grotere afstand (locaties(s) in de nabijheid van de A1 en/of Nieuw
Milligen), met pendel naar de Apenheul.
De gemeente Apeldoorn heeft Goudappel Coffeng een eerder uitgevoerde financiële analyse ter beschikking gesteld met de vraag om deze kritisch te bekijken en waar mogelijk
verbeteringen aan te geven. De aangeleverde gegevens zijn vertrouwelijk behandeld,
aangezien deze een bedrijfsbelang voor de gemeente Apeldoorn vertegenwoordigen.
Doel van de werkzaamheden is om te komen tot een financiële afweging die de varianten onderling in de goede volgorde (juist) en in goede orde van grootte weergeeft (realistisch). Aanvullend is de vraag gesteld of er een rangorde aangebracht kan worden in
de varianten naar de kans dat ‘de markt’ de betreffende variant zou willen gaan uitvoeren (en wie dan).
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Financiële analyse

2.1

Werkwijze

De oorspronkelijke door de gemeente opgestelde financiële afweging van januari 2016 is
aan Goudappel Coffeng aangeleverd. Hierna heeft een analyse plaatsgevonden waarbij in
eerste instantie is beschouwd of de opgenomen onderdelen de varianten inhoudelijk in
voldoende mate afdekkend en volledig beschreven. Vervolgens is op basis van bij Goudappel Coffeng intern aanwezige informatie en projectinformatie van andere gemeenten
en/of parkeerexploitanten nagegaan of de gebruikte bedragen voor de opgenomen onderdelen juist/realistisch en/of in ieder geval onderling juist/realistisch zijn toegepast. In
een tweetal werksessies is over de gebruikte (achtergrond)informatie van de gemeenten
Apeldoorn gesproken en zijn bevindingen gedeeld. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
aantal opmerkingen op de oorspronkelijk aangeleverde financiële afwegingen.

2.2

Opmerkingen (Goudappel Coffeng)

Zonder in details te treden zijn de volgende meer en minder van belang zijnde opmerkingen gemaakt (respectievelijk majors en minors):
1.
(major) het opdelen van variant 2 (naast het huidig AGOVV-terrein een tweede
terrein structureel in gebruik nemen) in een variant 2A en 2B, met als essentieel
verschil het huren dan wel kopen van het terrein c.q. de terreinen van AGOVV lijkt
logisch. Gezien de middellange termijn van de analyse (minimaal 10 jaar) kan een
koopvariant mogelijk financieel aantrekkelijker scoren;
2.
(major) gezien de absolute omvang van de kosten van de bouw van een parkeerdek (en daarmee gezien de invloed op de financiële afweging) dient deze nader
te worden onderbouwd/gespecificeerd/gedetailleerd, bijvoorbeeld in grondwerk,
bouw garage, inpassing omgeving en dergelijke);
3.
(major) gezien de absolute omvang van de kosten van buspendel (en daarmee
gezien de invloed op de financiële afweging) dient deze nader te worden onderbouwd/gespecificeerd/gedetailleerd, bijvoorbeeld in materieel, inzet personeel,
aanleg perrons en dergelijke. Inzicht in aanbesteding van vergelijkbare diensten
is hierbij een pre (hieraan is invulling gegeven);
4.
(major) de bruto parkeeropbrengsten dienen tussen de varianten beter in balans
te worden gebracht;
5.
(major) voor een eenduidige vergelijking tussen varianten moet er per variant
duidelijkheid zijn over de kosten/opbrengsten en de partijen aan wie deze worden toegerekend. Als voorbeeld is er bij variant 3 (het aanbrengen van een parkeerdek op (een deel van) het reguliere parkeerterrein Park Berg en Bos) van uitgegaan dat aan de verkeers- en parkeerafwikkeling door een commerciële partij
een kwalitatieve stimulans moet worden gegeven (kostenpost). De netto parkeeropbrengst voor de gemeente dient hierop dan (naar beneden) te worden
aangepast;
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6.
7.

8.
9.

2.3

(major) ten behoeve van de bestuurlijke afweging is het aan te raden eenduidig
per variant het rendement voor de periode 2016-2026 inzichtelijk te maken;
(minor) eventuele compensatie voor pachters (in verband met gewijzigde looproutes ten opzichte van de huidige situatie), dient in de financiële analyse betrokken te worden;
(minor) in alle varianten dient op vergelijkbare wijze rekening te worden gehouden met kosten voor eventuele infrastructurele aanpassingen
(minor) de huur van een eventueel tweede terrein van AGOVV is meer marktconform ingeschat.

Verwerking opmerkingen (gemeente)

De opmerkingen uit voorgaande paragraaf zijn door de gemeente Apeldoorn ter harte
genomen en verwerkt in een vernieuwde financiële afweging. Aanvullend heeft de gemeente Apeldoorn op eigen initiatief nog een aantal (deel)aspecten, zoals voorbereidingskosten zo zuiver als op dit moment in de planvorming mogelijk ingevuld.
Hiermee is gekomen tot een financiële afweging die naar de mening van Goudappel Coffeng de varianten juist/onderling in de goede volgorde weergeeft en die realistisch is/de
varianten in de goede orde van grootte weergeeft.

2.4

Conclusie

De volgende conclusie worden getrokken:
■ de door Goudappel Coffeng gemaakte opmerkingen op de oorspronkelijk aangeleverde financiële afwegingen (majors en minors) zijn door de gemeente Apeldoorn ter
harte genomen en verwerkt in een vernieuwde financiële afweging;
■ de gemeente Apeldoorn heeft op eigen initiatief nog een aantal (deel)aspecten, zoals
voorbereidingskosten zo zuiver als op dit moment in de planvorming mogelijk ingevuld;
■ hiermee is gekomen tot een financiële afweging die de varianten juist/onderling in de
goede volgorde weergeeft en die realistisch is/de varianten in de goede orde van
grootte weergeeft.

3

Korte marktanalyse
marktanalyse

3.1

Werkwijze

De gemeente Apeldoorn heeft Goudappel Coffeng gevraagd om aan te geven welke varianten naar verwachting het meeste kans maken om door ‘de markt’ te worden opgepakt
en wie dat dan zouden kunnen zijn. Het betreft een inschatting die is ontstaan door onderling overleg met specialisten van de adviesgroep ‘parkeren en locatieontwikkeling’.
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3.2

Opmerkingen (Goudappel Coffeng)

Variant 1: Parkeren rond het Boschbad met gebruik huidig AGOVV-terrein;
In deze variant stelt de gemeente de grond ter beschikking en draagt Accres zorg voor
exploitatie en beheer. Of financiële stromen via Accres lopen of via gemeente met een
meer marktconforme relatie met Accres, maakt voor de financiële beoordeling van de
variant niet uit. Kenmerk van de variant is dat de uitvoerende partij logischerwijs ‘dicht’
bij de gemeente Apeldoorn ligt (lees: uitvoering door Accres zou voor de hand liggen).
Het in zee gaan met een professionele organisatie op het gebied van parkeerexploitatie
en parkeerbeheer ligt bij deze variant (waarin het parkeren relatief ‘versnipperd’ en wat
‘rommelig’ is georganiseerd) niet voor de hand. Verkeerskundig gezien wijkt deze variant
(met uitzondering van het openhouden van de Wilslaan en het optimaliseren van de uitvoering door Accres) niet wezenlijk af van de huidige situatie.

Variant 2A: een tweede AGOVV-terrein structureel in gebruik nemen (huur)
In deze variant huurt de gemeente de grond, stelt deze ter beschikking en draagt een
partij zorg voor exploitatie en beheer. Het in zee gaan met een professionele organisatie
op het gebied van parkeerexploitatie en parkeerbeheer is weliswaar mogelijk (en gezien
de verhouding tussen kosten en opbrengsten is er mogelijk ook interesse), maar dit zal
voor de gemeente slechts negatief uitwerken op de geprognotiseerde opbrengsten voor
de gemeente in vergelijking met de huidige situatie. Ook in deze variant lijkt het daarom
logisch om de uitvoerende partij ‘dicht’ bij de gemeente Apeldoorn te houden (lees: uitvoering door Accres zou voor de hand liggen). Deze variant wijkt verkeerskundig gezien
(met uitzondering van het openhouden van de Wilslaan, het optimaliseren van de uitvoering door Accres en het wat verder van het reguliere parkeerterrein afleiden van verkeer)
niet wezenlijk af van de huidige situatie.

Variant 2A: een tweede AGOVV-terrein structureel in gebruik nemen (koop)
In deze variant koopt de gemeente de grond, stelt deze ter beschikking en draagt een
partij zorg voor exploitatie en beheer. Deze variant is nagenoeg vergelijkbaar met variant
2A, met dien verstande dat het kopen van de grond door de gemeente de ‘tijdelijkheid’
van de variant voor het gevoel minder maakt. Ook hier is het in zee gaan met een professionele organisatie op het gebied van parkeerexploitatie en parkeerbeheer mogelijk
(en gezien de verhouding tussen kosten en opbrengsten is er mogelijk ook interesse),
maar zal dit in vergelijking met de huidige situatie slechts negatief uitwerken op de geprognotiseerde opbrengsten voor de gemeente. Ook in deze variant lijkt het daarom logisch om de uitvoerende partij ‘dicht’ bij de gemeente Apeldoorn te houden (lees: uitvoering door Accres zou voor de hand liggen). Deze variant wijkt verkeerskundig gezien
(met uitzondering van het openhouden van de Wilslaan, het optimaliseren van de uitvoering door Accres en het wat verder van het reguliere parkeerterrein afleiden van verkeer)
niet wezenlijk af van de huidige situatie.

Variant 3: aanbrengen parkeerdek op (deel van) reguliere parkeerterrein
Variant is wezenlijk anders. Hierbij is het kenmerk dat op één locatie de parkeervoorziening uitgebreid, geëxploiteerd en beheerd. De gemeente is grondeigenaar en er is een
forse investering nodig voor het dek. De realisatie van het dek zou gecombineerd met de
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exploitatie en beheer aanbesteed kunnen worden, maar dit zou ook los van elkaar kunnen (zodat de gemeente de regie over eigendom volledig in de hand houdt). De jaarlijkse opbrengsten van de exploitatie zullen dan deels als vaste afdracht gebruikt moeten
worden om de afbetaling van het parkeerdek te voldoen, deels als afdracht aan gemeente moeten worden betaald en deels aan de exploitant gelaten worden (zodat een
incentives ontstaan om het parkeren en de exploitatie zo ‘slim’ mogelijk te regelen). De
kans op commerciële zakelijke samenwerking tussen Apenheul, Berg en Bos, parkeerexploitant en gemeente, gericht op ‘kwaliteit’ (verkeersafwikkeling, parkeren, comfort voor
bezoekers etc), is in deze variant het grootst. Door het stellen van kaders en randvoorwaarden biedt deze variant voor wat betreft verkeersafwikkeling goede mogelijkheden.
Nadelen zijn de eventuele negatieve ‘uitstraling’ van een dek en het leiden van al het
verkeer naar het reguliere parkeerterrein.

Variant 4: aanbrengen parkeerdek op (deel van) overloop parkeerterrein KJT, met pendel
In variant vier wordt ook een dek geplaatst (door de gemeente), maar bestaan in financiele zin twee wezenlijke verschillen met de derde variant: De grondeigenaar is niet de gemeente maar Koningin Julianatoren, en bezoekers zullen vanaf het overloopterrein de afstand naar de ingang van de Apenheul moeten overbruggen (ruim 2 kilometer). De parkeeropbrengsten zijn in deze variant iets lager (omdat op afstand wordt geparkeerd en
omdat er een verdeling van opbrengsten met KJT moet worden afgesproken). In combinatie met de kosten voor de afbetaling van het parkeerdek en de te maken kosten voor
de pendel kent deze variant jaarlijks een negatief eindsaldo. Apenheul zal niet geneigd
zijn om kosten voor pendelen te maken en marktpartijen zullen gezien de verhouding
kosten/opbrengsten (en bij wie deze terechtkomen) niet geïnteresseerd zijn om dit op te
pakken zonder dat kosten en winstmarge worden afgedekt door de gemeente. De gemeente zal dus geld bij moeten leggen om uitvoering door de markt mogelijk te maken.
Verkeerskundig gezien biedt deze variant niet veel meer dan variant 2 al wordt een (relatief beperkt) deel van het verkeer niet meer het stedelijk weefsel ingeleid.

Variant 5: parkeren op grotere afstand, met pendel
Variant vijf gaat uit van het gebruik van terreinen op grotere afstand. Op dit moment
heeft de gemeente geen grond op grotere afstand in handen. Opties als gebruik van terreinen bij De Cantharel of Nieuw Milligen zijn niet in gemeentelijk bezit. Tijdelijke terreinen zoals bijvoorbeeld gebruik van de parkeergelegenheid bij Wegener kent dezelfde
uitgangssituatie. Investeringen om terreinen gebruiksklaar te maken zullen onderdeel
zijn van de plannen. Voor parkeren op grotere afstand komen aanvullend beduidend minder parkeeropbrengsten binnen en zijn de kosten voor pendel het hoogst. Indien de gemeente zorgt voor gebruiksklare terreinen kunnen de gewenste/benodigde pendeldiensten worden aanbesteed. Er zullen geen commerciële partijen zijn die dit op eigen risico
zullen willen oppakken en exploiteren. De gemeente zal dus net als in variant 4 (maar
sterker) geld bij moeten leggen om uitvoering door de markt mogelijk te maken. Bij het
handhaven van het reguliere parkeerterrein biedt deze variant niet veel meer dan variant
2 al wordt een (relatief beperkt) deel van het verkeer niet meer het stedelijk weefsel ingeleid. Bij het opvangen van al het toeristisch verkeer aan de randen van Apeldoorn zou
de grootste verkeerskundige winst worden gehaald. Dit zou de kosten voor pendel nog
sterker doen oplopen.
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3.3

Conclusie

Variant 1, 2A en 2B zijn varianten die zowel qua invulling als qua uitvoering redelijk dicht
liggen tegen de huidige situatie. Een (geoptimaliseerde) samenwerking met Accres ligt
voor de hand. De financiële opbrengsten van de varianten zijn het meest hoog. Koop van
AGOVV-gronden lijkt voor de hand te liggen. De varianten zijn te karakteriseren als ‘beheervarianten’.
Variant 3 is de variant die het meest geschikt zou zijn om ‘in de markt te zetten’. De variant kost de gemeente geld ten opzichte van de huidige situatie, maar blijft geld opleveren. De kans op een commerciële zakelijke samenwerking tussen Apenheul, Berg en Bos,
parkeerexploitant en gemeente, gericht op ‘kwaliteit’ (verkeersafwikkeling, parkeren,
comfort voor bezoekers etc), is in deze variant veruit het grootst. Grootste nadeel van de
variant is de mogelijke uitstraling c.q. overlast van het te realiseren dek en het handhaven van het verkeer op de huidige locatie.
Variant 4 en 5 kosten de gemeente jaarlijks (veel) geld. Deze prijs wordt betaald voor het
‘naar buiten plaatsen’ van het verkeer. Hierbij dient de opmerking gemaakt te worden
dat in beide varianten een deel van het verkeer op piekdagen betreft en daarmee (objectief) slechts om een relatief beperkte hoeveelheid verkeer in een jaar gaat. Als principieel voor het ‘naar buiten plaatsen’ van het verkeer gekozen wordt zou dit eigenlijk
‘voor al het toeristisch verkeer’ uitgewerkt moeten worden om het effect dan ook zo
groot mogelijk te maken. De varianten zijn te karakteriseren als ‘(pendel)dienst -inhuurvarianten’, waar de gemeente geld bij moeten leggen om uitvoering door de markt mogelijk te maken. Afhankelijk van de hoeveelheid op te vangen verkeer en de afstand
kunnen kosten zeer hoog oplopen.
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