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Structurele verkeersoplossing Stadsrand Apeldoorn West 

 

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving: 

1. Het onder voorbehoud van een positieve raadsconsultatie kiezen voor een structurele verkeersoplossing 

op loopafstand van De Apenheul, uitgaande van toevoeging van 300-400 parkeerplaatsen, zonder de 

natuurfuncties in de omgeving verder aan te tasten 

2. Deze keuze technisch en financieel uit te werken in de vorm van één of twee varianten:  

a  Structureel blijven benutten van de tijdelijke voorziening plus structureel toevoegen van een tweede 

veld met 400 maaiveldplaatsen bij AGOVV. Dit kan reeds vanaf het komende seizoen 2016. 

b  De tijdelijke voorziening bij AGOVV in 2016 voortzetten maar na dat seizoen beëindigen en per 

seizoen 2017 een parkeerdek op het parkeerterrein park Berg en Bos in gebruik te nemen (In 

getallen: 500 AGOVV minder en 800 dek meer is per saldo 300 dekplaatsen toevoeging)  

3. De consequenties van de uitwerking per maart 2016 aan het college voor te leggen ter besluitvorming 

4. Het nemen van diverse maatregelen om de verkeersafwikkeling in 2016 te optimaliseren, waaronder 

een tijdelijke wandeldoorsteek tussen AGOVV terrein en de ingang park Berg en Bos en een ‘linksaffer’ 

bij de ingang van het reguliere parkeerterrein park Berg en Bos 

5. Het presidium verzoeken dit voorstel ter consultatie aan de PMA voor te leggen. 

 

 

Openbaarheid 

 

• voorstel/besluit Niet openbaar tot direct betrokken partijen zijn geïnformeerd     

• toelichting Niet openbaar tot direct betrokken partijen zijn geïnformeerd  

• bijgevoegde stukken deels blijvend niet openbaar i.v.m. economische of financiële belangen  

     

o Openbaar: Structurele verkeersoplossing 

Apeldoorn West (RL/SM 2015 plus bijlagen) 

o Openbaar: Juridische toets (RL/TE 14-11-2015) 

 

 

o Niet Openbaar: Financiële aspecten 

verkeersoplossing Apeldoorn West 

Afschrift aan 
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0. Samenvatting 

Op basis van een thans functionerende tijdelijke parkeeroplossing wordt een structurele 

verkeersoplossing voor Stadsdeel West voorgesteld. Door overleg met alle betrokkenen zijn 

vijf eindvarianten hiervoor geselecteerd. Deze zijn beoordeeld op diverse vlakken: Juridisch, 

verkeerskundig, financieel en strategisch. Aanbevolen wordt te kiezen voor loopafstand, 

300-400 plaatsen toe te voegen, en geen verdere aantasting van natuurfuncties toe te 

staan. Twee varianten voldoen hieraan: 

 

     – Twee terreinen AGOVV structureel in gebruik per seizoen 2016 

     – Parkeerdek op bestaand regulier Parkeerterrein Park Berg en Bos per 2017 

 

Voor 2016 en 2017 worden vervolgacties geformuleerd om keuzes op detailniveau mogelijk 

te maken: Een strategisch-financiële keuze in maart 2016 en (deels in beide gevallen) 

relevante uitwerkingsaspecten, zoals verbeteringen die voortkomen uit de evaluatie van 

seizoen 2015. Daarnaast worden keuzes omschreven die voor de fysieke oplossing relevant 

zijn, zoals het omgaan met de exploitatie van de terreinen. 

 

 

1. Inleiding 

Aanleiding 

Verkeer van en naar de attractieparken in Apeldoorn West veroorzaakte in recente seizoenen 

zowel parkeeroverlast als congestievorming op toeleidende wegen. Doel is deze effecten te 

minimaliseren. Het vrijhouden van de J.C. Wilslaan is daarbij de primaire toetssteen. 

 

Bestuurlijk belang 

Het voorstel beschrijft mogelijkheden, maar ook grenzen aan de wijze waarop de 

verkeersproductie van met name Apenheul en Koningin Julianatoren kan worden 

opgevangen. Keuzes hierin zijn leidend voor de komende 10-15 jaar. De keuzes zijn relevant 

voor het vervolgproces van de ontwikkeling van een integraal ontwikkelingsscenario voor de 

westelijke stadsrandzone. 

 

Centrale vraag 

Wat is de optimale wijze om het verkeer en het parkeren in de komende 10-15 jaar in het 

gebied te reguleren? 

 

 

2. Kader 

Op 24 maart 2015 heeft het college in het besluit over de tijdelijke parkeeroplossing voor 

Apeldoorn west toegezegd ‘aanvullend onderzoek uit te voeren en wijkvertegenwoordigers, 

pachters en belanghebbenden hierbij te betrekken om een gedragen keuze voor een 

structurele verkeersoplossing voor het einde van 2015 mogelijk te maken’. Met het huidige 

voorstel wordt die belofte ingelost. 

 

 

3. Beoogd (maatschappelijk) resultaat 

Apeldoorners en andere bezoekers kunnen vrij van congestie de attracties bereiken en 

vinden een parkeerplaats die geen belemmering vormt in het bezoek van de attracties. De 

gemeente doet hieraan wat mogelijk is, maar ziet in dat op sommige ‘superpiekdagen’ de 

vraag het aanbod blijft overstijgen. 

 

4. Argumentatie  

Als bijlage is het rapport ‘Structurele verkeersoplossing Apeldoorn West’ gevoegd waarin 

vanuit de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving een vakmatig advies wordt geformuleerd. Hierin 

staan achtergronden en details vermeld. Tevens is een niet openbare bijlage bijgevoegd 

waarin financiële aspecten zijn uitgewerkt. Aangezien in alle varianten sprake zal zijn van 

bijvoorbeeld huurovereenkomsten en/of openbare aanbestedingen is openbaar maken van 

deze gegevens niet in het gemeentelijk belang.  
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A Resultaten van het betrekken van belanghebbenden  

Belanghebbenden zijn ten behoeve van de samenvatting in drie groepen in te delen: 

- Vertegenwoordigers van de Apeldoornse burgers. Het betreft de wijkvereniging Berg en 

Bos, de wijkraden De Sprengen en ‘Brink en Orden’ en de verkeerswerkgroep 

Asselsestraat. 

- Zakelijke belanghebbenden. Dit zijn de attractieparken Apenheul en Koningin Julianatoren, 

Paleis het Loo en ‘de drie pachters’ in Park Berg en Bos. 

- Potentiële uitvoerders van de verkeersoplossing. Dit is primair Accres (als huidige 

exploitant), AGOVV (als tijdelijke verhuurder van parkeerruimte) en enkele adviesbureaus 

en ‘garagebouwers’ die n.a.v. publiciteit contact hebben gezocht. 

 

In het huidige kader zijn vrijwel alle partijen gehoord in rechtstreeks overleg met de 

wethouder mobiliteit en in projectvergaderingen, soms als deel van bredere reguliere 

overleggen. Op een algemener niveau zijn alle partijen gehoord in het kader van de integrale 

scenariovorming voor de stadsrand Apeldoorn West. 

 

Bij de betrokken partijen bestaat geen consensus over de beste oplossing. Gemeentelijke 

randvoorwaarde is dat een structurele verkeersoplossing per 2017 operationeel moet zijn. 

Op basis van deze gegevens is een selectie van vijf varianten gemaakt die – naast 

haalbaarheid in de tijd – voor elk van de betrokkenen de optimale wijze van invullen vormen. 

De vijf varianten zijn: 

 

     Variant 1 – Uitbreiding rond Boschbad met gebruik huidige AGOVV terrein 

     Variant 2 – Twee terreinen AGOVV structureel in gebruik 

     Variant 3 – Parkeerdek op bestaand regulier Parkeerterrein Park Berg en Bos 

     Variant 4 – Parkeerdek op overloopterrein Koningin Julianatoren met korte pendel 

     Variant 5 – Parkeren op grotere afstand met pendel (A1-locatie of kamp Nieuw Milligen) 

 

 

B Resultaten van het aanvullend onderzoek 

Elk van de vijf varianten zijn getoetst op juridische en verkeerskundige aspecten. Vervolgens 

is een inschatting gemaakt van financiële en strategische consequenties. De uitwerking 

hiervan leidt tot een verdere uitwerking van één of twee varianten. 

 

Qua aantallen is kritisch gekeken naar de gebruikscijfers van de J.C. Wilslaan in het 

afgelopen seizoen. Hieruit blijkt dat deze ruim 10 maal nodig bleek om pieken op te vangen. 

In de meeste gevallen ging het om opvang van rond 250 auto’s, in enkele gevallen ontstond 

een ‘superpiek’ van ruim 500 auto’s. Het college kiest voor accommoderen van de reguliere 

pieken door een toevoeging van 400 plaatsen op maaiveld of 300 plaatsen op een 

parkeerdek. Aangezien dekplaatsen onderdeel zijn van een groter parkeervolume is heet 

meervoudig gebruik van plaatsen beter; het effect van 400 maaiveldplaatsen versus 300 

dekplaatsen is qua extra benutting ongeveer hetzelfde. Een te groot aanbod voor de dan 

beschikbare capaciteit zal vervolgens tot een absoluut minimum beperkt blijven. 

 

Dit betekent dat er een kleine kans blijft bestaan op incidenteel gebruik tijdens 

‘superpieken’. Het college acht dit onontkoombaar: Attractieverkeer heeft per definitie 

extreme en niet af te dekken pieken. Het oplossen van die uitzonderlijke paar dagen zou de 

opgave onevenredig belasten, terwijl het absoluut nooit meer gebruiken van de J.C. 

Wilslaan zelfs na deze aanvulling niet voor 100% kan worden gegarandeerd. De door de 

Apenheul zelf ondernomen acties om meer spreiding van bezoek te bewerkstelligen hebben 

dit seizoen resultaten opgeleverd, en vormen voor het college – naast waarschuwingen op 

en rond de meest bekende druktedagen zelf - de juiste wijze om superpieken te voorkomen. 

 

Het juridisch advies is in een bijlage toegevoegd. Voor alle varianten geldt dat uitvoering 

mogelijk is. Tegelijkertijd geldt dat in alle gevallen een aanpassing van het bestemmingsplan 

noodzakelijk is. In sommige gevallen is die eenvoudiger (bijvoorbeeld als de functie reeds  
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parkeren toestaat), in andere gevallen moeilijker (bijvoorbeeld als de variant binnen de 

grenzen van Natura 2000 of het Geldersch NatuurNetwerk valt). In dit kader is cruciaal dat 

bij daadwerkelijk inleveren van ruimtelijke waarden de kans van slagen aanzienlijk verkleint. 

 

Verkeerskundig voldoen alle varianten aan het uitgangspunt om de overloopproductie van 

seizoen 2015 (400 maaiveldplaatsen of 300 dekplaatsen) elders te compenseren. De eerste 

vier varianten zijn verkeerskundig haalbaar, maar de vijfde variant (pendel op grotere 

afstand) kent bedenkingen omdat geen sluitende oplossing kan worden geboden voor alsnog 

doorrijdend verkeer. Cruciaal in de afweging is de afstand tussen parkeervoorziening en de 

attracties. Bezoekers zullen altijd zo dichtbij mogelijk willen parkeren, het eerder ‘afvangen’ 

van autoverkeer kan worden gestimuleerd, maar niet worden afgedwongen. 

 

Naast de parkeeraspecten is in de analyse nadruk gelegd op de verkeersaspecten. De 

verkeersafwikkeling kent drie specifieke niveaus. Op stadsdeelniveau is de mogelijke invloed 

op de Apeldoornse Ring versus afwikkeling via A1 en N344 geanalyseerd. Belangrijk is dat 

deze wegen geen gemeentelijk eigendom zijn en dus afhankelijkheid van Provincie en Rijk 

bestaat bij diverse varianten.  

 

Op wijkniveau is de aanrijstreng tussen de Europaweg - rotonde Jachtlaan – rotonde 

Amersfoortseweg relevant. Varianten waarbij alle verkeer op één toegang gericht zijn vragen 

om structurele aanpassing van knelpunten op dit niveau, bij spreiding door gelijktijdig 

gebruik van terreinen of pendel zijn maatregelen minder ingrijpend. Met name bij de kruising 

Asselsestraat – Laan Van Spitsbergen en de rotondes Jachtlaan en Amersfoortseweg zijn – 

afhankelijk van de variant – maatregelen noodzakelijk. In alle gevallen loont het tenslotte op 

het niveau van de toegang van terreinen toeritsituaties te verbeteren door toepassen van 

‘linksaffers’ en de toerijdende stromen te ontvlechten om opstoppingen te voorkomen. In 

verkeerskundige zin is zeker in relatie tot de hoeveelheid verkeer op piekdagen het behouden 

van twee toegangsstromen beter dan één. 

 

Vervolgens is een financiële analyse gemaakt van de vijf varianten. Belangrijk hierbij is dat 

varianten vaak minder bekende kosten oproepen, zoals beheersing of aanpassen van 

toeleidende infrastructuur. De afweging is gericht op het in beeld brengen van integrale 

gemeentelijke kosten. Algemene vuistregels die hieruit volgen zijn: 

 

- Maaiveldoplossingen kosten rond € 1.500,- per aan te leggen plaats (excl. grondhuur) 

en zijn daarmee de goedkoopste oplossing. 

- Aanleg en inpassing van een parkeerdek kost rond 5 maal zoveel per parkeerplaats. De 

investering die hiermee gemoeid is kan via parkeeropbrengsten worden terugverdiend. 

- Een pendel betekent jaarlijkse kosten die oplopen naarmate de afstand groter is en 

betekent verlies van parkeerinkomsten (Een symbolisch bedrag is hoogstens mogelijk)  

- Op een termijn van 10-15 jaar komt jaarlijkse afschrijving van een parkeerdek ruwweg 

overeen met de jaarlijkse kosten van een pendeloptie op langere afstand. 

 

Op strategisch niveau is allereerst de eigendomssituatie van belang. Het AGOVV terrein is in 

eigendom van de voetbalclub, de benoemde variant kan in principe ook zonder 

gemeentelijke tussenkomst gerealiseerd worden. Door op dit moment een exacte voorkeur 

uit te spreken ontstaat onbedoeld een situatie waarin de gemeentelijke onderhandelings-

positie wordt ondermijnd: Andere partijen zullen geen concessies meer willen doen nadat 

duidelijk is geworden dat hun medewerking onderdeel van de enig overgeblevene optie 

vormt. 

 

Een tweede vraagstuk van strategisch belang is de rolverdeling tussen Accres en gemeente 

ten aanzien van de exploitatie en de opbrengsten van het parkeren bij Berg en Bos. 

Afhankelijk van de huidige keuzes op hoofdlijnen zal in de technische uitwerking van maart 

2016 hierover meer gezegd kunnen worden. In een separaat voorstel wordt binnenkort 

vanuit de eenheid Financiën & Control nader ingegaan op de prestatieafspraken met Accres 

voor 2017 en verder.
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Concluderend luidt vakmatig advies vanuit de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving te kiezen 

voor opties (ten behoeve van onze onderhandelingspositie) op loopafstand (om negatieve 

effecten van ‘doorrijden’ te minimaliseren), zonder daarvoor de omgeving onevenredig aan 

te tasten (en daarmee zowel het integrale einddoel in zicht te houden als het gevaar op 

juridische complicaties te minimaliseren). Hierdoor blijven twee varianten over: 

 

     Variant 2 – Twee terreinen AGOVV structureel in gebruik 

     Variant 3 – Parkeerdek op bestaand regulier Parkeerterrein Park Berg en Bos 

 

 

C Vervolg voor seizoen 2016 en verder 

Voor beide resterende varianten geldt dat in maart 2016 duidelijk kan worden wat nu 

daadwerkelijk de mogelijkheden en financiële consequenties zijn. De uitwerking hiervan zal 

het karakter hebben van conceptovereenkomsten met als voorbehoud een positief 

eindadvies. Ook zal gewerkt worden aan een startdocument voor openbare aanbesteding. 

De besluitvorming op dit niveau zal in maart 2016 aan het bestuur worden voorgelegd. 

 

In alle gevallen is sprake van aanloopinvesteringen voor het optimaliseren van de 

omliggende weginfrastructuur en een optimalisatiepakket voor 2016 dat bestaat uit zowel 

aanvullende verkeersmaatregelen als het stimuleren van alternatieven per fiets of openbaar 

vervoer. De gemeente zal – bij uitblijven van overige financiers – de hieraan verbonden 

kosten zelf moeten betalen.  

 

Als voorbereiding voor 2017 dient in iedere variant werk te worden verricht op het gebied 

van kruispunten en toeritten van terreinen. De uitvoering hiervan dient plaats te vinden in de 

periode november 2016 – maart 2017. Na de definitieve besluitvorming in maart 2016 

kunnen hiervoor de technische voorbereidingen starten. Hetzelfde geldt voor de eventuele 

aanpassing van bestemmingsplannen. 

 

In alle gevallen is rekening gehouden met een efficiënte vorm van inpassing van de 

maatregel in de omgeving. Ten tijde van de voorlopige verkeersoplossing is aangegeven dat 

de integrale ontwikkelingsscenario’s richting zouden geven aan de verkeersoplossing. Op dit 

moment is nog geen sprake van een eenduidig eindbeeld. Wel is duidelijk dat de huidige 

verkeersoplossingen slechts een tussenstap vormen op weg naar een mogelijk andere 

invulling van het gebied.  

 

 

5. Maatschappelijk draagvlak 

Zowel bezoekers, ondernemers als omwonenden hebben in principe gevraagd om een 

definitieve oplossing zodat niet ieder jaar als gevolg van kleine fluctuaties de discussie 

desondanks weer opnieuw geopend wordt. Naar gelang de oplossing zal elk van de 

betrokkenen meer of minder tevreden zijn; een alles oplossende variant bestaat niet. 

 

 

6. Risico’s 

Het voornaamste risico ten aanzien van de huidige keuze is de inschatting van bezoekers in 

de komende jaren. Houvast hierin bieden de bezoekerscijfers van de afgelopen twee 

seizoenen en de uitspraken van de attractieparken dat op de piekdagen ook in de parken zelf 

de grenzen van de kwaliteit van de attractie in gevaar komen. Apenheul en Julanatoren 

voorspellen een stabiel bezoekersaantal met hoogstens een kleine groei door bijvoorbeeld 

verlaging van het gemiddeld aantal inzittenden per auto over de jaren. Paleis Het Loo heeft 

wel een groeiprognose, maar bevindt zich niet in het brandpunt van de huidige 

verkeersoverlast. 
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Daar staat tegenover dat de bezoekerspieken steeds grilliger worden aangezien men zich 

steeds beter kan informeren via bijvoorbeeld buienradar en realtime verkeersinformatie. 

Seizoen 2015 heeft uitgewezen dat er altijd enkele dagen per seizoen zullen blijven waarop 

de parkeervoorziening en het wegennet tekort schieten. Belangrijk daarbij is ook dat 

bezoekers niet simpelweg ‘terug naar huis’ gestuurd kunnen worden, als we niet 

accommoderen zal men in de wijk of langs de uitvalswegen een plaats gaan zoeken. 

Attractieparken, politie en overheid werken samen om meer grip op de situatie te krijgen. 

 

Van overige risico’s is tenslotte de financiële weerslag van maatregelen belangrijk. 

Gemeente en Accres zijn op meerdere fronten verweven, maar ook de relatie met AGOVV 

kent meer aspecten dan alleen eventuele huur van terreinen. Principe is dat parkeren voor 

de gemeente geen kerntaak is, maar tegelijkertijd lijkt het onverstandig om voor een taak die 

per saldo geld oplevert wel de lasten maar niet de lusten van een investering te dragen. In 

een niet-openbare bijlage worden deze aspecten nader geduid. 

 

 

7. Financiële paragraaf 

Afhankelijk van de te kiezen oplossing zal de gemeente aanloopinvesteringen moeten doen 

en/of exploitaties moeten aangaan. In eerste instantie hoeft dit geen verliesgevende operatie 

te zijn aangezien de parkeerproductie inkomsten oplevert. Tegelijkertijd is bekend dat 

naarmate meerdere factoren worden gestapeld (zoals huur van ruimte bij derden, exploitatie 

door derden, aanvullende piekpendel) het rendement in een noodzakelijke voorinvestering zal 

omslaan. De niet-openbare bijlage schetst hiervan de contouren. De uitwerking van de 

gekozen oplossing zal aanleiding zijn voor een separate terugkoppeling met detailleringen 

voor de dan gekozen varianten in maart 2016. 

 

 

8. Communicatie van het besluit 

De direct betrokkenen zullen voorafgaand aan openbaar maken van het besluit rechtstreeks 

van de beslissing op de hoogte worden gesteld. Het betreft de drie attracties, de drie 

pachters, Accres, AGOVV, werkgroep Asselsestraat en de betrokken wijkraden. Vooralsnog 

betreft het een voorkeur van het college die afhankelijk is van een positieve consultatie door 

de raad. Belanghebbenden zullen per brief van de voorlopige keuze en de komende 

raadsconsultatie op de hoogte worden gesteld zodra de datum hiervan bekend is. 

 

 

9. Realisatie van het besluit 

Links- of rechtsom dient de te kiezen oplossing te leiden tot een functionerend 

verkeerssysteem vanaf seizoen 2017. Afhankelijk van de oplossing zullen hiervoor 

tussenstappen zoals bestemmingsplan aanpassingen, contractvorming en/of aanbestedingen 

nader worden uitgewerkt.  

 


