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Het rapport in relevante conclusies: 
 

De bestuurlijke belofte voor een structurele verkeersoplossing voor de 

westelijke stadsrand moet worden ingelost. Uit de analyse volgen de 

volgende overwegingen: 

 

Gevolgen van tijdelijk gebruik AGOVV terrein in 2015: 

 

- De turnover van het reguliere parkeerterrein Park Berg en Bos is 

gestegen door het gebruik van AGOVV (meer lucht) 

- Gebruik terrein (31x) en bezoekersaantal totaal (550.000) 

blijvend hoog in seizoen 2015, maar lijkt de bovengrens 

- Linksaffer regulier parkeerterrein Park Berg en Bos en 

strategische verkeercoördinatie gewenst 

- J.C. Wilslaan 10x gebruikt: 400 plaatsen maaiveld of 300 

aanvullend op bestaand parkeerterrein extra nodig om J.C. 

Wilslaan overlast tot minimum te beperken. 

- Verder werken aan alternatieven OV / kortingsacties voor 

spreiding pieken 

 

Invloed van beschikbare integrale lange termijn scenario’s: 

 

- Er is geen simpele oplossing / ingreep die met de huidige 

situatie als basis tot de omschreven eindscenario’s leidt 

- Functie van Ring en Wilslaan worden geminimaliseerd 

- Echter, verkeersproductie zal de komende tijd aanhouden, een 

tussenoplossing is daarmee gewenst met een houdbaarheid 

van 10-15 jaar 

- Er wordt uitgegaan van participatie van alle partijen, is vandaag 

nog niet het geval, iedereen heeft eigen belangen 

- Bij transferia geen oplossing voor doorrijdend verkeer 

 

Stakeholders, meningen en kansen 

 

- Geen eenduidige beeldvorming tussen stakeholders 
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- Hierdoor vijf varianten die meer of minder bij alle meningen 

aansluiten. Partijen hebben een sympathieke houding hier 

tegenover, maar doen nog geen toezeggingen 

 

Componenten van het afwegingsproces 

 

- Restricties in alle integrale lange termijn scenario’s (duur, 

ingrijpend et cetera) maakt een parkeeroplossing die rekening 

houdt met de scenario’s onhaalbaar vanaf 2017. Daardoor vijf 

korte termijn varianten varianten over: Maaiveld rond Boschbad 

of bij AGOVV, 

Dek op regulier parkeerterrein of bij Koningin Julianatoren en 

Pendelen van langere afstand (de laatste wel meegenomen, 

maar verkeerskundig geen sluitende oplossing) 

- In gedachten houden dat 300 van de 365 dagen de reguliere 

capaciteit voldoet, dus alleen slim investeren. 

 

- Financieel: Alle varianten kosten geld, maar dekinvestering is 

rendabel te maken door rechtstreeks innen van inkomsten 

- Betrokken partijen: Rol van Accres bij dekvarianten en AGOVV 

gebruik heroverwegen, belangrijke rol AGOVV vanwege het 

bezit van eigen grond (kunnen het ook zelf oplossen) 

- Aanvullende verkeersmaatregelen aanzienlijk (kruispunten, 

toegangen) en altijd vraagcomponent richting provincie / Rijk bij 

bundeling van stromen. In seizoen 2016 streven naar zoveel 

mogelijk al doen om overlast te beperken 

 

- Relatie met integrale scenario’s: Belangrijk verschil tussen 

varianten waarbij alleen nog hoeft te worden gelopen naar de 

ingang en pendelvarianten 

- Ten behoeve van onderhandelingen keus nu op hoofdlijnen en 

vraag om technische uitwerking 2 opties in maart/april 2016 

 

Uiteindelijke afweging aan college en raad op basis van deze informatie 

voor het einde van 2015. 

 

1 Kader en opdracht 
 

In het westelijk deel van Apeldoorn en het buitengebied dat daarop 

aansluit wordt sinds een aantal jaren verkeersoverlast ervaren. Oorzaak 

hiervan is de groeiende aantrekkingskracht van de grote attracties van 

Apeldoorn West: Apenheul, Koningin Julianatoren en – in mindere 

mate – Paleis Het Loo. 

 

Op 24 maart 2015 heeft het college het meest recent een besluit 

genomen over de tijdelijke en structurele oplossing van de verkeer- en 

parkeerproblematiek van Apeldoorn West. Voor 2015 is gekozen voor 

een combinatie van gebruik van het AGOVV terrein, optimalisatie van 

de Felualaan en enkele benuttingmaatregelen. Deze opzet is 

contractueel met AGOVV vastgelegd en kan optioneel in 2016 

gehandhaafd blijven. Dit is afhankelijk van een structurele keuze die op 

basis van onderzoek en overleg met betrokkenen voor het einde van 

2015 mogelijk zou moeten zijn. 

 

In breder verband is met instemming van het college op 30 september 

2015 een viertal integrale toekomstscenario’s voor het gebied 

Apeldoorn West getoond aan alle betrokkenen. De scenario’s 

verbeelden de hoofdrichtingen in toekomstvisies zoals die in 

gesprekken met alle betrokkenen zijn ontstaan. Hen is gevraagd hierop 

te reageren. Dit proces zal uit monden in een raadsbesluit inzake de 

integrale toekomstvisie voor het gebied. De structurele oplossing voor 

verkeer en parkeren speelt in dit proces een grote rol. 

 

Opdracht is een structurele oplossing voor verkeer en parkeren voor 

Apeldoorn West te leveren. Voor een heldere procesgang wordt deze 

opdracht als volgt verduidelijkt. 

 

- Het gebied Apeldoorn West is de zone tussen Europaweg / 

Rijksweg A1 en Amersfoortseweg / N344. Attractiepunten aan die 

wegen zoals Paleis Het Loo en De Cantharel horen hierbij. De 

attracties Apenheul en Koningin Julianatoren vormen hierbinnen 
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aandachtspunten omdat zij primair de verkeersproductie 

veroorzaken. 

 

- De huidige verkeer- en parkeersituatie is de tijdelijke 

verkeersoplossing. De structurele verkeersoplossing is een opzet 

die tussen enkele maanden vanaf heden en de start van het 

seizoen 2017 kan worden gerealiseerd. In de tijd gezien is dit een 

oplossing voor de middellange termijn. De definitieve 

verkeersoplossing is de opzet die voldoet aan het uiteindelijk 

gekozen integrale gebiedsscenario. 

 

- In de integrale scenario’s wordt een ‘stip aan de horizon’ gekozen. 

Helder is dat in de meeste gevallen jaren, zo niet een decennium 

nodig zal zijn voordat dit beeld in de ruimte zal ontstaan. Er zal dus 

een periode ontstaan waarbij ‘in afwachting van definitieve 

ontwikkelingen’ een houdbare oplossing voor de problematiek 

wordt geboden. 

 

Voor het huidige afwegingskader is gebruik gemaakt van diverse 

bronnen: 

 

- Het afwegingskader voor de tijdelijke oplossing dat als bijlage bij 

het collegebesluit van 24 maart 2015 is gevoegd en alle 

documentatie die tot nu toe reeds voorhanden was 

- Overleg met Politie, Accres, AGOVV, Apenheul en betrokken 

wijkraden over de uitvoering en evaluatie van het huidige seizoen 

2015. Verkeerskundig is hierover een externe partij gevraagd mee 

te kijken en te adviseren (Brink verkeer) 

- Nader overleg met Apenheul, Koningin Julianatoren, Paleis Het Loo 

en de drie pachters van park Berg en Bos ten aanzien van de 

structurele verkeersoplossing, maar als onderdeel van de 

presentatie en uitwerking van de integrale gebiedsscenario’s 

- Vakmatige informatie vanuit voorbeelden elders, zoals het 

Dolfinarium te Harderwijk, Amsterdam Arena, maar ook vanuit 

Apeldoornse evenementen zoals Omnisport. 

 

 

 

2 Input I: leermomenten tijdelijke oplossing 

2015  
 

De tijdelijke oplossing betekende een uitbreiding van het aantal 

beschikbare parkeerplaatsen met 500 op de locatie AGOVV en 50 door 

efficiënter gebruik van de Felualaan. Een positief effect van gebruik 

van de AGOVV locatie en verbeteringen van de vulwijze van het 

reguliere terrein was dat de ‘turnover’ van het reguliere terrein 

aanzienlijk is gestegen. Hiermee wordt bedoeld dat het terrein niet 

alleen beter kon worden gevuld, maar dat ook sneller na het middaguur 

plaatsen van vertrekkende bezoekers opnieuw konden worden gevuld. 

Ten aanzien van de vulling van de terreinen was de ervaring minder 

gunstig. Op meerdere momenten ontstonden extra opstoppingen 

doordat niet tijdig (of juist weer te vroeg) werd omgeschakeld van het 

ene op het andere terrein. De toegang tot met name het hoofdterrein 

bleef een bottleneck voor de verkeerstoevoer. Oorzaak was dat 

bezoeker bij inrijden van het terrein moesten betalen dit is tegen het 

einde van het seizoen aangepast, achteraf betalen is ingevoerd. 

 

De bovenstaande bevindingen moeten in perspectief worden gezien. In 

het seizoen 2015 zijn opnieuw meer bezoekers op de attracties 

afgekomen dan in 2014. Verkeersbeheersing kan niet vooraf worden 

geoefend, tijdens het jaar zijn al doende verbeteringen bedacht en 

uitgevoerd waardoor het systeem verder richting optimalisatie werd 

gebracht. Sommige verbeteringen zijn bewust tot na het seizoen zelf 

uitgesteld om onnodige verstoring te voorkomen. Tenslotte blijven de 

piekmomenten dusdanig hoog, dat gebruik van de J. C. Wilslaan 

noodzakelijk was als laatste opvang. Beeldvorming over de situatie is 

met alle partijen besproken en leidt tot de volgende serie maatregelen 

en uitspraken: 

 

- Het gebruik kan worden geoptimaliseerd door de ingang van het 

reguliere parkeerterrein te verbeteren met een ‘linksaffer’ vanuit de 
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J.C. Wilslaan en het instellen van een ‘strategische coördinatie’ die 

de vulling van elk van de terreinen aanstuurt. 

 

- Om gebruik va de J.C. Wilslaan te minimaliseren zijn bovenop de 

huidige situatie nog eens 300 parkeerplaatsen nodig. Dit getal is 

ontstaan door te bezien in welk geval gebruik van de Wilslaan kon 

worden geminimaliseerd. De verleiding is groot om over het 

precieze aantal verder te discussiëren. Het genoemde aantal kan 

echter gezien worden als vervangende ruimte voor de auto’s die bij 

gebruik op de J.C. Wilslaan staan na de impact van de hierboven 

genoemde optimaliseringslag. De attractieparken zelf lopen qua 

bezoekers ook tegen grenzen aan. 

 

- Afhankelijk van de keuze voor een structurele verkeersoplossing zal 

aanpassing van de rotonde Jachtlaan, rotonde Amersfoortseweg 

en/of de kruising Laan Van Spitsbergen – Asselsestraat voor een 

grote verbetering in de verkeersafwikkeling kunnen zorgen.  

 

Naast deze directe verkeersmaatregelen wordt gewerkt aan indirecte 

maatregelen die het aanbod van het autoverkeer kunnen beperken. 

Voorbeelden hiervan zijn het ontlasten van piekmomenten door het 

bieden van voordeel als men op andere tijden komt (zowel vroeg op de 

dag als op minder drukke dagen). Daarnaast zal in seizoen 2016 

worden gestreefd naar experimenten gericht op verbetering van het 

aanbod van fietsen en het openbaar vervoer. Van belang daarbij is dat 

de gemeente afhankelijk is van andere partijen, maar binnen de eigen 

kaders maximaal zal inzetten op ontwikkelingen op dit vlak. Anderzijds 

is wel helder dat de impact hiervan niet tot daadwerkelijke verlaging 

van de vraag naar parkeerplaatsen zal leiden. 

 

 

 

3 Input II: Invloed integrale lange termijn 

scenario’s 
 

Het bestuur stelt voor de diverse randen van de stad Apeldoorn 

gebiedsvisies op. Het doel hiervan is een integraal en gedragen beeld 

te krijgen van de manier waarop de stadsranden zich in de komende 

tijden zullen ontwikkelen. Belangrijke aanleidingen hiervoor zijn de roep 

van diverse betrokkenen om een helder en vooral proactief 

beleidskader, zodat iedereen ‘weet waar hij of zij aan toe is’. Daarmee 

zal duidelijkheid kunnen ontstaan over eventuele 

ontwikkelingsperspectieven van de attracties, maar ook over de 

grenzen hieraan zoals die bijvoorbeeld vanuit regelgeving op het gebied 

van milieu en natuurwaarden wordt gesteld. 

 

Inmiddels zijn op basis van vele gesprekken met stakeholders een 

viertal toekomstscenario’s gepresenteerd. Deze vormen de ‘rode draad’ 

van die gesprekken; het college heeft bij het vrijgeven hiervan nog 

geen inhoudelijke mening of voorkeur uitgesproken. Zowel de raad als 

de diverse stakeholders zullen binnenkort hierover hun mening geven. 

Het proces rondom de structurele verkeersoplossing zal op basis van 

de huidige situatie een voorstel moeten doen dat recht doet aan dit 

proces.  

 

Uit de gepresenteerde scenario’s kan verkeerskundig het volgende 

worden opgemaakt: 

 

- Het huidige reguliere parkeerterrein van 1500 plaatsen heeft in de 

scenario’s alleen een functie voor de lokale bestemmingen 

(Boschbad en Park berg en Bos). Aangenomen wordt dat hieraan 

met 1/3 van de capaciteit kan worden beantwoord. 

 

- De tijdelijke functie van het AGOVV terrein komt op dit moment in 

geen van de scenario’s terug. 

 

- In de scenario’s wordt de rol van de J.C. Wilslaan en de 

Apeldoornse ring voor de attracties beperkt of geheel opgeheven. 

Voor de opvang van de verkeersproductie wordt ingezet op 

transferia en/of toegang via de nationale en provinciale 

hoofdstructuur (A1 / N344). 
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- In het scenario ‘Apeldoorns kant’ vervallen de attracties op de 

huidige locatie. Voor de verkeersproductie geldt hetzelfde. In dat 

scenario lijkt het per direct terugkeren naar de huidige permanente 

parkeervoorzieningen en het op termijn afwaarderen hiervan 

logisch. De onderstaande afweging geldt dan ook niet voor dit 

scenario. 

 

Voor de drie overige scenario’s bestaan in de verdere uitwerking een 

aantal factoren die realisatie van sommige scenario’s vanuit een 

verkeerskundig perspectief onzeker maken: 

 

- Uitgegaan wordt van invulling op locaties waarop thans 

beperkingen bestaan op het gebied van bestemmingsplannen en 

milieu- en natuurwetgeving. 

 

- Uitgegaan wordt van participatie en samenwerking tussen 

marktpartijen onderling en/of in combinatie met gemeentelijke 

parkeervoorzieningen en wegen.  

 

- Er wordt meer of minder geleund op combinaties van transferia en 

pendeldiensten in sommige scenario’s. De vraag is hierbij hoe 

effectief voorkomen wordt dat men alsnog naar de ingang rijdt. 

Hoe groter de afstand, hoe ingrijpender de maatregelen zijn. 

 

Met deze onzekerheden wordt op geen enkele wijze de rol en functie 

van de scenario’s in twijfel getrokken. Tegelijkertijd betekent dit wel, 

dat voor alle scenario’s de transformatie naar een definitieve 

verkeerssituatie minimaal jaren van uitwerking zal vergen, en daarnaast 

‘knock-out’ elementen kent waardoor een keuze op een later tijdstip 

(deels) niet realiseerbaar kan blijken. Tenslotte zal als gevolg van de 

verdere uitwerking van het proces de focus van de scenario’s kunnen 

wijzigen, verkeerskundig kunnen er dus elementen bijkomen of 

afvallen. 

 

Dit betekent voor het huidige afwegingsproces dat de keuze voor een 

structurele verkeerskundige oplossing en de realisatie daarvan in april 

2017 uiteindelijk in de jaren daarna gevolgd zal worden door ruimtelijke 

wijzigingen in lijn met het op dat moment gekozen integrale scenario. 

Wanneer dit plaatsvindt is niet voorspelbaar. De structurele 

verkeersoplossing zal daarom een houdbaarheid moeten hebben die 

aan deze randvoorwaarde voldoet. In de praktijk betekent dat een 

periode van enkele jaren tot 10-15 jaar. 

 

 

 

4 Input III: Meningen van / kansen voor 

stakeholders 
 

De afweging voor een structurele verkeersoplossing is niet waardevrij. 

Er zijn veel betrokkenen die de afweging op de voet volgen en hieraan 

hun steentje bijdragen.  

 

Accres   -   In een brief aan college- en raadsleden van 17 juni 2015 

geeft Accres aan voorstander te zijn van een vergroting van de 

parkeercapaciteit rond het Boschbad als structurele oplossing voor de 

parkeer- en verkeersproblematiek. Aangegeven wordt dat deze variant 

ook door bureau Goudappel in oktober 2014 als meest duurzaam en 

financieel aantrekkelijk naar voren is gekomen. Accres is van mening 

dat hiervoor geen bestemmingsplan hoeft te worden aangepast, de 

ruimte (en daarmee het aanzicht) voor de ingang van het Boschbad vrij 

kan blijven van auto’s. Door de wisselende behoeftes van Apenheul en 

Boschbad (afhankelijk van de temperatuur) kan een optimaal 

medegebruik worden gerealiseerd. Accres pleit vervolgens voor een 

tijdelijke oplossing bij AGOVV en het optimaliseren van de bestaande 

parkeerzones. Accres benoemt tenslotte deze oplossing als financieel 

rendabel. In bijlage 3 zijn impressies van Accres bijgevoegd. 

 

In reactie hierop zijn vanuit de gemeentelijke afdeling stedenbouw en 

landschapsarchitectuur vragen gesteld bij de voorstelling van zaken 

door Accres. De gemeente vindt vanuit die invalshoek verdere 
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ontwikkeling van de ruimte rondom het Boschbad voor 

parkeerdoeleinden ongewenst, wijst er op dat het entreegebouw een 

monumentale status heeft en vraagt zich af of de aanname dat dit 

binnen vigerende bestemmingsplannen past ten aanzien van 

natuurwaarden wel juist is. Daarnaast is de financiële verhouding 

tussen Accres en gemeente van belang, die wordt in de financiële 

afweging nader verklaard. 

 

 

Apenheul   -   Apenheul pleit voor een doorontwikkeling van haar 

voorziening, maar op een duurzame en inpasbare manier. Met name 

wordt gewezen op de mogelijkheden die de aantrekkingskracht van het 

gebied als geheel versterken, waarbij met name een boomhuttenhotel 

een versterking zou zijn. Ten aanzien van prognoses van bezoekers 

stelt Apenheul zich op het standpunt dat in de toekomst nog wel 

sprake is van toename door terugloop van het aantal inzittende per 

auto (wat een stijging van 200 auto’s op drukke dagen kan 

betekenen), maar niet meer door grootschalige uitbreiding van de 

Apenheul zelf. Verkeerskundig is Apenheul van mening dat parkeren op 

loopafstand de voorkeur heeft; pendel kan wel leuk gemaakt worden, 

maar zal nooit het voordeel van dichtbij parkeren kunnen vervangen. 

Tenslotte is Apenheul in principe van mening dat zij als bestemming 

van de bezoekers mee zou moeten delen in de opbrengsten die dit 

oplevert. Apenheul ziet kansen voor eigen investering in combinatie 

met een professionele aanbieder op parkeergebied, met name via 

structureel gebruik van twee velden van AGOVV. 

 

Ondernemers bij park Berg en Bos   -   Dit zijn de ondernemers van de 

fotoservice, snackcounter en restaurant De Boschvijver bij de ingang 

van park Berg en Bos (bekend als ‘de drie pachters’). Daarnaast betreft 

het ondernemers die verblijfsrecreatie aanbieden zoals het Klimbos en 

de minigolf. Tijdens het proces voor de tijdelijke oplossing hebben de 

drie pachters zich nadrukkelijk laten horen en heeft de gemeente ook 

erkend dat een keuze voor de tijdelijke oplossing betekent dat een 

aantal klanten via een andere route de Apenheul bereiken dan via de 

hoofdingang van park Berg en Bos.  

 

Zoals in het voorstel aangegeven is in overleg met de pachters gewerkt 

aan maatregelen om het effect hiervan te verkleinen, zoals aanpassing 

van de bebording in het park, volgorde van vulling van de 

parkeerterreinen en dergelijke. Voor de structurele oplossing is hun 

pleidooi gericht op het laten passeren van alle bezoekers van Apenheul 

via de huidige ingang van Park en Bos. Praktisch kan dit door gebruik 

van het reguliere terrein en gebruik van de terreinen ten noorden 

daarvan (Felualaan en JC Wilslaan). Daarnaast kan bij een pendel 

begin- en eindpunt bij de huidige ingang worden gesitueerd en kan bij 

blijvend gebruik van de AGOVV locatie een doorgang worden gemaakt 

voor voetgangers tussen het parkeerterrein en de huidige ingang. 

 

AGOVV   -   Aangegeven is dat structureel gebruik van het terrein dat 

nu tijdelijk in gebruik is tot de mogelijkheden behoord. Daarnaast is 

gebruik van een tweede veld mogelijk. AGOVV geeft de voorkeur aan 

een langduriger verbintenis om op die manier de eigen (finanaciele) 

positie veilig te stellen. Van belang is uitspraak in de tijdelijke 

overeenkomst dat indien er een wedstrijd op het hoofdveld of er een 

andere activiteit plaatsvindt, de in/uitrijmogelijkheid via de hoofdingang 

niet kan worden gebruikt. 

 

Koningin Julianatoren en Paleis Het Loo   -   Voor beiden geldt dat zij 

qua aanbod van bezoekers minder bepalend zijn dan Apenheul. 

Julianatoren heeft net als Apenheul aangegeven in de komende jaren 

qua aanbod van bezoekers slechts marginaal te zullen stijgen, 

aangezien op de huidige topdagen de kwaliteit binnen de parken al veel 

te wensen over laat. Paleis het Loo kent thans rond 350.000 

bezoekers, maar hiervoor geldt dat sprake is van grotere spreiding over 

het jaar dan bij de overige attractieparken. Een nieuwe ontwikkeling is 

de aankondiging van Paleis Het Loo dat vanaf 2018 enkele jaren een 

grote verbouwing zal plaatsvinden. Nadat in die jaren het bezoek 

beperkt zal zijn mikt men vanaf 2021 op een stijging van het aantal 

bezoekers naar 500.000. Zodra meer informatie hierover bekend is zal 

deze in het afwegingsproces worden meegenomen.  
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Wijkraden   -   De originele aanleiding voor de wijkraden om de 

verkeersproblematiek aan de orde te stellen is het veelvuldige afsluiten 

van de J.C. Wilslaan. Het liefst wil men een granatie dat deze weg 

altijd voor verkeer open blijft. Met de huidige tijdelijke maatregelen is 

het aantal afsluitingen minder geworden. Tegelijkertijd is duidelijk 

geworden dat het bijkans onmogelijk is alle pieken op te vangen zonder 

gebruik van de J.C. Wilslaan.  

 

Voor de wijkraden geldt voorts dat primair een oplossing moet worden 

gevonden voor de opstopping van het verkeer op de hoofdwegen die 

de wijken omsluiten of doorkruisen. Het optimaliseren van het aantal 

parkeerplaatsen en de toegang hiertoe helpt daarbij, maar uiteindelijk is 

ofwel het aanbod van auto’s in te perken, of wel de infrastructuur zo 

aan te passen dat wijkbewoners ook op piekdagen het gebied normaal 

kunnen verlaten en weer bereiken. In termen van varianten geldt een 

voorkeur voor elders parkeren en via pendelen de attracties zelf 

ontsluiten. Structureel gebruik van AGOVV terreinen verdeelt de 

wijkraden: Voor Asselsestraat en omgeving zal overlast blijven bestaan 

en is aanpassing van de kruising Asselsestraat – Laan van Spitsbergen 

een absolute voorwaarde, voor bewoners rond e rotonde Jachtlaan 

betekent een variant waarbij verkeer direct naar zowel AGOVV als het 

reguliere parkeerterrein wordt verwezen dat bewegingen op het 

middelste deel (Wilslaan en rotonde Jachtlaan) juist weer zullen 

afnemen. 

 

Tenslotte is het vermelden waard dat diverse aanbieders van 

parkeervoorzieningen belangstelling hebben getoond voor het realiseren 

van tijdelijke parkeervoorzieningen. De aannames ten aanzien van 

realisatietermijn, financiële consequenties en mogelijkheden van goede 

inpassing zijn mede op aanraden van deze partijen gedaan. In bijlage 4 

worden impressies getoond die door een externe partij in dit kader 

vrijblijvend zijn aangeleverd. 

 

Conclusie van dit onderdeel is dat afhankelijk van de te kiezen optie 

het oordeel van de diverse partijen zal verschillen; er is geen optie 

denkbaar waarbij alle partijen volledig bediend worden. 

5 Afwegingsproces – structurele varianten 
 

Rekening houdend met de input zoals die in de drie vorige 

hoofdstukken is omschreven, wordt op dit moment gevraagd een 

afweging te leveren die moet leiden tot een keuze voor een structurele 

verkeer- en parkeeroplossing van Apeldoorn West. Dat kan niet anders 

zijn dan een ‘groeimodel’. Op basis van wat nu bekend is wordt een 

afweging gemaakt. Vervolgens zullen raad en betrokken hierop 

reageren. Bezien zal worden welke argumenten worden aangevoerd en 

– indien steekhoudend – hoe deze de afweging zullen veranderen. De 

huidige afweging kan dus gezien worden als een hypothese die door de 

komende toetsing verder zal ontwikkelen. 

 

Belangrijk is ook dat de verkeerskundige afweging op dit moment 

primair gemeentelijk is. De basis hiervoor is onze rol als 

gebiedverantwoordelijke, maar tegelijkertijd wordt rekening gehouden 

met overkoepelende uitspraken over financiële situatie van de 

gemeente, de rol van de samenleving en het kritisch afwegen van 

kerntaken zoals die in het collegeakkoord zijn vastgelegd. Meningen 

van externe partijen zijn relevant, maar niet allesbepalend. 

 

 

A. Welke varianten komen wel / et in aanmerking? 

 

In theorie zijn er vele mogelijkheden om de verkeerssituatie in het 

gebied op te lossen. Om een goede keuze te maken is het gewenst het 

aantal mogelijke varianten terug te brengen tot enkele hoofdvarianten. 

De vraag is welke criteria beslissend zijn voor het inperken van het 

aantal mogelijke varianten. Als criteria worden verandering ten 

opzichte van het heden, aansluiting bij de definitieve integrale 

scenario’s en ‘houdbaarheid’ voor de komende 5-15 jaar gekozen. Om 

dit goed te onderbouwen worden eerste de huidige en de toekomstige 

situatie nader omschreven. 

 

De uitgangssituatie 
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1 We hadden een ongewenste situatie tot het seizoen 2014 

(afsluitingen Wilslaan). Verzoek was dit op te lossen. Het college 

heeft aangegeven een tijdelijke situatie uit te voeren zodat tijd 

voor uitdenken en realiseren van een definitieve oplossing 

ontstond. 

 

2 We hebben een tijdelijke situatie vanaf het begin van seizoen 

2015. We hebben de mogelijkheid die voort te zetten in seizoen 

2016 indien de ontwikkeltijd van de structurele 

verkeersoplossing daarom vraagt. 

 

De toekomstige situatie 

 

3 We kiezen voor een structurele verkeersoplossing. Die zal zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk vanaf maart 2017 gerealiseerd moeten 

zijn. Bestuurlijke toezegging is dat het college hierin voor het 

einde van 2015 een besluit neemt.  

 

4 Er is een proces gaande om een integrale eindsituatie te bepalen. 

Er liggen nu vier suggesties op tafel. Het voorkeursscenario 

wordt zo snel als mogelijk in 2016 door de gemeenteraad 

vastgelegd. Helder is dat realisatie hiervan in tijd gezien altijd een 

‘tussenperiode’ betekent waarin het verkeer geen overlast meer 

oplevert. 

 

Gevraagd wordt voor eind 2015 te besluiten tot uitvoering van een 

structurele verkeersoplossing en deze uiterlijk maart 2017 te 

realiseren. Dit mogelijk maken betekent een inperking van de 

theoretisch mogelijke varianten op basis van de volgende criteria:  

 

1 Qua veranderingen zou idealiter zo min mogelijk gewijzigd moeten 

worden ten opzichte van de huidige situatie (a). De reden hiervoor 

is dat iedere wijziging tijd en geld kost en wijzigingen minimaal topt 

frictieproblemen bij gebruikers leiden. 

 

a. Ten aanzien van de verkeerskundige opties betekent dit dat 

pendel op piekmomenten wel, maar het volledig overschakelen 

op pendel als enige oplossing niet binnen de gegeven tijd 

haalbaar is. Zonder ingrijpende flankerende maatregelen is de 

effectiviteit hiervan niet te garanderen. 

 

b. Ten aanzien van de locatie van toegevoegde 

parkeervoorzieningen betekent dit dat plaatsen waar nu een 

volledig andere functie dan parkeren qua bestemming bestaat 

en/of plaatsen waar bovenlokale natuurwetgeving van kracht is 

niet binnen de gegeven tijd kunnen worden gerealiseerd.  

 

c. Ten aanzien van de investering betekent dit dat een 

maaiveldlocatie of een parkeerdek wel, maar een ondergrondse 

of volledig gebouwde voorzieningen niet binnen de gegeven tijd 

realiseerbaar zijn. Voorts zijn opties waarbij partners mede 

kosten dragen te prefereren is boven opties waar de gemeente 

de enige drager is. 

  

2 De structurele verkeeroplossing moet zo dicht mogelijk aansluiten 

bij het gekozen integrale definitieve scenario. Aangezien het laatste 

nog niet bekend is, moet de structurele verkeersoplossing minimaal 

geen ‘stap terug’ zijn in dit proces. 

 

3 De gekozen structurele verkeersoplossing dient houdbaar te zijn 

vanaf maart 2017 totdat de omslag naar een definitief integraal 

scenario ontstaat. Wanneer dit zal gebeuren is afhankelijk van vele 

processen en betrokkenen. Als vuistregel wordt hiervoor een 

periode van 5 a 15 jaar genomen. 

 

Conclusie van dit onderdeel is dat er restricties bestaan die (mede 

gezien de daaruit volgende doorlooptijd) op dit moment niet binnen 

onder de noemer ‘structurele verkeersoplossing’ vallen: 
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variant Structurele verkeersoplossing Integrale scenario oplossing

Pendel Piekpendel (30-40 dagen per seizoen) Volledige pendel (afwaarderen terreinen dichterbij)

Natuurwaarden Bestaand gebruik (tijdelijk voortzetten) Uitbreiding in gebied met natuurwaarden

Kosten Maaiveld of dekoplossing acceptabel Ondergrondse oplossingen

 
 

Belangrijk is dat deze varianten wel een rol kunnen en zullen spelen op 

het moment dat vanuit de structurele verkeersoplossing de omslag 

naar een definitieve oplossing op basis van het gekozen scenario wordt 

gemaakt. De genoemde varianten vallen dus niet af, maar zijn geen 

opties voor het huidige besluit meer. 

 

 

 

B. Wat brengt concretisering met zich mee? 

 

Om de oplossing te concretiseren worden op basis van de evaluatie 

van de seizoenen 2014 (eerder en beknopt) en 2015 (uitgebreid 

inclusief meningen van alle betrokkenen) een aantal verkeerskundige 

aannames gedaan. 

 

1 Er is een basissituatie die ruim 300 dagen in het jaar volledig 

naar behoren functioneert. Hiertoe behoren naast de bestaande 

wegenstructuur het reguliere parkeerterrein bij de ingang van 

park Berg en Bos (1500 plaatsen waarvan op een regliere dag 

gemiddeld 1/3 in gebruik is), het reguliere parkeerterrein voor de 

ingang van de Koningin Julianatoren (300 plaatsen plus 

busstrook) en het reguliere parkeerterrein ven Paleis Het Loo 

(350 plaatsen). De basiscapaciteit is grafisch in figuur 1 

weergegeven. 

 

2 De omvang van de structurele verkeersoplossing wordt op basis 

van de evaluatie van seizoen 2015 bepaald op toevoegen van 

300 - 400 parkeerplaatsen. Dit is het aantal plaatsen dat op de 

drukste dagen nog in gebruik was op de J.C. Wilslaan. De range 

in parkeerplaatsen wordt veroorzaakt doordat diverse terreinen 

niet zijn uitgelijnd en op piekdagen strakker worden gevuld dan 

op andere drukke dagen. 

 

3 In alle gevallen betekent een structurele verkeersoplossing het 

nemen van aanvullende maatregelen op diverse vlakken: 

 

a. Voor een goede beheersing van het verkeer is vanaf 2016 

zowel een professionele vulling van terreinen door 

verkeersregelaars nodig als een ‘strategische regiecentrale’ 

die optimale vulling van terreinen ten opzichte van elkaar 

coördineert.  

 

b. Het aanpassen van verkeersinfrastructuur op twee fronten: 

Het aanleggen van ‘linksaffers’ om op de grotere 

parkeerruimtes te komen en het opwaarden van 

toeleidende ongeregelde kruispunten naar een uitvoering 

met verkeerslichten. 

 

c. Het uitvoeren van een pakket van OV en mobiliteits-

management maatregelen zoals omschreven in hoofdstuk 2 

 

d. Combitickets, leenfiets op locaties op afstand en dergelijke. 

Deze worden wel ontwikkeld, maar gezien het profiel van 

de bezoekers kan niet vooraf een beperking in het aantal 

parkeerplaatsen als gevolg hiervan worden benoemd. 

 

4 Het totale aantal beschikbare plaatsen in de gekozen oplossing 

kan als de laatste verhoging van het parkeeraanbod worden 

gezien. Helder is dat zowel qua veiligheid als kwaliteit bij de 

attracties zelf een hogere grens niet meer acceptabel is. Het is 

aan de bedrijven hun bezoekersstroom zo te kanaliseren dat 

spreiding van bezoek ontstaat. 

 

5 Ondanks alle moeite die door alle partijen wordt gedaan er enkele 

dagen per seizoen blijven waarop een overdaad aan bezoekers 

ontstaat, die in de praktijk niet teruggestuurd kunnen worden. 
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Het is onmogelijk te beloven dat de J.C. Wilslaan nooit meer 

gebruikt wordt als allerlaatste optie, al was het maar om illegaal 

parkeren in de wijken op die dagen te voorkomen. 

 

Op basis van bovenstaande aanvullingen zijn de theoretische opties 

getoetst. Dit proces is weergegeven in een matrix (bijlage 1). In het 

bovenste deel van de matrix wordt aangegeven welke opties per 

criterium acceptabel zijn en welke niet. In het tweede deel wordt elk 

van de varianten die in redelijkheid denkbaar zijn (elf in totaal) 

beoordeeld op de opties per criterium. Uit deze beoordeling blijkt dat 

een vijf opties binnen de huidige randvoorwaarden overblijven. 

 

 

C. Voor welke eindopties kan worden gekozen? 

 

De resterende vijf opties die kansrijk zijn voor de structurele 

verkeersoplossing zijn: 

 

1 Het naast blijvend gebruik van het tijdelijke AGOVV terrein 

verder invullen en formaliseren van de parkeerruimte rondom 

het Boschbad. De invulling hiervan sluit aan bij de wijze die 

door Accres in een brief aan college en raad is voorgesteld (Zie 

impressies in bijlage 3). 

 

2 In gebruik nemen van een tweede terrein bij AGOVV. 

Randvoorwaarde hierbij is dat een wandeldoorsteek wordt 

gemaakt zodat voetgangers na het parkeren rechtstreeks naar 

de bestaande hoofdingang van park Berg en Bos worden 

geleid. De vraag is echter of dit vanuit natuurwaarden kan. 

 

Bovenstaande opties kunnen in 2016 operationeel zijn (mits de 

regelgeving dit toestaat, zie hieronder). Onderstaande opties vergen 

een ontwikkeljaar waarin een parkeerdek dient te worden aanbesteed 

en gebouwd; parallel dient toestemming te worden verkregen voor wat 

betreft de bestemming. Twee optie hierbij zijn: 

 

3 Aanleg van een parkeerdek op het reguliere parkeerterrein Berg 

en Bos. Voor deze en de volgende variant geldt dat de AGOVV 

optie is 2016 nog functioneert, maar vanaf 2017 niet meer 

gebruikt wordt. 

 

4 Aanleg van een parkeerdek op de parkeerplaats van 

Julianatoren in de oksel van de N344 en de J.C. Wilslaan. 

Randvoorwaarde hierbij is een piekpendel tussen dat 

parkeerterrein en de ingang van park Berg en Bos. 

 

Voor de derde optie geldt dat deze in principe ook in 2016 reeds 

functioneel kan zijn indien voor dat jaar tijdelijk gebruik wordt gemaakt 

van een eenvoudig ‘verplaatsbaar’ parkeerdek. De mogelijkheid hiertoe 

is door een parkeeraanbieder geboden. In 2016 kan vervolgens 

aanbesteding plaatsvinden van een kwalitatief hogere en inpasbare 

voorziening die vanaf het einde van seizoen 2016 kan worden 

uitgevoerd. Voor de vierde variant geldt dat 2017 de startdatum is, 

aangezien vooralsnog eerst met de eigenaar van het terrein (Koningin 

Julianatoren) onderhandelingen zouden moeten plaatsvinden.  

 

De meest vergaande variant die in 2017 realiseerbaar is richt zich 

tenslotte op pendel op grotere afstand van de attracties. 

 

5 Het pendelen vanaf een locatie bij de A1 (Bijvoorbeeld De 

Cantharel) of de locatie Nieuw Milligen.  Randvoorwaarde 

hierbij is dat de locatie AGOVV niet meer wordt gebruikt. 

 

Deze variant is vanuit de wijkraden sterk aanbevolen. Er zijn echter een 

aantal consequenties aan de uitvoering hiervan verbonden die 

verkeerskundige twijfel oproepen. Het is niet mogelijk verkeer te 

dwingen van de pendellocaties gebruik te maken. Gezien de afstand is 

parkeren in de omgeving en vervolgens verder lopen in beide gevallen 

in tijd gezien voordeliger (bijlage 5). Het risico bestaat dat invulling van 

deze variant niet de ‘eindoplossing’ vormt waarom is gevraagd.  
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Gezien noodzakelijke onderhandelingen met eigenaren van de verder 

weg gelegen locaties plus eventueel aanpassen van functies (zowel 

fysiek als juridisch) kan deze variant niet eerder dan in seizoen 2017 

gerealiseerd worden. 

 

In figuur 2 (bijlage) zijn de vijf varianten concreet weergegeven en is 

de bijbehorende verandering in het aantal te wijzigen plaatsen verder 

ingevuld. Alle vijf zijn mogelijk; de volgende vraag is waarin deze 

onderling verschillen. 

 

Een groot voorbehoud bij invulling van elk van de getoonde varianten is 

echter wel dat vooraf moeilijk in te schatten is in hoeverre gevraagde 

bestemmingsplanwijzigingen en strijdigheden met natuurwetten voor- 

of na uitvoering kunnen worden uitgevoerd. Hierover is een separaat 

advies beschikbaar. Daarnaast is in het geval van formele bezwaren 

uiteindelijk aan de wetgever om te beslissen of de varianten 

uitvoerbaar zijn of niet. Na de definitieve keuze zal vanuit de gemeente 

een optimale realisatieroute worden gevolgd, maar er is vooraf geen 

garantie op de juridische houdbaarheid te geven. 

 

 

D. Wat betekent iedere variant op financieel gebied en in de 

bredere afweging? 

 

In dit deel wordt eerst ingegaan op de kosten en baten. Vervolgens 

wordt nader ingegaan op de partijen die hiervoor ‘aan de lat’ staan, 

waarbij met name de rolverdeling tussen Accres en gemeente van 

belang is. Tenslotte wordt ingegaan op de overige afwegingsaspecten. 

 

Op dit moment zijn alleen de functionele kosten per variant in beeld 

gebracht. Voor de inpassing van ingrepen kan de kwaliteit verschillen. 

Afhankelijk van het uiteindelijk te kiezen kwaliteitsniveau kunnen 

aanvullende kosten ontstaan die niet primair aan infrastructurele 

fondsen kunnen worden toegeschreven. 

 

In de financiële berekeningen zijn zoveel als mogelijk de inhoudelijke 

varianten meegenomen die gevolgen hebben op financieel gebied, 

zoals: 

 

- Welke verkeerskundige ingrepen zijn noodzakelijk. Het gaat hierbij 

nadrukkelijk om zowel parkeervoorzieningen (op maaiveld of in de 

vorm van een aanzienlijk duurder dek) als ingrepen op het 

wegennet.  

- Wie heeft het eigendom van de terreinen. Gevolg is dat al dan niet 

jaarlijkse huur verschuldigd is. In sommige gevallen verloopt ook de 

exploitatie anders (zie bijvoorbeeld het belang van de relatie tussen 

Accres en gemeente) 

- Welke partijen hebben zich in principe uitgesproken als partner bij 

een benoemde ontwikkeling en kunnen op termijn meedoen in 

investering en/of exploitatie. Iedere vorm van deelname is in 

principe in financiële zin gunstig voor de gemeente. 

- Hoogte en rendementswaarde van de investering. Een parkeerdek 

kost veel geld, maar levert meer parkeerders dichtbij en daarmee 

een relatief rendabele exploitatie op. Een pendel kost relatief 

weinig qua investering, maar de reizigers zullen alleen bij gratis 

meerijden of een minimale bijdrage instappen. Het is daarmee in 

financiële zin een onrendabele maatregel, temeer omdat de auto’s 

nu in een betaalde situatie parkeren. Voor iedere combinatie geldt 

in dit opzicht een eigen profiel. 

 

Belangrijk voor dit onderdeel tenslotte is het verschil tussen huur en 

koop bij diverse opties. De hoogte van de investering is in de meeste 

gevallen nagenoeg gelijk, omdat voor de meeste opties geldt dat naast 

koop ook huur of lease tot de mogelijkheden behoort. Het grote 

verschil is dat in het geval van huur of lease uitgegaan wordt van een 

relatief korte gebruikstijd, terwijl bij koop een relatief langer 

gebruikstijd wordt voorzien. Bij de keuze op dit moment is dit alleen 

kwalitatief van belang, in die zin dat aankoop bij snelle omschakeling 

naar de permanente oplossing een desinvestering kan betekenen, 

terwijl met het verstrijken van de tijd huur of lease duurder zullen 

uitpakken dan koop. 
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Kosten, baten en rendement 

Voor elk van de vijf varianten is een doorrekening gemaakt van kosten 

en baten. Deze zijn weergegeven in een niet-openbare bijlage, 

aangezien het tonen hiervan negatieve invloed kan hebben op het nog 

te voeren onderhandelingsproces met diverse partners. Tegelijkertijd 

zijn de financiële consequenties van grote invloed op de keuze. Daarom 

zijn de optellingen onder rendement wel openbaar beschikbaar. 

Voorbehoud bij deze cijfers is dat het een grotendeels interne 

inschatting betreft die bij de uitwerking op basis van daadwerkelijke 

aanbiedingen en calculaties significant kan afwijken van het getoonde. 

 

Qua kosten is de variant Accres het goedkoopst (V1, rond € 90.000 

op jaarbasis), gevolgd door de variant AGOVV (V2, rond € 360.000 op 

jaarbasis) en pendel op afstand (V5, rond € 970.000,- op jaarbasis). 

De kosten voor een dek (V3 en V4) vergen een investering van rond € 

6 miljoen. Indien het dek op Julianatoren komt zal ook een 

pendeldienst nodig zijn (rond € 300.000,- op jaarbasis. 

 

Qua baten wordt op dit moment uitgegaan van geen baten bij de 

AGOVV en Accres variant (zie de uitleg Accres en gemeente 

hieronder). Wel heeft Accres toegezegd uit eigen fondsen € 100.000,- 

te willen gebruiken voor het verbeteren van de toegangsapparatuur en 

infrastructuur bij uitvoering van de door Accres benoemde variant. Bij 

pendel over langere afstand is het onwaarschijnlijk dat meer dan een 

symbolisch parkeerbedrag kan worden gevraagd. 

 

In het geval van een dek zal sprake zijn van rond € 700.000,- netto 

opbrengst per jaar. Bij plaatsen van het dek op het reguliere terrein kan 

hiermee de investering in plm. 8 jaar terugverdiend worden, bij 

plaatsing bij Julianatoren blijft een jaarlijkse bijdrage noodzakelijk. Na 

afbetaling (uitgaande van 15-20 jaar looptijd) zijn beide positief. 

 

Qua rendement ontstaat in de variant AGOVV na investering een 

blijvend negatief saldo van € 230.000,-, bij de variant Accres is dat 

rond € 50.000,-. Voor ieder jaar dat die varianten functioneert moet de 

gemeente dus geld bijleggen. In het geval van een parkeerdek op het 

reguliere terrein is sprake van per saldo € 190.000,- positief 

rendement na afbetaling van de jaarlijkse rente op het dek, waarvan 

voor nu uitgegaan wordt dat dit dient als extra aflossing. Indien het 

dek bij Julianatoren wordt geplaatst heeft het rendement na 

investering jaarlijks rond € 250.000,- negatief. Ook dan moet dus 

jaarlijks door de gemeente geld worden bijgelegd. Verschil is dat na 

afbetaling van het dek beide dekvarianten per saldo positief rendement 

opleveren. 

 

Rendement voor de gemeente per variant 

 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5

     Rendement Boschbad plus AGOVV plus 

wandeldoorsteek

Dek reg. terrein Dek KJT plus 

piekpendel

Pendel A12 loc. / Nw. 

Milligen

2016 -90.000 -385.000 -6.120.000 -6.200.000 -200.000

2017 -90.000 -430.000 90.000 -700.000 -970.000

2018 -50.000 -230.000 190.000 -700.000 -970.000

2028 -50.000 -230.000 190.000 -250.000 -970.000

2029 -50.000 -230.000 670.000 230.000 -970.000

2030 -50.000 -230.000 670.000 230.000 -970.000

 
 

 

Een belangrijke consequentie hiervan voor de afweging is dat indien 

Accres, AGOVV of pendel op afstand als variant wordt gekozen in 

dezelfde volgorde jaarlijkse kosten fors oplopen en dus zo snel mogelijk 

op een omslag naar een definitief integraal scenario moet worden 

aangestuurd. Bij de dekvarianten is juist sprake van een minimum 

aantal jaren voor een sluitende opzet: Bij een dek op het reguliere 

terrein is dat rond 8 jaar, bij een dek bij Julianatoren is dat 15-20 jaar. 

Deze varianten sluiten beter aan indien de omslag naar een integrale 

scenario pas op langere termijn wordt verwacht. 

 

Van belang is dat in de huidige vijf varianten in alle gevallen de 

looproute van bezoekersstromen via de hoofdingang van park Berg en 

Bos wordt hersteld, met als verschil dat bij een dek sprake is van een 

tweede tussenjaar zoals dit in seizoen 2015 ook het geval was.  
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Indien echter alsnog een variant overwogen wordt waarbij de 

looproutes deels of helemaal niet langer langs de hoofdingang gaan, of 

indien blijkt dat een wandeldoorsteek juridisch niet haalbaar is, dan is 

het aannemelijk dat de pachters van park Berg en Bos hiervoor een 

claim van inkomstenderving zullen indienen. Bij een latere omslag naar 

een scenario zal deze ontwikkeling niet anders zijn. In de huidige 

berekening is op dit moment geen claim meegenomen. 

 

 

Accres en gemeente 

Bij de discussie over ‘gemeentelijk rendement’ moet een belangrijk 

voorbehoud worden gemaakt. Dit heeft te maken met de relatie tussen 

Accres en de gemeente. Op dit moment heeft de gemeente een 

overkoepelende prestatieafspraak met Accres, waarin bredere zaken 

zoals bijvoorbeeld huur van panden voor kunstenaars, beheer van 

kinderboerderijen et cetera worden vastgelegd tegen één 

subsidiebedrag. Het onderdeel parkeren is hierin niet nader vastgelegd, 

in de zin dat de overeenkomst louter stelt dat Accres het parkeren in 

goede banen leidt en de opbrengsten hiervan verkrijgt. 

 

In principe is de gemeente echter gehouden om in het kader van de 

wet Markt en Overheid de parkeertaak marktconform in te vullen. Op 

deze wijze ontstaat transparantie in inkomsten en bijbehorende 

uitgaven. Daarnaast zijn door andere betrokkenen vragen gesteld ten 

aanzien van de professionaliteit van de invulling door Accres. Indien 

hier in de toekomst veranderingen in komen, dienen de (financiële) 

consequenties hiervan en de organisatorische verhouding tussen 

Accres en gemeente nader tegen het licht te worden gehouden. 

 

In de huidige doorrekening is een pragmatische keuze gemaakt ten 

opzichte van de huidige relatie tussen gemeente en Accres, vanuit de 

gedachte dat een investering in een parkeerdek alleen draagbaar is 

indien de gemeente de parkeeropbrengsten hiervan kan inzetten voor 

de afbetaling van die investering. Het betreft een pragmatische keuze, 

in de nadere uitwerking die op de hoofdkeuze volgt zullen de gevolgen 

voor beide partijen exact in beeld moeten worden gebracht. 

 

E. Welke aanvullende verkeersmaatregelen zijn nodig? 

 

In alle gevallen zal de gemeente aanpassingen moeten verrichten aan 

het eigen wegennet om een goede doorstroming op de wegen en de 

toegang tot de terreinen te kunnen garanderen. Na de omschrijving 

hiervan wordt specifiek bekeken wat reeds in seizoen 2016 – zij het 

soms provisorisch - kan worden gerealiseerd. Er wordt gekeken naar 

drie niveaus: Provinciaal en Rijkswegennet, de verdeelroute (de streng 

vanaf de rotonde Wilslaan – Amersfoortseweg tot en met het 

kruispunt Asselsestraat – Laan van Spitsbergen) en de ontsluiting van 

de verschillende terreinopties (Zie kaarten bijlage 6). 

 

Rijks- en provinciaal wegennet - In de huidige situatie verdeeld het 

bezoekersverkeer zich in hooflijnen over twee aanrijroutes: 

 

- Vanuit het Westen: Rijksweg A1 afslag Kootwijk –> Provinciale 

weg N302 –> Provinciale weg N344 –> Rotonde Wilslaan (Ook 

in provinciaal beheer). 

- Vanuit het Oosten en Zuiden: Rijksweg A1 afslag Europaweg -> 

Provinciale weg N304 -> Europaweg -> Laan Van Spitsbergen. 

 

Op momenten van grote drukte kennen beide routes 

congestieproblemen. In verkeerskundige is de verdeling echter wel 

wenselijk. De capaciteit van beide wegen is ingericht op de reguliere 

spitsuren. Op de drukke dagen is vrijwel geen overlap met de reguliere 

spitsuren. De beschikbare restcapaciteit wordt daarmee naar behoren 

benut. Het louter benutten van één van deze twee opties is qua 

capaciteit onmogelijk zonder vergroting van de Provinciale wegen en 

mogelijk de Rijkswegaansluitingen. In varianten vier (waarbij door de 

stad rijden als ongewenst gezien wordt) en vijf is dit het geval. 

 

Voor het realiseren van dergelijke opties, maar ook bijvoorbeeld voor 

het aanpassen van de bebording, is de gemeente afhankelijk van 

Provincie en/of Rijk. Bekend is dat de Provincie in 2018 de N304 

aansluiting A1 – kruising Hoog Buurloseweg zal verbeteren, in 2019-
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2020 staan onderhoudswerkzaamheden op de N344 gepland. Naar 

verwachting zal bij vragen om aanpassing gevraagd worden om 

gemeentelijke bijdragen in de wijziging en is de gemeente voor 

uitvoering afhankelijk van de provinciale planning. 

 

 

De verdeelroute 

Hiermee wordt bedoeld de streng vanaf de rotonde Amersfoortseweg 

– J.C. WIlslaan via de J.C. WIlslaan, rotonde Jachtlaan – Laan van 

Spitsbergen – Kruispunt Asselsestraat. In de varianten 1, 2, 3 en 4 

maken personenauto’s gebruik van deze wegen richting de 

parkeerterreinen, in de varianten 4 en 5 gebeurd hetzelfde door 

pendelbussen. 

 

In verkeerkundige geldt geldt op dit niveau opnieuw dat het ‘uit elkaar 

houden’ van de verkeersstromen van het westen en vanuit het 

Oosten/Zuiden de meest gewenste optie is. In variant 1 wordt dit deels 

gerealiseerd (Het eerste AGOVV terrein blijft in bedrijf).  

 

In variant 2 wordt dit optimaal gerealiseerd aangezien de westelijke 

stroom bij het reguliere parkeerterrein wordt opgevangen en dat voor 

de Oostelijke/Zuidelijke stroom bij de Asselsestraat gebeurd. Hierdoor 

zijn extra maatregelen voor de Rotonde Jachtlaan minder noodzakelijk 

en worden de Wilslaan en de Laan van Spitsbergen relatief ontlast. Om 

dit naar behoren te kunnen doen is aanpassing van het kruispunt 

Asselsestraat, de aanrijroute Asselsestraat plus optimalisering van de 

toegang tot de terreinen AGOVV noodzakelijk. 

 

In de variant 3 zal het Oostelijke en Zuidelijke verkeer blijvend via deze 

streng tot aan de ingang van het reguliere parkeerterrein rijden. 

Voorwaarde hierbij is dat de capcpiteit van de rotonde Jachtlaan hierop 

wordt ingepast. In variant 4 zal (net als in variant in variant 1) 

aanpassing minder ingrijpend hoeven zijn, maar is verbetering wel 

gewenst. In variant vijf is op dit niveau geen verandering gewenst. 

 

 

De terreinontsluitingen 

De ingangen van de terreinen vanaf de openbare weg vormen ook nu 

vaak in combinatie met de inrijapparatuur een bottleneck voor de 

capaciteit. Resultaat van een te krappe inrijcapaciteit is terugslag en 

daarmee congestie op het wegennet. Voor de varianten waarin alle 

verkeer op één locatie uitkomt geldt daarnaast dat het moeten 

‘kruisen’ van verkeer grote negatieve gevolgen voor de capaciteit 

heeft.  Alle varianten – op de vijfde na – hebben hiermee te maken. 

 

In alle varianten wordt voor het reguliere parkeerterrein Park berg en 

Bos een extra aansluiting via een ‘linksaffer’ op de Wilslaan voor 

verkeer komend vanaf de Rotonde Amersfoortseweg aan bevolen. In 

variant 3 is sprake van een volledige reconstructie om de extra 

dekcapaciteit te kunnen verwerken. In variant 1 zal daarnaast ook de 

kruising J.C. WIlslaan – Felualaan een linksaffer moeten krijgen.  

 

In de varianten 4 en 5 is geen aanpassing voor autoverkeer 

noodzakelijk maar zal binnen de huidige ruimte van de reguliere 

parkeerplaats ruimte moeten worden gevonden voor het opstellen van 

pendelbussen en voetgangers en zullen in- en uitstapperrons moeten 

worden gerealiseerd. Hetzelfde is noodzakelijk op de ‘bronpunten’ van 

de pendeldiensten, in variant 4 is dat ter hoogte van het overloop 

parkeerterrein van Koningin Julianatoren. In variant 5 is dat bij de 

gekozen locatie.  

 

Als laatste onderdeel is voor iedere varianten een dynamisch parkeer 

verwijssysteem nodig da door de dienstdoende verkeersregelaars en 

hun supervisor eenvoudig kan worden in- en uitgeschakeld. Per variant 

verschilt de locatie hiervan uiteraard, maar in alle gevallen is plaatsing 

(vaak ook langs wegen die niet in gemeentelijk eigendom zijn) 

noodzakelijk. 

 

Maatregelen voor seizoen 2016 

In aanloop naar het komende seizoen is de raamafspraak dat zoveel 

mogelijk van de geschetste maatregelen – soms provisorisch – zo snel 

mogelijk zullen worden uitgevoerd. Rekening moet worden gehouden 
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met het feit dat tijdens het seizoen uitvoering van werkzaamheden 

ongewenst is. Voor de grotere veranderingen zal – afhankelijk van de 

gekozen variant - het seizoen 2016 benut worden voor alle 

voorbereidingen en zal tussen seizoenen 2016 en 2017 uitvoering 

plaatsvinden. Bijbehorende kosten zijn in de financiële doorrekening 

meegenomen. 

 

Tenslotte zal in overleg met betrokkenen ingezet worden op het 

verbeteren van het OV alternatief naar de stad (met name garages 

Orpheus en Museum Centrum) en worden pogingen gedaan de 

attracties rechtstreeks met OV vanuit de vakantieparken te ontsluiten. 

 

 

F. Hoe verhoudt dit zich met de integrale stadsrandvisie? 

 

Streven is dat de verkeersoplossing voorsorteert op de definitieve 

situatie (of die ten minste niet verder weg brengt). Voor alle structurele 

verkeersoplossing geldt dat deze niet ‘ineens’ aan een integraal 

scenario beantwoorden. De dekvariant Julianatoren brengt invulling 

van scenario’s dichterbij, voor de andere drie geldt dat een tijdelijke 

tussensituatie wordt gemaakt, met als risico dat deze langer dan 

voorzien blijft bestaan.  

 

Uitvoeringsrisico’s: De vraag is of er elementen zijn in elk van de 

varianten die tot een onmogelijkheid qua uitvoering kunnen leiden. 

Genoemd is al de invloed die wijzigingen van bestemmingsplannen en 

natuurtoetsen met zich meebrengen. In het geval van een 

dassenburcht bijvoorbeeld kan over uitvoering een veto worden 

uitgesproken, of zullen er kosten zijn die vanuit eerdere gevallen de € 

100.000, - kunnen overschrijden. Hiervan zal bij de definitieve keuze 

meer duidelijkheid worden gegeven, onder meer door het aanvullen van 

de gegevens met een risicoanalyse. 

 

Behoud van gemeentelijke regie 

De gemeente doorloopt een proces dat leidt tot een integraal 

toekomstscenario voor de westelijke stadsrand van Apeldoorn. Een 

belangrijke factor in de verwezenlijking van dat scenario is de mate van 

regie die de gemeente kan (blijvend) voeren in het gebied. Het bezit 

van grond en het al dan niet gebruiken hiervan voor parkeerdoelen is 

daarbij cruciaal. Uiteraard zijn er vele aspecten die koop of verkoop 

bepalen, voor nu wordt de relatie met verkeer benoemd. 

 

Op dit moment is het reguliere parkeerterrein Berg en Bos eigendom 

van de gemeente. De terreinen van AGOVV zijn in hun eigendom. De 

optie waarbij twee velden bij AGOVV structureel als parkeerruimte 

gebruikt gaan worden kan door marktpartijen onderling worden 

gerealiseerd. De gemeente kan dan slechts randvoorwaarden aan 

bijvoorbeeld de wijze van ontsluiten en inpassen stellen. Bij een private 

ontwikkeling ontstaat geen urgentie later elders aan 

(parkeer)ontwikkelingen mee te werken en is latere natuurcompensatie 

onwaarschijnlijk. Om regie op dit punt te behouden zijn twee 

hoofdkeuzes voor de gemeente noodzakelijk.  

 

 

Keuze 1: Parkeren op loopafstand of niet? 

De eerste keuze is een antwoord op de vraag of voortzetten van het 

huidige parkeergebruik ten behoeve van de Apenheul voor de komende 

10-15 wel of niet wordt toegestaan. Vinden we het goed dat het 

reguliere parkeerterrein Berg en Bos en/of het AGOVV terrein (plus een 

tweede terrein) in gebruik blijven of niet? 

 

Als we hier tegen zijn is het onvermijdelijk om de AGOVV locatie op te 

kopen en deze vervolgens te benutten voor natuurcompensatie. 

Daaraan zijn de varianten gekoppeld die parkeren op afstand mogelijk 

maken, te weten een parkeerdek op het overloopterrein koningin 

Julianatoren met piekpendel (V4) of structurele pendel vanaf een 

verder weg gelegen locatie langs de A1 of bij nieuw Milligen (V5). 

Verkeerskundig wordt aanbevolen het reguliere parkeerterrein Berg en 

Bos de komende 10-15 jaar dan onveranderd in gebruik te houden. 

Deze varianten leggen de ontwikkeling van structurele parkeerruimte 

elders (conform een integraal ontwikkelingsscenario) bij de 
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marktpartijen. Na realisatie kan het reguliere terrein dan een andere 

functie krijgen. 

 

We kunnen ook kiezen voor blijvend gebruik op loopafstand in de 

komende tijd. Vanuit de Politie en vanuit de attractieparken is dit de 

voorkeursoptie. Verkeerskundig is randvoorwaarde hierbij dat de 

toegang tot de terreinen zo wordt geregeld dat geen terugslag op het 

wegennet plaatsvindt. De bottleneck bij die keuze is de mate waarin 

vervolgens regie kan worden behouden over latere ontwikkelingen. Die 

is weer afhankelijk van de locatiekeuze.  

 

 

Keuze 2: Als op loopafstand, welke locatie(s)? 

De gemeente kan in meer of mindere mate sturing geven aan gebruik 

van terreinen op loopafstand. Dat kan op twee manieren: Door 

terreinen in eigendom te houden of te verkrijgen, en vervolgens door 

de exploitatie zelf te doen (via invulling door Accres) of deze aan 

marktpartijen over te laten. Hoe dichter de optie bij de gemeente blijft, 

hoe groter de eigen invloed. Maar ook: Vergroten van eigendom kost 

geld en exploitatie door derden brengt de inkomsten omlaag. 

 

Op aankoopgebied staan voor de gemeente twee opties open. De 

eerste is aankoop van het AGOVV terrein. Vervolgens kan als eigenaar 

van zowel AGOVV als het reguliere parkeerterrein de gemeente zelf 

bepalen hoe en tot wanneer parkeren wordt toegestaan (V2). Latere 

omschakeling conform een integraal scenario blijft in eigen hand. 

 

De tweede optie is het toestaan van plaatsing van een parkeerdek en 

exploitatie van het reguliere parkeerterrein Park Berg en Bos door een 

marktpartij (V3). Het effect hiervan is dat de ontwikkeling van het 

AGOVV terrein voor parkeerdoeleinden vervolgens voor private partijen 

onrendabel en daarmee niet meer interessant is. Latere ontwikkelingen 

van het AGOVV terrein zijn vervolgens afhankelijk van de mate waarin 

AGOVV zelf het terrein weet te benutten. 

 

In de bovenstaande gevallen is de invloed van de gemeente kleiner of 

groter. Er zijn echter twee opties die hierin de uitersten zoeken: Het 

volledig loslaten en het volledig praktisch oplossen van het 

parkeerprobleem. 

 

Indien de belangrijkste overweging is dat het parkeren niet als 

gemeentelijke kerntaak wordt beschouwd kan eventueel openbaar 

aanbesteden van de exploitatie van het regulier parkeerterrein Berg en 

Bos overwogen worden. Eventueel kan daarbij als voorwaarde gebruik 

van AGOVV terreinen gesteld worden. Gevolg zal zijn dat een 

marktpartij overeenstemming bereikt van AGOVV en gemeente en 

beide terreinen gelijkwaardig zal benutten als parkeerruimte. Latere 

functiewijzigingen zijn dan onwaarschijnlijk, de gemeente beperkt zich 

tot ontvangst van een pachtsom op de exploitatie van het reguliere 

parkeerterrein Berg en Bos. 

 

In deze variant is van belang dat de huidige uitvoerder Accres mogelijk 

de lasten en lusten van deze taak zou kunnen verliezen indien zij niet 

de winnende partij van een aanbesteding zouden zijn. Daardoor zal een 

gat in de begroting van Accres ontstaan, dat (deels) gecompenseerd 

kan worden uit de opbrengsten van de exploitatie door een marktpartij. 

Overigens is marktconforme aanbesteding van belang om aan de Wet 

Markt en Overheid te kunnen blijven voldoen en zijn marktpartijen van 

mening dat aanbesteding de beste garantie op professionele 

afhandeling kan opleveren. 

 

De meest praktische oplossing van het parkeer- en verkeersprobleem is 

het formaliseren en uitbreiden van het overloopparkeren zoals dat nu 

ook deels op piekdagen al plaatsvindt rond het Boschbad (V1). Accres 

heeft hiervoor een praktische invulling geleverd. In deze variant blijft de 

exploitatie bij Accres. Terreinen met diverse functies (voorplein ingang 

Boschbad, fietsenstalling, bomenomlijsting Boschbad en bestaande 

parkeerruimte) worden structureel voor parkeren ingezet. Het 

eigendom van de terreinen is en blijft bij de gemeente, zodat op een 

later tijdstip invullingen conform een integraal scenario mogelijk blijft. 

Enerzijds betekent staat het in gebruik nemen van deze terreinen op 
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gespannen voet met de invulling van de integrale scenario’s, anderzijds 

kan de in gebruik zijnde parkeerruimte desgewenst weer in de originele 

staat worden teruggebracht zodra een alternatief dat bij op de 

scenario’s aansluit is ontwikkeld. 

 

 

6 Naar een definitieve keuze en invulling 
 

 

Hoe ziet het vervolg proces eruit? De huidige afweging kan gezien 

worden als een hypothese. Alle bekende gegevens die vanuit de 

gemeente relevantie hebben zijn hierin meegenomen. De vraag is welke 

acties nodig zijn om tot een definitieve keuze te komen. 

 

De eerste actie is dat de evaluatie en vervolgacties van het seizoen 

verder zullen worden aangevuld met de ervaringen van de 

verkeersstromen in de herfstvakantie. Op basis hiervan kunnen ook de 

aantallen nog worden aangescherpt. 

 

De tweede en voornaamste actie is dat direct betrokkenen bij elk van 

de varianten commitment gevraagd zal worden op de verschillende 

opties onder voorbehoud van de raadskeuze hierin. Op iedere variant 

een risico analyse wordt uitgevoerd, met als voornaamste vraag welke 

elementen er na de keuze voor kunnen zorgen dat er in tijd of geld 

vertragingen of zelfs definitieve stremmingen bij de uitvoering 

ontstaan. 

 

Een derde actie is dat overige partijen gevraagd zal worden een eerder 

aangegeven positieve insteek voor één of meerdere varianten nader te 

concretiseren. Het betreft deels partijen die in de aanloop naar de 

afweging op dit moment spontaan adviezen en uitwerkingen hebben 

aangeboden.  

 

De vierde actie tenslotte richt zich op de nadere uitwerking van de 

integrale scenario’s zoals die thans gaande is. In en rond de komende 

raadsconsultatie zal meer duidelijkheid ontstaan over de gewenste 

richting. Op basis van die informatie kan tevens een scherper beeld 

ontstaan van de aansluiting van de vier varianten hierop. 

 

In ieder geval zal in december 2015 een aangescherpt afwegingskader 

worden opgesteld en zal het college op basis hiervan een definitieve 

keuze maken, die vervolgens aan de raad zal worden voorgelegd ter 

besluitvorming. 

 

Een belangrijke overweging voor de gemeente is tenslotte de vraag of 

en zo ja wanneer aankoop van gronden of aanbestedingen noodzakelijk 

zijn, en op welk moment die financieel het meest rendabel kunnen 

worden geëffectueerd.  

 

Helder hierbij is dat indien op dit moment slechts één variant overblijft, 

betrokken eigenaren en/of exploitanten weinig reden zullen zien om 

een zo laag mogelijke prijs te vragen. De hoofdkeuze – een oplossing 

op loop- of pendelafstand – kan gekoppeld worden aan de vraag om de 

uitwerking van de bijbehorende bussiness-cases waarbij extern 

betrokkenen commitment op voorwaarde van definitieve keuze worden 

gevraagd. Op die manier behoudt de gemeente het voordeel in de 

eindonderhandelingen. 

 

 

 

 

 


