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Soort activiteit Voorbereiding besluitvorming 

Doel activiteit Het doel is om het raadsvoorstel over Parkeren Apeldoorn-West te 

bespreken en te beoordelen of deze besluitrijp is voor de stemming 

in de gemeenteraad van 12 maart 2020. 

Toelichting  

Wat ligt ter bespreking voor?  

In deze Politieke Markt Apeldoorn bespreekt de gemeenteraad het 

raadsvoorstel over het onderwerp Parkeren Apeldoorn West. Het 

parkeren door bezoekers van park Berg en Bos, met name van de 

attracties, zorgt op drukke dagen voor problemen. De gemeente 

heeft vijf mogelijke locaties onderzocht voor het ‘overloopparkeren’ 

en stelt dat de twee oefenvelden van AGOVV (capaciteit van 800 

parkeerplaatsen) daarvoor het meest geschikt zijn. Deze worden nu 

al voor een termijn van vijf jaar gebruikt. De raad wordt gevraagd 

deze locatie aan te wijzen als blijvende voorkeursoplossing. Als de 

raad op 12 maart besluit dat te doen, dan werkt het college deze 

oplossingsrichting verder uit, inclusief het voeren van gesprekken 

met AGOVV over de aankoop van de benodigde terreinen.  

 

Wat is de urgentie? 

Het gemeentebestuur werkt al een langere tijd aan een structurele 

oplossing voor het parkeren in Apeldoorn-West door bezoekers van 

attracties, met name tijdens piekmomenten.  

 

Wat is de centrale vraag?  

Bent u het met het standpunt van het college eens om de 2 

oefenvelden van AGOVV als structurele oplossing te gaan gebruiken 

als overloopparkeervoorziening voor de attracties in park Berg en 

Bos (met name Apenheul)? (bron: raadsvoorstel)  

 

Wat is de inhoudelijke context?  

Het onderwerp Parkeren Apeldoorn-West kent een lange historie. In 

dat proces heeft de gemeente in 2017 besloten om de oefenvelden 

van AGOVV voor vijf jaar te gebruiken om onderwijl onderzoek te 

kunnen doen naar een structurele oplossing. De beleidscontext is 

(met een tijdlijn en weblinks) weergegeven in een Informatieblad 

mailto:j.kuipers@apeldoorn.nl
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/dossier/action=showdoc/dc=42021/ds=23/2020_01_Informatieblad_Raad_Apeldoorn_West.pdf


Raad. Het college heeft vijf potentiële locaties voor het overloop-

parkeren in Apeldoorn-West onderzocht en komt uit bij het AGOVV-

terrein (oefenvelden) als de meest geschikte locatie.  

 

Waar zit het onderwerp in welk proces?  

Op 23 januari 2020 heeft het college de voorkeursoplossing voor 

het parkeren in Apeldoorn-West gepresenteerd en toegelicht. Op 20 

februari heeft de gemeenteraad standpunten vanuit de samenleving 

gehoord in een hoorzitting.  

 

Na de beoogde raadsbesluitvorming op 12 maart werkt het college 

de voorkeursvariant nader uit, inclusief de financiële consequenties. 

Deze uitwerking wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. 

De financiële consequenties worden verwerkt in de Voorjaarsnota.   

 

Wat zijn de kosten? 

Het college benoemt in het raadsvoorstel (paragraaf 4) dat de 

keuze voor de AGOVV-oefenvelden om ‘beperkte investeringen’ 

vraagt. Er wordt verwezen naar niet-openbare (financiële) bijlagen 

voor meer informatie aan de raad.  

 

Voor de aanpak van de parkeeroplossing in Apeldoorn-West zijn 

nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld door de raad 

(paragraaf 7). Het college geeft aan de voorkeursvariant van de 

raad af te wachten om die variant ook financieel uit te werken.  

 

Welke risico’s zijn benoemd?  

Het college benoemt in het raadsvoorstel (paragraaf 6) uitgebreid 

een aantal risico’s:  

• Onduidelijkheid over het al dan niet tijdelijk of structureel 

zijn van de parkeeroplossing AGOVV 

• Planologische risico’s 

• Financiële risico’s  

• Beheersmatige risico’s  

 

Welke relevante achtergrondinformatie is er?  

-  bijlages bij het raadsvoorstel op RIS 

-  verslag PMA Hoorzitting 20 februari 2020 (wordt toegevoegd) 

-  beantwoording van publieksvragen door het college  

-  themapagina website Apeldoorn 

-  Informatieblad Raad over Parkeren Apeldoorn West 

 

Wat zijn mogelijke debatpunten?  

 

• de keuze voor de AGOVV-proefvelden en de weging van 

argumenten die het college tot de keuze heeft gebracht;  

• het maatschappelijke draagvlak;   

• de verhouding van de AGOVV-keuze tot ander relevant 

gemeentebeleid;  

• de financiën en benoemde risico’s;  

• overige punten 

Behandeladvies 

griffie 

 

Het advies is om de genoemde debatpunten te betrekken bij de 

bespreking en om, na een korte inventariserende ronde door de 

voorzitter, per deelthema het onderwerp te bespreken.  

 

Er is geen gelegenheid tot inspraak; gelet op de hoorzitting van 20 

februari 2020 jl. Eventuele publieksreacties worden gestuurd naar 

parkerenAW@apeldoorn.nl of schriftelijk worden ingeleverd. 
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Mogelijk Besluit 

v/d bespreking 

❑ Besluitrijp voor besluitvorming in de gemeenteraad van 12 

maart 2020.  

 

 

 

 


