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Beste heer, mevrouw,  
 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken rond de parkeeroplossing bij AGOVV voor de 
piekdagen van de attracties in park Berg & Bos. Twee velden op het terrein van AGOVV zijn al een aantal 
jaren in gebruik op deze manier. Het college en de gemeenteraad besloten begin 2020 om deze 
parkeeroplossing, die eerst tijdelijk was, definitief te willen maken. Aan dit besluit is een langdurig en 
zorgvuldig proces vooraf gegaan. Inclusief een locatieonderzoek naar vijf mogelijke locaties en intensief 
overleg met alle betrokken partijen. Ons doel is altijd geweest: het zo goed mogelijk organiseren van de 
verkeersstromen met zo weinig mogelijk overlast voor de buurt. 
 
Wij hebben geen goed nieuws over dit proces. Nadat college en raad hun besluit genomen hadden begin 
vorig jaar, zijn we in gesprek gegaan met AGOVV. We hebben met elkaar uiteenlopende 
oplossingsrichtingen besproken en verkend. Helaas moeten we concluderen dat we er tot op heden nog 
niet met elkaar uitgekomen zijn.  
 
Hoe nu verder? 
Het college heeft besloten vast te houden aan de keuze die is gemaakt. Dat doen we omdat we de 
afgelopen jaren al heel uitgebreid hebben onderzocht wat de beste oplossing is. Vijf verschillende opties 
zijn onderzocht en doorgerekend. Zoals een parkeerdek bovenop het hoofd parkeerterrein, of een 
transferium ontwikkelen aan de rand van de stad. Op de webpagina www.apeldoorn.nl/parkerenAW kunt 
u hier meer over lezen en ook de link naar het locatieonderzoek vinden. Uit dit onderzoek kwam de 
oplossing bij AGOVV als beste uit de bus, vonden college en gemeenteraad. Bovendien weten we dat 
deze oplossing de afgelopen jaren goed bevalt. 
 
Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden om de velden waar het om gaat, die vroeger ook eigendom 
waren van de gemeente, via juridische weg terug te kopen van AGOVV. Daar zijn in de verkoop-
overeenkomst van destijds afspraken over gemaakt. Het bestuur van AGOVV ziet dit anders, hierover 
zullen we in gesprek blijven met de vereniging. 
 
Bestemmingsplanwijziging 
Hoe dan ook is nu eerst een bestemmingsplanwijziging nodig. Toen het parkeren een tijdelijk karakter 
had was dit niet nodig, maar hiermee regelen we formeel dat we de velden definitief in kunnen richten 
voor (overloop)parkeren. Dat is de gemeente nu aan het voorbereiden. Wij verwachten u in februari 2022 
opnieuw een brief te sturen waarin we u verder zullen informeren over dit traject. Zodra wij deze 
bestemmingsplanwijziging publiceren kunt u erop reageren. In de brief die u van ons krijgt over deze 
procedure leggen wij ook uit hoe dat werkt. 
 
 
 



In tussentijd mogelijk andere oplossing nodig 
Omdat we geen overeenstemming hebben bereikt met AGOVV kan het zijn dat het parkeren komend jaar 
niet meer mogelijk is op het terrein van AGOVV. De huurovereenkomst die wij hadden met AGOVV had 
een looptijd van vijf jaar en is per 1 november beëindigd. De huurovereenkomst verplicht ons om de 
velden nu eerst weer op te leveren en ze ook terug te brengen in hun oorspronkelijke staat. Deze 
werkzaamheden starten deze maand. Tegelijkertijd blijven we in gesprek met AGOVV, óók over een 
tussenoplossing zolang de bestemmingsplanwijziging nog niet gerealiseerd is. Of deze gesprekken er wel 
of niet toe gaan leiden dat er komend seizoen alsnog mogelijkheden zijn om op de piekdagen te parkeren 
bij AGOVV is nu nog niet bekend. 
 
Wat we wel weten is dat de bestemmingsplanprocedure en mogelijke andere procedures veel tijd kosten. 
We hebben het dus over een tussenoplossing voor minstens één seizoen of mogelijk twee seizoenen. 
We gaan hierover nu in gesprek met de attracties in park Berg en Bos, AGOVV en andere betrokken 
partijen. We streven er uiteraard altijd naar dat het parkeren zo weinig mogelijk overlast oplevert voor de 
buurt. 
 
We zijn al gestart met het inventariseren van mogelijke plekken voor een tussenoplossing, misschien 
heeft u wel een suggestie die u ons mee wilt geven. 
 
Vragen of reageren? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief een vraag, of suggestie? Wij horen het graag. U kunt ons een mail 
sturen via parkerenAW@apeldoorn.nl  
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namens burgemeester en wethouders, 
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