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Beste heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u opnieuw over de hoe het nu staat met de parkeeroplossing bij AGOVV 
voor de piekdagen van de attracties in park Berg & Bos. In deze brief informeren wij u over de 
tussenoplossing voor deze zomer en mogelijk ook volgend jaar zomer. En over de 
bestemmingsplanwijziging waar we mee bezig zijn.

Korte terugblik
Voordat we daarop ingaan eerst een korte terugblik, ook voor hen die nieuw in de wijk zijn.

Twee velden op het terrein van AGOVV zijn sinds 2017 tot en met de zomer van 2021 gebruikt als 
‘overloopparkeerplaats’ voor de attracties in park Berg & Bos. Dat betekent dat een deel van de 
bezoekers op de drukste dagen daar parkeerde, omdat het hoofdparkeerterrein tegenover Berg & Bos op 
de piekdagen niet voldoende ruimte biedt. Het inzetten van deze velden vond de laatste jaren zo’n 20-25 
keer per jaar plaats. Deze oplossing was eerst ingericht als tijdelijke oplossing. Begin 2020 informeerden 
we u dat het college ervoor koos om dit definitief te willen maken. De gemeenteraad stemde daar in 
maart 2020 mee in. Aan dit besluit ging een zorgvuldig proces vooraf waarin verschillende mogelijke 
oplossingen zijn onderzocht en met elkaar vergeleken. Op de webpagina www.apeldoorn.nl/parkerenAW 
kunt u hier meer over lezen.

Doel van het college is en blijft: het zo goed mogelijk organiseren van de verkeersstromen met zo weinig 
mogelijk overlast voor de buurt.

Niet uitgekomen
Na de besluiten van college en raad in 2020 zijn de gesprekken met AGOVV gestart. In november 2021 
informeerden we u dat we er met AGOVV helaas niet uitgekomen zijn. Toch kiest het college er wel voor 
om vast te houden aan de keuze die is gemaakt. Dat doen we omdat uit ons onderzoek bleek dat dit de 
beste oplossing is en we ook weten dat deze oplossing in de praktijk goed bevalt. 

We zien ook mogelijkheden om de velden waar het om gaat, die vroeger eigendom waren van de 
gemeente, via juridische weg terug te kopen van AGOVV. Daar zijn in de verkoopovereenkomst van 
destijds afspraken over gemaakt. Voordat we die weg kunnen inslaan moeten we wel eerst een 
bestemmingsplanwijziging vaststellen. Daarover leest u verderop in deze brief meer.

In tussentijd andere oplossing nodig
De huurovereenkomst die wij hadden met AGOVV had een looptijd van vijf jaar en is per 1 november 
2021 beëindigd. De huurovereenkomst verplichtte ons om de velden weer op te leveren en ze ook terug 
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te brengen in hun oorspronkelijke staat. Omdat de (juridische) procedures die nog gaan volgen veel tijd 
kunnen kosten, hebben wij dus minimaal voor komend seizoen en mogelijk ook het seizoen erna een 
andere oplossing nodig. Het college heeft de afgelopen tijd gezocht naar een locatie die: per direct 
beschikbaar is, waar vrijwel geen procedures voor nodig zijn, die voldoende parkeergelegenheid biedt, 
goed bereikbaar is en waar parkeren ook is toegestaan volgens de geldende milieu en natuur wet- en 
regelgeving.
 
Het college heeft tien locaties onderzocht. Zeven locaties in de directe omgeving van park Berg & Bos en 
drie op afstand waarbij dus gebruik van een pendeldienst nodig is. Op www.apeldoorn.nl/parkerenAW 
leest u meer over welke locaties allemaal bekeken zijn.

J.C. Wilslaan
Een van de onderzochte locaties is het deel van de J.C. Wilslaan dat begint net na de ingang van het 
grote parkeerterrein en dan verder omhoog loopt. De J.C. Wilslaan is de enige locatie die voldoet aan alle 
hierboven genoemde voorwaarden. Om deze reden heeft het college besloten om dit deel van de J.C. 
Wilslaan komende zomer en mogelijk ook volgend jaar te gebruiken als overloop parkeerlocatie op 
piekdagen. Dit deel van de weg wordt dan afgesloten voor overig verkeer om de veiligheid te kunnen 
garanderen en verkeersregelaars zullen het parkeren goed begeleiden. Over deze oplossing nemen we 
een verkeersbesluit en doorlopen we ook een provinciale procedure. U leest hier meer over op 
www.apeldoorn.nl/parkerenAW.

Voor 2017 werd de J.C. Wilslaan ook gebruikt als parkeerlocatie als het hoofdparkeerterrein vol was. Dat 
verliep toen niet zonder klachten. Omdat bezoekers bijvoorbeeld op eigen initiatief een andere 
parkeerplek in de wijk gingen zoeken, om de loopafstand korter te maken. Dat leidde tot overlast bij 
sommige wijkbewoners. Het college is zich goed bewust van deze klachten uit het verleden. We gaan 
hierover in gesprek met wijkvereniging Berg & Bos om samen te verkennen welke maatregelen nodig zijn 
om overlast te voorkomen.

Omdat piekdagen sterk weersafhankelijk zijn, kunnen we niet exact voorspellen welke dagen we dit deel 
van de J.C. Wilslaan zullen moeten afsluiten. Wel is het zo dat kaarten op dit moment veel vaker online 
worden gekocht. Dat helpt om de piekdagen te voorspellen. Zodra we de J.C. Wilslaan gaan afsluiten 
zullen we dat met verkeersborden goed aangeven op de omliggende wegen. Daarnaast overleggen we 
nog met Apenheul of we piekdagen in sommige gevallen vooraf kunnen aankondigen. Als daar meer 
duidelijk over is melden we dat ook op www.apeldoorn.nl/parkerenAW

Bestemmingsplanwijziging
Voor het realiseren van de permanente oplossing bij AGOVV is een bestemmingsplanwijziging nodig. 
Toen het parkeren op die locatie een tijdelijk karakter had hoefde dat niet, maar nu is het wel nodig. 
Hiermee regelen we formeel dat we de velden definitief in kunnen richten voor (overloop)parkeren. Het 
gewijzigde bestemmingsplan ligt vanaf 31 maart tot en met 11 mei voor iedereen ter inzage. Op 
www.apeldoorn.nl/parkerenAW vindt u vanaf die datum een link naar het plan en alle informatie over hoe 
u erop kunt reageren (door een ‘zienswijze’ in te dienen). Het plan ligt ook ter inzage bij het 
Omgevingsloket. De medewerkers van dit loket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. 

Na de verwerking van zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan het college 
voorgelegd. Als iemand het niet eens zou zijn met die vaststelling, kunnen mensen daarna een 
beroepschrift indienen bij de Raad van State. Van tevoren kunnen we dus nog niet voorspellen wanneer 
de procedures rondom het bestemmingsplan klaar zijn.
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Vragen?
Heeft u over deze brief een vraag? Dan kunt u ons mailen via parkerenAW@apeldoorn.nl 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders,

Marcel Jacobs
Afdelingshoofd Omgevingsbeleid
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