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Beste leden van de gemeenteraad, 
 
De parkeer- en verkeersoverlast in Apeldoorn-West is al sinds 2004 een terugkerend thema in de 
gemeentepolitiek. Grote bezoekersstromen op piekdagen bij de attracties leiden tot overlast, omdat 
het aantal beschikbare parkeerplaatsen ontoereikend is. Na jaren van onderzoek, tijdelijke 
oplossingen en terugkerende politieke discussie heeft de raad in maart 2020 besloten een 
permanent parkeerterrein aan de Laan van Spitsbergen (AGOVV-locatie) te realiseren. 
 
In deze brief informeren we u over de stand van zaken rond het bestemmingsplan en het tijdelijk 
overloopparkeren.  
 
Waar staan we nu? 
Om het overloopparkeren op de AGOVV-velden mogelijk te kunnen maken is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. Deze is in gang gezet door terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan en hierop zijn zienswijzen ontvangen1. Die zienswijzen gaven aanleiding 
tot nader onderzoek naar de veldbehoefte van AGOVV en ter plaatse aanwezige natuurwaarden die 
beschermd worden door de Wet natuurbescherming. 
 
Beoordeling veldbehoefte AGOVV 
Bij aanvang van de procedure was het beeld dat het op grond van de ledenaantallen van AGOVV 
mogelijk was twee velden te bestemmen voor parkeren. Vanwege het inmiddels groeiende aantal 
leden van AGOVV is de veldbehoefte voor het komend jaar en in de toekomstige jaren bekeken en 
onderbouwd met een rekentool van de KNVB. Uit deze richtlijn blijkt dat het inmiddels twijfelachtig is 
of het in gebruik nemen van twee velden voor parkeren te verantwoorden is. 
 
Aanvullend natuuronderzoek 
Het nader onderzoek betreft de gevolgen van het bestemmingsplan voor het vliegend hert door 
toename van het aantal rijbewegingen.  
 
Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden om soorten, waaronder het vliegend 
hert, opzettelijk te doden of te vangen. Ook is het verboden om de vaste voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Van dit verbod kan op grond van de Wnb een 
ontheffing worden verleend. Deze wordt uitsluitend verleend als er geen andere bevredigende 
oplossing bestaat, zij nodig is vanwege een in de wet genoemd belang2 en de ingreep geen afbreuk 
doet aan de staat van instandhouding van de betreffende soort. 

 
1 Er zijn totaal 20 zienswijzen ingediend, mede namens 160 anderen. Deze zienswijzen beoordelen wij als ontvankelijk. 

Daarnaast zullen ook de 13 zienswijzen die niet via de juiste weg zijn ingediend worden meegenomen. 
2 Zoals handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en het daarop volgende gebruik 

van het betreffende gebied. 
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Uit het natuuronderzoek blijkt dat de toename van verkeer op deze specifieke plek een toenemende 
sterfte van het vliegend hert tot gevolg heeft. Het natuuronderzoek heeft uitgewezen dat deze 
aanrijroute en de directe omgeving door plaatselijk specifiek gunstige omstandigheden een uiterst 
geschikte habitat is voor het vliegend hert. Het is daarom niet mogelijk een geschikte aanrijroute naar 
het overloopparkeerterrein op de beoogde locatie te realiseren zonder ontheffing. Effectieve 
beschermende maatregelen ontbreken of bieden geen oplossing, zoals alternatieve aanrijroutes. Om 
die reden schat het onderzoekbureau in dat er geen zicht is op het verkrijgen van een ontheffing op 
deze plek.   
 
Tijdelijk overloop-parkeren in 2023 
Het overloopseizoen 2022 zit er op. Met de verschillende partners zijn evaluatiegesprekken gevoerd. 
Uit de evaluatie blijkt dat de overlooplocatie aan de J.C. Wilslaan toereikend lijkt te zijn voor 
bezoekers van de Apenheul. Dit onder voorwaarde dat er tijdens overloopsituaties voldoende 
personeel is op de plekken waar het nodig is. Ook zichtbaarheid van handhaving in de wijk, goede 
afstemming en communicatie en duidelijke en juiste bebording zijn essentieel om het 
overloopparkeren goed te organiseren. De wijkvereniging heeft aangegeven dat er door bezoekers 
van het park ook buiten de vergunningzones in de wijk wordt geparkeerd. We bespreken met de 
wijkvereniging of het wenselijk is om de vergunningzones hierop aan te passen. Voor volgend jaar 
zal Accres het overloopparkeren organiseren en deze punten uit de evaluatie meenemen.  
 
Alternatieven 
Het vraagstuk rond parkeren bij Berg en Bos is complex en de ervaring in dit dossier heeft ons 
geleerd dat het verstandig is vooruit te denken. Het college is vanaf juni alternatieve 
parkeeroplossingen gaan onderzoeken, om zo min mogelijk vertraging op te lopen op het moment 
dat de bestemmingsplanprocedure niet zou kunnen worden afgerond. We zagen ons daarbij 
gesteund door de motie ‘Parkeren op niveau’ die uw raad tijdens de behandeling van de Meerjaren 
Programma Begroting heeft ingediend.  
 
In juni van dit jaar zijn wij gesprekken gestart met Accres én Apenheul over alternatieven voor de 
lange termijn. Ten behoeve daarvan hebben we een multicriteria-analyse opgesteld. Daarin zijn 
diverse andere parkeeroplossingen beoordeeld op effecten voor onder meer natuur, verkeer en 
parkeren, omgeving, doorlooptijd en de attracties in park Berg en Bos. Uit die analyse komen bij alle 
tot nog toe onderzochte alternatieven grote belemmeringen naar voren. De optie om geen 
maatregelen te nemen kent de minste belemmeringen, maar zorgt niet voor oplossingen wat betreft 
de parkeerdruk. De variant van een parkeerdek op het bestaande parkeerterrein zijn we nu dus 
verder aan het onderzoeken. Accres heeft hiervoor een aantal berekeningen gemaakt. Ook hebben 
we Accres gevraagd te onderzoeken of het bestaande parkeerterrein door fysieke maatregelen nog 
beter en efficiënter kan worden benut. 
 
Conclusie en vervolg 
Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet van het natuuronderzoek, maar de conclusie 
is duidelijk: er is geen zicht op het verkrijgen van de benodigde ontheffing op deze plek. Het college 
stelt uw raad daarom voor de procedure te stoppen en legt dit voorstel zo spoedig mogelijk in het 
nieuwe jaar ter besluitvorming voor aan uw raad.  
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De indieners van de zienswijzen en een aantal direct betrokken partijen zijn vandaag over dit 
voorstel geïnformeerd in een brief.  
 

Met vriendelijke groet,    

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,    

de secretaris,   de burgemeester,   

     

     

     
 
 
 
 
 

    

     

T.J.H.M. Berben  A.J.M. Heerts   
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