
 
 

OMGEVINGSVERGUNNING 
Nummer: D18/018865 

 
 
 
 

 
 
 
 
Aanvraag 
Op 19 juli 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen 
van 2 parkeereilanden met parkeerautomaten en slagbomen en het tijdelijk aanbrengen van een 
strook puinverharding op het perceel Laan van Spitsbergen 2, 7312 CM 
Apeldoorn. 
 
Aanvrager: 

 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende, in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) omschreven, activiteit(en): 
 

 Bouwen van een bouwwerk (Art.2.1 lid 1a Wabo) 

 Planologisch strijdig gebruik (Art.2.1 lid 1c Wabo) 

 Uitvoeren werk, geen bouwwerk zijnde (Artikel 2.1 lid 1b Wabo) 
 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer D18/018864. 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Op 11 september 2018 is de beslistermijn met 6 weken 
verlengd. 
 
 
Besluit 
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Zie voor de overwegingen, de aan de activiteit verbonden voorschriften en de bij het besluit 
behorende stukken, de bij dit besluit gewaarmerkte bijlagen. 
 
Apeldoorn, 
 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
namens hen, 
 
de teammanager vergunningen Wabo 
 
Dit besluit is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend

habinge
Tekstvak
19 oktober 2018



 
 

Besluitgegevens: 
Besluitnummer: D18/018865  

Behandeld door: 

Doorkiesnummer

 

Gewaarmerkte bijlagen:  

- Bijlage activiteit bouwen 
- Bijlage activiteit strijdig gebruik 
- Bijlage uitvoeren werk, geen bouwwerk zijnde 
- Aanvraag formulier 
- Tekening 
- 4 brochures 

 
Leges 
: activiteit bouwen 
 activiteit strijdig g
 activiteit uitvoere                    
   
                      
                   
Totaal leges                         
 
(nota volgt) 
 
NB. 
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar 
maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden 
naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. het team Juridisch Advies en Verweer, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een 
bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (Digitaal Loket). Als u uw 
bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van het besluit mee te sturen. 
 
Een besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bij het gebruikmaken van een verleende 
vergunning voordat deze onherroepelijk is, handelt u op eigen risico. Om te voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen ontstaan 
in de periode dat er door derden bezwaar gemaakt kan worden, treedt een besluit dat betrekking heeft op één of meer van de 
volgende activiteiten: het aanleggen van werken, het slopen van bouwwerken of delen daarvan, het wijzigen van 
monumenten en het vellen van houtopstanden, pas in werking nadat de termijn voor het indienen van bezwaar is afgelopen. 
Voor de goede orde, in het geval een besluit bestaat uit meerdere activiteiten waarbij voor één of meer van de activiteiten geldt 
dat deze inwerking treedt na afloop van de bezwarentermijn, dan treedt het hele besluit eerst in werking na afloop van 
voornoemde termijn. Is gedurende de bezwarentermijn bij de rechter een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.



 
 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit: 
  
Het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1a, Wabo) 
 
 
Registratienummer: D18/018865 
Behandeld door: 
Doorkiesnummer
 

Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk plaatsen van 2 parkeereilanden met parkeerautomaten 
en slagbomen en het tijdelijk aanbrengen van een strook puinverharding op   
het perceel Laan van Spitsbergen 2, 7312 CM Apeldoorn. 
 
In overweging nemende dat: 
 

 op 18 juli 2017 een omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijke gebruiken van de 
sportvelden van AGOVV ten behoeve van overloop parkeren van bezoekers van de Apenheul en 
park Berg en Bos; 

 

 deze aanvraag betrekking heeft op bovengenoemde omgevingsvergunning; 
 

 het perceel waarop de activiteit zal worden uitgevoerd, ligt in het gebied waarvoor het 
bestemmingsplan “Laan van Spitsbergen 2“ geldt; 

 

 het perceel volgens dit bestemmingsplan de bestemming “Sport” heeft; 
 

 het bouwplan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan omdat alleen 
bouwwerken geen gebouw zijnde zijn toegestaan in relatie tot sport; 

 

 de geplaatse bouwwerken niet ten behoeve van de sportbestemming zijn; 
 

 het verantwoord is om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan zoals blijkt uit de 
overgegingen behorende bij de activtieit “het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met 
het bestemmingsplan”;  

 

 het aannemelijk is dat bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden wordt voldaan aan de van 
toepassing zijnde voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening; 

 

Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo, 
bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit, mits voldaan wordt aan het hierna 
genoemde voorschrift.  
 
Voorschrift 
- deze vergunning is geldig tot 31 december 2021. Na het verstrijken van deze termijn dienen 
de bouwwerken te weten: van 2 parkeereilanden met parkeerautomaten en slagbomen, te zijn 
verwijderd en verwijderd gehouden en dient het gebruik van de onderliggende gronden weer in 
overeenstemming te zijn met het dan geldende bestemmingsplan.  



 
 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit: 
  
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1c, Wabo) 
 
 
Registratienummer: D18/018865 
Behandeld door:
Doorkiesnumme
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk plaatsen van 2 parkeereilanden met parkeerautomaten 
en slagbomen en het tijdelijk aanbrengen van een strook puinverharding op  
het perceel Laan van Spitsbergen 2, 7312 CM Apeldoorn 
 
In overweging nemende dat: 
 

 het perceel waarop de activiteit zal worden uitgevoerd, ligt in het gebied waarvoor het 
bestemmingsplan “Laan van Spitsbergen 2“ geldt; 

 

 het perceel volgens dit bestemmingsplan de bestemming “Sport”; 

 

 het bouwplan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan omdat alleen 
bouwwerken geen gebouw zijnde zijn toegestaan in relatie tot sport; 
 

 de geplaatse bouwwerken niet ten behoeve van de sportbestemming zijn; 

 

 het verantwoord is om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan omdat; 
 

- de bouwwerken tijdelijk van aard zijn en geen onomkeerbare situatie ontstaat; 
- de bouwwerken stedenbouwkundig van ondergeschikte aard zijn;  
- de bouwwerken ten behoeve van de tijdelijke functie ‘overloop parkeren Apenheul en park Berg 

en Bos’ zijn waarmee wordt beoogd dat de doorstroming van parkerende bezoekers wordt 
versneld waarmee zo min mogelijke verkeersoverlast ontstaat in de directe omgeving. 

 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo met 
in achtneming van artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, bestaat er geen 
bezwaar tegen het uitvoeren van deze tijdelijke activiteit, mits voldaan wordt aan het hierna genoemde 
voorschrift.  
 
Voorschriften 
Aan de activiteit is het voorschrift verbonden: 
 

- deze vergunning is geldig tot 31 december 2021. Na het verstrijken van deze termijn dienen de 
bouwwerken te weten: van 2 parkeereilanden met parkeerautomaten en slagbomen, te zijn 
verwijderd en verwijderd gehouden en dient het gebruik van de onderliggende gronden weer in 
overeenstemming te zijn met het dan geldende bestemmingsplan. 

  



 
 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit: 
  
Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde (art. 2.1, lid 1b, 
Wabo) 
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk plaatsen van 2 parkeereilanden met parkeerautomaten 
en slagbomen en het tijdelijk aanbrengen van een strook puinverharding op   
het perceel Laan van Spitsbergen 2, 7312 CM Apeldoorn 
 
In overweging nemende dat: 
 

 het perceel waarop de activiteit zal worden uitgevoerd, ligt in het gebied waarvoor het 
bestemmingsplan “Laan van Spitsbergen 2“ geldt; 

 

 het gedeelte van het perceel waarop de puinverharding is aangebracht volgens dit 
bestemmingsplan de bestemming “Sport” heeft met nadere aanduiding ’bos’; 

 

 het op grond van artikel 4.5.1 van de planregels niet is toegestaan om oppervlakteverharding 
(strook puinverharding) aan te brengen op gronden met de nadere aanduiding ‘bos’ mits 
daarvoor een vergunning is verleend; 
 

 volgens artikel 4.5.3 van de planregels bovengenoemde vergunning alleen kan worden verleend 
indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect 
te verwachten gevolgen het bos niet onevenredig wordt of kan worden aangetast; 

 

 van onevenredige gevolgen of aantasting van het bos geen sprake is omdat op de strook 
halfverharding geen bomen aanwezig zijn/waren; 
 

 de strook puinverharding ter bescherming dient van de ondergrond en geen onomkeerbare 
gevolgen heeft. 
 

 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo, 
bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze tijdelijke activiteit, mits voldaan wordt aan het 
hierna genoemde voorschrift.  
 
Voorschrift 
Aan de activiteit is het voorschrift verbonden: 
 

- deze vergunning is geldig tot 31 december 2021. Na het verstrijken van deze termijn dient de 
puinverharding, te zijn verwijderd en verwijderd gehouden en dient het gebruik van de 
onderliggende gronden weer in overeenstemming te zijn met het dan geldende 
bestemmingsplan. 

 



Bij de ParkAdvance™ Cashless Betaal-
automaat is het uitsluitend mogelijk om 
betalingen met PIN, creditcard, Dip & Go 
of Wave & Pay™ te voldoen. Dit maakt 
deze betaalautomaat uitermate geschikt 
voor die locaties waar betalingen met 
contant geld niet gewenst en/of mogelijk 
zijn. Een duidelijk 7” informatiedisplay 
staat garant voor een optimale 
informatievoorziening naar de parkeerder. 
De Cashless Betaalautomaat is eenvoudig 
te configureren en goedkoop en vriendelijk 
in gebruik en onderhoud. Daarnaast is 
deze betaalautomaat ook in te zetten als
uitrijterminal.

Smart, Reliable, Future-proof

ParkAdvance™
Cashless Betaalautomaat

habinge
Submittal



ParkAdvance™ Cashless Betaalautomaat

• Aluminium behuizing
• Barcode lezer (insteeklezer met LED verlichte kaart mond of  
   voorhoudlezer)
• Betalen met bankkaart / creditcard met PIN pad en Dip & Go /  
   Wave & Pay™
• 7” LCD kleurendisplay
• Modulair ontwerp
• Talenknop
• Energiebesparende componenten
• Automatische LED serviceverlichting
• Standaard kleur voor behuizing RAL 7021 (zwartgrijs)
• Standaard kleur voor frontplaat RAL 9007 (aluminiumgrijs)

Display
Diagonale scherm afmeting 7 inch
Backlight
16,2 miljoen kleuren
Resolutie  800 x 480
Type LCD

Communicatie
2-weg intercom (optioneel)
Video intercom (optioneel)

Verbinding
TCP-IP

Afmetingen
Product afmetingen (BxDxH): 600mm x 500mm x 1304mm
Productgewicht: 40kg

Betaalmogelijkheden
Contactloos Tap & Go
Betalen zonder Pin Dip & Go
Pin
Credit card / Debet card
Receipt printer X56

Energieverbruik
Voeding: 230V 
Koelventilator: 230V 
Thermostaat gestuurde verwarming: 400W – 230V 

Beveiliging
1/ 2-kanaals detector 230V (optioneel)
Tamper alarm
Deur contact
Eurocilinder slot

Software
WPS ParkiD™
WPS ParkiD™ Cloud

Identificatiemogelijkheden
Barcode 
Mifare
Nedap

Certificeringen 
PCI-DSS / PA-DSS
KEMA-keur

Milieu
Power Saving modus 
Thermostaat gestuurd verwarmingselement
FSC kwitantiepapier
Verpakt in FSC herbruikbare omdoos

ParkAdvance is een handelsmerk van WPS Parking Systems B.V.

• Frontplaat in diverse andere RAL-kleuren zonder meerprijs verkrijgbaar
• Automatische kentekenherkenning (bij toepassing als uitrijterminal)
• Volledig geïntegreerde intercom (analoog / digitaal / IP)
• Contactloze lezers: Deister, Nedap
• Microcamera
• Sokkelafmeting 380 mm / 120 mm
• Prefab fundatie
• Bedieningshoogte geschikt voor minder validen

Standaard

Optioneel

60 standaard kleuren beschikbaar, waaronder*:
Zuiverwit     RAL 9010
Aluminiumgrijs    RAL 9007
Verkeersrood    RAL 3020
Verkeersblauw    RAL 5017
Zwartgrijs     RAL 7021

* Meerdere kleuren beschikbaar. De standaard kleuren omvatten de kleur van de frontplaat 
in combinatie met standaard kleur behuizing in Zwartgrijs RAL 7021 

Specificaties

Hoogte
1128mm

Hoogte
691mm

Breedte
550mm

Breedte
450mm

Totale
hoogte
1304mm

Diepte
400mm

www.wpsparkingsolutions.com



De ParkAdvance™ Inrijterminal koppelt 
een doordacht ontwerp met een volledige 
reeks aan functionaliteiten zoals uitgifte 
van barcode parkeerkaarten en acceptatie 
van Mifare, NFC of kentekenherkenning. 
Het modulaire ontwerp zorgt ervoor dat de 
ParkAdvance™ Inrijterminal toepasbaar 
is in iedere unieke parkeersituatie. De 
ParkAdvance™ Inrijterminal is eenvoudig 
te configureren en op afstand te beheren 
met behulp van onze geïntegreerde 
ParkiD™ systeemsoftware.

Smart, Reliable, Future-proof

ParkAdvance™
Inrijterminal

habinge
Submittal



• Aluminium behuizing
• Barcode kaartgever 
• 7” LCD kleurendisplay
• Modulair ontwerp
• Talenknop
• Energiebesparende componenten
• Automatische LED serviceverlichting
• Standaard kleur voor behuizing RAL 7021 (zwartgrijs)
• Standaard kleur voor frontplaat RAL 9007 (aluminiumgrijs)

• Frontplaat in diverse andere RAL-kleuren zonder meerprijs verkrijgbaar
• Automatische kentekenherkenning
• Barcode abonnementenlezer (insteeklezer met LED verlichte kaart  
   mond of  voorhoudlezer)
• Volledig geïntegreerde intercom (analoog / digitaal / IP)
• Inrijden, betalen en uitrijden met bankkaart / creditcard (Dip & Go /    
  Tap & Go)
• Contactloze lezers: Deister, Nedap
• Integratie van lezers van derden
• Microcamera
• Sokkelafmeting 380 mm / 120 mm
• Prefab fundatie
• Dubbele uitvoering met twee bedienhoogtes voor personenauto’s en
   vrachtauto’s

www.wpsparkingsolutions.com

StandaardSpecificaties

Optioneel

Hoogte
1195mm

Totale
hoogte
1304mm

Hoogte
691mm

Breedte
550mm

Diepte
400mmBreedte 

450mm

ParkAdvance™ Inrijterminal

Display
Diagonale scherm afmeting 7 inch 
Backlight
16,2 miljoen kleuren
Resolutie  800 x 480
Type LCD

Communicatie
2-weg intercom (optioneel)
Video intercom (optioneel)

Verbinding
TCP-IP

Afmetingen
Product afmetingen (BxDxH): 600mm x 500mm x 1304mm
Productgewicht: 40kg 

Identificatiemogelijkheden
Barcode 
Mifare
Nedap 
Tap & Go (contactloos NFC)
Dip & Go (credit card / bankkaart) 
Kentekenherkenning

Energieverbruik
Voeding 230V 
Koelventilator: 230V (optioneel)
Thermostaat gestuurde verwarming: 400W – 230V 

Beveiliging
1/ 2-kanaals detector 230V (optioneel)
Tamper alarm (optioneel)
Deur contact
Eurocilinder slot

Software
WPS ParkiD™
WPS ParkiD™ Cloud

Certificeringen 
PCI-DSS / PA-DSS
KEMA-keur

Milieu
Power Saving modus 
Isolatiepakket (optioneel) 
Thermostaat gestuurd verwarmingselement
FSC kwitantiepapier
Verpakt in herbruikbare FSC omdoos

ParkAdvance is een handelsmerk van WPS Parking Systems B.V.

60 standaard kleuren beschikbaar, waaronder*:
Zuiverwit     RAL 9010
Aluminiumgrijs    RAL 9007
Verkeersrood    RAL 3020
Verkeersblauw    RAL 5017
Zwartgrijs     RAL 7021

* Meerdere kleuren beschikbaar. De standaard kleuren omvatten de kleur van de frontplaat 
in combinatie met standaard kleur behuizing in Zwartgrijs RAL 7021 



De ParkAdvance™ Uitrijterminal biedt 
een modulair ontwerp in combinatie 
met een zeer uitgebreide reeks 
functionaliteiten. Dankzij een groot aantal 
identificatiemiddelen zoals barcode, 
Mifare, NFC en kentekenherkenning, zorgt 
de ParkAdvance™ Uitrijterminal er voor 
dat parkeerders uw parkeervoorziening 
snel en makkelijk kunnen verlaten. De 
ParkAdvance™ Uitrijterminal is eenvoudig 
te configureren en op afstand te beheren 
met behulp van onze geïntegreerde 
ParkiD™ systeemsoftware.

Smart, Reliable, Future-proof

ParkAdvance™
Uitrijterminal

habinge
Submittal



Standaard

Optional

ParkAdvance™ Uitrijterminal

• Aluminium behuizing
• Barcode lezer (insteeklezer met LED verlichte kaart mond of    
   voorhoudlezer)
• 7” LCD kleurendisplay
• Modulair ontwerp
• Talenknop
• Energiebesparende componenten
• Automatische LED serviceverlichting
• Standaard kleur voor behuizing RAL 7021 (zwartgrijs)
• Standaard kleur voor frontplaat RAL 9007 (aluminiumgrijs)

• Frontplaat in diverse andere RAL-kleuren zonder meerprijs verkrijgbaar
• Automatische kentekenherkenning
• Volledig geïntegreerde intercom (analoog / digitaal / IP)
• Inrijden, betalen en uitrijden met bankkaart / creditcard (Dip & Go /    
  Tap & Go of PIN pad)
• Contactloze lezers: Deister, Nedap
• Integratie van lezers van derden
• Microcamera
• Sokkelafmeting 380 mm / 120 mm
• Dubbele uitvoering met twee bedienhoogtes voor personenauto’s en
   vrachtauto’s

Specificaties

Hoogte
1128mm

Totale
hoogte
1304mm

Hoogte
691mm

Breedte
550mm

Diepte
400mmBreedte 

450mm

www.wpsparkingsolutions.com

Display
Diagonale scherm afmeting 7 inch 
Backlight
16,2 miljoen kleuren
Resolutie  800 x 480
Type LCD

Communicatie
2-weg intercom (optioneel)
Video intercom (optioneel)

Verbinding
TCP-IP

Afmetingen
Product afmetingen (BxDxH): 600mm x 500mm x 1304mm
Productgewicht: 40kg 

Identificatie- en betaalmogelijkheden
Barcode
Mifare
Nedap 
Tap & Go (contactloos NFC)
Dip & Go (credit card / bankkaart) 
Kentekenherkenning

Energieverbruik
Voeding: 230V 
Koelventilator: 230V (optioneel)
Thermostaat gestuurde verwarming: 400W – 230V 

Beveiliging
1/ 2-kanaals detector 230V (optioneel)
Tamper alarm (optioneel)
Deur contact
Eurocilinder slot

Software
WPS ParkiD™
WPS ParkiD™ Cloud

Certificeringen 
PCI-DSS / PA-DSS
KEMA-keur

Milieu
Power Saving modus
Isolatiepakket (optioneel) 
Thermostaat gestuurd verwarmingselement
FSC kwitantiepapier
Verpakt in herbruikbare FSC omdoos

ParkAdvance is een handelsmerk van WPS Parking Systems B.V.

60 standaard kleuren beschikbaar, waaronder*:
Zuiverwit     RAL 9010
Aluminiumgrijs    RAL 9007
Verkeersrood    RAL 3020
Verkeersblauw    RAL 5017
Zwartgrijs     RAL 7021

* Meerdere kleuren beschikbaar. De standaard kleuren omvatten de kleur van de frontplaat 
in combinatie met standaard kleur behuizing in Zwartgrijs RAL 7021 



De  automatische  WPS-229  slagboom  is  
een  degelijke  slagboom in  een  doordacht  
ontwerp.  Zijn  grote  prestatievermogen,  
betrouwbare  techniek  en  vele  aanvullende  
opties  maken  van  de WPS-229  een  
robuuste  slagboom.  Dit  maakt  de  WPS-
229  breed inzetbaar  in  iedere  omgeving  
waar  sprake  is  van  gemiddeld  tot 
intensief verkeer. 

Smart, Reliable, Future-proof

Slagboom
WPS-229

habinge
Submittal



•  Plaatstalen behuizing 2-6 mm
•  Armlengte 2 tot 6 meter
•  Driefasige asynchrone motor met snelheidsbegrenzer
•  Automatische ontgrendeling bij stroomuitval (instelbaar)
•  Volledig instelbare en uitbreidbare elektronische besturings software
•  Afsluitbaar montageluik voorzien van veiligheidsslot
•  Afneembare bovenkap, vergrendeld met een veiligheidsslot
•  Handmatige aandrijving door middel van zwengel
•  Standaard kleur voor basisbehuizing RAL 7021 (zwartgrijs)

•  Behuizing in diverse andere RAL-kleuren verkrijgbaar 
•  Diverse slagboomarmen: rechthoekig, rond, knik-arm
•  LED verlichting op slagboomarm
•  Standsignalering rood / groen op slagboombehuizing
•  Drukknopbediening
•  Sleutelschakelaar handmatig openen / vergrendelen
•  Besturing op afstand door middel van zender / ontvanger
•  Detectielussen en lusdetectors
•  Opvangpaal, optioneel met magneetsluiting
•  Thermostatische verwarming
•  Prefab fundatie 

www.wpsparkingsolutions.com

StandaardSpecificaties

Optioneel

Hoogte
1052mm

Armlengte 
variabel

Diepte
335mm

Breedte 
400mm

Slagboom WPS-229

Aandrijving
Driefasige a-synchrone motor met reductiekast
Mechanische vergrendeling in de twee uiterste posities
Automatische ontgrendeling bij stroomuitval
Frequentieregelaar 
Eindschakelaars voor de open of gesloten stand
Open/sluitsnelheid 1 - 4 seconden

Behuizing
Afneembare bovenkap, vergrendeld met een veiligheidsslot

Besturing
Instelbare elektronische besturingslogica 1320

Slagboomarm
Aluminium, wit gelakt met rode reflecterende banden
Rond, diameter 84 mm
Lengte 2 tot 6 meter, vanaf 5 meter met opvangpaal 
LED verlichting aan weerszijden op slagboomarm (optioneel)
Knik-arm in diverse lengtes (optioneel)

Afmetingen
Verpakking: FSC goedgekeurd herbruikbare omdoos
Product afemetingen (BxDxH): 400mm x 335mm x 1052mm
Gewicht 83 kg (netto, zonder slagboomarm)

Bedrijfsspecificaties
Voeding 230V 
Frequentie 50/60 Hz
Energieverbruik in rust 55 W 
Energieverbruik in beweging 335W
Bedrijfstemperatuur -20 tot +50

Veiligheidsvoorzieningen
1/ 2-kanaals detector 230V 
Automatische ontgrendeling bij spanningsuitval
Infra-rood of ultrasoon detectie als onderloopbeveiliging

Certifciceringen
Conform CE Normen
IP44

60 standaard* kleuren beschikbaar, waaronder:
Zuiverwit     RAL 9010
Aluminiumgrijs    RAL 9007
Verkeersrood    RAL 3020
Oranjerood    RAL 2000
Verkeersblauw    RAL 5017
Zwartgrijs     RAL 7021

* Meerdere optionele kleuren beschikbaar. 
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OMGEVINGSVERGUNNING 
Nummer: D17/015630  

 
 
 
 

 
 
 
 
Aanvraag 
Op 22 mei 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk 
gebruiken van een sportveld van AGOVV voor de jaren 2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 
15 november) ten behoeve van overloop parkeren voor de bezoekers van Apenheul en park Berg en 
Bos op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoog Soeren, sectie S, nummer 967, nabij het 
perceel plaatselijk bekend Laan van Spitsbergen 2 te Apeldoorn 
 
Aanvrager: 
Gemeente Apeldoorn 
t.a.v. P. Van Huffelen 
Marktplein 1 
7311 LG  APELDOORN   
 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende, in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) omschreven, activiteit: 
 

 het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 
(artikel 2.1, lid 1c, Wabo) 

 het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1b, Wabo) 
 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer D17/015630. 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.   
 
Besluit 
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Wij bepalen dat ons besluit onverwijld in werking treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo, zulks 
vanwege de in dit besluit te dienen belangen zoals het ordentelijk parkeren van auto’s van bezoekers 
van de Apenheul  en park Berg en Bos en een goede doorstroming van het wegverkeer gedurende de 
aangegeven periode van 15 maart tot en met 15 november.  
 
Zie voor de overwegingen, de aan de activiteit verbonden voorschriften en de bij het besluit 
behorende stukken, de bij dit besluit gewaarmerkte bijlagen. 
 
Apeldoorn, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
namens hen, 
 
de teammanager vergunningen Wabo 
 
Dit besluit is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend .

tempelj
Tekstvak
9 juni 2017



 
 

Besluitgegevens: 

Besluitnummer: D17/015630 

Behandeld door: de heer E. Habing  

Doorkiesnummer: (055) 580 1842 

 

Gewaarmerkte bijlagen:  

1 bijlage met overwegingen en voorschriften 
1 aanvraagformulier omgevingsvergunning 
1 situatietekening  
1 tekening inrichting 

 
Leges 
Activiteit planologisch strijdig gebruik € 214,--  
Activiteit aanleggen   € 234,-- 
Notabedrag (totaalleges)   € 214,-- 
(nota volgt) 
 
NB. 
1. U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van 
dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. het team 
Juridisch Advies en Verweer, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook 
digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (Digitaal Loket). Als u uw 
bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van het besluit mee te sturen. 

 
2. Een besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bij het gebruikmaken 

van een verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is, handelt u op eigen risico.Is 
gedurende de bezwarentermijn bij de rechter een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan 
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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Bijlage met overwegingen en voorschriften 

behorende bij de activiteit:  
 
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1c, Wabo) 
 
 
Registratienummer: D17/015606  
Behandeld door: de heer E. Habing  
Doorkiesnummer: (055) 580 1842 
 
Legesverplichting: €  214,--              

 
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk gebruiken van één sportveld van AGOVV voor de jaren 
2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 15 november) ten behoeve van overloop parkeren voor 
de bezoekers van Apenheul en park Berg en Bos op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoog 
Soeren, sectie S, nummer 967, nabij het perceel plaatselijk bekend Laan van Spitsbergen 2 te 
Apeldoorn. 
 
In overweging nemende dat: 
 

 het perceel in het bestemmingsplangebied ‘Apeldoorn West’ ligt; 
 

 het perceel deels de bestemming ‘sportvoorzieningen’ heeft en deels de bestemming ’bos met 
dagrecreatie’ heeft; 

 

 verkeersvoorzieningen (zoals parkeerplaatsen) op gronden met de bestemming 
‘sportvoorzieningen’ reeds  zijn toegestaan maar alleen gebruikt mogen worden ten behoeve 
van die bestemming; 

 

 het gebruik niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, omdat het 
gebruik van een sportveld als (tijdelijke) parkeervoorziening voor bezoekers van Apenheul, 
niet ten dienste is van de bestemming ‘sportvoorzieningen’; 

 

 de raad bij besluit van 18 mei 2017 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt 
voorbereid voor de Laan van Spitsbergen 2 te Apeldoorn binnen welk gebied de 
aangevraagde locatie is gelegen; 

 

 de raad heeft bepaald dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, verboden 
is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere 
vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit; 

 

 bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het hiervoor genoemde; 
 

 de westkant van Apeldoorn naast de Veluwe ook gekenmerkt wordt door grote en toeristische 
attracties en stedelijke functies (voetbalvereniging AGOVV) die zijn ingebed in het bosrijke 
landschap; 

 

 de grote recreatieve voorzieningen vanuit heel Nederland veel bezoekers trekken; 
 

 gebleken is dat de bestaande parkeervoorziening(en) op drukke dagen niet toereikend zijn; 
 

 met het gebruik van het sportveld als “overloop” voorziening  de noodzaak voor het parkeren 
van auto’s (van bezoekers van de Apenheul en park Berg en Bos) langs de ter plaatse 
gelegen J.C. Wilslaan wordt verminderd; 

 



 
 

 de raad op 20 april 2017 heeft besloten tot ingebruikname voor de komende 5 seizoenen van 
twee oefenterreinen van AGOVV (waarvan onderhavige sportveld er een van is) als 
overloopparkeerplaats voor het parkeren bij Apenheul en Park Berg en Bos; 
 

 op 18 mei 2017 een omgevingsvergunning (ons kenmerk: D17/015606) is verleend voor het 
tijdelijk gebruiken van zuidelijk sportveld  (veld 1) gedurende de jaren 2017 tot en met 2021 
(van 15 maart tot en met 15 november); 
 

 onderliggende aanvraag betrekking heeft op het tijdelijk gebruiken van het noordelijk sportveld 
(veld 2)  gedurende de jaren 2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 15 november) ten 
behoeve van een parkeervoorziening voor de bezoekers van de Apenheul; 

 

 maximaal 60 dagen per jaar in de aangegeven periode (van 15 maart tot en met 15 
november) gebruik gemaakt kan worden van het sportveld ten behoeve van een 
parkeervoorziening voor de bezoekers van de Apenheul en park Berg en Bos; 
 

 van de voornoemde 60 dagen maximaal 10 dagen gestart mag worden met vullen van de 
parkeervoorziening gelijktijdig met het vullen van het reguliere parkeerterrein,; 

 

 op grond van artikel 4, lid 11, van Bijlage II behorende bij het Besluit Omgevingsrecht tijdelijk, 
voor maximaal 10 jaar, afgeweken kan worden van de regels van het geldende 
bestemmingsplan; 
 

 met deze vergunning de maximale termijn van 10 jaar niet wordt overschreden; 
 

 door middel van het stellen van voorschriften geen schade zal worden toegebracht aan de ter 
plaatse aanwezige infrastructuur; 

 

 er ten opzichte van hetgeen rechtens is toegestaan (te weten parkeren op het sportveld ten 
behoeve van de bestemming ‘sportvoorzieningen’) de ruimtelijke impact van het tijdelijk 
gebruik, met in achtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften,  als gering 
moet worden beschouwd. 

 
Conclusie 
Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.12 van de Wabo bestaat er geen 
bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit.  
 
Voorschriften 
Aan de activiteit zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 

1. Deze vergunning geldt voor de jaren 2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 15 
november). 

2. Van deze vergunning mag in de onder 1. genoemde periode maximaal 60 dagen per jaar 
gebruik worden gemaakt. 

3. Van de voornoemde 60 dagen mag maximaal 10 dagen gestart worden met vullen van de 
parkeervoorziening gelijktijdig met het vullen van het reguliere parkeerterrein. 

4. De toevoer van bezoekers tot het overloop-parkeerterrein dient in de aangegeven periode 
conform de overzichtstekening plaats te vinden. 

5. Van deze vergunning mag geen gebruik worden gemaakt tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. 

6. Er dient een fysieke afzetting te worden aangebracht (in de vorm van dranghekken o.i.d)  
waardoor voorkomen wordt dat bezoekers van het parkeerterrein het ter plaatse 
aanwezige fourageergebied (strook van 15 meter) van de das van de in de nabijheid 
gelegen dassen(bij)burcht  verstoren. Zie tekening. De wijze van afzetting dient in overleg 
met de ecoloog te worden aangebrach en in stand gehouden gedurende de dagen dat het 
veld voor overloopparkeren wordt gebruikt. 

  



 
 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit: 
  
Het uitvoeren van een werk of werkzaamheden 
(artikel 2.1, lid 1b, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - 
Wabo) 
 
Registratienummer: D17/015630  
Behandeld door: de heer E. Habing 
Doorkiesnummer: (055) 580 1842 
 
Legesverplichting: €  237,- 

 
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van een werk of werkzaamheden  bestaande uit  

- het gedeeltelijk verharden van een bestaand pad door middel van menggranulaat ; 
- het aanleggen van verharding tussen veld 1 en veld 2 door middel van het aanbrengen 

van menggranulaat; 
- het aanleggen van verharding op en langs veld 1 door middel van het aanbrengen van 

menggranulaat  
gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoog Soeren, sectie S, nummer 1057, nabij het 
perceel plaatselijk bekend Laan van Spitsbergen 2 te Apeldoorn, met een instandhoudingstermijn van 
5 jaar. 
 
In overweging nemende dat: 
 

 het perceel in het bestemmingsplangebied ‘Apeldoorn West’ ligt; 
 

 het perceel volgens dit bestemmingsplan deels de bestemming ‘sportvoorzieningen’ en deels 
de bestemming ‘bos met dagrecreatie heeft; 

 

 gebruik zal worden gemaakt van bestaande bospaden en verharde wegen; 
 

 ten behoeve van het aangevraagde gebruik een deel van de autoroute naar veld 1, gelegen 
op gronden met de bestemming ‘bos en dagrecreatie’ en ‘sportvoorzieningen’ naar het veld 
wordt voorzien menggranulaat; 
 

 deze werkzaamheden, voor wat betreft gelegen op gronden met de bestemming 
‘sportvoorzieningen’ niet in strijd is met de bestemming 
 

 deze werkzaamheden, voor wat betreft gelegen op gronden met de bestemming  ‘bos en 
dagrecreatie’ van dermate ondergeschikte aard zijn, dat er geen sprake is van aantasting van 
de waarden zoals genoemd in artikel 2.3. lid 1 van planvoorschriften; 
 

 ten behoeve van het aangevraagde gebruik een deel van veld 1 wordt verhard met 
menggranulaat; 

 

 het aanleggen van die verharding  niet strijd is met de genoemde bestemming; 
 

 ten behoeve van het aangevraagde gebruik voor veld 2, verharding tussen veld 1 en veld 2 
wordt aangelegd; 
 

 het aanleggen van die verharding niet in strijd is met de genoemde bestemming; 
 

 bovengenoemde verhardingen ter bescherming dient van de ondergrond en geen 
onomkeerbare gevolgen heeft; 

 



 
 

 
Conclusie 
Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo, bestaat er 
geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit. 
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Achtergrond bij vergunningaanvraag 

 

De aanvraag is gericht op het oplossen van het parkeerprobleem bij Apenheul, zodanig dat de J.C. Wilslaan 
geen deel meer uitmaakt van de parkeeroplossing. Tegen het gebruiken van de J.C. Wilslaan t.b.v. het 
parkeren bestaat veel bezwaar van omwonenden uit oogpunt van bereikbaarheid. Diverse oplossingen zijn 
onderzocht. Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn besloten om de komende vijf seizoenen 
twee oefenvelden van AGOVV te gebruiken als overloopparkeerterrein voor de opvang van bezoekers aan de 
Apenheul. De oefenvelden zijn een ‘overloopvoorziening’, het reguliere parkeerterrein Park Berg en Bos is de 
primaire parkeervoorziening. De twee oefenvelden bieden ruimte voor circa 800 parkeerplaatsen. Er mag 
maximaal 60 dagen per seizoen (van 15 maart tot 15 november) gebruik worden gemaakt van het 
overloopterrein. Van die 60 dagen mag op maximaal 10 dagen al direct ’s ochtends worden gestart met het 
gebruik van het overloopterrein. Dat zijn de zogenaamde piekdagen waarbij een extra grote bezoekersstroom 
wordt verwacht. Op  de overige 50 dagen wordt het overloopterrein pas ingezet wanneer duidelijk is dat het 
reguliere parkeerterrein vol dreigt te raken. Veld 2 wordt eerst gebruikt om te parkeren en daarna wordt, indien 
nodig, veld 1 gevuld. De parkeerrijen worden met lint gemarkeerd. 

De autotoegang van de velden is via de Harpweg. De toegangsweg en het tweede veld zullen worden verhard 
met een halfverharding (menggranulaat). Onder de halfverharding wordt een wegendoek aangebracht ter 
bescherming van de ondergrond. Hiervoor worden grondwerkzaamheden verricht in de toplaag (tot maximaal 
10-20 cm). De grondwerkzaamheden vinden op voldoende afstand van de aanwezige bomen plaats waardoor 
er geen kans op schade aan de bomen kan optreden. De verbindingsweg voor auto’s tussen de twee velden 
wordt 3,5 meter breed, de weg over veld 1 en de toegangsweg 5 meter. De bezoekers zullen via bestaande 
paden aan de noordzijde van het 2e veld direct richting de Apenheul worden geleid.  

Aan de noordwestzijde van het 1e veld is een dassenpijp gelegen en de zuidzijde van het 2e veld wordt door 
de das gebruikt als fourageergebied. Ter bescherming van de das wordt op het 1e veld een zone vrijgehouden 
en op het 2e veld een strook van 15 meter aan de zuidkant conform het advies in de basis natuurtoets. Het 
vrijhouden gebeurt door middel van het plaatsen van dranghekken waardoor er geen auto’s kunnen parkeren 
danwel bezoekers kunnen lopen. 

Het parkeren zal worden begeleid door professionele verkeersregelaars en parkeerbegeleiders. 
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Basis Natuurtoets 
 

 

 

 

 

 

Titel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn 

 

Datum: 16 mei 2017 

 

Uitgevoerd door: Gemeente Apeldoorn 
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Toelichting Basis Natuurtoets (quickscan) 
 

 

 

1. Doel Basis Natuurtoets 

 

Het doel van de Basis Natuurtoets is om vast te stellen of in te schatten of er in een gebied 

waar zich (ruimtelijke) ingrepen of plannen zullen voordoen sprake is van beschermde gebieden, 

beschermde planten of diersoorten, en wat het (mogelijke) effect van de voorgenomen plannen 

of handelingen daarop is. 

Daarbij wordt in ieder geval getoetst op: 

- de Wet Natuurbeschermingswet 

 

Facultatief wordt ook getoetst op: 

- de Ecologische Hoofdstructuur (Gelders Natuurnetwerk) 

- de Groene Mal 

- de APV/bijzondere bomen 

 

Met betrekking tot de Wet Natuurbeschermingswet wordt nagegaan of het plan of de handeling: 

- binnen het beschermde Natura-gebied valt 

- buiten het beschermde Natura-gebied valt maar er wel mogelijk invloed op heeft 

- er sprake is van beschermde habitattypen en/of soorten 

- of er mogelijk sprake is van aantasting van de genoemde soorten of habitattypen en in 

het algemeen van de gebiedskenmerken 

- of er een noodzaak is voor nader onderzoek 

- of er een noodzaak is voor een vergunning i.k.v. de natuurbeschermingswet 

- beschermde soorten voorkomen, in het bijzonder de zwaarder beschermde soorten 

- of er mogelijk sprake is van invloed is van plan/handeling op het voorkomen ervan 

- of er een noodzaak is voor nader onderzoek 

- of er een noodzaak is voor een ontheffing of VvgB 

 

2. Wat zegt een Basis Natuurtoets 

 

Een Basis Natuurtoets is een eerste onderzoek naar bovengenoemde (beschermde) groene 

waarden.  

In diverse gevallen is een Basis Natuurtoets afdoende; als kan worden geconcludeerd dat er 

geen beschermde soorten of waarden zijn aangetroffen en, gezien aard of situering van het 

gebied, het gebied ook niet geschikt is voor beschermde soorten. 

In andere gevallen is een Basis Natuurtoets eveneens afdoende als beschermde soorten 

daadwerkelijk zijn aangetroffen en het duidelijk is wat de invloed van het plan daarop is. In dat 

geval zijn conclusies te trekken omtrent (al dan niet) de noodzaak van nader onderzoek en/of de 

aanvraag van vergunningen of ontheffingen. 

In diverse gevallen is een Basis Natuurtoets niet afdoende; dan is –gezien onderzoeksperiode van 

de Basis Natuurtoets- niet met zekerheid te zeggen of beschermde soorten voorkomen. Soms is 

ook niet duidelijk wat de invloed is van de voorgenomen plannen of handelingen. En soms zijn de 

voorgenomen plannen of handelingen zelf nog onvoldoende duidelijk. In dergelijke gevallen is 

nader onderzoek vereist. 

 

Verder geeft een Basis Natuurtoets aan of er (mogelijke) consequenties zijn die voortvloeien uit 

de aanduiding als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Groene Mal, het kappen van bomen, etc. 

 



3. Mogelijke conclusies Basis Natuurtoets 

 

Er zijn op grond van de Basis Natuurtoets een aantal conclusies mogelijk: 

 

(A) Plan of handeling in strijd met beschermde gebieden/soorten: geen ADC 

- bij aantasting van beschermd gebied of zwaarder beschermde soorten 

- er zijn géén zwaarwegende maatschappelijke belangen van plan of handeling en/of 

- er zijn wél mogelijke alternatieven voor het plan of de handeling kunnen zijn 

- dan vrijwel zeker geen mogelijkheid voor ontheffing of vergunning 

- dan afzien van plan of handeling 

 

(B) Plan of handeling in strijd met beschermde gebieden/soorten; wel ADC 

- bij aantasting van beschermd gebied of zwaarder beschermde soorten 

- er zijn wél zwaarwegende maatschappelijke belangen van plan of handeling én 

- er zijn géén mogelijke alternatieven voor het plan of de handeling 

- dan in principe nader onderzoek via passende beoordeling of zware toetsing 

 

(C) Wel nader onderzoek nodig; noodzaak vergunning/ontheffing nog onduidelijk 

- omdat niet duidelijk is geworden of beschermde soorten aanwezig zijn 

- omdat onvoldoende duidelijk is wat het effect van plan of handeling is 

- omdat onvoldoende duidelijk is wat het plan of de handeling inhoudt 

- nader onderzoek geeft uitsluitsel over noodzaak voor ontheffingen of vergunningen 

 

(D) Geen nader onderzoek nodig: wel noodzaak vergunning/ontheffing duidelijk 

- het is duidelijk om welke soorten het gaat 

- het is duidelijk of er een ontheffing of vergunning nodig is 

- evt zijn nadere voorwaarden beschreven of aangegeven 

 

(E) Geen nader onderzoek; geen noodzaak/vergunning/ontheffing 

- het is duidelijk dat er geen beschermde gebieden of soorten in het geding (kunnen) zijn 

- en/of het plan of de handeling hebben geen invloed op dergelijke soorten 

- een vergunning of een ontheffing is niet nodig 

- evt gelden wel algemenen voorwaarden mbt zorgplicht en/of het uitvoeren van 

handelingen buiten het broedseizoen 

 

 

 



4. Methodiek Basis Natuurtoets 

 

De Basis Natuurtoets verloopt via een aantal checklisten. Daarbij is aangeven of er veldbezoeken 

zijn afgelegd, door wie en wanneer. Bij de invulling van de checklist wordt tevens gebruikt 

gemaakt van de algemene kennis van gebied en voorkomen van soorten van de betreffende 

gemeentelijke ecologen. Wanneer op grond van veldbezoeken en aanwezige kennis onvoldoende 

duidelijkheid bestaat over het mogelijk voorkomen van soorten wordt altijd nader onderzoek 

aanbevolen (zie boven). 

 

Bij de Basis Natuurtoets gelden de volgende checklisten: 

- Algemene checklist op criteria genoemd onder 1. incl. conclusies 

- Bijlage 1 checklist op zwaarder beschermde soorten  

- Bijlage 2 checklist op onderzoeksmethode 

 

Met behulp van deze checklisten is na te gaan op welke wijze het basis-onderzoek is verricht. 



Algemene checklist: 

 

Basisnatuurtoets: 

 

 

Titel: Quickscan natuurwaarden sportvelden i.v.m. parkeren 

 

Datum verslaglegging: 16-5-2017 

 

Beschrijving ligging projectgebied 

 

Naam projectgebied: AGOVV-terrein 

Kaart ligging projectgebied 

 

 

 

 

Beschrijving activiteiten/ingreep/werkzaamheden/project: 

 

Omvorming voetbaltrainingsveld naar parkeerplaats met halfverharding en continuering parkeren 

op reeds halfverhard veld. 

 



Beknopte omschrijving algemene groene kenmerken en waarden: 

 

Het plangebied is een voetbalsportterrein in een groene setting tegen de bossen van de Veluwe. 

Het betreft twee kleine open delen (sportvelden) met omringende opgaande begroeiing. Deze 

bestaat uit gemengd bos met o.a. zomereik en douglas. Het zuidelijke veld is halfverhard maar 

reeds verregaand weer door gras en kruiden begroeid, het tweede veld is nog een soortenarm 

grasland. 

De van de rand rondom het eerste reeds halfverharde veld bekende dassenpijp blijkt nog steeds in 

gebruik. Deze burcht wordt reeds lang regelmatig bewust verstoort door pogingen de ingang te 

versperren met takken en stenen. Ook worden verwoede pogingen ondernomen de dieren het 

onmogelijk te maken het hek rondom AGOVV te passeren. Toch weet de das zich hier te 

handhaven en het hek te passeren. Naast enkele neusputjes in het reeds halfverharde maar 

vergraste veld werd een wissel gevonden leidende naar een plek waar het hek onderdoor 

gepasseerd wordt. In het nieuwe veld zitten foerageersporen in de vorm van neusputjes in het 

meest zuidelijke deel van het gras (een zone van circa 15 meter). Waarschijnlijk zitten er hier in de 

schaduwzone van de ten zuiden ervan staande bomen (meer) wormen. In deze zone groeien ook 

pinksterbloemen die aangeven dat het hier vochtig(er) is. In de zongeëxponeerde rest van het veld 

op zand komen mogelijk door uitdroging weinig wormen voor. 

Aangezien geschikt foerageergebied zeer limitatief aanwezig is voor dassen (en compensatie niet 

mogelijk is), is deze zone van belang en is aantasting ervan te zien als een overtreding van de wet 

door het functioneel onmogelijk maken van het voortbestaan van de burcht. Het achterwege laten 

van halfverharding en het plaatsen van een fysieke afscheiding ter voorkoming van parkeren in 

een zone van 15 meter van het zuidelijk deel van het veld maakt dat er geen 

vergunningsprocedure (VvgB) nodig is. Tevens is een zone van minimaal 10 meter rondom de 

burcht nodig waar niet geparkeerd wordt en liefst ook geen mensen lopen. De huidige afzetting 

met rood-witte linten is onvoldoende. Een degelijke afsluiting is nodig. 

Het terrein is onderdeel van de Groene Mal (vastgesteld 3-5-2017). 

Er werd een ruiveer van buizerd aangetroffen op het grasveld. Er werd geen nest in de 

omringende groenzone waargenomen. Het grasveld zal ook in gebruik zijn door foeragerende 

vogels zoals zanglijster en merel. 

Niet uit te sluiten valt dat andere soorten als boom- en of steenmarter, eekhoorn of vleermuizen 

e.d. af en toe het terrein doorkruisen. Er worden echter geen individuen of vaste verblijfplaatsen 

bedreigd. In het verleden is vliegend hert in de omgeving aangetroffen. De soort wordt echter niet 

door het initiatief beïnvloed. 

Om een goede doorstroming van het verkeer van en naar het nieuwe veld te verkrijgen is mogelijk 

kap van 1-3 bomen in de passage tussen beide velden nodig (niet in initiatief genoemd). Het 

betreft douglassparren. Kap ervan lijkt niet onoverkomelijk, maar is kapvergunningplichtig. 

 

 JA/NEE/EVT 

Raadpleging bronnen: 

 

 

• raadpleging database NDFF 

• raadpleging rapportages 

• overige bronnen 

 

 

 

 

 

JA 

NEE 

EERDERE QS 

 

Terreinbezoek: 

 

• bezocht door: John Mulder 

• datum/data: 11-5-2017 

• beschrijving weersomstandigheden: droog, niet koud 

 

 

RESULTATEN  

Gebiedsbescherming     

(1) Ligt plangebied binnen richtlijngebied ?   nee 

(2) Ligt plangebied binnen invloedsfeer richtlijngebied?    ja 

(3) Is er kans op significante effecten     nee 

(4) Is aanvullend onderzoek nodig mbt NB-wet nee 



     Licht (verstoringstoets) of zwaar (passend onderzoek). 

     

Soortbescherming     

(5) Komen beschermde vogelsoorten voor?   nee 

(6) Komen beschermde Habitatrichtlijnsoorten voor?   nee 

(7) Komen beschermde overige soorten voor?  das 

(8) Is aanvullend onderzoek nodig? 

 

nee 

     

Natuur/boscompensatie     

(10) Is bos/natuur in geding?   nee 

(11) Is bos/natuurcompensatie ter plekke mogelijk?    n.v.t. 

     

APV   

(12) Moeten bomen worden gekapt?   misschien 

(13) Komen er beschermenswaardige/bijzondere bomen voor?   nee 

(14) Is kapvergunning nodig?    ja 

     

Groene Mal  

(15) Ligt plangebied binnen Groene Mal?   ja 

(16) Heeft plan effect op functioneren Groene Mal?    

     

Conclusies     

(17) is Aanvullende Natuurtoets nodig? nee 

(18) is Ontheffing/Vergunning/VvgB nodig? Welke soorten/waarden?  

(19) dient rekening gehouden te worden met  kwetsbare perioden bij uitvoering?  

       Zie verder Natuurkalender (Handboek)  

nee 

(20) is zorgplan of ecologisch werkprotocol gewenst?  nee 

(21) Welke aanbevelingen m.b.t. mitigatie/compensatie 

       (indien geen aanvullend onderzoek of zorgplan)? 

Zie groene 

waarden en 

conclusie 

(22) Uitspraak haalbaarheid : A, B, C. D of E 

Zie toelichting onderdeel 3 

E onder 

voorwaarden 

 

 

 



Conclusies, adviezen en aandachtspunten 

 

Binnen het plangebied is een bewoonde dassenburcht/pijp aanwezig. 

Ondanks pogingen tot verstoring en frustreren van migratie naar buiten 

het terrein gelegen foerageergebied is de soort nog steeds aanwezig. Ook 

het nieuw om te vormen veld is in gebruik voor foerageren, m.n. het 

beschaduwde meest zuidelijke deel. 

Het achterwege laten van halfverharding en het plaatsen van een degelijke 

fysieke afscheiding ter voorkoming van parkeren in een zone van 15 meter 

van het zuidelijk deel van het veld (zwart gearceerd in kaartje) en het 

plaatsen van een fysieke afscheiding bij de burcht (zwarte lijn) is nodig om 

een vergunningsprocedure (VvgB) te voorkomen. Het plaatsen van enkele 

dassenpoorten (onderdoorgangen) in het hek aan de westzijde van de 

velden om ongehinderd foerageren buiten het terrein mogelijk te maken is 

nodig ter aanvulling van het menu binnen het AGOVV-terrein.  

Overige beschermde natuurwaarden die bedreigd kunnen worden lijken 

afwezig. 

 

 
 

 

 



 

Bijlage 1a  
Zwaarder beschermde soorten (Gemeente Apeldoorn) 
(exclusief vogels) 
 
      

       
Soort  Flora- en 

faunawet 
 
 

Status voorkomen 
 
 

Nederlandse naam Latijnse naam Tabel 2 Tabel 3 
Vaste 
vbl. Foerag.geb. Biotoop ongesch. 

Zoogdieren             

Boommarter Martes martes   *    ?   

Damhert Dama dama *        √ 

Das Meles meles   * √ √   

Edelhert Cervus elaphus *        √ 

Eekhoorn Sciurus vulgaris *      ?   

Waterspitsmuis Neomys fodiens   *      √ 

Wild zwijn Sus scrofa *        √ 

Vleermuizen     *       

Baardvleermuis Myotis mystacinus   *    ?   

Franjestaart Myotis nattereri   *    ?   

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus   *    √   

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus   *    ?   

Laatvlieger Eptesicus serotinus   *    ?   

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii   *    ?   

Rosse vleermuis Nyctalus noctula   *    ?   

Vale vleermuis Myotis myotis   *      √ 

Watervleermuis Myotis daubentonii   *    ?   

Amfibieën             

Heikikker Rana arvalis   *     √ 

Kamsalamander Triturus cristatus   *     √ 

Poelkikker Rana lessonae   *     √ 

Rugstreeppad Bufo calamita    *     √ 

Reptielen             

Adder Vipera berus   *     √ 

Gladde slang Coronella austriacus   *     √ 

Hazelworm Anguis fragilis    *     √ 

Levendbarende hagedis Lacerta vivipara *       √ 

Ringslang Natrix natrix   *     √ 

Zandhagedis Lacerta agilis   *     √ 

Vissen             

Beekprik Lampetra planeri   *     √ 

Bermpje Noemacheilus barbatulus *       √ 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia *       √ 

Rivierdonderpad Cottus gobio *       √ 

Insecten             

Vliegend hert Lucanus cervus *         

Heideblauwtje Plebejus argus   *      √ 

Flora             

Beenbreek  Narthecium ossifragum *       √ 

Drijvende waterweegbree Luronium natans   *     √ 

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata *       √ 



Jeneverbes Juniperus communis *       √ 

Kleine zonnedauw Drosera intermedia *       √ 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe *       √ 

Parnassia Parnassia palustris *       √ 

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa *       √ 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia *       √ 

Spaanse ruiter Cirsium dissectum *       √ 

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes  *       √ 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata *       √ 

Wilde gagel Myrica gale *       √ 

       

Status voorkomen aanvinken: v; bij twijfel: ? invullen      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Veldformulier Quick Scan     

     

Quick Scan plangebied:  Onderzoeker: 

 J. 
Mulder     

Datum:11 mei 2017 Begintijd:  11.30     

Bijlage 1b:  
Vogelsoorten met (permanent) vaste verblijfplaatsen (Gemeente Apeldoorn) 
      

Soort     Status voorkomen 

Nederlandse naam Latijnse naam 
Type  
verblijfpl 

Vaste 
verbl. 

Foerag. 
Gebied 

Biotoop  
ongeschikt 

Boomvalk       ?   

Buizerd       √   

Gierzwaluw         √ 

Grote gele kwikstaart         √ 

Havik       ?   

Huismus     √ 

Kerkuil        √ 

Ooievaar        √ 

Ransuil        ?  

Roek         √ 

Sperwer        ?   

Steenuil          √ 

Wespendief        √   

            

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

            

            



Foto's gemaakt: nee Eindtijd:  12.30     

Gebruikte werktuigen:  geen       

Gesproken met omwonenden/beheerder:  nee       

Beschrijving plangebied  ja nee deels nvt 

beschrijving relatie plangebied met omgeving gemaakt?  √       

beschrijving openheid terrein, verstoring gemaakt?  √       

mogelijkheden weidevogels, watervogels, wintervogels?         

beschrijving verschillende vegetaties gemaakt?  √       

samenstelling, structuur, voedselrijkdom         

beschrijving vleermuislandschapselementen gemaakt?      √   

aanwezigheid (doorlopende) lanen, vaarten, dijken, bosschages         

beschrijving bos gemaakt?  √       

ouderdom, soorten, structuur mogelijkheden holbewoners         

beschrijving watertype gemaakt?        √ 

sloot, ven, breedte, kwel, bodemtype tijdelijkheid enz.         

beschrijving schuurtjes/gebouwtjes gemaakt?        √ 

ouderdom, opbouw, tbv soorten mogelijkheden dierlijke bewoning         

Land- en watervegetatie         

controle beschermde planten  √       

let ook op (onbeschermde) Rode lijstsoorten         

controle waardplanten  √       

van beschermde vlinders, libellen, kevers         

Wateren         

controle zoetwatermosselen       √ 

(bittervoorn broedkamers)       √ 

controle ei(sno)eren       √ 

van salamanders, kikkers, padden, vissen       √ 

bemonstering amfibieën,vissen,waterkevers,libellenlarven       √ 

met schepnet       √ 

bemonstering platte schijfhoren       √ 

waterplanten uit sloten meenemen         

Gebouwen, erven, verharding         

controle uilen, marters, zwaluwen  √       

geschiktheid , nesten, mest enz.         

controle vleermuizen        √ 

invliegopeningen, verblijfplaatsen, aanwezigheid mest enz.         

controle plaatmateriaal, tegels, boomstammen  √       

omkeren voor amfibieën, reptielen en zoogdieren         

controle muurplanten        √ 

Sporen e.d.         

controle holen en legers  √       

in grond, oever of onder waterlijn         

controle boomholten  √       

vleermuizen, marters, uilen, andere holenbroeders         

controle pootafdrukken, krabsporen √       

haren, veren, dode dieren √       

controle uitwerpselen, braakballen √       

prooiresten, knaagsporen aan planten  √       

controle huidjes √       

libellen, hagedissen, slangen         

controle huisjes  √       

wijngaardslak         

Opmerkingen         

Er worden nog steeds verwoede pogingen gedaan om 
uitwisseling van de das met delen buiten het hek te         



verhinderen. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het 
potentiële leefgebied van de das.  

       

          

 



 
 

OMGEVINGSVERGUNNING 
Nummer: D17/015606  

 
 
 
 

 
 
 
 
Aanvraag 
Op 17 mei 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk 
gebruiken van een sportveld van AGOVV voor de jaren 2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 
15 november) ten behoeve van overloop parkeren voor de bezoekers van Apenheul  en park Berg en 
Bos op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoog Soeren, sectie S, nummer 969, nabij het 
perceel plaatselijk bekend Laan van Spitsbergen 2 te Apeldoorn 
 
Aanvrager: 
Gemeente Apeldoorn 
t.a.v. P. Van Huffelen 
Marktplein 1 
7311 LG  APELDOORN   
 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende, in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) omschreven, activiteit: 
 

 het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 
(artikel 2.1, lid 1c, Wabo) 

 het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1b, Wabo) 
 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer D17/015606. 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.   
 
Besluit 
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Wij bepalen dat ons besluit onverwijld in werking treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo, zulks 
vanwege de in dit besluit te dienen belangen zoals het ordentelijk parkeren van auto’s van bezoekers 
van de Apenheul en park Berg en Bos en een goede doorstroming van het wegverkeer gedurende de 
aangegeven periode van 15 maart tot en met 15 november voor de jaren 2017 tot en met 2021.  
 
Zie voor de overwegingen, de aan de activiteit verbonden voorschriften en de bij het besluit 
behorende stukken, de bij dit besluit gewaarmerkte bijlagen. 
 
Apeldoorn, 
 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
namens hen, 
 
de teammanager vergunningen Wabo 
 
Dit besluit is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend .

kleiboa
Tekstvak
18 mei 2017



 
 

Besluitgegevens: 

Besluitnummer: D17/015606  

Behandeld door: de heer E. Habing  

Doorkiesnummer: (055) 580 1842 

 

Gewaarmerkte bijlagen:  

1 bijlage met overwegingen en voorschriften 
1 aanvraagformulier omgevingsvergunning 
1 situatietekening  

 
Leges 
Activiteit planologisch strijdig gebruik € 214,--  
Notabedrag (totaalleges)   € 214,-- 
(nota volgt) 
 
NB. 
1. U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van 
dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. het team 
Juridisch Advies en Verweer, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook 
digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (Digitaal Loket). Als u uw 
bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van het besluit mee te sturen. 

 
2. Een besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bij het gebruikmaken 

van een verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is, handelt u op eigen risico.Is 
gedurende de bezwarentermijn bij de rechter een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan 
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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Bijlage met overwegingen en voorschriften 

behorende bij de activiteit:  
 
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1c, Wabo) 
 
 
Registratienummer: D17/015606  
Behandeld door: de heer E. Habing  
Doorkiesnummer: (055) 580 1842 
 
Legesverplichting: €  214,--              

 
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk gebruiken van één sportveld van AGOVV voor de jaren 
2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 15 november) ten behoeve van overloop parkeren voor 
de bezoekers van Apenheul en park Berg en Bos op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoog 
Soeren, sectie S, nummer 969, nabij het perceel plaatselijk bekend Laan van Spitsbergen 2 te 
Apeldoorn. 
 
In overweging nemende dat: 
 

 1 april 2015 een tijdelijke omgevingsvergunning (ons kenmerk: W15/010489) is verleend voor 
het gebruiken van het sportveld  ten behoeve van een parkeervoorziening (overloop parkeren) 
voor de bezoekers van Apenheul; 

 

 bovengenoemde vergunning 1 november 2015 was uitgewerkt; 
  

 het perceel in het bestemmingsplangebied ‘Apeldoorn West’ ligt; 
 

 het perceel de bestemming ‘sportvoorzieningen’ heeft; 
 

 verkeersvoorzieningen (zoals parkeerplaatsen) op gronden met de bestemming 
‘sportvoorzieningen’ reeds  zijn toegestaan maar alleen gebruikt mogen worden ten behoeve 
van die bestemming; 

 

 het gebruik niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, omdat het 
gebruik van een sportveld als (tijdelijke) parkeervoorziening voor bezoekers van Apenheul, 
niet ten dienste is van de bestemming ‘sportvoorzieningen’; 

 

 de raad bij besluit van 26 mei 2016 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt 
voorbereid voor de Laan van Spitsbergen 2 te Apeldoorn binnen welk gebied de 
aangevraagde locatie is gelegen; 

 

 de raad heeft bepaald dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, verboden 
is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere 
vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit; 

 

 bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het hiervoor genoemde; 
 

 de westkant van Apeldoorn naast de Veluwe ook gekenmerkt wordt door grote en toeristische 
attracties en stedelijke functies (voetbalvereniging AGOVV) die zijn ingebed in het bosrijke 
landschap; 

 

 de grote recreatieve voorzieningen vanuit heel Nederland veel bezoekers trekken; 
 

 gebleken is dat de bestaande parkeervoorziening(en) op drukke dagen niet toereikend zijn; 



 
 

 

 met het gebruik van het sportveld als “overloop” voorziening  de noodzaak voor het afsluiten 
van de J.C. Wilslaan ten behoeve van parkeren wordt verminderd; 

 

 de raad op 20 april 2017 heeft besloten tot ingebruikname voor de komende 5 seizoenen van 
twee oefenterreinen van AGOVV (waarvan onderhavige sportveld er een van is) als 
overloopparkeerplaats voor het parkeren bij Apenheul en park Berg en Bos; 

 

 de aanvraag betrekking heeft op het tijdelijk gebruiken van dit sportveld gedurende de jaren 
2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 15 november) ten behoeve van een 
parkeervoorziening voor de bezoekers van de Apenheul en park Berg en Bos; 

 

 maximaal 60 dagen per jaar in de aangegeven periode (van 15 maart tot en met 15 
november) gebruik gemaakt kan worden van het sportveld ten behoeve van een 
parkeervoorziening voor de bezoekers van de Apenheul en park Berg en Bos; 
 

 van de voornoemde 60 dagen maximaal 10 dagen gestart mag worden met vullen van de 
parkeervoorziening gelijktijdig met het vullen van het reguliere parkeerterrein aan de J.C. 
Wilslaan; 

 

 op grond van artikel 4, lid 11, van Bijlage II behorende bij het Besluit Omgevingsrecht tijdelijk, 
voor maximaal 10 jaar, afgeweken kan worden van de regels van het geldende 
bestemmingsplan; 
 

 met deze vergunning de maximale termijn van 10 jaar niet wordt overschreden; 
 

 door middel van het stellen van voorschriften geen schade zal worden toegebracht aan de ter 
plaatse aanwezige infrastructuur; 

 

 er ten opzichte van hetgeen rechtens is toegestaan (te weten parkeren op het sportveld ten 
behoeve van de bestemming ‘sportvoorzieningen’) de ruimtelijke impact van het tijdelijk 
gebruik, met in achtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften,  als gering 
moet worden beschouwd. 

 
Conclusie 
Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.12 van de Wabo bestaat er geen 
bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit.  
 
Voorschriften 
Aan de activiteit zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 

1. Deze vergunning geldt voor de jaren 2017 tot en met 2021 (van 15 maart tot en met 15 
november). 

2. Van deze vergunning mag in de onder 1. genoemde periode maximaal 60 dagen per jaar 
gebruik worden gemaakt. 

3. Van de voornoemde 60 dagen maximaal 10 dagen gestart mag worden met vullen van de 
parkeervoorziening gelijktijdig met het vullen van het reguliere parkeerterrein aan de J.C. 
Wilslaan. 

4. De toevoer van bezoekers tot de parkeervoorziening dient in de aangegeven periode 
conform de overzichtstekening plaats te vinden. 

5. Van deze vergunning mag geen gebruik worden gemaakt tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. 

6. Er dient een fysieke afzetting te worden aangebracht (in de vorm van dranghekken o.i.d)  
waardoor voorkomen wordt dat bezoekers van het parkeerterrein de ter plaatse 
aanwezige dassen(bij)burcht  en de beschermingszone verstoren. Zie tekening. De wijze 
van afzetting dient in overleg met de ecoloog te worden aangebracht. 

  



 
 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit: 
  
Het uitvoeren van een werk of werkzaamheden 
(artikel 2.1, lid 1b, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - 
Wabo) 
 
Registratienummer: D17/015606  
Behandeld door: de heer E. Habing 
Doorkiesnummer: (055) 580 1842 
 
Legesverplichting: €  nvt 

 
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (bestaande uit het 
gedeeltelijk verharden van een bestaand pad door middel van rijplaten en/of menggranulaat en het 
aanleggen van matten kunstgras naast het noordelijk sportveld gelegen op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Hoog Soeren, sectie S, nummer 1057, nabij het perceel plaatselijk bekend Laan 
van Spitsbergen 2 te Apeldoorn, met een instandhoudingstermijn van 5 jaar. 
 
In overweging nemende dat: 
 

 het perceel in het bestemmingsplangebied ‘Apeldoorn West’ ligt; 
 

 het perceel volgens dit bestemmingsplan deels de bestemming ‘sportvoorzieningen’ en deels 
de bestemming ‘bos met dagrecreatie heeft; 

 

 gebruik zal worden gemaakt van bestaande bospaden en verharde wegen; 
 

 ten behoeve van het aangevraagde gebruik een deel van de autoroute, gelegen op gronden 
met de bestemming ‘bos en dagrecreatie’ en ‘sportvoorzieningen’ naar het veld wordt voorzien 
van rijplaten en/of menggranulaat; 

 

 het aanleggen van die verharding in strijd is met de genoemde bestemmingen omdat het 
verharden van onverharde paden en wegen niet zonder vergunning is toegestaan; 

 

 bovengenoemde verharding ter bescherming dient van de ondergrond en geen onomkeerbare 
gevolgen heeft; 

 

 ten behoeve van het aangevraagde gebruik langs het noordelijk sportveld matten kunstgras 
worden aangelegd ter bescherming van de ondergrond en ter comfort van de wandelaars; 

 

 het aanleggen van de matten kunstgras een vorm van verharding vormt hetgeen niet in strijd 
is met de bestemming ‘sportvoorzieningen’.  

 
Conclusie 
Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo, bestaat er 
geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit. 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2971545

Aanvraagnaam Tijdelijke parkeerplaatsen Apenheul

Uw referentiecode -

Ingediend op 17-05-2017

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het tijdelijk gebruik van een veld van AGOVV voor overloop
parkeren Apenheul zoals ook in 2015 aangevraagd.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1
7311LG Apeldoorn

Postadres: Postbus 9033
7300ES Apeldoorn

Telefoonnummer: 14055

E-mailadres: gemeente@apeldoorn.nl

Website: www.apeldoorn.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen
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Formulierversie
2017.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Apeldoorn

Kadastrale gemeente Hoog Soeren

Kadastrale sectie S

Kadastraal perceelnummer 1057

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie S1057: toegangsweg maken, eigendom gemeente.
S969: parkeerveld 1, welke de gemeente contractueel voor
de parkeerfunctie huurt.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie De aanvraag gaat deels over eigen terrein en deels over
terrein van AGOVV.
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2017.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Parkeren is in strijd met de bestemming sportvoorziening

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Een sportveld, zie bijlage voor contouren overloop
parkeerterrein.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Gebruik als overloop parkeerterrein Apenheul, voor de jaren
2017 tot en met 2021 van 15 maart tot en met 15 november.
De fysieke inrichting blijft gedurende 5 jaar in stand.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

-

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?

5

Hoeveel maanden duurt het
gebruik?

0

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Bestemmingsplan Apeldoorn West

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

De aanleg van een toegangsweg dmv stalen platen en/of
menggranulaat. De aanleg van de route voor voetgangers
dmvl van matten van kunstgras.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

overzichtstekening
situatie_pdf

overzichtstekening
situatie.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2017-05-17 In
behandeling










































































































