AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot het aanpakken van de huidige
parkeersituatie en verkeersveiligheid van
het terrein van AVA'70.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Tijdens de raadsvergadering van 21 februari 2012 is door de gemeenteraad besloten om een krediet
beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan op het terrein van AVA’70. In
het bijbehorende voorstel is door het college eveneens aangegeven dat het sportterrein van AVA’70
in de huidige situatie een tweetal verbeterpunten kent. Daarover is richting de raad aangegeven dat
de door AVA’70 aangedragen plannen voor het aanpakken van de verkeersveiligheid en de
parkeerruimte, inclusief de financiële consequenties daarvan, nader worden uitgewerkt en dat de
raad hierover een voorstel kan verwachten. Het voorliggende voorstel bevat de uitwerking van deze
toezegging. De geraamde kosten van voor de aanpassingen met betrekking tot de huidige
parkeersituatie en het doortrekken van de parallelweg naast de N318 tot aan AVA’70 bedragen
€ 176.000,-. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te stellen en te dekken uit de
algemene reserve.
Inleiding
Op 21 februari 2012 heeft de u besloten om € 400.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een
4-laans 300-meterbaan op de huidige locatie van AVA’70. Destijds is door het college richting u
aangegeven dat zij op een later tijdstip een voorstel ontvangt voor het aanpakken van de
verkeersveiligheid en de parkeerproblematiek. In samenspraak met AVA’70 is de afgelopen periode
gewerkt aan het voorliggende voorstel op het gebied van de parkeerproblematiek.
Aan het andere knelpunt, de verkeersveiligheid, is door de afdeling Bestuur & Openbare Ruimte
aandacht besteed. In samenwerking met de provincie wordt voorgesteld om te komen tot het
doortrekken/verbreden van de parallelweg (naast de N318) richting AVA’70, waarvan ook de
bewoners van de aangrenzende percelen zullen profiteren.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De gemeentelijke visie rondom sport(accommodaties) is vastgelegd in de sportnota 2010-2014. Bij de
vaststelling van de Programmabegroting 2012, de meerjarenbegroting 2013-2015 en het
Investeringsprogramma 2012, tijdens de gemeenteraad van 8 november 2011, is door u besloten om
de aanleg van een sportterrein voor AVA’70 in de begroting op te nemen als nieuw beleid. Met het
voorliggende voorstel wordt verder invulling gegeven aan het door AVA’70 ingediende plan en de
wens van u om te komen tot een voorstel tot bekostiging.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
1. De parkeersituatie wordt verbeterd
In de huidige vorm kent het sportterrein van de AVA’70 een tekort aan parkeerplaatsen. Het
aanpakken van deze problematiek wordt gevonden in het optimaliseren en verbeteren van het
bestaande terrein. De parkeerplaatsen worden dus, in overleg met AVA’70, op het terrein van AVA’70
zelf gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot een eerdere schets van AVA’70, waarbij door hen de optie
werd benoemd van het huren dan wel kopen van een gedeelte van een aangrenzend perceel.
Door nu te besluiten tot aanpassingen op het gebied van de parkeersituatie op het huidige terrein van
AVA’70 kan, in combinatie met de aanleg/ aanbesteding van de atletiekbaan (waar inmiddels in
samenwerking met AVA’70 aan wordt gewerkt), wellicht leiden tot een financieel-, dan wel
tijdsvoordeel, omdat de werkzaamheden dan in overeenstemming met elkaar kunnen worden
uitgevoerd.
2. De verkeersveiligheid wordt verbeterd
In de huidige situatie kunnen er bij het binnenrijden en bij het verlaten van het sportterrein voor zowel
fietsers als auto’s onveilige situaties ontstaan met betrekking tot het naast de N318 liggende fietspad.
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Hierover krijgen wij veel klachten van zowel aanwonenden als gebruikers van het sportterrein. Dit
heeft te maken met de verkeersintensiteit op de N318 en op het fietspad. Geadviseerd wordt om in
overleg met provincie, de parallelweg (naast de N318) door te trekken tot aan AVA’70. Omdat het
fietspad in de huidige situatie niet breed genoeg is conform de daarvoor geldende richtlijnen,
financiert de provincie de benodigde uitbreiding om wel te voldoen aan de richtlijnen. Het doortrekken
van de parallelweg tot aan AVA’70 komt voor rekening van de gemeente.
Alternatieve beleidskeuzes
In februari 2011 bent u, middels een raadsmededeling (nr. 31/2011), geïnformeerd over de
alternatieve beleidskeuzes rondom de accommodatieproblematiek van AVA’70. Deze
raadsmededeling is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd.
Financiële consequenties
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2012, de meerjarenbegroting 2013-2015 en het
Investeringsprogramma 2012, tijdens de gemeenteraad van 8 november 2011, is door u besloten om
de aanleg van een sportterrein voor AVA’70 in de begroting op te nemen als nieuw beleid.
In een eerder voorstel zijn de financiële middelen voor aanleg van een 4-laans 300-meterbaan bij
AVA’70 reeds aan u gepresenteerd. Door nu akkoord te gaan met de verbetering van de
parkeersituatie bij AVA’70 en het doortrekken van de parallelweg tot aan AVA’70 worden de
structurele lasten op jaarbasis verhoogd met € 7.040. In 2012 leidt dit tot een tekort op de totale
dekking van € 3.520, welke ten laste komt van het resultaat in 2012. Voor de overige jaren is de
dekking in de begroting voldoende.
Beschikbaar
gesteld budget

Totale jaarlasten
atletiekbaan

Totale jaarlasten
infrastructuur

Resterend budget

2012*
€ 20.000
€ 20.000
€ 3.520
- € 3.520
2013
€ 50.000
€ 37.200
€ 7.040
€ 5.760
2014
€ 48.500
€ 36.400
€ 7.040
€ 5.060
2015
€ 47.250
€ 35.600
€ 7.040
€ 4.610
2016
€ 45.200
€ 34.800
€ 7.040
€ 3.360
2017
€ 45.200
€ 34.000
€ 7.040
€ 4.160
2018
€ 45.200
€ 33.200
€ 7.040
€ 4.960
‘* Vanaf 2013 kan het resterende budget eventueel dienen als dekking voor onvoorziene
situaties. Na realisatie wordt de definitieve balans opgemaakt.
Participatie en Communicatie
Met het bestuur van AVA’70 zijn wij gedurende de afgelopen periode op constructieve wijze in
overleg geweest om te komen tot dit voorstel.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Raadsbesluit – 3 juli 2012
Aanbesteding – juli/ september 2012
Opdrachtverlening – oktober/november 2012
Oplevering – voorjaar 2013
* planning is een inschatting en onder voorbehoud onvoorziene omstandigheden
Bijlagen
 raadsmededeling 31/2011
 situatieschets AVA’70
Aalten, 7 juni 2012
Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.7 juni 2012;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:





€ 176.000 beschikbaar te stellen voor het aanpakken van de parkeersituatie op het
sportterrein van AVA ’70 en het doortrekken van de parallelweg (naast de N318) tot aan
AVA’70;
dit bedrag ten laste te laten komen van de algemene reserve;
de bijbehorende jaarlijkse rentelasten te dekken uit het bij amendement (begroting 2012)
opgenomen structurele budget.

AALTEN, 3 juli 2012
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

