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Onderwerp: Raadsvragen fietsenstalling Almende College

Bestte mevrouw Tuit,

Op 22 november 2020 heeft u namens uw fractie schriftelijke vragen ingediend op grond van artikel 33 
Reglement van Orde. Deze vragen zien op ons besluit van 17 november 2020 om medewerking te 
verlenen aan het realiseren van een fietsenstalling op het trainingsveld (Veld 4) van vv Terborg. Met 
dit schrijven willen uw vragen graag beantwoorden. 

Wij hebben de vrijheid genomen om uw vragen integraal over te nemen in cursief schrift. Onze 
antwoorden hebben wij in normaal schrift toegevoegd. 

1.       Collegebesluit:
Collegebesluit: In principe medewerking verlenen aan de realisatie van de van het Almende College in  
Silvolde op het huidige trainingsveld van voetbalvereniging Terborg.

Het collegebesluit houdt in dat in principe medewerking wordt verleend aan de realisatie van de 
fietsenstalling van het Almende College in Silvolde (locatie Almende Laudis) op het huidige 
trainingsveld van voetbalvereniging Terborg.
1. Hierbij is de voorwaarde opgenomen om de uitgebreide Wabo Procedure toe te
passen.
2. In dat kader met de Achterhoek VO een planschadeovereenkomst te sluiten.
 
Nu heeft het Almende College op 17 november jl. een brief gestuurd aan de omwonenden dat er 
vanaf volgde week (23-29 november) begonnen wordt met het geschikt maken voor de 
inrichtingswerkzaamheden voor de aanleg van de fietsenstalling. Volgens omwonende is er al 
begonnen met behulp van zware machines zand te verspreiden en gaten in de grond te maken.
 
Vragen:
 
1a. Is het college op de hoogte dat er al begonnen is met werkzaamheden, terwijl de Wabo-procedure  
al of niet is opgestart?
Het college is hierover geïnformeerd door Almende College.
 
1b. Kan er al begonnen worden met inrichtingswerkzaamheden terwijl er nog geen vergunning
in het kader van de Wabo is verleend?
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Ja. Binnen de huidige bestemming (sport) kan vergunningsvrij een fietsenstalling worden gerealiseerd. 
Er is geen enkele juridische grond om de aanleg van een fietsenstalling tegen te houden. De lopende 
Wabo-procedure ziet dan ook niet op de aanleg van de fietsenstalling, maar het gebruik daarvan. 
Binnen het huidige bestemmingsplan mag de fietsenstalling alleen gebruikt worden ten behoeve van 
de functie sport en niet ten behoeve van de functie maatschappelijk (onderwijs).  
 
1c. Is het college bereid om aan Almende College kenbaar te maken dat er niet begonnen kan worden
met de inrichtingswerkzaamheden alvorens de vergunning verleend is en eventuele bezwaren zijn 
afgehandeld?
Gelet op bovenstaande heeft het college geen juridische grond om de werkzaamheden te stoppen. 
 
1d. Waarom is een planschadeovereenkomst nodig?
Zoals u weet is het gebruikelijk een planschadeovereenkomst te sluiten bij een procedure waarbij de 
bestemming wijzigt.
 
1e. Waaraan kunnen we denken als het over planschade gaat en is er een schatting van de
omvang.
Wij achtten de kans op planschade zeer gering omdat het huidige bestemmingsplan het realiseren van 
een fietsenstalling al toestaat. Overigens zijn de eventuele kosten van planschade, op grond van de 
planschadeovereenkomst, voor rekening van Almende College.
 
 
2.  Verkeersveiligheid
Het voornemen is om een nieuwe centrale fietsenstalling aan te leggen door de fietsenstalling op het 
Almende terrein te amoveren en een nieuwe fietsenstalling aan te leggen voor Isala en Laudis, op 
trainingsveld 4 van de voetbalvereniging Terborg. Er zijn circa 1800 leerlingen die van deze centrale 
fietsenstalling gebruik gaan maken en een groot deel van het personeel (circa 200). Het fietsverkeer is  
aanzienlijk en de hele dag door. Dit komt omdat een groot deel van de 1800 leerlingen voor veel 
activiteiten naar andere locaties moeten (Bleumers, Tijdinkschool, sporthal nabij Physique enz.)
 
De locatie van de fietsenstalling is aan de andere kant van het openbare wandel- en fietspad, 
waarvan ook de bewoners van de Schuylenburgh met hun rollator en scootmobiel gebruik van maken.  
Door dat alle leerlingen van Isala en Laudis dit pad moeten oversteken om de fietsenstalling te 
bereiken, ontstaan er iedere keer dat er overgestoken moet worden zeer gevaarlijke situaties. Vooral 
in de wintermaanden als het al vroeg donker wordt. Dit wandel- en fietspad is ook een geliefde 
fietsverbinding tussen Silvolde en Terborg en vice versa, die veel gebruikt wordt. Bovendien zijn de 
fietsersstromen tegen gesteld. Alles bij elkaar een zeer onveilige situatie.
 
Vragen
2.1 Is het college bereid om, alvorens Almende tot aanleg van een centrale fietsenstalling over
gaat, de algehele verkeersveiligheid rondom de locatie Isala en Laudis, in beeld te brengen
en in overleg met de omwonenden en bewoners van de Schuylenburgh maatregelen te
nemen die de verkeersveiligheid garanderen?
Uw raad heeft met het vaststellen van het bestemmingplan voor de nieuwbouw (Almende Laudis) ook 
de algehele verkeerssituatie rondom Almende College meegewogen. Uw vraag is in die zin dan ook 
verrassend. Het college ziet geen toegevoegde waarde in het doen van een nieuw onderzoek, naar 
dezelfde situatie.  

Tijdens twee  informatiebijeenkomsten in 2019 zijn maatregelen besproken met omwonenden. Het 
plan voor de fietsenstalling op het sportveld was toen nog niet bekend, maar leidt tot een veiligere 
verkeerssituatie, doordat groepen scholieren elkaar niet meer hoeven te kruisen op het door u 
bedoelde fietspad. Ter hoogte van de in-/uitgang van de stalling zal een duidelijke gemarkeerde en 
daarmee veilige oversteekplaats van/naar het schoolterrein worden gecreëerd.
 
2.2 Is er overleg geweest met de politie en de brandweer omdat ook de toegang van de
brandweer bij brand of vechtpartijen in de fietsenstalling problematisch is.
Nee.
 
3. Nieuw vrijliggend voetpad
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De veiligheidssituatie van de gebruikers van het openbare wandel- en fietspad is al vanaf de eerste 
keer dat met omwonende gesproken is, een heikel punt. Als een mogelijke oplossing voor dit 
probleem is in een van de avonden met de omwonenden, toegezegd dat er een vrijliggend voetpad 
naast het fietspad, zou worden aangelegd, gelokaliseerd naast het huidige wandel- en fietspad, zodat 
de bewoners van de Schuylenburgh te voet of met hun rollator veilig hun ommetje kunnen maken. In 
de huidige plantekeningen van Nico Wissing is dit fietspad niet opgenomen.
 
Vragen

De plannen die door Nico Wissing aan omwonenden zijn gepresenteerd, zijn de plannen van de 
buitenruimte van Almende College inclusief de fietsenstalling. Dit zijn plannen van Almende College. 
De gemeente heeft hier geen zeggenschap of verantwoording over. Dat het gemeentelijk voetpad niet 
op deze plannen staat is dan ook logisch. Enerzijds omdat het voetpad van de gemeente is en niet 
van Almende College. Anderzijds omdat hier nog geen ontwerp voor is gemaakt.  

3.1   Wanneer wordt dit nieuwe veilige voetpad aangelegd.
Het college heeft geen toezegging gedaan ten aanzien van een vrijliggend voetpad. Wel heeft zij de 
sterke wens uitgesproken hiervoor en ook voor het aanpassen van de haakse bocht in het fietspad, 
pal achter LTC de Paasberg. Op dit moment is hier geen budget voor. Wij hopen hier financiële ruimte 
voor te vinden in 2021 of 2022.
  
3.2   Kan de situering van dit nieuwe voetpad met de bewoners worden overlegd?
Een eerste ambtelijke verkenning van de locatie die eerder dit jaar is uitgevoerd laat zien dat de ruimte 
ter plekke zeer beperkt is. Langs het fietspad staan veel bomen die het college wil behouden. 
Daarnaast staan er diverse hekken bij de tennis- en voetbalvelden en de school. Doordat de ruimte zo 
beperkt is, is er feitelijk geen discussie mogelijk over alternatieve situering van het voetpad. 
 
3.3 Kan de onduidelijkheid over de aansluiting van het fietsverkeer van het beoogde fietspad
Silvolde-Ulft, op de nieuwe fietsenstalling worden weggenomen, zodat de bewoners van de
Schuylenburgh niet bevreesd hoeven te zijn dat het fietsverkeer afkomstig van Ulft over hun
parkeerplaats naar de nieuwe fietsenstalling gaat rijden?
In alle communicatie over het nieuwe fietspad Silvolde-Ulft is aangegeven dat dit nieuwe fietspad 
aansluit op het bestaande fietspad via de parkeerplaats tussen Schuylenburgh en Almende College. 
 
Deze parkeerplaats is overigens niet, zoals de vraag lijkt te suggereren, eigendom van 
Schuylenburgh. Het is een openbare weg met gemeentelijke parkeervakken, waar bewoners en 
medewerkers van Schuylenburgh om niet gereserveerde parkeerplaatsen hebben. 
 
 
4.  Alternatieve mogelijkheden (eigen terrein) voor de aanleg van een centrale fietsenstalling.
 
Vragen.
4.1. Welke alternatieven mogelijkheden zijn onderzocht en afgewogen voor de oplossing van het
probleem van de fietsenstalling voor de leerlingen van Laudis. Graag hiervan een overzicht.
De inrichting van het schoolterrein en de bijbehorende fietsenstalling is primair een aangelegenheid 
van Almende College. Het college heeft dus alleen inzicht in de alternatieven die met haar zijn 
besproken.
 
In eerste instantie is gezocht naar een mogelijkheid om, naast de bestaande fietsenstalling aan de 
kant van Almende Isala, een tweede fietsenstalling te realiseren aan de kant van Almende Laudis. 
Hiervoor is gekeken naar locaties op het schoolterrein (tussen het schoolgebouw en het zwembad) en 
buiten het schoolterrein (op het driehoekige grasveld tussen de school, het zwembad en het fietspad 
en/of op het parkeerterrein Paasberg). Deze varianten liepen tegen een aantal bezwaren aan:

- De beschikbare ruimte op was te klein voor het totale aantal fietsen.
- Door fietsen te parkeren op het schoolterrein zou er minder buitenruimte voor de leerlingen over 

blijven, waarmee het risico zou ontstaan dat deze in pauzes en tussenuren het schoolterrein 
zouden verlaten en overlast veroorzaken in de buurt.

- Door een aparte fietsenstalling voor Almende Laudis en Almende Isala te hanteren, ontstaat er 
kruisend fietsverkeer op het fietspad van, bijvoorbeeld, leerlingen van Almende Laudis uit Ulft 
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en leerlingen van Almende Isala uit Etten. Dit kruisend fietsverkeer zorgt voor een afname van 
de verkeersveiligheid.

- Een fietsparkeerplaats op het driehoekige grasveld zou doorsneden worden door de nieuw aan 
te leggen toegangsweg naar Almende College. Dit is verkeerstechnisch een onwenselijke 
situatie (vermenging auto’s, fietsers en voetgangers). 

- Fietsparkeren op parkeerterrein Paasberg zou leiden tot een te grote loopafstand (en daardoor 
wildparkeren) en een ongewenste afname van parkeerplaatsen voor auto’s.

 
Toen bleek dat de beschikbare ruimte op het driehoekige grasveld naast het zwembad onvoldoende 
was, zijn gesprekken gestart met vv Terborg. Daarbij is gevraagd of zij bezwaar hadden om hun 
voetbalveld (Veld 3) een kwartslag te draaien, zodat er meer ruimte te creëren was. Dit was voor vv 
Terborg niet bespreekbaar, omdat Veld 3 dan geen volledig veld meer zou kunnen zijn. Wel gaven zij 
aan bereid te zijn een deel van hun trainingsveld (Veld 4) af te staan. Met dit uitgangspunt is het 
huidige ontwerp gemaakt. 
 
In het huidige ontwerp is geen sprake meer van het kruisend fietsverkeer, omdat de fietsenstalling een 
toegang heeft aan de westzijde én aan de oostzijde. Ook is er geen risico meer op vermenging van 
fietsende/lopende leerlingen met auto’s op de toegangsweg. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. 
 
4.2. Komt de mogelijkheid voor het sporten op een sportveld in de openlucht niet in gevaar,
doordat er nu een sportveld minder is, terwijl er 600 nieuwe leerlingen bijkomen?
De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij vv Terborg en het Almende College. Het college heeft 
van beiden begrepen dat de voorgestelde situatie het sporten in de buitenlucht niet in gevaar brengt.  
 
5. Overlast en onveiligheid
Het paasberggebied rondom het parkeerterrein gelegen nabij het zwembad, sportcentrum Physique 
en de sporthal heeft een reputatie als een ontmoetingsplaats voor drugsgebruik en drugshandel. Dit 
geeft veel overlast en zwerfvuil. Dat daar nu nog een fietsenstalling in de nabijheid van het 
parkeerterrein bijkomt, is er een groot het risico dat deze fietsenstalling ook gebruikt gaat worden voor  
drugsgebruik en drugshandel. In deze coronatijd is het gebruik en de handel alleen maar 
toegenomen.
 
Vragen
5.1 Welke organisatie is verantwoordelijk voor het toezicht op de nieuwe fietsenstalling?
De fietsenstalling wordt onderdeel van het schoolterrein en net als de ondergrond van Almende 
College eigendom van  eigendom van Achterhoek VO. Op het schoolterrein is Almende College 
primair verantwoordelijk voor het toezicht. Wanneer de school niet in gebruik is, zal de fietsenstalling 
op slot gaan.
 
5.2. Is het college bereid om in navolging van vele andere gemeenten na te denken om een APV
voor het Paasberggebied een blowverbod in te stellen?
Het college is bezig met de voorbereiding van een herziening van de APV, waarbij wij een artikel 
willen opnemen over drugsgebruik in de openbare ruimte. Wij hopen uw raad daar in Q1-2021 een 
voorstel voor te kunnen doen. 
  
6.  Inspraak
Vanaf de start van het project zijn er meerdere inspraakavonden gehouden met omwonenden
en andere belanghebbenden Er werden plannen voor gelegd waarover de aanwezigen hun
mening konden geven en vragen konden stellen.
 
Op 26 oktober was er weer een bijeenkomst georganiseerd om 16:30 uur met beperkte toegang 
vanwege corona. Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen gepresenteerd van Nico Wissink.
Tijdens deze presentatie werden de omwonenden plotseling geconfronteerd met de aanleg van
een nieuwe fietsenstalling op het trainingsveld van voetbalvereniging Terborg. Hier is met de 
omwonenden nooit over gesproken. De suggesties om het openbare wandel- en fietspad veiliger te 
maken door een verbreding richting sportvelden waren onbespreekbaar. Dit zou ten koste gaan van 
de sportvelden. Nu kan ineens een fietsenstalling met als ondergrond beton, wel op een sportveld.
De aanwezige omwonenden voelden zich totaal overvallen. Tevens werd gezegd dat er haast bij was 
en men binnenkort wilden starten met de aanleg.
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Vraag
Voor antwoord te geven op uw vragen, hecht het college er aan de aanhef van deze vraag te 
nuanceren. Het zijn niet de plannen van Nico Wissing, maar de plannen van Almende College en in 
deze plannen is geen sprake van een fietsenstalling met een betonnen ondergrond. 

6.1. Kan het college toezeggen, dat alvorens begonnen wordt met de aanleg van de nieuwe
fietsenstalling, er eerst nog overleg plaats vindt met de omwonenden en belanghebbenden?
Almende College is initiatiefnemer van de fietsenstalling. De gemeente heeft hier formeel geen rol in. 
Communicatie met omwonenden is primair een verantwoordelijkheid van initiatiefnemer. Almende 
College is hier in het voortraject meermalen op gewezen, maar is ook vastgelopen in de beperkingen 
die corona ons allen heeft opgelegd. Wij betreuren het dat omwonenden zich onvoldoende betrokken 
voelen. Overigens hebben wij begrepen dat de rector van Almende College omwonenden heeft 
uitgenodigd om een periodiek overleg in te stellen. 

6.2  Wil het college aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst het voorstel
heroverwegen?
Binnen het huidige bestemmingsplan is het realiseren van een fietsenstalling al toegestaan, zij het ten 
behoeve van de functie ‘sport’. Het college is van mening dat het voorliggende plan het meest 
verkeersveilig is. Daarnaast komt met dit plan meer ruimte op het schoolplein, zodat eventuele 
overlast door uitwaaierende leerlingen zoveel mogelijk wordt beperkt. Het college ziet, mede gelet op 
de noodzaak van een goede buitenruimte en fietsenstalling bij Almende College en de aanstaande 
ingebruikname van Almende Laudis, dan ook geen reden om het voorstel te heroverwegen. 
 
7. Kosten
 
Vragen
7.1. Wat zijn de begrote kosten voor:
a. De werkzaamheden van de groenvoorzieningen op het terrein van Isala Inclusief het amoveren van  
de fietsenstalling op het terrein van Isala ?
Het college is niet op de hoogte van de kosten van de groenvoorzieningen op het terrein van Almende 
College of van het amoveren van de bestaande fietsenstalling. Dit zijn kosten die worden gedragen 
door Almende College zelf. 
 
b. Voor de aanleg van een nieuwe fietsenstalling op het trainingsveld van voetbalvereniging
Terborg?
Het college is niet op de hoogte van de kosten voor de aanleg van een nieuwe fietsenstalling. Dit zijn 
kosten die worden gedragen door Almende College zelf. Het college heeft toegezegd €25.000 bij te 
dragen aan de realisatie van de fietsenstalling. Uit ervaring weten we dat ver van kostendekkend is. 
 
7.2   Hoe is in de budgettaire dekking voorzien?
De toegezegde bijdrage wordt gedekt door het budget dat de raad met haar besluit van 23 maart 2017 
ter beschikking heeft gesteld voor infrastructurele maatregelen rondom Almende College. Ook de 
nieuwe toegangsweg vanaf de parkeerplaats bij het zwembad wordt uit dit budget betaald. Daarmee is 
het budget volledig benut en is er geen ruimte meer voor het aanleggen van een vrijliggend voetpad 
en het aanpassen van de bocht in het fietspad (raming ca. € 180.000). 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 
ondertekend

5


	PRO!
	Bestte mevrouw Tuit,

