
 

VOETBAL 

Sportief en financieel-

organisatorisch heeft AGOVV 
het zwaar. Verkoop van de 

velden aan de gemeente zou 
lucht moeten geven. 

Tegelijkertijd is de lobby voor 
een nieuw stadion terug. 

Ander onderkomen altijd wens sinds rentree in profvoetbal 
Sinds AGOVV in 2003 terugkeerde in het betaalde voetbal, was het streven er 
altijd op gericht om op termijn te verhuizen naar een ander stadion. De 
gedachte daarachter was dat een modern stadion met meer capaciteit en 
voorzieningen meer publiek en zakelijke achterban zal trekken, zodat meer 
inkomsten kunnen worden gegenereerd. Blijven op Berg en Bos ( foto’s) 
betekent in principe berusten in een plek in de marge. Alle stadionpogingen 
strandden echter. Eerst aan de Europaweg bij Kwantum, toen in het bosje 
van Goudkuil, daarna aan de Kuipersdijk. 
 

Nieuwe lobby voor AGOVV- stadion in ‘bosje’ 

AGOVV ontvouwde in 2007 een plan voor een stadion in combinatie met een ‘ themapark’ voor gaming en virtual 
reality. Daartegen ontstond verzet, gezien de beoogde locatie: het ‘bosje van Goudkuil’.  

 

Gemeente doet bod op 

velden Berg en Bos 
 
Het college van burgemeester en 
wethouders doet 
amateurvoetbalclub AGOVV 
begin februari een bod op zijn 
velden. De gemeente wil daarmee 
de voetbalbestemming van 
sportpark Berg en Bos 
veiligstellen en de AGOVV- 
amateurs een oplossing bieden 
voor hun financiële problemen. 
 
Op 9 januari had het 
gemeentebestuur een gesprek met 
drie leden van een ‘commissie van 
goede diensten’, die actief is 
sinds het bestuur op 20 december 
naar huis werd gestuurd. Op de 
dag van hun aftreden was ook met 
de vertrokken voorzitter en 
penningmeester gesproken. 
Kern van het gesprek deze maand 
was AGOVV’s kortlopende schuld 
van circa anderhalf ton, in 
combinatie met een hypotheek die 
hoger is dan de waarde van de 
opstallen, zegt  gemeente-
woordvoerder Toon Schuiling. Bij 
de gemeente staat de club voor 
dertien mille in het krijt, wat reden 
was voor een  beslaglegging. 
Tijdens het gesprek verzocht de 
AGOVV-delegatie, onder wie 
beoogd interimvoorzitter Ton 
Peters, de gemeente een voorstel 
te doen over het terugkopen van 
de velden. AGOVV kocht die - 
exclusief omringende paden - in 
1999 van de gemeente voor 
afgerond 55.000 euro.  
 
De gemeente kreeg eerste recht 
op terugkoop, voor de met inflatie 
gecorrigeerde aankoopsom. 
Volgens een CBS-berekening zou 
dat nu ruim 71.000 euro zijn. 
In februari wil de gemeente bij 
AGOVV een niet-onderhandelbaar 
bod uitbrengen. 

 

De AGOVV-leden en de 

gemeenteraad moeten daar 

dan nog wel mee akkoord 

gaan. 
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Voorbeeldcasus 
• Bij de gemeente is bekend dat de 

profs van AGOVV nog steeds graag 
naar een andere locatie willen 
verhuizen, zegt Gemeente- 

woordvoerder Toon Schuiling. 
 

• Hij reageert daarmee op het feit dat 

AGOVV als voorbeeldcasus wordt 

genoemd in de Klachtenbundel 
Natura 2000’ waar staatssecretaris 
Bleker zich op verzoek van de VVD 

over buigt. 
 

• Daaruit blijkt dat de lobby voor ‘het 

bosje van Goudkuil’ weer op gang is 

gekomen. Voormalig AGOVV- 
voorzitter Victor Doorn is een 
Apeldoornse VVD- prominent. 

 
• Naar aanleiding van de plannen is in 

2007 uitvoerig onderzoek gedaan 
naar de haalbaarheid van het bosje 

aan de Europaweg, blikt Schuiling 
terug. Destijds is besloten om voor 

die locatie geen  bestemmingsplan- 
procedure te starten. Die zou 
namelijk vanwege de 

natuurbeschermingswetgeving 
stranden bij de Raad van State, zo 

was de stellige overtuiging. 
 

• Het rapport waarin deze 

stadionlocatie opnieuw ter discussie 
wordt gesteld, is bij de gemeente 

‘uit-en-te-na bekend’, zegt Schuiling. 
 

• De vraag is of de Haagse focus op de 
AGOVV-problematiek gevolgen kan 

hebben voor het ‘bosje van 
Goudkuil’. 

 
• Feit is dat Blekers benadering van 

Natura 2000 kan leiden tot het ‘ 
vrijkomen’ van ruimte, zegt 

Schuiling. ,,Wijzigingen 
van landelijke regelgeving kunnen 

effect hebben op lokaal niveau.’’ 

Het leek definitief te zijn afgeserveerd: een stadion in het 
‘bosje van Goudkuil’. Inmiddels lijken, op initiatief van de 
landelijke VVD, de kansen te keren. 
De lobby voor de bouw van een voetbalstadion in het ‘ bosje van Goudkuil’ 
aan de Europaweg is opnieuw op gang gekomen. AGOVV heeft een plek 

gekregen in de ‘Klachtenbundel Natura 2000’. Staatssecretaris Henk Bleker 
heeft deze door de VVD ingediende serie ‘ voorbeelden van knellende wet- 
en regelgeving’ op dit moment in onderzoek. 

De Tweede Kamerfractie van de VVD diende de klachtenbundel vorige 
maand in bij Bleker om de stelling te onderbouwen dat ‘ondernemers, 

burgers en organisaties schoon genoeg hebben van de strenge regels en 
lange en onzekere procedures die Natura 2000 met zich meebrengt’. De 

Europese regels voor natuurbescherming werken verlammend, vindt 
de partij. Volgens de VVD is de balans tussen economie en ecologie zoek. 
AGOVV wordt in de bundel als eerste voorbeeld aangehaald: ‘een 

voetbalclub die geen vergunning krijgt voor het bouwen van een nieuw 
stadion, terwijl onderzoeken naar natuurwaarden geen enkele belemmering 

laten zien’. Het is niet voor het eerst dat er in de Tweede Kamer interesse is 
voor het bosje, dat tegenover de Ugchelsegrensweg ligt. Eerder gebeurde 
dat in 2007. Nadat een nieuw AGOVV- stadion aan de Europaweg in de 

buurt van Kwantum niet haalbaar was gebleken, was het Goudkuil- bosje 
volgens de club een goed alternatief. Vanuit de wijk Orden kwam echter een 
tegenbeweging op gang. ‘Respecteer Natura 2000’, eisten wijkbewoners die 
zich hadden verenigd in ‘het Ordens massief’. Kamerleden van Groen Links 
vroegen minister Cramer vervolgens te verbieden dat er binnen het 
natuurbeschermingsgebied gebouwd zou gaan worden. Uiteindelijk ging er 
een streep door het plan. De gemeente constateerde dat de  
natuurbeschermingswetgeving een stadion in het bosje niet toeliet. Alleen 
als er geen reëel alternatief zou zijn en vast zou staan dat er een groot 
maatschappelijk belang mee is gediend, zou de plek een optie zijn, zo was 
de uitleg. Grondeigenaar Goudkuil hield echter altijd hoop. Nadat ‘het bosje’ 
als locatie sneuvelde serveerde de gemeenteraad ook de Kuipersdijk  
(regionaal bedrijventerrein) als locatie af. Daardoor kan nu de vraag worden 
geopperd of er nog wel ‘ reële alternatieven’ zijn. Door de Klachtenbundel 
Natura 2000 van de VVD staat nu ook het natuurwaarde- bezwaar ter 
discussie. Volgens Thijs van Son, woordvoerder van de staatssecretaris, is 
inhoudelijke behandeling van de klachtenbundel nog niet direct te 
verwachten. Eerst wordt volgende week gesproken over de planmatige 
aanpak van stikstof. Pas daarna volgt de aanwijzing van Natura 2000- 
gebieden, zegt hij. De klachtenbundel haakt wel integraal aan bij het 
tienpuntenplan dat in oktober rond Natura 2000 werd gepresenteerd, zegt 
Van Son. Doel daarvan was bestaande regelgeving te analyseren om 
vervolgens zoveel mogelijk te kunnen toestaan. In een reactie op de 
Klachtenbundel Natura 2000 zei Bleker in de Tweede Kamer voorbeelden 
zoals dat van AGOVV met belangstelling te hebben bekeken als concrete 
casus van waar de regelgeving mogelijk knelt. Hij beloofde er ‘op een 
verstandige manier naar te zullen kijken’. In de Kamer kan wel in algemene 
zin over Natura 2000 en de beperkingen worden gesproken, stelde hij, maar 
het is goed om ook de verschillende casussen eens door te lichten. 

 

 


