AGOVV blijft langer op Berg en Bos
College van b en w trekt conclusie uit nieuwe locatie stadionplannen
AGOVV gaat het niet redden om halverwege volgend jaar een nieuw stadion te betrekken.
Daardoor is de club langer aangewezen op stadion Berg en Bos dan was voorzien. Dat constateert het college
van burgemeester en wethouders, nu AGOVV voor zijn stadionplannen het oog heeft laten vallen op een
nieuwe locatie. Toen AGOVV in 2003 de stap naar het betaalde voetbal waagde, bepaalde de gemeente dat
de club maximaal vijf jaar op Berg en Bos zou mogen spelen. Daarna zou moeten worden verhuisd naar een
nieuw stadion.
Sindsdien vroegen sceptici zich herhaaldelijk af in hoeverre die termijn realistisch is. Nu AGOVV zijn oog heeft
laten vallen op een totaal nieuwe locatie, is voor het college van b en w duidelijk dat hoe dan ook 1 juli 2008
niet haalbaar is. Onduidelijk daarbij is hoeveel langer AGOVV op zijn huidige speellocatie zal zijn aangewezen.
‘Het college moet zich nu beraden op de gevolgen’, zegt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling.
Voor de zomer wil het college zich daar over uitspreken, zegt Schuiling, maar eerst wil het de nieuwe plannen
van AGOVV bestuderen. Sinds het college AGOVV in oktober op het hart drukte binnen vijf maanden met
uitgewerkte plannen te komen, is nog geen ‘businesscase’ gepresenteerd.
Wethouder Rob Metz is overigens wel op de achtergrond betrokken geweest bij de AGOVV-plannen. ‘Hij heeft
een duwende rol gespeeld’, zegt Schuiling. Daarbij zou het echter niet zozeer zijn gegaan om de locatie, als
wel het concept rondom de nieuwe voetbaltempel. Rondom het stadion zou een ‘virtual gaming centrum’
moeten worden ontwikkeld.
De nieuwe locatie staat niet op het lijstje met dertien plekken waar tot dusver een stadion in Apeldoorn
mogelijk werd geacht.
AGOVV heeft nog geen nieuw bedrijfsplan aan de gemeente gepresenteerd. Zeker is dat verhuizing van de
club niet voor de beoogde datum wordt gehaald.

