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1. Uitvraag A1 Truckparking 
 
1.1. Inleiding 

Wegens parkeeroverlast van vrachtwagens in en rondom Deventer heeft de gemeente Deventer in 2016 besloten een hoogwaardige parkeervoorziening te 
realiseren op het A1 bedrijvenpark. Het uitgangspunt was daarbij een zogenaamd drie-onder-één kap concept. Deze bestond uit een parkeervoorziening 
voor vrachtwagens, een brandstofstation en een horeca/overnachtingsvoorziening ter plaatse van de Olthofboerderij. Om de ontwikkeling aan te jagen 
heeft de gemeente destijds geïnvesteerd in de asfaltverharding voor de parkeervoorziening. 
 
Medio 2017 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met een exploitant. In april 2020 is besloten om deze samenwerking te beëindigen. Vervolgens 
is het beheer en exploitatie van de locatie overgedragen aan de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt met Total voor de realisatie van een duurzaam 
brandstofstation voor vrachtwagens. De naam is op dat moment veranderd in A1 Truckparking Deventer.  
 
De afgelopen jaren is gebleken dat sinds de realisatie van A1 Truckparking het eerdere parkeerprobleem voor een belangrijk deel is opgelost. De 
voorziening heeft haar maatschappelijk meerwaarde in dat opzicht dan ook bewezen. De gemeente is echter van mening dat de exploitatie van A1 
Truckparking niet tot haar kerntaken behoort en laat dit liever over aan de markt. In dat kader is het voorliggende uitvraagdocument opgesteld. Hiermee 
willen we marktpartijen de mogelijkheid bieden om de exploitatie over te nemen en voort te zetten. Marktpartijen worden op basis van dit document 
uitgenodigd om een plan te maken welke leidt tot een gegarandeerde voortzetting en continuïteit van A1 Truckparking.  
 

1.2. Doelstelling 
Het doel van A1 Truckparking is het creëren en in stand houden van een veilige parkeervoorziening en overnachtingsplaats voor vrachtwagenchauffeurs. 
Met A1 Truckparking wordt in Deventer en omstreken ongewenst parkeren in woonwijken, overige bedrijventerreinen en langs de snelwegen tegengegaan. 
 

1.3. Leeswijzer 
In dit document zijn naast de inleiding de volgende hoofdstukken beschreven: 

• A1 Bedrijvenpark Deventer 

• A1 Truckparking 

• Ambities en uitgangspunten A1 Truckparking 

• In de buurt 

• Handhaving parkeren 

• Proces en planning  
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2. A1 Bedrijvenpark Deventer 
 
2.1. Algemene informatie A1 Bedrijvenpark Deventer 

Het A1 Bedrijvenpark Deventer is één van de groenste bedrijvenparken van Nederland. Veertig procent van de in totaal 129 hectare wordt ingevuld met 
water en groen. Het park heeft geen aardgasaansluiting en voor de energievoorziening wordt onder andere gebruik gemaakt van de ‘eigen’ windturbines 
langs de A1. Verder proberen we in overleg met de kopers van de bedrijfskavels te kijken hoe we de nieuwbouw zo duurzaam mogelijk kunnen 
ontwikkelen. Denk hierbij ook aan circulariteit en natuurinclusiviteit.  
 
Het A1 Bedrijvenpark ligt ten zuiden van Deventer, langs de rijksweg A1, Het bedrijvenpark is in ontwikkeling. Het oostelijke gedeelte is na genoeg geheel 
verkocht; medio 2021 wordt gestart met de uitgifte van westelijke gedeelte. Enkele partijen die zich op A1 Bedrijvenpark Oost gevestigd hebben of gaan 
vestigen zijn: Sligro, Aldi, Leger des Heils, Metos, Team DSM, Davo uitgeverij, Jumbo, Coolblue en Van der Valk Hotel. Het Westelijk deel is thans in 
voorbereiding en wordt naar verwachting in de loop van 2021 in verkoop gebracht.  
 

  
Figuur 1 A1 Bedrijvenpark Deventer 
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2.2. Toekomstvisie A1 Bedrijvenpark Deventer 

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke kernwaarden van het A1 Bedrijvenpark. De ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. Gezien de 
strategische ligging binnen Europa’s aan een van belangrijkste transportroute, de Baltic Corridor, is het A1 Bedrijvenpark een uitstekende basis voor 
internationaal georiënteerde en logistieke bedrijven, alsmede voor bedrijven in de maakindustrie en lokale bedrijven met groeiambities. 
 
De ambities van de gemeente Deventer voor deze het A1 Bedrijvenpark zijn besloten in het realiseren van een hoogwaardige architectuur, een goede 
landschappelijke inpassing waardoor een aantrekkelijk snelwegpanorama ontstaat en een hoge mate van duurzaamheid in bouwen en produceren. De 
ambities van de gemeente zijn in lijn met de provinciale ambities voor het park. Een zeer uitgebreide lijst met toegestane bedrijven is te vinden in het 
bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark Deventer. Voor het westelijke gedeelte is de lat qua duurzaamheid nog weer hoger gelegd en wordt gemikt om een zo 
circulair mogelijke bestemming. 
 
Ook bij de ontwikkeling van A1 Truckparking Deventer staat duurzaamheid hoog in het vaandel en is de locatie zo duurzaam en veilig mogelijk ingericht. Er 
zijn er zonnepanelen en lichtmasten met ledverlichting, gemaakt van gerecycled materiaal en is een 24 uur videobewaking. Chauffeurs kunnen hier de 
duurzame brandstof LNG tanken. De mogelijkheid voor het plaatsen van een waterstoftankstation wordt onderzocht. 

 

2.3. Bufferzone 

Het bedrijvenpark ligt ten zuiden van de A1, midden in het groen, tegen het dorpje Epse. Tussen de Olthof boerderij en Epse ligt een ruime bufferzone dat 
een mooie natuurlijke overgang vormt. De bufferzone met speciale aandacht voor ecologie en recreatie zorgt ervoor dat het bedrijventerrein optimaal is 
ingepast in het landschap. 
 

 
Figuur 2 tekening met bufferzone A1 Bedrijvenpark 
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2.4. Bereikbaarheid via OV 

A1 Bedrijvenpark is bereikbaar met de bus. Lijn 8 (Station – A1 Bedrijvenpark Deventer) van maandag tot en met vrijdag één keer per uur rijdt. In de spits 
rijdt de bus twee keer per uur. De buslijn rijdt via de Rivierenwijk en Westfalenstraat (Kloosterlanden) van en naar A1 Bedrijvenpark. Buslijn 8 sluit bij halte 
de Hondsroos aan op buslijn 6 in Colmschate Zuid. Reizigers reizen met buslijn 6 en 8 vanaf halte de Hondsroos vier keer per uur met de bus van en naar 
het centrum. De bus sluit aan op de trein. Ook Epse is bereikbaar via een aantal lijnbussen (lijn 56 (Deventer Borculo) en lijn 81 (Deventer Zutphen)). Meer 
informatie is te raadplegen op de website www.9292.nl.  
 

2.5. Parkmanagement 

A1 Bedrijvenpark Deventer kent een eigen parkmanagementvereniging waar elk bedrijf lid van wordt. Er is een parkmanager aangesteld door de 
overkoepelende organisatie van alle bedrijventerreinen in Deventer. Op de Deventer bedrijventerreinen is voor collectieve zaken en belangenbehartiging, 
de Stichting Bedrijvenparkmanagement actief. Het Parkmanagement verzorgd o.a. de collectieve beveiliging op het terrein en het onderhoud van groen op 
de kavels. (bijlage 1, folder Parkmanagement). 

  

http://www.9292.nl/
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3. A1 Truckparking 
 
3.1. A1 Truckparking, korte omgevingsschets 

A1 Truckparking is gelegen op het in ontwikkeling zijnde A1 Bedrijvenpark Deventer. A1 Truckparking 
Deventer moet minimaal een zogenaamde “Klasse 3” beveiligde truckparking zijn. Dat wil zeggen dat er 
douche, toiletten en wasgelegenheden aanwezig dienen te zijn. De aanwezigheid van horeca is niet 
verplicht. De parking biedt plaats aan 100 voertuigen en is voorzien van douches, videobewaking en WIFI. 
De A1 Truckparking is 24/7 geopend. 
 
Tegenover A1 Truckparking ligt de Olthofboerderij en naast A1 Truckparking is een onbemand brandstof 
verkooppunt van Total/Pitpoint(LNG/Diesel) ten behoeve van trucks aangelegd. 
 
A1 Truckparking grenst deels aan een bufferzone die is  aangelegd als groene buffer tussen A1 
Bedrijvenpark en de woonkern Epse (circa 2.000 inwoners).  
De bebouwing rondom A1 Truckparking bestaat uit moderne bedrijfsgebouwen en de Olthof boerderij als 
een ‘vreemde eend in de bijt’.  
 

3.2. A1 Truckparking, objectinformatie  
Het object A1 Truckparking is een bedrijfskavel op A1 Bedrijvenpark Deventer ten behoeve van de vestiging 
van een truckparking, ter grootte van circa 17.770 m2, kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie N, nummers 414 en 417. Het adres van A1 
Truckparking is: Van der Landeweg 13, 7418 HD  Deventer. Op de locatie zijn 100 parkeerplekken beschikbaar (bijlage 2, kaveltekening 65.20.13.AN.02 
A1 Truckparking, versie B, d.d. 22-4-2021). De toegang naar A1 Truckparking is een gedeelde ontsluiting met het Total tankstation. 
 

3.3. Planologische situatie A1 Truckparking 
De locatie A1 Truckparking ligt in het geldende Chw Bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark 2020. (zie Chw A1 Bedrijvenpark 2020 (ruimtelijkeplannen.nl)). 
Ter plaatse zijn bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan en gelden functieregels en bouwregels. In bijlage 3 wordt kort aangegeven welke 
functie en bouwregels dit betreft. Voor een volledig overzicht van de bepalingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar het bestemmingsplan dat te 
vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
De aan de noordzijde van het terrein opgestelde installatie voor de opslag van LNG en CNG brengt risico’s met zich mee voor de omgeving.  Deze risico’s 
zijn rekenkundig vertaald naar een zone rondom de installatie.  Deze zone is opgenomen in het bestemmingsplan. Binnen deze zone mogen geen 
“kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten” aanwezig zijn.  
 
Onder het perceel bevindt zich een archeologisch object, namelijk de restanten van een oude watermolen. Deze is met maatregelen beschermt zodat deze 
in de bodem behouden blijft. Op de locatie van watermolen gelden beperkingen met betrekking tot belasting van de ondergrond en bouwwerken. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0150.Chw002-VG01/pt_NL.IMRO.0150.Chw002-VG01.xml#inhoudNL.IMRO.PT.s1
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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3.4.  Toegang en uitgang A1 Truckparking 

Voor wat betreft de toegang tot het terrein is een contract afgesloten met de firma CAT. Chauffeurs ontvangen bij het binnenrijden een parkeerbewijs en       
kunnen betalen bij de betaalautomaat. Er kan binnen 1 uur gratis worden uitgereden. Er kan niet gereserveerd worden via internet. De intercom is op dit 
moment niet aangesloten op de backoffice. Bovendien is er nog geen videoregistratie van de kentekens. Voor vragen kan contact opgenomen met het 
beveiligingsbedrijf Vigilat. De tarieven en voorwaarden staan vermeld op een groot informatiebord dat staat naast de toegangspoort. De toegangsweg naar 
A1 Truckparking is ook de toegang van het tankstation van Total en het vulpunt LNG. Deze toegang mag niet afgesloten worden. 

 
 

   
Figuur 3 foto's toegang A1 Truckparking  



         
April 2021 

10 

3.5. Beveiliging 
• Hekwerk 

Het terrein is voor het grootste gedeelte afgesloten met een hekwerk dat voldoet aan 
de eisen van Klasse 3.  Met de komst en inrichting van het duurzame brandstof 
tankstation is duidelijk hoe de infrastructuur definitief komt te liggen. Het terrein kan nu 
in zijn geheel afgesloten worden met een hekwerk. De gemeente heeft dat op dit 
moment nog niet uitgevoerd omdat tijdens de eerdere marktverkenning bleek dat 
mogelijke exploitanten verschillende eisen en wensen stellen qua hekwerk. Bovendien 
moet dit in overeenstemming gedaan worden met de exploitant van het brandstof 
tankstation die vervolgens ook hun gedeelte kunnen aanpassen. 

• Het gaashekwerk langs de groene zone aan de achterkant van A1 Truckparking heeft 
ook een faunawerende functie. Hiertoe is het gaas ingegraven en omgezet. Bij 
vervanging moet de faunawerende functie van het hekwerk in stand gehouden 
worden.  

 
• Camerasystemen 

Videocamera's er zijn een 2-tal videocamera's geplaatst. Een camera bij de 
toegangspoort, waarbij ook het gedeelte van de sanitaire units wordt opgenomen. De 
andere camera staat bij de uitgang. De beelden worden extern opgeslagen door 
Parkmanagement/Vigilat en worden 14 dagen bewaard. 
 

• Classificering veiligheid 
Met het LABEL certificeringsysteem zijn de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
vrachtautoparkeerplaatsen nu op Europees niveau geüniformeerd. Parkeerplaatsen in 
Europa die zijn voorzien van LABEL certificering, staan garant voor een bepaald 
niveau van veiligheid en service voor vrachtautochauffeurs, lading en voertuig. 
 
Het LABEL-certificaat maakt een onderverdeling naar vijf verschillende beveiliging- en 
serviceniveaus, aangegeven door zogenaamde ‘slotjes’ (voor veiligheidsniveau) en ‘sterretjes’ (voor serviceniveau). Een parkeerterrein met één slotje, 
biedt een minimaal niveau aan beveiliging voor vrachtautochauffeurs. Terreinen met vijf slotjes moeten onder andere 24 uur per dag over bewakers 
beschikken, er moet toegangscontrole en -registratie aanwezig zijn en een gesloten camerasysteem dat het gehele terrein overziet. 

 
 

3.6. Huidige stand van zaken A1 Truckparking 

Vanuit het project A1 Bedrijvenpark Deventer zijn het afgelopen jaar diverse stappen gezet om de exploitatie en het beheer voort te zetten, om zo de 
continuïteit van de voorziening te waarborgen. Er zijn (nieuwe) afspraken gemaakt met alle leveranciers en een aantal voorzieningen aangepast qua van 

Figuur 4 beveiliging A1 Truckparking 
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veiligheid- en serviceniveau, met minimale investeringen. Het huidige beveiligingsniveau volstaat voor de korte termijn maar voldoet (nog) niet aan de 
ambitie van minimaal niveau 3 (landelijke classificering). 
 

4. Ambities en uitgangspunten toekomstige exploitatie A1 Truckparking 
De huidige exploitatie en beheer van A1 Truckparking is in handen van de gemeente Deventer. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om deze exploitatie 
over te dragen aan een private partij. Enerzijds beoogd de gemeente hierdoor een langjarige continuïteit voor A1 Truckparking te bewerkstelligen. Anderzijds 
kan een nieuwe exploitant op basis van eigen expertise en ambities aan de slag met de doorontwikkeling van A1 Truckparking. Hierdoor kunnen zowel de 
aantrekkelijkheid/gastvrijheid als het voorzieningenniveau worden vergroot. Tot slot kan een eventuele upgrading van het veiligheidsniveau worden gerealiseerd. 
 
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste locatie- en omgevingsaspecten zoals in de eerdere hoofdstukken beschreven. Bovendien wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste ambities en randvoorwaarden die de gemeente van belang acht bij de voortzetting en (door)ontwikkeling van A1 
Truckparking. Deze randvoorwaarden geven gegadigden input en zullen door de gemeente worden gebruikt bij het beoordelen van ingediende plannen 
 

4.1. Samenvatting locatiekenmerken 
A1 Truckparking is gelegen op A1 Bedrijvenpark Deventer waarvan het oostelijk deel grotendeels is gevuld. Op dit moment worden voorbereidingen 
getroffen om het westelijk deel in de loop van 2021 in verkoop te brengen. A1 Truckparking is gelegen aan de rand van het oostelijk deel van het 
bedrijvenpark en kent diverse recreatieve mogelijkheden, mede door de naastgelegen bufferzone/ landelijke omgeving. Bovendien biedt een 
gecombineerde ontwikkeling tussen A1 Truckparking en de Olthof Boerderij kansen voor verbreding van activiteiten, bijvoorbeeld gericht op horeca. Tot slot 
is naast A1 Truckparking een voorziening voor (duurzame) brandstoffen gevestigd, deze voorziening creëert een aantrekkende werking. 
 
Het algehele doel voor A1 Truckparking is het voortzetten van de huidige functie waarbij chauffeurs kunnen rusten en verblijven. A1 Truckparking biedt 
daarbij een veilige omgeving en truckers kunnen gebruik maken van goede sanitaire voorzieningen zoals douches, toiletten, wasmachine en wasdroger. 
Van belang is deze basisvoorzieningen in stand te houden en eventueel uit te breiden met basis-horecafaciliteiten en mogelijk uitgifte van boodschappen. 
Dit laatste bevordert het gevoel van gastvrijheid en vergroot de (regionale) aantrekkelijkheid. 

 

4.2. Ambities en uitgangspunten 
Ten aanzien van A1 Truckparking heeft de gemeente een aantal ambities en uitgangspunten geformuleerd. Deze aspecten worden van belang geacht voor 
wat betreft de toekomstige exploitatie en continuïteit. Het onderstaande overzicht van randvoorwaarden dienen door gegadigden in acht genomen bij het 
uitwerken van een plan en/of het indienen van een voorstel conform dit uitvraagdocument. De gemeente zal de plannen en biedingen mede op basis van 
de betreffende randvoorwaarden en uitganspunten toetsen en beoordelen. 
 

• De toekomstige exploitatie van A1 Truckparking past binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan en de huidige milieucategorie; 

• Uitgangspunt is dat het gehele beheer- en onderhoud van Truckparking inclusief de aanwezige opstallen en voorzieningen wordt overgedragen aan de 
toekomstig exploitant; 

• Deelname aan Parkmanagement A1 Bedrijvenpark is voorwaarde; 

• Parkeervoorzieningen voor personenauto’s en fietsen van chauffeurs worden binnen het terrein gerealiseerd; 
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• Optimaliseren van terreinverlichting en videocamerasysteem wordt wenselijk geacht, waarbij rekening gehouden moet worden met het voorkomen van 
lichtoverlast voor de naastgelegen groene zones en voor bewoners van het dorp Epse; 

• Communicatie met backoffice moet via intercom plaats kunnen vinden; 

• Aanpassing/verbetering van de (sanitaire) voorzieningen. Op dit moment is sprake van een tijdelijke voorziening. Desgewenst kan de exploitant het 
huurcontract van de bestaande mobiele unit van de gemeente overnemen (zie hoofdstuk 5). Dit aspect kan worden meegenomen bij het indienen van 
een plan en het uitbrengen van een bieding; 

• Afronding hekwerk. Het grootste gedeelte van Truckparking is voorzien van hekwerk welke voldoet aan klasse 3. Echter het laatste stuk moet nog 
worden gerealiseerd in afstemming met de exploitant van het brandstof tankstation. Het is aan de toekomstige exploitant deze afronding te 
bewerkstelligen; 

• Een gecombineerde ontwikkeling tussen Truckparking en de Olthof boerderij beschouwd de gemeente als een meerwaarde indien beide functies 
elkaar versterken (voor meer info Olthof Boerderij zie hoofdstuk 5); 

• Indien een gecombineerde ontwikkeling tussen Truckparking en de Olthof Boerderij tot stand komt is een permanente instandhouding en 
gegarandeerde koppeling tussen beide functies het uitgangspunt; 

• Ten aanzien van de toekomstige exploitatie van Truckparking zijn de onderstaande 3 varianten mogelijk: 
Erfpacht: de toekomstig exploitant krijgt de grond inclusief verharding in erfpacht met een verplichting tot exploitatie van Truckparking. Tevens is de 
exploitant verplicht om een bieding uit te brengen op de overname van de aanwezige voorzieningen; 
Huur: recht van exploitatie van de Truckparking met huur van de ondergrond en verharding. Tevens is de exploitant verplicht om een bieding uit te 
brengen op de overname van de aanwezige voorzieningen; 
Koop: de exploitant koopt de gehele locatie bestaande uit grond, verharding en voorzieningen met exploitatieverplichting Truckparking 

• Exploitanten kunnen kiezen uit de bovengenoemde varianten. De voorkeur van de gemeente gaat vooralsnog uit naar een samenwerking op basis van 
een erfpachtconstructie; 

• Een toekomstig exploitant heeft ervaring met dergelijke ontwikkelingen en kan dit onderbouwen;  

• Het college van B&W behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan. 
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5. In de buurt 
 

• Olthof boerderij 
De Olthof boerderij is direct tegenover A1 
Truckparking gelegen op een perceel van circa 
7.000 m2. Naast de boerderij is een oude schuur 
aanwezig waardoor het geheel zich kenmerkt als 
typisch Sallands boerenerf. Vanwege de historisch 
waardevolle elementen is de Olthof boerderij 
aangewezen als gemeentelijk monument. De 
boerderij wordt op dit moment door de gemeente 
verhuurd op basis van anti- kraak, waarbij sprake 
is van achterstallig onderhoud.  
 
De oorspronkelijk ambitie van de gemeente is ter 
plaatse van de Olthof boerderij een faciliteit te 
creëren in de vorm van sanitair/ horeca/ 
overnachting voor vrachtwagenchauffeurs. 
Hierdoor zou de Olthof boerderij in combinatie 
geëxploiteerd kunnen met A1 Truckparking.  
 
Om toekomstige exploitanten meer flexibiliteit te 
bieden is conform de voorliggende uitvraag 
besloten om geen verplichte koppeling op te 
nemen tussen Truckparking en de Olthof 
Boerderij. Wel is echter nog steeds de wens dat de Olthof Boerderij een functionele bijdrage levert aan A1 Truckparking. De gemeente heeft dan ook 
een voorkeur voor een gezamenlijke exploitatie van beide functies die elkaar kunnen versterken. In het kader van de uitvraag voor A1 Truckparking 
worden exploitanten dan ook de mogelijkheid geboden om gecombineerd met A1 Truckparking een bieding op de Olthof Boerderij uit te brengen. Een 
gecombineerd bod zal in dat kader integraal worden beoordeeld.  
 
Meer informatie over de Olthof boerderij is te raadplegen in het verkoopdocument Olthof Boerderij, zie bijlage 4. 
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5.2. Multi-energy tankstation 
Op het A1 Bedrijvenpark Deventer staat een hypermodern en 
duurzaam multi-energy tankstation. Het station ligt naast de beveiligde 
A1 Truckparking Deventer op het bedrijvenpark te liggen. Het 
tankstation is begin 2021 geopend.  
 
Het tankstation is voorzien van twee LNG-pompen met daarbij drie 
opstelplaatsen voor trucks rijdend op LNG. In het nieuwe LNG-station 
worden de nieuwste innovaties meegenomen: éxtra koud LNG 
speciaal voor Volvo-trucks, en een digitale dispenserdisplay met 
tankinstructies in 11 verschillende talen, om de LNGtankinstructies 
ook voor internationaal passerende transporteurs goed over te 
brengen. Het is een compleet tankstation waar nagenoeg alle 
beschikbare brandstoffen getankt kunnen worden. Naast LNG wordt  
ook de toekomstige mogelijkheid voor waterstof in het design is 
meegenomen (zie ook bijlage 5: tekening verhuur Total, 
65.20.01.AN.469) 

 
 

5.3. Mobiele units 

Voor de sanitaire voorzieningen is een kant en klare unit gehuurd. Hierin bevinden zich de WC/Douche/Wasgelegenheden. Het is wenselijk dat deze 
voorzieningen een permanent karakter krijgen en waar mogelijk worden uitgebreid. De gemeente beschikt over een aantal mobiele units (zie rechter deel 
afbeelding 6.) die momenteel elders worden gebruikt. Toekomstig exploitanten wordt de mogelijkheid geboden om deze units of een gedeelte daarvan te 
gebruiken voor Truckparking. De units kunnen daartoe van de gemeente worden overgenomen.  

Figuur 5 Multi energy tankstation 
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Figuur 6 tijdelijke units Truckparking en Mobiele units eigendom gemeente 

 

6. Handhaving parkeren 
 
Het tegengaan van parkeeroverlast op bedrijventerreinen en woonwijken vormde eerder voor de gemeente een belangrijke 
aanleiding om te investeren in de komst van A1 Truckparking. Naast de realisatie van A1 Truckparking heeft de gemeente 
bovendien structurele handhavingscapaciteit vrijgemaakt om toe te zien op illegaal parkeren. 
 
De grondslag voor handhaving ligt binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In artikel 5:8 en artikel 5:8a APV is 
een verbodsbepaling opgenomen voor het parkeren van grote voortuigen op de door het college aangewezen plekken en 
binnen de bebouwde kom van de stad Deventer. Concreet wordt voor dit thema jaarlijks 250 uur aan handhavingscapaciteit 
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vrijgemaakt. Het beleid is daarbij gericht op een aantal handhavingsacties per week, met name in de avonden en weekenden. Het doel daarbij is om consequent 
zichtbaar te zijn en vrachtwagenchauffeurs door te verwijzen naar A1 Truckparking. Hiertoe wordt bijvoorbeeld ook geflyerd in verschillende talen waarbij 
chauffeurs geïnformeerd worden over A1 Truckparking en de daar aanwezige faciliteiten. Mede door de realisatie van A1 Truckparking alsmede de inzet vanuit 
Team Handhaving hebben ertoe geleidt dat parkeeroverlast van vrachtwagens in Deventer in belangrijke mate is verminderd. De gemeente Deventer is dan ook 
voornemens de structurele inzet handhavingscapaciteit te continueren. 
 
Naast de gemeente werkt ook Rijkswaterstaat aan het tegengaan van vrachtwagen parkeren in het gebied A50 / A1. Dit met als doel om onveilige situaties van 
parkeren op vluchtstroken en oneigenlijk gebruik van parkeerfaciliteiten voor kort parkeren langs de snelwegen tegen te gaan. Naast infrastructurele 
aanpassingen en het tegengaan van parkeren op reguliere parkeerplaatsen (aanpak + verbreding Tracé A1) is Rijkswaterstaat voornemens de komende jaren 
structureel aanvullende personele capaciteit in de vorm van handhavers in te zetten om parkeeroverlast tegen te gaan. Hierdoor wordt een waterbedeffect 
voorkomen doordat zowel op de Rijkswegen als op het onderliggend gemeentelijk wegennet continue handhaving plaatsvindt. Dit beleid heeft een stimulerend 
effect op het gebruik en de bezettingsgraad van A1 Truckparking. 
 

7. Proces en planning  
De locatie A1 Truckparking wordt in de vorm van een reguliere uitgifte bedrijventerreinen op de markt gebracht. In dit hoofdstuk is globaal beschreven hoe dit 
proces plaatsvindt en op welke wijze de beoordeling van ingekomen voorstellen zal geschieden. 
 

7.1. Proces uitvraag 

De afgelopen periode hebben zich diverse potentiele gegadigden voor A1 Truckparking bij de gemeente gemeld. Deze partijen worden allen 
aangeschreven en in kennis gesteld van deze uitvraag. Bovendien wordt het voorliggend uitvraagdocument geplaatst op de 
www.a1bedrijvenparkdeventer.nl en www.deventerverkoopt.nl zodat een iedere geïnteresseerde partij kennis kan nemen van de uitvraag en kan besluiten 
om al dan niet deel te nemen aan de uitvraagprocedure.  
 
De uitvraagprocedure omvat globaal twee fases. In de eerste fase wordt op basis van het uitvraagdocument aan gegadigden gevraagd om conform dit 
document een beknopte visie van maximaal 3 A4 aan te leveren. Hierin wordt een beknopte beschrijving gegeven van de toekomst van A1 Truckparking en 
de gewenste samenwerkingsvorm met de gemeente. Op basis van de ingekomen documenten organiseert de gemeente een kennismakingsronde met alle 
geïnteresseerde partijen. Deze kennismakingsronde kan tevens worden gebruikt om vragen te stellen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op 26 en/of 
27mei 2021 op stadhuis. 
 
Conform de beknopte visie en kennismaking selecteert de gemeente 28 mei 2021 maximaal drie partijen. Dit betreft de tweede fase. Deze drie partijen 
wordt gevraagd hun eerdere beknopte visie uit te werken in een concreet (business)plan en daarbij een voorlopige bieding uit te brengen. De partijen wordt 
tevens gevraagd om het plan te presenteren aan de projectgroep van de gemeente. Vervolgens beoordeelt de gemeente de drie ingekomen plannen op 
basis van dit uitvraagdocument. 
 
Na de beoordeling besluit de gemeente of een vervolgtraject wordt opgestart. Dat vervolgtraject bestaat uit de verdere planuitwerking en contractvorming. 
De algehele beslissingsbevoegdheid hieromtrent ligt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer. Een overeenkomst komt 

http://www.a1bedrijvenparkdeventer.nl/
http://www.deventerverkoopt.nl/
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dan ook pas tot stand indien en nadat het college hiertoe heeft besloten. 
 
De copyrights van alle ingediende plannen vervallen aan de gemeente. Aan de geselecteerde partijen waarmee geen samenwerking wordt gesloten zal 
achteraf een vergoeding van € 1.500,-- exclusief BTW  worden betaald. Voorwaarde hierbij is dat er een voorstel dat gedaan wordt voldoet aan de gestelde 
criteria en dat de plannen daadwerkelijk worden gepresenteerd.  

 

7.2. Inschrijving 

De inschrijving bestaat, zoals beschreven uit twee fases: 

• De eerste fase is het aanleveren van de beknopte versie van het plan. Deze bestaat uit maximaal 3 A4’tjes tekst met eventueel ondersteunende 
bijlagen. De visie geeft in ieder geval inzicht in de beoogde plannen en informatie/achtergronden van de initiatiefnemers en hun affiniteit met deze 
voorziening, de wijze waarop de toekomstige exploitatie aansluit bij de ambities en uitgangspunten zoals geformuleerd in het uitvraagdocument. 
Daarnaast geeft de visie een duidelijk beeld wat wordt verwacht van de gemeente en welke samenwerkingsvorm(en) wenselijk wordt geacht. 
Voorstellen dienen uiterlijk op 21 mei  2021 te zijn ingediend bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan r.bolderman@deventer.nl. 
Voorstellen die na deze datum worden ingediend zullen niet in behandeling genomen worden.  

• In de tweede fase door de drie geselecteerde partijen de beknopte visie uitgewerkt in een businessplan waar ten minste inzage wordt gegeven hoe het 
project wordt gefinancierd en welke investeerders betrokken zijn. Tevens wordt in deze fase een voorlopige bieding uitgebracht. Deze bieding hoeft nog 
niet te worden voorzien van bankgaranties maar vormt wel uitgangspunt voor het vervolgtraject en contractvorming.  

• De bieding bestaat bij erfpacht uit een voorstel op basis van een jaarlijks erfpachtcanon en een bieding op de reeds aanwezige voorzieningen, in geval 
van huur uit een voorstel op basis van een jaarlijkse huurprijs en een bieding op de reeds aanwezige voorzieningen en tot slot bij verkoop uit een 
voorstel voor een totaal aankoopbedrag. 
 

7.3. Beoordelingscriteria 

Het projectteam van de gemeente beoordeelt de plannen op basis van de onderstaande criteria: 
 

• In hoeverre voldoet het plan aan de ambities en uitgangspunten zoals opgenomen in deze uitvraag; 

• De hoogte van de voorlopige bieding. 
 

De uiteindelijke bevoegdheid inzake de afweging en het besluit om met één van deze partijen een vervolgtraject op te starten ligt bij het college van B&W. 
Het college heeft in deze volledige keuzevrijheid en kan besluiten om zonder opgaaf van reden geen vervolgtraject op te starten indien plannen 
onvoldoende aansluiten bij de verwachtingen.  
 

7.4. Vragen en informatie 
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over A1 Bedrijvenpark, dan kunt u de website van het A1 bedrijvenpark bezoeken op 
www.a1bedrijvenparkdeventer.nl of telefonisch contact opnemen met acquisitiemanager A1 Bedrijvenpark, de heer Ronald Bolderman (tel. 06-39314948) 

mailto:r.bolderman@deventer.nl
http://www.a1bedrijvenparkdeventer.nl/


         
April 2021 

18 

 
 
 

7.5. Planning en vervolgtraject 
 
Publicatie uitvraag A1 Truckparking : 6 mei 2021 
Kennismaking/vragenronde  : 26 en 27 mei 
Voorselectie 3 partijen   : 28 mei 
Locatiebezoek    : 31 mei 
Presentatie plannen 3 partijen  : 16 en 17 juni 
Selectie partij (collegebesluit)  : zomer 2021 
Opstarten vervolgtraject  : aansluitend 
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