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 Voorstel afdeling

Schriftelijke vragen van de fractie Wij Apeldoorn, Gemeente Belangen volgens art. 34 Reglement van 
Orde betreffende Beantwoording verbod oefenwedstrijden Go Ahead Eagles bij WWNA

Voorstel afdeling Concernzaken:
• Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document;
• Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad.

Vragen van de fractie van: Wij Apeldoorn, Gemeente Belangen

Datum vragen: 6 augustus 2022

Onderwerp: Beantwoording verbod oefenwedstrijden Go Ahead Eagles bij WWNA

Integrale tekst van de inleiding + vragen:
Schriftelijke vragen aan het college van B&W over Beantwoording verbod oefenwedstrijden Go 
Ahead Eagles bij WWNA

6 augustus 2022

Datum: 20 juli 2022
In de Stentor van 19 juli staat een bericht over een verbod op twee oefenwedstrijden die Go
Ahead Eagles gepland heeft op het sportcomplex van WWNA. De duels tegen respectievelijk
Roda JC en Jong FC Utrecht zouden op zaterdag 23 juli aanstaande plaatsvinden. De
wedstrijden worden in de Stentor bestempeld als ‘wedstrijden waar een hoge risicodreiging
vanuit gaan’.
WijApeldoorn en GB-Apeldoorn hebben hierover de volgende vragen:
1. Kunt u specifieker zijn over de risicodreiging? De genoemde wedstrijden vallen normaliter
toch niet onder de noemer ‘risicowedstrijd’?
2. Hadden de wedstrijden geen doorgang kunnen vinden door extra veiligheidsmaatregelen
te vragen van de betrokken clubs, bijvoorbeeld door de inzet van (extra) stewards of de
inhuur van extra beveiligers?
In het (recente) verleden hebben er op het sportcomplex van WWNA vaker bijzondere
wedstrijden plaatsgevonden. Recent werd PAOK Saloniki-FC Groningen gespeeld en uit een
verder verleden kunnen wij ons onder andere Heracles-Fiorentina en PAOK-AZ herinneren en
wedstrijden van het Griekse nationale elftal en Steaua Boekarest. De wedstrijden verliepen
voorbeeldig en waren een goede reclame voor Apeldoorn.
3. Bent u met ons van mening dat dit soort evenementen goede reclame zijn voor Apeldoorn
als sportstad en als toeristische gemeente waar evenementen van diverse aard
plaatsvinden?
Namens de fractie WijApeldoorn,
Martin Maassen, fractievoorzitter
Namens de fractie van GB Apeldoorn, 
Antoon Huigens fractievoorzitter. 
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Beantwoording vragen:

1. Kunt u specifieker zijn over de risicodreiging? De genoemde wedstrijden vallen normaliter
toch niet onder de noemer ‘risicowedstrijd’?

Antwoord: De burgemeester heeft de vergunning moeten intrekken vanwege aanwijzingen (o.a. van 
de politie) die zeer aannemelijk maken dat er mensen op af zouden komen die uit waren op 
verstoring van de openbare orde. De druk op politie en handhaving is op dit moment – en al langere 
tijd- heel groot. De combinatie van die twee feiten maakte het helaas niet mogelijk om deze 
oefenwedstrijden bij WWNA te faciliteren.
 
2. Hadden de wedstrijden geen doorgang kunnen vinden door extra veiligheidsmaatregelen
te vragen van de betrokken clubs, bijvoorbeeld door de inzet van (extra) stewards of de
inhuur van extra beveiligers? 

Antwoord: Dergelijke wedstrijden vinden doorgaans plaats onder begeleiding van stewards, echter 
de inschatting was dat dit in dit geval niet toereikend zou zijn. Stewards en beveiliging worden 
ingezet om toezicht te houden op het terrein en dragen geen zorg voor toezicht en handhaving van 
de openbare orde in de openbare ruimte.
 
3. Bent u met ons van mening dat dit soort evenementen goede reclame zijn voor Apeldoorn als 
sportstad en als toeristische gemeente waar evenementen van diverse aard plaatsvinden? 

Antwoord: Dergelijke evenementen dragen zeker bij aan een goede reclame voor Apeldoorn als 
sportstad en als toeristische gemeente en worden doorgaans van harte gestimuleerd en 
aangemoedigd door het college. 
Ten aanzien van dit soort (oefen)wedstrijden is er in de APV geregeld dat hiervoor een vergunning 
nodig is. We zien wel dat zowel in Nederland, als in buitenland, dit soort oefenwedstrijden van de 1e 
teams in toenemende mate aanleiding geven tot problemen en om die reden niet altijd doorgang 
meer kunnen vinden bij amateur verengingen. 


