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Geachte mevrouw De Jager, geachte heer Emens,
In uw brief van 29 januari heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over de
fietsenstalling aan het Lamme van Dieseplein. Ons antwoord is als volgt.
Vraag 1
Is de berichtgeving vanuit de Stentor een juiste weergave?
En zo ja, waarom heeft de Raad hier geen mededeling over gekregen? Destijds is op uitdrukkelijk
verzoek van de gemeenteraad, na ingediende wensen van inwoners een bewaakte Fietsenstalling
gerealiseerd aan het Lamme van Dieseplein mèt de inzet van mensen van Sallcon.
Antwoord
Het bericht in de Stentor dat de bewaking van de stalling aan het Lamme van Dieseplein is
opgeheven is juist. Op 17 juli 2012 heeft het toenmalige college, waar uw partij ook deel van
uitmaakte, besloten om de dekking voor de bewaking van de stalling aan het Lamme van Dieseplein
te gebruiken voor toezicht in de ondergrondse stalling bij het station. Op 24 april 2013 heeft de raad
budget vrijgegeven voor realisatie van de ondergrondse stalling. Als bijlagen zijn stukken bijgesloten
over de afspraken met NS en de wijze waarop toezicht wordt geregeld en de consequentie hiervan
voor de stalling aan het Lamme van Dieseplein. Op 26 januari 2016 is de raad in een
raadsmededeling hier weer expliciet over geïnformeerd.
Vraag 2
Waarom wordt het toezicht bij de Fietsenstalling achterwege gelaten, juist nu er de komende jaren
groeiende behoefte aan zal zijn in verband met de vestiging van de Nieuwe Bibliotheek? Kunt u dat
nader uitleggen?
Antwoord
In tijden van financiële schaarste moeten keuzen worden gemaakt. Op het moment dat dit aan de
orde was (2012) was er sprake van een minder goed bezette fietsenstalling aan het Lamme van
Dieseplein. De ondergrondse stalling bij het station is voor veel reizigers van groot belang. Een goede
service aan de OV reiziger, in de vorm van een gratis stalling met toezicht, heeft een grote
meerwaarde voor de (binnen)stad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan eerder gemaakte
afspraken.

Vraag 3
Waarom heeft u een dergelijk besluit niet eerst ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1.
Vraag 4
De gratis fietsenstalling onder het Stationsplein is een initiatief van de NS, waarom worden daar
mensen ingezet, die in dienst zijn van Sallcon?
Worden deze mensen ook betaald door de NS, zo ja hoe is dat geregeld, zo nee, wilt u dat nader
verklaren?
Antwoord
Een gratis stalling is de wens van de gemeente. Een ondergrondse stalling was eveneens een wens
van de gemeente. Als het aan NS had gelegen was de stalling betaald of deels betaald geweest.
De gemeente draagt € 70.000,- bij aan de exploitatie van de stalling. Op 24 april 2013 heeft de raad
in haar besluit 793931 hier toe besloten.
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