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Geachte mevrouw De Jager, geachte heer Emens,
In uw brief van 10 augustus heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over
werkzaamheden in het Stationsgebied. Ons antwoord is als volgt.
Vraag 1
Heeft de vertraging van de werkzaamheden gevolgen voor de financiën van het project
rondom het Stationsgebied? Zo ja wat zijn dan de meerkosten? Zo neen, waarom niet?
Antwoord
De gesuggereerde oorzaken voor de vertraging vraagt om een nuancering. De aanleg van de
ondergrondse fietsenstalling had ook al vertraging opgelopen en daardoor kon er niet eerder gestart
worden met de Groene Wal. Maar het antwoord is dat vertraging altijd wel geld kost maar in dit geval
scherp op de kosten is gelet en dat de realisatie van de Groene Wal nog steeds past binnen het
beschikbaar budget.
We zijn al wel gestart met de voetgangersbrug. De aanbesteding en de uitvoering van de rest van de
Groene Wal start iets later dan gepland. De aanbesteding hiervan is gestart nadat er zicht was op een
overeenkomst met DC Vastgoed.
Vraag 2
De wegwerkzaamheden zorgen voor langere afsluiting van de Brinkgreverweg, zijn er
voldoende alternatieve routes beschikbaar zowel voor auto’s als ook voor het fietsverkeer?
Is de bevoorrading van de winkels in het Stationsgebied en met name rondom de
Beestenmarkt goed geregeld? En is er afstemming met wegwerkzaamheden elders in
Deventer?
Antwoord
De werkzaamheden zijn niet uit te voeren zonder de Brinkgreverweg af te sluiten. De afsluiting zal
gelden voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van het
spoorviaduct Brinkgreverweg. Oorspronkelijk was er sprake van 2x een afsluiting van 2 maanden. Nu
wordt het 1x een afsluiting van 3 maanden, dus korter.

De omleidingsroutes worden nog met externe partijen (binnenstadspartijen en de winkeliers
Beestenmarkt) besproken, evenals het bebordingsplan. Het ligt echter voor de hand de omleiding te
laten lopen via de Stationsstraat, Hoge Hondstraat en Ceintuurbaan aan de noordzijde en via
Snipperlingsdijk en Amstellaan aan de zuidzijde.
De bevoorrading van het winkelgebied rondom de Beestenmarkt zal via dezelfde route verlopen.
De omleidingsroutes worden intern afgestemd met alle andere op dat moment in uitvoering
zijnde/gaande projecten. Over deze afsluiting is uitvoerig met alle betrokken partijen, inclusief de
omgeving Beestenmarkt, gesproken.
Vraag 3
De aankoop van een aantal parkeerplaatsen aan de Verzetslaan is overeengekomen met DC
Vastgoed, onze fractie wil graag weten over wélke parkeerplaatsen het precies gaat, met
name vanwege het feit dat in de negentiger jaren bij de aanleg van de gebouwen aan
Verzetslaan/Pikeursbaan ook al overeenstemming was bereikt met de voorganger van DC
Vastgoed, de firma AandeStegge. Graag uw gedetailleerde uitleg.
Antwoord
In de nieuwe situatie zal de Verzetslaan eerder afbuigen naar het kruispunt Churchillplein. Hierdoor
wordt de Verzetslaan korter dan deze nu is. Daardoor komen tien parkeerplaatsen te vervallen. In de
nieuwe situatie worden weer drie parkeerplaatsen teruggebracht. Netto betekent dit een afname van
zeven parkeerplaatsen. Dit zijn de eerste parkeerplaatsen die men, komend vanaf het Churchillplein,
tegenkomt. In bijgaande tekening staat het een en ander aangegeven Na een lastige aanloop over
deze aankoop wordt er nu een bindende taxatie uitgevoerd waaraan gemeente Deventer en DC
Vastgoed zich zullen houden. Dit proces loopt nog. De taxatie moet nog worden uitgevoerd, maar er
is een stelpost opgenomen voor aankoop van de grond. De verwachting is dat dit, eventueel in
combinatie met een post onvoorzien, voldoende zal zijn.
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