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MOTIE 

Ingediend door  Rob de Geest (PvdA), Erik Stegink (Gemeentebelang), Henk Groothuis (CDA),  

Carlo Verhaar (GroenLinks) 

Agendapunt :  

Voorstelnr. : 

4 

815211 

Onderwerp : De route na afwijzing Dev-P 

De raad heeft gesproken over het volgende: 

 Het college heeft voorgesteld om een fysiek, dynamisch parkeerinformatiesysteem (Dev-P) te 
realiseren; 

 Een meerderheid van de raad heeft aangegeven dit voorstel af te wijzen; 

 Er zijn verschillende onderzoeken die de effectiviteit van dergelijke kostbare systemen bestrijden; 

 Er zijn alternatieven die ook mogelijkheden bieden voor routeinformatie richting parkeergarages; 

De raad vindt het volgende: 

 Nut, doelmatigheid en effectiviteit in relatie tot de forse investering van dit voorgestelde systeem zijn 
niet aangetoond; 

 De noodzaak voor het Dev-P systeem is door de tijd en ontwikkelingen achterhaald geraakt; 

 Effectief verwijzen naar garages en parkeerplaatsen voor bezoekers is wel wenselijk en gastvrij; 

 Verwijzen naar parkeervoorzieningen in Deventer kan ook op een effectieve en sobere wijze,  
gelet op de gemelde kosten van het repareren / op orde brengen van de huidige 
parkeerinformatieverwijzing (kosten ca. 115.000 euro). 

 

De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

 Definitief geen capaciteit, tijd en geld meer te steken in het voorgestelde Dev-P; 

 De huidige (statische) verwijzing naar parkeergarages op orde te brengen / houden of een 
vergelijkbaar sobere, effectieve variant uit te werken; 

 Aanvullend in te zetten op het doorgeven van parkeerrouteinformatie via in-car-systemen en apps 
op mobiele telefoons, eventueel via het lopende landelijke experiment vanuit I&M; 

 Voordat overgegaan wordt tot verdere uitvoering wordt de raad geïnformeerd en worden de 
mogelijke kosten uiterlijk 1 april 2014 aan de raad gerapporteerd. 

 
 

Rob de Geest (Partij van de Arbeid) 
Erik Stegink (Gemeentebelang) 
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BESLUIT:  Aangenomen met 22 stemmen voor van de fracties PvdA (7), Gemeentebelang (4),  
CDA (4), GroenLinks (3), SP (2), ChristenUnie (1) en Breuker (1)  en 12 stemmen  
tegen van de fracties D66 (6), VVD (4) en Deventer Belang (2). 


