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Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen D66 parkeergarage Stadsbaken
Geachte heer Wiertz,
In uw mail van 13 oktober 2019 heeft uw fractie bezorgdheid geuit over een mogelijke
kapitaalvernietiging en heeft u vragen gesteld over de parkeergarage Stadsbaken. In deze brief
vindt u onze beantwoording, waarbij wij uw vragen cursief hebben weergegeven en onze
beantwoording daaronder.
1. Wat is de bezettingsgraad van parkeergarage Stadsbaken?
Overzichtscijfers van de bezettingsgraad zijn beschikbaar uit het onderzoek voor de
brandveiligheidsmaatregelen. Dit rapport is bijgevoegd. Gemiddeld genomen gaat het dan om
4900 voertuigen per maand. Vanzelfsprekend wisselt de bezettingsgraad sterk afhankelijk van
dag en tijdstip. De gemiddelde bezettingsgraad is tussen de 50 en 75 % gedurende de dag
situatie.
De verwachting is, dat in de bezettingsgraad geleidelijk een effect zichtbaar zal worden van de
vernieuwde binnenstad en de komst van nieuwe voorzieningen in de binnenstad. Ook pieken in
andere garages kunnen dan leiden tot extra gebruik van Stadsbaken.

2. Wat is de bezettingsgraad van de overige parkeergarages?
Van de overige garages is de bezettingsgraad vergelijkbaar, behalve de bezetting van de
Oosterborg. De bezetting hier is gemiddeld tussen de 12 en 20 %.
3. Wat zijn de exploitatiekosten van parkeergarage Stadsbaken?
Deze kosten bedragen ruim 300.000 euro per jaar.
In het raadsvoorstel staat de volgende zin: “Het nog langer in gebruik houden van een
parkeergarage die niet voldoet aan de minimale eisen van brandveiligheid achtten wij niet
aanvaardbaar. door de brandweer niet aanvaardbaar geacht.”
4. Is het uw eigen mening of de mening van de brandweer? Hoe bent u tot deze conclusie
gekomen?
Dit is het advies van de brandweer en wij hebben dat advies onverkort overgenomen. Het is het
resultaat van een bouwveiligheidsinspectie ter plaat se en de toetsing van deze bevindingen aan
het Bouwbesluit.
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Inmiddels is er een maatregel voorgesteld door de gemeente en ook vastgesteld en goedgekeurd
door de brandweer. De maatregelen zijn in december 2019 ook uitgevoerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,
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