Uitvoeringsagenda TBBT 2021 – samenvatting en rollen
Projectnaam

Projectbeschrijving

DEP partners

Rollen

Financiering

− Project/budgetverantwoordelijk
− Er is al een projectleider voor dit project.
Dus financieel gedekt.
− Realisatie
− Deelname projectgroep
− Fietsstimulering leden
− Communicatie leden bedr.terr.
− Project/budgetverantwoordelijk. 5K
beschikbaar voor projectleiding.
− Realisatie
− Deelname projectgroep
− Fietsstimulering leden
− Communicatie leden bedr.terr.
− Project/budgetverantwoordelijk. Maximaal
10k beschikbaar voor projectleiding.
− Realisatie
− Deelname projectgroep
− Fietsstimulering leden
− Communicatie leden bedr.terr.
− Deelname projectgroep
− Toestemming gebruik OR
− Projectleiding / budgetverantwoordelijk
− Realisatie
− Communicatie leden bedr.terr.
− Input vanuit subkring HRM
− Beoordeling deelplan platform t.b.v.
toestemming
− Zoeken aanvullende middelen realisatie
overige onderdelen inrichtingsplan
− Deelname projectgroep
− Projectleiding / budgetverantwoordelijk

€ 500.000

Thema: Leefbaarheid
Bevorderen vitaliteit en weerbaarheid medewerkers (gezonde en prettige werkomgeving)
Fietspad Schipbeek, westelijk deel
Tracé Hanzepark – Bergweide 5 incl.
Gemeente
onderdoorgang Zutphenseweg (of
alternatief). Onderdeel van groter project
Fietspad Schipbeek waarvoor al 1,1mln
beschikbaar is vanuit gemeente en provincie. Parkmanagement

Verbeteren fiets-bereikbaarheid
Handelspark De Weteringen

Verbeteren looproutes Schipbeek-gebied

Beweegroutes
(Kloosterlanden/Hanzepark)

Beleefbare Haven (Bergweide 4)

Verbetering bewegwijzering en
communicatie zodat fietsers de route over
de drukke Solingenstraat met veel
vrachtverkeer mijden en de veilige
fietsroutes gebruiken.
Verbeteren looproutes om pauzerecreatie te
bevorderen: bewegwijzering, fysieke
verbindingen leggen tussen bestaande
paden, communicatie richting ondernemers
en medewerkers.
Fysieke aanleg en bewegwijzering van 3
beweegroutes in het Schipbeekgebied en
Hanzepark waar medewerkers kunnen
wandelen en sporten. Inclusief
beweegtoestellen.
Realisatie van de door de economische
partners (bedrijven) voorgestelde fysieke
maatregelen in het inrichtingsplan gericht op
beleving (meer groen en mogelijkheden voor
pauzerecreatie). Met als quick-win
platformpje bij havenkop Duurstedeweg.

MKB/DKW
Gemeente

Parkmanagement
MKB/DKW
Gemeente

Parkmanagement
MKB/DKW
Gemeente
Parkmanagement
MKB
DKW
Gemeente

Parkmanagement

€ 20.000

€

40.000

€

7.500

€
€

2.500 (ond.)
21.500 (prov.)

€

20.000

Combinatie zoeken met pilot
klimaatadaptatie Bergweide 4.
MKB/DKW
(Verkeers)veiligheid – veilige werkomgeving
Rangeerplek vrachtwagens
Maken van inrichtingsplan en realisatie van
Zweedsestraat
een rangeerplek/opstelstrook voor
vrachtwagens aan de Zweedsestraat t.h.v.
Bosch, Nefit, Trivium waardoor onveilige
situaties door wachtend vrachtverkeer
verdwijnen. Tevens verbetert dit de
doorstroming op de Zweedsestraat.
Cameratoezicht: plaatsing camera
Door nieuwe toegangsweg Kluwerlocatie
Kluwerlocatie
door gemeente ontstond er een gat in het
cameranetwerk. Door plaatsing van de
camera is het cameranetwerk weer sluitend.

Gemeente

Parkmanagement

− Realisatie inrichtingsplan
− Betrekken leden
− Zoeken aanvullende middelen realisatie
− Communicatie leden bedr.terr.
− Projectleiding / budgetverantwoordelijk.
Max. 10K voor projectleiding.
− Realisatie
− Koppeling aan mobiliteit Poort v. Deventer
− Betrekken ondernemers
− Deelname projectgroep

− Beschikbaar stellen OR
− Financiële middelen
Parkmanagement − Projectleiding
− Realisatie
− Exploitatie
Verbeteren organisatiegraad (samenwerking) als randvoorwaarde voor publieke en private investeringen in TBBT
Ontwikkeling digitaal platform voor
Digitaal platform voor ondernemers op de
Gemeente
− Aanleveren content
ondernemers bedrijventerreinen
bedrijventerreinen bedoeld voor
− Deelname werkgroep
communicatie voor bedrijven over
Parkmanagement − Evt. projectleiding / realisatie (nader te
activiteiten van de verschillende DEP
overleggen)
partners, plaatsen nieuwsberichten, melden
− Betrekken ondernemers
van verdachte situaties, projecten die (gaan)
(activiteitencommissie)
lopen, match vraag-aanbod, etc. Incl.
MKB/DKW/VNO
− Evt. projectleiding / realisatie (nader te
regelen jaarlijkse financiering.
overleggen)
− Aanleveren content
− Deelname werkgroep
Gemeente

€ 25.000 (op
voorwaarde van
cofinanciering
ondernemers.
€ 25.000 (vanuit
betr. ondernemers)
€

10.000

€ 22.500 (eenm.
bijdrage)

Projectnaam

Projectbeschrijving

DEP partners

Rollen

Financiering

Gemeente

− Deelname projectteam
− Invullen koppelkansen openbare ruimte
− Betrekken provincie/HMO
− Fondsvorming (publiek)

€ 30.000
(Reservering €
1.000.000 voor
realisatie projecten
o.v.v. cofinanc.)

Parkmanagement

− Deelname projectteam
− Leadgeneratie voor projectleider
− Fondsvorming (privaat)
− Deelname projectteam
− Leadgeneratie voor projectleider
− Koppelkansen regionaal project TBBT
− Deelname projectteam
− Invullen koppelkansen openbare ruimte
− Betrekken provincie/HMO
− Fondsvorming (publiek)

Thema: Ruimte maken voor ondernemen
Aanjagen investeringen privaat vastgoed
Faciliteren herontwikkeling algemeen

Door DEP aan te stellen projectleider als
aanjager en facilitator van herontwikkeling,
herstructurering en verduurzaming
vastgoed. E.e.a. in nauwe samenwerking
met Deventer bedrijfsleven, HMO, Oost NL,
regio, etc.

MKB/DKW
VNO
De aan te stellen projectleider stelt een
Gemeente
gebiedsprogramma op voor verouderde
deelgebieden op Bergweide 3 (excl. Roto),
Bergweide 4 en Kloosterlanden Oost met als
doel het doorbreken van de trend van
veroudering van het terrein, afnemende
vastgoedwaardes, toenemende leegstand en Parkmanagement
ondermijnende activiteiten. In gesprek met
eigenaren en gebruikers teneinde te komen
tot concrete publiek-private proposities en
MKB/DKW
projecten met investeringsbereidheid. E.e.a.
in nauwe samenwerking met Deventer
VNO
bedrijfsleven, HMO, Oost NL, regio, etc.
Bieden investeringsperspectief door helderheid en zekerheid over profiel (waardevast ondernemen)
Marketingplan
Met het ontwikkelbeeld Deventer
Gemeente
bedrijventerreinen 2030 als uitgangspunt
zetten we de bedrijventerreinen en onze
bedrijven op de kaart waarmee we gerichter Parkmanagement
Herstructureringsplan gebiedsgericht:
Bergweide 3, 4 en Kloosterlanden Oost

bedrijven kunnen behouden en werven door
ze investeringszekerheid in een stabiele en
toekomstbestendige omgeving te bieden.
E.e.a. in nauwe samenwerking
Stadsmarketing (evt. projectleiding).

MKB/DKW

€ 70.000
(beschikking over
voornoemde €
1.000.000 voor
realisatie projecten
o.v.v. cofinanc.)

− Deelname projectteam
− Leadgeneratie voor projectleider
− Fondsvorming (privaat)
− Deelname projectteam
− Leadgeneratie voor projectleider
− Koppelkansen regionaal project TBBT
− Deelname projectteam
− Inbrengen kennis gebiedsmarketing
Deelname werkgroep
− Betrekken leden
− Deelname werkgroep
− Betrekken leden

€ 20.000 o.v.v.
deelname stads
marketing

Projectnaam

Projectbeschrijving

DEP partners

Rollen

Financiering

Gemeente

− Projectleiding / Realisatie. Voor
projectleiding is max. € 5.000,- beschikbaar.
− Deelname projectteam
− Betrekken ondernemers uit het gebied
− I.s.m. Slim Reizen Stedendriehoek
gedragsverandering stimuleren
− Communicatie leden bedrijventerreinen

€

25.000

− Projectleiding /
budgetverantwoordelijkheid
− Evt. inhuren extern advies
− Deelname werkgroep
− Communicatie leden bedrijventerreinen

€

20.000

− Deelname werkgroep
− Projectleiding (uitvoering bij specialisten)
− Deelname werkgroep
− Betrekken ondernemers
− Communicatie leden bedrijventerreinen

€

15.000

− Koppeling met POLO
− Regionale inbedding (contacten
gemeenten)
− Betrekken ondernemers
− Contacten ondernemersverenigingen
andere gemeenten
− Koppeling met MKB exportprogramma
− Betrekken leden (verladers, transporteurs)

€
€

4.000 Fase 1
6.000 Fase 2

Thema: Duurzame mobiliteit/bereikbaarheid
Verbeteren bereikbaarheid van belangrijke verkeersader
Oplossing congestie BergweidedijkKleine ingrepen om de druk op dit punt vast
Visbystraat
te beperken. Bijv. door bewegwijzering,
voorlichting, gedragsverandering en kleine
fysieke aanpassingen. De oplossing voor de
algehele bereikbaarheid moet vanuit Project
Poort van Deventer komen.

Parkmanagement

DKW/MKB
Oplossen parkeerproblematiek
Robuuste parkeeroplossing(en)

Stimuleren schone mobiliteit
Stimuleren slimme & schone mobiliteit

Stimuleren vervoer over water
Regionaal logistiek netwerk

PvA voor robuuste parkeeroplossingen met
name in die deelgebieden waar de
parkeerdruk hoog is en waar deze geen
onderdeel uit maakt van herstructurering /
gebiedsaanpak. Ook kijken naar verbeteren
OV, fiets, e.d.

Gemeente

Opstellen programma en deel realisatie
(maken individuele business cases).
Onderdelen: mobiliteitsscans, stimuleren
aanleg laadpalen/-pleinen, pilots,
probeeracties, deelvervoer, etc.. I.s.m. Slim
Reizen Stedendriehoek.

Gemeente
Parkmanagement

Inhuren van onafhankelijke projectleider
vanuit bedrijfsleven met logistieke
achtergrond. Stimuleren regionale
samenwerking binnen de logistieke sector
door oprichten van een regionaal logistiek
netwerk voor en door ondernemers. Doel:
agendering, samenwerking, kennisdeling,
stimuleren vervoer over water,
gesprekspartner voor overheden etc. Fase1:
onderzoek draagvlak en haalbaarheid. Fase
2: als fase 1 positief dan opzetten netwerk.

Gemeente

Parkmanagement
DMK/MKB

DMK/MKB

Parkmanagement

MKB
DKW

Projectnaam

Projectbeschrijving

DEP partners

Rollen

Financiering

Gemeente

− Faciliterend
− Deelname projectteam
− Opbrengen cofinanc. à 65K voor regiodeal
werkpakket 3 (115K) en provincie (20K).
− Projectleiding
− Deelnemerwerving
− Deelname projectteam
− Deelnemerwerving
− Deelname projectteam

€

Gemeente

− Als hiervoor

Zie vorige punt zonop-dak

Parkmanagement
DKW/MKB

− Als hiervoor
− Als hiervoor

Gemeente

− Projectleiding / budgetverantwoordelijk.
Projectleiding is reeds belegd.
− Beoordelingscommissie
− Opstellen criteria
− Beoordelingscommissie
− Bedrijven werven
− Beoordelingscommissie
− Projectleiding / budgetverantwoordelijk
− Inbreng kennis
− Deelname projectteam
− Betrekken ondernemers
− Deelname projectteam
− Betrekken leden op Bergweide 4
− Inbreng nieuwe inzichten
− Inzet studenten

Thema: Energie & klimaat
Stimuleren energietransitie
Zon-op-Dak bedrijventerreinen

Realiseren van zonne-energieprojecten op
de bedrijventerreinen voortbouwend op
reeds behaalde successen vanuit Zon-op-Dak
Deventer. Hiervoor wordt een ervaren
projectleider aangesteld. Werkpakket:
maatwerkadvies, scherp maken
businesscases, dakscans, toepassen
subsidies en regelingen, nazorg, etc. Meekoppel-kansen waar aan de orde
meenemen.
Stimuleren innovatieve ‘groene’ opwek – Het slim koppelen van vraag en aanbod van
projecten binnen de mogelijkheden van
(groene) elektriciteit en de ontwikkeling van
het elektriciteits- netwerk
smart grids i.s.m. met bedrijven, overheid,
netwerkbedrijven en de Cleantech Regio.
stimuleren circulaire economie en klimaatadaptatie
Showcases circulaire economie en
Bijdrage in uitvoeringskosten (max. 50%)
klimaatadaptatie
voor minimaal 5 bedrijven die hun pand of
terrein circulair of klimaat-adaptief in willen
richten. Toewijzing o.b.v. vooraf gestelde
criteria.

Pilot klimaat- adaptatie Bergweide 4

Aanstellen projectleider. Opstellen
uitvoeringsplannen voor klimaatadaptatie in
publieke en private ruimte. Uitvoeren quick
wins. Afkoppeling hemelwaterafvoer, groene
daken/gevels, biodiversiteit, etc. Leidraad is
eerder gemaakt (afstudeer)plan door
parkmanagement en Saxion.
Resultaat dient als voorbeeld voor overige
terreinen.

Parkmanagement

DKW/MKB

Parkmanagement

DKW/MKW
Gemeente

Parkmanagement
DKW/MKB
Onderwijs

65.000

€

50.000

€

50.000

