
De groene tomaat in commissie leefbaar 30-6-2014 
 
De volgende vragen zijn gesteld en gaf volgende reactie vanuit het college: 
 

Vraag: In de voorjaarsrapportage 2014 wordt teruggekeken op het eerste kwartaal 2014 en vooruit 

gekeken naar de rest van 2014. In deze voorjaarrapportage blz. 35 geeft het college aan dat eind 
2014 de hoeveelheid groen in de oude stad toegenomen moet zijn. Tevens wordt er onderzoek 
gedaan waar extra groen in de oude stad ontwikkeld zou kunnen gaan worden. De volgende vragen 
zijn hierover gesteld: 
-welke toename van groen in de oude stad streeft de wethouder in 2014 na? 
-hoe denkt hij die toename te gaan realiseren? 
-wat vindt hij van de rol van een in te richten “grondfonds” ter versterking van groen in de oude 
stad? 
 

Antwoord wethouder Jacobs: 
Hij kan op dit moment nog geen antwoord geven op de gestelde vragen want hij wil heel graag eerst 
de inventarisatie afwachten. Hierna komt hij hierover in de commissie terug. 
M.b.t. de vraag over het “Groenfonds” was verwarring. Hij was niet op de hoogte van deze in de nota 
“groen dichterbij” verwoorde suggestie voor de toekomst. Hij laat zich hierover informeren en zal 
hierover schriftelijk informatie verschaffen aan de commissie.  
 

Vraag: in de voorjaarsrapportage 2014 op blz. 36 maakt het college melding van het voornemen 

om het onderhoud van het groen in de stad duurzaam op peil te willen brengen. Zij trekt voor de 
periode 2015-2018 daar 1,2 miljoen euro extra voor uit. Aan de wethouder is gevraagd of hij bij de 
voornemens om het groen te versterken ook een al oud idee van “adoptiegroen” waarbij individuele 
Tilburgers of straten, buurten c.q. wijken gemeentelijk groen adopteren (in gebruik nemen maar dan 
ook de verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud) heeft meegenomen. 
 

Antwoord wethouder Jacobs: 
Hij vond het een vriendelijk idee en zal de mogelijkheden gaan verkennen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buiten de vergadering om is e-mail contact geweest met wethouder De Vries 
 
 
Beste wethouder De Vries 
 
U heeft in week 24 een voornemen vastgesteld binnen de greendeal zonne-energie in de binnenstad 
met als onderdeel onderzoek te laten doen  door energiefabriek013 en MOED naar de mogelijkheden 
om de gemeentelijke daken te voorzien van zonnepanelen ev ook tbv de tilburger. 
 
Een heel goed idee. 
 
Mijn gedachte gaat in de volgende richting. 
 
Leg onder die zonnepanelen groene daken. De terugverdientijd zal nauwelijks oplopen (ongeveer 6 
panelen op 10 m2 groendak van 400 euro is nog geen 70 euro per paneel meerprijs) maar de 
voordelen zijn gigantisch want: 
 
-zonnepanelen op groene daken maken meer stroom vanwege de koelte 
-groene daken zorgen voor duurzamer behoud van de panelen dus een langere levensduur 
-groene daken verduurzamen de dakbedekking en vertragen de slijtage hiervan 
-groene daken zorgen voor verkoeling van het onderliggende gebouw 
-groene daken zorgen voor verkoeling van de oude stad (hard nodig volgens de hitte stresskaart) 
-groene daken houden behoorlijk wat hemelwater vast (hard nodig met de forse buien die horen bij 
het veranderende klimaat en besparend op grotere rioleringscapaciteit) 
-groene daken houden fijnstof vast en helpen mee met het afvoeren hiervan (hard nodig want de 
luchtkwaliteit in de oude stad is niet best) 
-groene daken versterken de binnenstedelijke biodiversiteit en daarmee de leefomgeving van vogels 
en insecten. 
 
Ik deel deze gedachte met u en ben voornemens om hier na de zomerreces een motie van te maken. 
 
Wat vindt u hiervan? 
 

Antwoord wethouder De Vries: 
 
Beste Kees, 

 
Graag bereid om dit mee te nemen in de uitwerking van de plannen. Daken moeten wel 
geschikt zijn om deze extra last te dragen. Zie de motie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Berend de Vries 


