
Aan het college van burgemeester en wethouders
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 20 december 2022

Schriftelijke vragen Parkenmaand 2023

Geacht college,

In mei 2023 zal de negende editite van de parkenmaand plaatsvinden. De Parkenmaand is
een initiatief van het Parkenoverleg en het Rotterdams Milieucentrum. Door de
Parkenmaand komen Rotterdammers in contact met de vele mooie parken die Rotterdam
rijk is. Daarnaast wordt het belang van parken als ontmoetingsplek en voor de biodiversiteit
en verkoeling van de stad benadrukt.

Helaas is voor dit jaar door Rotterdam Festivals besloten om geen financiële ondersteuning
te bieden aan de Parkenmaand. GroenLinks betreurt dit ten zeerste, omdat wij van mening
zijn dat de Parkenmaand een goede, groene, toevoeging is aan de Rotterdamse
evenementenkalender. Naar ons inziens is er bij de keuze over welke festivals financieel
ondersteund worden te weinig aandacht voor de duurzaamheid en het groene karakter van
festivals. In het evenementenbeleid1, waar Rotterdam Festivals zich op baseert, staat
duurzaamheid alleen als randvoorwaarde en niet als een van de doelstellingen.

Daarom stelt GroenLinks de volgende vragen aan het college:
1. Is het college op de hoogte van de afwijzing van financiële ondersteuning door

Rotterdam Festivals? Zo ja, wat is de mening van het college hierover?
2. Is het college het met ons eens dat parken van grote waarde zijn voor Rotterdam en

dat de Parkenmaand bijdraagt aan de bekendheid van de parken en hun belang? Zo
niet, waarom niet?

3. Ziet het college mogelijkheden tot het opnemen van een duurzaamheidscriterium bij
het bepalen van financiële ondersteuning door Rotterdam Festivals? Zo niet, waarom
niet?

4. Ziet het college mogelijkheden om de Parkenmaand buiten het evenementenbeleid
om te beoordelen op zijn waarde? Zo ja, op welke wijze kan de gemeente dan deze
belangrijke activiteiten steunen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Judith Bokhove
GroenLinks

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7730092/1/19bb17453
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