
 

Tilburg, 30 juli 2018 

Artikel 47 vragen over duurzame evenementen/festivals: Tilburg meest duurzame 
Kermis van Europa? 

De afgelopen tien dagen hebben de Tilburgers weer kunnen genieten van ‘hun’ kermis. De 
PvdA fractie is blij om te zien dat het evenement aan zoveel mensen vreugde brengt. Net 
als de vele andere evenementen en festivals die in onze stad plaatsvinden. Toch viel ons 
ook dit jaar weer op hoeveel afval de kermis met zich meebrengt door het belangrijke 
element van ‘eten en drinken’. Als het aan de PvdA Tilburg ligt moet en kan dat anders. 

In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Greendeal gesloten met acht 
grote Nederlandse festivalorganisatoren. De ondertekenaars van het convenant streefden 
ernaar om het afvalprobleem efficiënt en effectief te tackelen. Afval, zowel front als 
backstage, beter scheiden, het inzetten op bewustwording en positieve beïnvloeding van 
bezoekers, het gebruik van groene stroom om milieubelasting te verminderen en het 
gebruik van hardcup bekers zouden moeten leiden tot een aanzienlijke vermindering van 
de afvalstroom tijdens evenementen. De organisatoren van de grote festivals hebben in de 
Greendeal ook jaarlijkse doelen gesteld om de voortgang meetbaar en inzichtelijk te 
maken.   

De PvdA Tilburg wil graag meer lef tonen in het verduurzamen van festivals en 
evenementen welk in de stad plaatsvinden. Het zou toch mooi zijn als de energie van de 
kermis afkomstig zou zijn van het burgerwindmolenpark de Spinder?! Als evenementenstad 
heeft de stad het in zich om gidsgemeente op het vlak van duurzame evenementen te zijn.  

De fractie stelt naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het College: 

1.Bent u bereid bij andere grote nationale en internationale evenementen (o.a. 
sportevenementen, festivals) een inventarisatie te doen van ‘best practices’ en ‘lessons 
learned’ op het gebied van afvalvermindering en duurzaamheid? 

2. Is het streven naar het hebben van de meest duurzame kermis van Europa realistisch en 
haalbaar? 

3.Bent u bereid om meer duurzaam werkende kermisexploitanten, 
evenementenorganisatoren en festivals een streepje voor te geven, bijvoorbeeld via 
korting op de verpachting of vergunning? 

4. Bent u bereid om een Greendeal evenementen en festivals met de (meest) betrokken/
relevante partijen op te stellen en deze te delen met andere gemeenten? 
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