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Geachte heer, mevrouw, 

  

Op 8 november jl. heeft uw raad de motie ‘Groene oase bovendek Wolvenhoek’ aangenomen, 

waarin u ons verzoekt om het bovendek van de parkeergarage om te vormen tot een verblijfsruimte. 

In deze brief informeren wij over de uitwerking van de motie.  

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de BAI-wedstrijd uit 2015 om functionele, kostenneutrale groene ontwerpen 

voor de parkeergarage Wolvenhoek in te dienen, heeft uw raad ons verzocht om de winnende 

ontwerpen op realiseerbaarheid en (financiële) haalbaarheid te onderzoeken. Op 2 november 2016 

hebben wij u bericht dat beide ontwerpen niet kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft 

geleid tot de motie ‘Groene oase bovendek Wolvenhoek’. 

 

Uitgangspunten 

Vergroening en ontstening zijn speerpunten in ons beleid. In de eerdergenoemde vergadering 

hebben wij vanuit die gedachte aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de motie. Daarbij 

hebben wij wel nadrukkelijk benoemd dat wij de functionaliteit van het gebouw niet uit het oog willen 

verliezen. Met het oog op deze functionaliteit hebben wij bekeken hoe we met een beperkt verlies 

aan parkeerplaatsen tot een optimale realisering van de oase kunnen komen.  

 

Uitwerking ‘Groene oase’ 

Bij de uitwerking van de motie zijn wij niet alleen uitgegaan van het vergroenen in een versteende 

omgeving, maar ook – zoals in de motie wordt gevraagd – van het creëren van een toegevoegde 

waarde in de vorm van een verblijfsruimte. Wij hebben op basis van uw motie de onderstaande 

sfeerimpressie gemaakt. 
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Kortgezegd komt de uitwerking er op neer dat aan de achterzijde van het bovenste parkeerdek 

(zijde Binnendieze) een daktuin wordt aangelegd. De daktuin wordt aan beide lange zijden begrenst 

door plantenperken, gevuld met bodembedekkers, grassen, struiken en planten. De 

ontmoetingsruimte tussen de twee plantenperken bestaat uit picknicktafels, die op een 

kunstgrasondergrond worden geplaatst. Voor deze daktuin worden 10 parkeerplaatsen onttrokken 

aan de capaciteit in de garage. 

 

 
 

 
 

 

Het inrichten van een verblijfsruimte op het bovenste dak van een parkeerplaats vraagt – mede 

gelet op de relatie met het gebouwenbeheer – om specialistische kennis. Bovendien moet vanwege 

de locatie (bovendek) in de uitwerking rekening gehouden worden met de weersinvloeden. Omwille 

van de noodzakelijke specialistische kennis hebben we geen gebruik gemaakt van HAS en Hervion, 

maar een specialist gevraagd om op basis van de sfeerimpressie een vrijblijvende offerte uit te 
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brengen. Het bedrijf is gespecialiseerd in innovatieve en duurzame oplossingen. De kosten voor de 

uitvoering bedragen ongeveer € 40.000. 

 

  
 

 

Overwegingen ten aanzien van de uitwerking 

Met deze uitwerking creëren we meer vergroening en biodiversiteit in een versteende omgeving. 

Zowel waar het gaat om vergroening en biodiversiteit in een versteende omgeving als om de 

toegevoegde waarde daarvan. De “Groene oase” kan een toevoeging zijn in het aantal stilteplekken 

in de stad, hoewel dat in een parkeergarage natuurlijk relatief is. Als gemeente geven we een goed 

voorbeeld, dat door andere partijen opgepikt kan worden. De locatie met uitzicht op de Sint Jan is 

uniek. De locatie is overigens niet meest ideaal. Minder valide mensen kunnen de daktuin mogelijk 

moeilijk bereiken, omdat de lift niet tot aan het bovendek van de parkeergarage gaat. Ook overlast, 

vervuiling en vernielingen kunnen niet uitgesloten worden, temeer omdat vanwege de situering er 

geen sociale controle is. Mocht eventuele overlast niet adequaat aangepakt kunnen worden, dan 

behouden wij de mogelijkheid om de situatie weer in oude staat terug te brengen. 

 

De locatie leent zich niet voor (kleinschalige) evenementen, onder meer uit oogpunt van veiligheid 

(ontsluiting en bereikbaarheid bij calamiteiten) en overlast naar de omgeving. We staan dan ook 

geen evenementen toe op deze locatie.  

 

We willen de “Groene oase” na twee jaar evalueren. Daarbij richten we ons op de kwaliteit en 

functionaliteit van de verblijfsruimte (wordt er gebruik van gemaakt), eventuele overlast en 

vernielingen en de kosten van instandhouding. 

 

Financiering “Groene oase” 

U heeft ons in de motie gevraagd om u een voorstel voor te leggen met, indien nodig, een 

begrotingswijziging.  

 

Het is niet mogelijk het bovenste parkeerdek van de parkeergarage kostenneutraal te vergroenen.  
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Op grond van de opgevraagde offerte bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten ca. € 35.000 per jaar. 

Dat betreft het exploitatieverlies van 10 parkeerplaatsen (€ 26.000), kapitaallasten (€ 5.850) en 

onderhoud van beplanting en schoonmaak (beiden € 1.500).  

 

Hoewel vergroening geen directe relatie heeft met mobiliteit, komt de jaarlijkse inkomstenderving ad 

€ 26.000 door het verdwijnen van 10 parkeerplaatsen ten laste van de parkeerexploitatie. Dit 

betekent een extra onttrekking uit de reserve parkeer en verkeer. De meerjaren-doorkijk van de 

reserve dient derhalve herzien te worden. De overige jaarlijkse kosten worden binnen de reguliere 

exploitatie opgevangen. Datzelfde geldt voor de eenmalige investeringskosten van ongeveer € 

40.000. 

 

Wij beschouwen de motie hiermee als afgedaan.  

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg  mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


