
In deze transitie is ook een rol weggelegd voor culturele  
organisaties, zoals: musea, theaters en poppodia.  
De provincie kiest de komende jaren in de cultuursector voor  
een provincie brede aanpak en streeft ernaar om samen met  
culturele instellingen en gemeenten afspraken te maken om de 
sector duurzamer én energiezuiniger te maken. 

De komende tijd bereiden we het convenant “Duurzaam ondernemen 
en energiebesparing musea, theaters en poppodia” voor. We starten 
met het werven van deelnemers en bouwen aan het netwerk, zodat 
in oktober 2021 het meerjarig traject van start kan gaan.

CONVENANT

De provincie Utrecht heeft de ambitie 
om in 2040 alle benodigde energie in 
de provincie duurzaam op te wekken. 
Een mooie ambitie waarvoor intensieve 
samenwerking tussen overheid, burgers, 
bedrijven en andere organisaties 
nodig is. 

DUURZAAM ONDERNEMEN EN 
ENERGIEBESPARING MUSEA, 
THEATERS EN POPPODIA



HET CONVENANT

De provincie Utrecht streeft naar de uitrol van een breed gedragen 
convenant. Naast de provincie zullen minimaal vier gemeenten 
en vijftien culturele instellingen1 zich committeren aan een aantal 
concrete ambities rondom verduurzaming.

Het convenant verbindt partijen aan een driejarig traject.  
De speerpunten binnen het meerjarige en collectieve traject zijn:
• CO2-reductie en energiebesparing - Het voldoen aan de aange-

scherpte wet- en regelgeving is voor culturele instellingen een 
uitdaging. Het bieden van extra kennis en ondersteuning rond-
om duurzame energieopwekking en energiebesparing zorgen 
voor een versnelling en meetbare reductie in de CO2-productie.

• Circulariteit - Een culturele instelling produceert afval, dit is  
momenteel een kostenpost. Door circulair te gaan denken  
en doen wordt afval een grondstof met meerwaarde. We intro-
duceren het thema bij de deelnemende organisaties.

• Bevorderen en uitwisselen kennis - Het bevorderen van kennis 
(en het toepassen hiervan) op de overige relevante duurzaam-
heidsthema’s, zoals: waterverbruik, duurzame inkoop, afval-
scheiding en restafvalreductie.  

• Monitoring - Monitoring is de basis van een degelijk duurzaam-
heidsbeleid en het draagt op de volgende twee manieren bij  
aan het succes van het convenant:
- Monitoring van verbruiken van gas, stadsverwarming,  

elektriciteit;
- Monitoring van afvalstromen.

Het vastleggen en delen van ervaringen en ‘best practices’ en 
het jaarlijks monitoren van progressie op de overige thema’s 
zijn belangrijke dragers van het convenant.

1 Die vallen binnen de grenswaarden van de Informatieplicht  
Energiebesparing

De deelnemers committeren zich voor drie jaar aan het  
traject. Het daadwerkelijke programma wordt in overleg met  
de deelnemende instellingen gepland en vormgegeven. 

Nulmetingen
Het individuele deel wordt gestart met een uitgebreide  
nulmeting per deelnemer waarin de huidige stand van 
zaken rondom de relevante duurzaamheidsthema’s in  
kaart worden gebracht.

Ontwikkelen en uitvoeren monitoring
Door gegevens rondom afvalproductie, water- en energie-
verbruik en overige verbruiken structureel vast te leggen 
en te monitoren, worden ontwikkelingen zichtbaar en kan 
een vergelijking gemaakt worden over de jaren en de 
deelnemers onderling. 

Bijeenkomsten deelnemers
Online en offline bijeenkomsten zijn een belangrijke  
activiteit binnen het convenant. Tijdens de bijeenkomsten 
worden thema’s uitgediept; komen experts aan het  
woord; worden ervaringen uitgewisseld en wordt  
richting gegeven aan het traject.

Aansluiting zoeken
In de provincie Utrecht, maar ook landelijk worden  
verschillende programma’s en regelingen uitgevoerd  
(of zijn in ontwikkeling) waar organisaties een beroep  
op kunnen doen indien zij stappen willen maken in het 
verduurzamen van hun organisatie. Een aantal onder- 
delen van het convenant zal aan de hand van deze  
programma’s en regelingen ingevuld worden.
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ACTIVITEITEN (GLOBAAL)

CULTURELE ORGANISATIE OF GEMEENTE? 
DOE OOK MEE!

• Deelname aan het convenant is voor culturele organisatie  
vrij van kosten. We vragen natuurlijk wel commitment rondom 
het realiseren van de doelstellingen op het gebied van verduur- 
zaming en energiebesparing;

• Gemeenten spelen een belangrijke rol binnen de aanloop naar 
en uitwerking van het convenant. We gaan graag met u in ge-
sprek om te onderzoeken hoe u de eigen ambities onderdeel 
kunt maken van het convenant en een rol kunt spelen binnen  
de werving en uitvoering.

• Verduurzamen? Juist nu! Want wetgeving wordt steeds strenger, 
financieringsmogelijkheden zijn momenteel extra aantrekkelijk 
en verduurzamen levert aantoonbaar geld op!

Meer informatie of aanmelden?
Ga naar de projectwebsite of neem voor meer informatie  
contact op met Stichting Green Stages:

Guido Klep
guido@greenleisure.nl
(06) 36194088 (di en wo)

Marco Ouwerkerk
marco@greenleisure.nl
(06) 51201828 (do en vrij)

Uitgevoerd door Stichting  
Green Stages In opdracht  
van de provincie Utrecht.

https://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/themas/maatschappelijkvastgoed/cultuur/initiatieven/default.aspx

