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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 

Verslag Meet-Up #11 (Online) 
22 november 2021 (10.00 uur – 11.30 uur) 

 

Aanwezig:       Afwezig: 
Grenswerk  Muziekgieterij   MEZZ 

de Kring  gebr. Nobel   De Kattendans 

Noordkade  De Schalm   Dynamo 

Baroeg  De Hofnar   De Helling 

Tivoli Vredenburg  Capsloc   Munttheater 

Ins Blau  Maaspoort   Doornroosje 

Bibelot     Stadschouwburg Amstelveen 

gebouw-T     Cultuurgebouw Hoofddorp 

De Pul     Azotod 

013     Muziekgebouw Eindhoven 

Patronaat      

 

Meet-Up #11 
De sessie wordt geopend door Frans en Marco. De aanwezigen worden welkom geheten en de agenda 

wordt doorgenomen. De agenda: 

• 10.00     Welkom 

• 10.05     What’s the news 

• 10.10     Kijkersvraag 

• 10.15     1-meting ; rondgang onder de deelnemers 

• 11.10     Agenda 2022 ; welke thema’s? 

• 11.25  Meetings 2022 

• 11.30     Afronding 

 

What’s the news: 

De bijeenkomst aandacht voor de onderstaande onderwerpen die raken aan de culturele sector. Frans en 

Marco lichten de berichten toe en vragen de aanwezigen om een reactie:  
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• Coronatestbewijs bij evenementen en festivals – Via de berichten besteden we aandacht aan de 

penibele situatie waarin de culturele sector zich bevind als gevolg van de (steeds wijzigende) 

coronamaatregelen; 

• Overstap van De Pul op hardcups – Poppodium de Pul is overgestapt van wegwerpplastic 

drinkbekers op een herbruikbare hardcup drinkbeker. Ton van de Pul geeft aan dat dit zeker wat 

voorbereiding en organisatie vereist, maar dat de gevolgen voor het restafval significant zijn. Een 

reductie van circa 85%. 

• Project: van VERpakken, naar AANpakken- Frans beschrijft het project dat hij samen met 8 

culturele instellingen in Leiden heeft opgestart. De komende bijeenkomsten zal hij ons 

informeren over de opzet en resultaten van het project dat draait om circulariteit en het 

verminderen van de restafvalstroom. Het vertrekpunt is het afval dat leveranciers de organisatie 

binnenbrengen. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met het beter sorteren van hun 

restafvalstroom. 

• Single Use Plastic – De afgelopen periode is in Nederland wet- en regelgeving rondom Single-Use-

Plastics doorgevoerd. Dit is direct gebaseerd op Europese wetgeving (verbod) op rietjes of een 

uitwerking hiervan (statiegeld op PET-flesjes). Vanaf 2023 wordt als gevolg van een verdere 

uitwerking van de Europese voorschriften nieuwe wetgeving van kracht. Binnen deze nieuwe 

regels worden veel producten voor eenmalig gebruik verboden in Nederland. Bij hoge 

uitzondering zijn bepaalde producten toegestaan, mits een sprake is van hoogwaardige recycling 

voor 75% (2023 tot 90% in 2026). Meer informatie via: 

https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpbesluit_single_use_plastics. 

 

Kijkersvraag  

Voorafgaande aan de bijeenkomst zijn 2 vragen door deelnemers gesteld. Ze worden gepresenteerd aan 

de groep, toegelicht en besproken. 

• De eerste vraag betreft de mogelijkheid om retourpinnen in te zetten om statiegeld terug te 

betalen. Vanuit de groep komt naar voren dat een beperkt aantal partijen hiermee werken en dat 

de kosten heel hoog zijn ten opzichte van het beoogde doel – statiegeld. Een enkeling heeft via 

een omweg via Ayden een alternatieve oplossing gevonden. Ook hier zijn de kosten per transactie 

relatief hoog. Vanuit de groep komen nog 2 aanvullingen: 

o Baroeg werkt zonder statiegeld en nemen het kleine verlies per avond (circa 15 bekers) 

voor lief; 

o De Pul reageert hierop dat het verlies beperken een van de punten is waarop zij extra 

inzetten, bij de ingang een goede controle op het mee naar buiten nemen van de bekers; 

o 013 oppert dat het laten doneren van het statiegeld bij hen goed aanslaat waardoor 

minder handelingen worden verricht rondom statiegeld. 

• De tweede vraag betreft het koppelen van de klimaat installatie aan het planningssysteem, om zo 

de installaties efficiënter in te zetten. De groep heeft hier beperkt ervaring mee. Een aantal doen 

dit handmatig, een aantal geven aan een koppeling met YESPlan te hebben gemaakt. De vraag 

wekt de belangstelling bij een aantal aanwezigen. 

https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpbesluit_single_use_plastics
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Op verzoek van Peter van gebouw-T voegen we de volgende link toe. De link brengt jullie bij een aantal 

inventariserende vragen rondom dit onderwerp. Peter neemt het voortouw om dit onderwerp verder uit 

te werken, jullie inbreng is welkom en gewenst: https://forms.gle/DDCG3p14x9yQQCQ19. 

1-Meting & MVO voortgang 

Dit deel van de bijeenkomst staat volledig in het teken van de implementatie en vorderingen die de 

deelnemers maken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen. De 

komende periode zullen we deze werkwijze vaker hanteren. De afgelopen periode zijn veel thema’s 

geïntroduceerd en toegelicht, zijn handvatten aangereikt en zijn resultaten individueel besproken. We 

trekken dit met deze werkwijze meer in het collectief zodat leren van elkaar nog meer centraal kan 

komen te staan. Marco gaat het gesprek aan met uiteindelijk 6 aanwezigen aan de hand van de volgende 

sheet. 

 

 

 

 

Hier een weergave van de besproken zaken. 

• Hans Jacob – De Hofnar 

o Bij de Hofnar bevinden zich verschillende organisatie in 1 gebouw. De gemeente wil niet 

persé hard vooruit. Het afgelopen kwartaal zijn door Hans Jacob geen concrete plannen 

uitgevoerd ook voor het komend kwartaal geen planning. De EML maatregelen zijn nog 

niet volledig door gevoerd. Hans Jacob zoekt concrete acties die hij op kan pakken. Frans 

zegt toe binnenkort telefonisch contact op te nemen.  

• Leon en Fried – Baroeg 

o Bij Baroeg is getest met hardcups bij uitverkochte optredens. Dit lijkt ook goed te gaan en 

ze zijn voornemens dit de nieuwe standaard te laten worden. Hun afval is nog verder 

https://forms.gle/DDCG3p14x9yQQCQ19
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geslonken doordat ze volledig zijn overgestapt op grote PET flessen voor al hun dranken. 

Water verkopen ze nu in blikjes. Intern werken ze aan het beleidsmatig vastleggen van 

duurzaamheid, denk aan het medewerkersbeleid. Als onderdeel hiervan willen ze ook 

iemand in het bestuur verantwoordelijk maken voor MVO-zaken. Door corona is het lastig 

om draagvlak te creëren bij medewerkers en vrijwilligers. Gesproken wordt over 

nieuwbouw van het huidige pand. Het uitgangspunt in deze plannen is energie 

neutraliteit. 

• Sebastiaan – Noordkade 

o De afgelopen periode gewerkt aan de communicatie rondom MVO. Via 

kwartaalbijeenkomst en nieuwsbrief aandacht gevraagd voor het proces. Concreet op 

zoek naar suggesties en input van teamleden. Vanuit de groep wordt aangedragen dat 

een eigen plek op de website voor MVO-zaken en aandacht binnen het gebouw voor hen 

goed werken. De komende periode wil hij in gesprek met de verhuurder om te verkennen 

welke plannen en mogelijkheden er zijn rondom energiebesparing. 

• Tom – Maaspoort 

o Het gebouw van De Maaspoort is na een traject van circa 7 jaar nu voor een deel 

aangesloten op de WKO van het naast gelegen winkelcentrum. De warmte die ze over 

hebben gaat nu in het systeem van de Maaspoort. In januari moeten de eerste resultaten 

van deze omzetting zichtbaar worden. Tegelijkertijd is met aan de slag gegaan met het 

inregelen en onderhouden van hun installaties. Het contract met UNICA is deels 

opengebroken en zijn er twee eigen specialisten aan de slag gegaan met het inregelen 

van de installaties. Tom is zeer positief hierover, zij krijgen in korte tijd zaken voor elkaar 

waar ze met UNICA al langer strijd over voerden (voorbeeld – temperatuur in de 

voormalig lobby die nu horecafunctie heeft). 

• Kees – Ins Blau 

o Ins Blau draait op een relatief klein team, Kees is de trekker van de MVO-kar. De 

afgelopen periode is overgestapt op producten met een keurmerk. Dit heeft voor Ins Blau 

tot hogere kosten geleid. Vanuit de groep heeft niet iedereen deze ervaring. Voor de 

komende periode zal veel aandacht uitgaan naar een beoogde uitbreiding van het pand. 

De verbouwing behelst een uitbreiding in oppervlakte (4x) en bezoekers capaciteit (10X). 

Uitgangspunt bij de uitbereiding is het realiseren van een CO2 neutraal gebouw. Ins Blau 

is deelnemer aan het project  

• Lobke – Patronaat 

o Het Patronaat heeft besloten de crewcatering volledig vegetarisch te maken. De reactie 

binnen de organisatie zijn overwegend positief en het heeft ook extern publiciteit 

opgeleverd (https://indebuurt.nl/haarlem/eten-drinken/patronaat-vegetarisch~128471/) 

. Aandacht gaat ook uit naar het borgen van MVO in de organisatie. De afgelopen periode 

is aandacht besteed aan inclusiviteit en diversiteit. In het inwerktraject van medewerkers 

en vrijwilligers wordt aandacht besteed aan MVO via een specifieke kwis. Daarnaast 

werkt men nu aan het opnemen van deze materie in beleidsdocumenten. Daarnaast 

werkt men ook een Green Rider en Venue Rider. Wat betreft het gebouw is er volgens 

Lobke sprake van een ‘lek’ gebouw. Hier zijn zeker nog stappen te nemen. 
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Volgend overleggen 

Noteer de volgende overleggen alvast in jullie agenda’s 

14 februari 2022 op locatie bij Gebouw-T te Bergen op Zoom van 10.30-15.30 uur 

4 april 2022 van 10.00-11.30 uur (online) 

16 mei 2022 van 10.00-11.30 uur (online) 

11 juli 2022 van 10.00-11.30 uur (online) 

12 september 2022 van 10.00-11.30 uur (online) 

24 oktober 2022 op een nader te bepalen locatie 

 

Meetup#12: Maandag 14 februari 2021 bij Gebouw-T te Bergen op Zoom  van 10.30-15.30 uur 

 

Goes/Middelbeers, 7 december 2021 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 


