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Convenant GreenStages2020 
Collectief aan de slag voor een duurzame cultuursector

MeetUp #11



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
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What’s the news?

Cultuursector en duurzaamheid
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What’s the news?
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What’s the 
news?

“Het eerste weekend , dat we 
open konden hadden we twee 
uitverkochte shows (bijna 1000 
bezoekers). Normaal levert dit een
ongesorteerde berg afval
(rest/plastic/blik/vuil karton
etc.) op van 2 x 1700 liter restafval
(3400 liter)

Door over te gaan op hardcups en 
betere afvalscheiding (plastic en 
blikjes) reduceren we dat met 85% 
tot amper 500 liter”
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What’s the news?

(C) Green Leisure Group 2021 6

Gebr. de Nobel (poppodium) de heer Ruud Visser 

 
   
BplusC (Bibliotheek/muziekschool)  de heer Willem van Moort 

 
   
Stadspodia (Stads Schouwburg en -
gehoorzaal)  

mevrouw Irene Pronk 

 
   
Namens, , Ins Blau (Vlakke vloer 
theater)  

de heer Kees van Leeuwen 

 
   
Lakenhal (Museum) mevrouw  Tanja Elstgeest 

 
   

 

Cultuurfonds Leiden    de heer Guido Marchena   
 
 

RMO Rijks Museum van Oudheden de heer Wim Weijland    
 

Pieterkerk     mevrouw Frieke Hurkmans   
Van VERpakken, naar AANpakken

Culturele instellingen Leiden aan de 
slag met de circulaire economie

1. Het in kaart brengen van de huidige omvang en opbouw van het materiaal dat door welke 
leveranciers wordt aangeleverd (nul situatie); 

2. In gesprek gaan met leveranciers over de wensen vanuit de culturele instellingen en 
verkennen van (on)mogelijkheden van leveranciers;  

3. Verbeteringsmogelijkheden onderzoeken en bespreken met leveranciers (o.a. 
productverpakkingen, vervoersverpakkingen en omverpakkingen);  

4. Verzamelen en vastleggen verzamelde data en opstellen criterialijst (pamflet) met eisen 
rondom verpakkingen voor leveranciers;  

5. Onderzoeken gebruik resterende afvalstroom als grondstof nieuw product; 

6. Culturele instellingen én leveranciers ondertekenen het pamflet;  

7. Instellingen en leveranciers implementeren afspraken uit het pamflet; 

8. Periodieke evaluatie bespreken voortgang nakomen pamflet met alle betrokken 
stakeholders;  

9. Resultaten vastleggen en verspreiden (resultaat meting).  

Gebr. de Nobel (poppodium) de heer Ruud Visser 

 
   
BplusC (Bibliotheek/muziekschool)  de heer Willem van Moort 

 
   
Stadspodia (Stads Schouwburg en -
gehoorzaal)  

mevrouw Irene Pronk 

 
   
Namens, , Ins Blau (Vlakke vloer 
theater)  

de heer Kees van Leeuwen 

 
   
Lakenhal (Museum) mevrouw  Tanja Elstgeest 

 
   

 

Cultuurfonds Leiden    de heer Guido Marchena   
 
 

RMO Rijks Museum van Oudheden de heer Wim Weijland    
 

Pieterkerk     mevrouw Frieke Hurkmans   



SUP routekaart
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Artikel 2.1 (maatregelen eet- en drinkgelegenheden met consumptie 
ter plaatse):

1. Het aanbieden van drinkbekers voor eenmalig gebruik aan de 
eindgebruiker door of vanwege de exploitant van een 
voedseluitgiftelocatie, voor consumptie binnen die 
voedseluitgiftelocatie, is verboden, tenzij de exploitant het volgende 
percentage, voor hoogwaardige recycling, gescheiden inzamelt:
in 2023: 75 gewichtsprocent;
in 2024: 80 gewichtsprocent;
in 2025: 85 gewichtsprocent;
in 2026 en verder: 90 gewichtsprocent.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het aanbieden 
van voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, met dien verstande 
dat het volgende percentage, voor hoogwaardige recycling, gescheiden 
wordt ingezameld:
in 2024: 75 gewichtsprocent;
in 2025: 80 gewichtsprocent;
in 2026: 85 gewichtsprocent;
in 2027 en verder: 90 gewichtsprocent.



Kijkersvraag
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Ik heb zojuist even met de CCV gebeld om retourpinnen mogelijk te maken op onze automaten.

Helaas is het niet toegestaan om in de horeca/cultuur/evenementen retourpinnen op je automaat te 
zetten. Dat mag alleen bij kledingbedrijven en enkele andere branches (zelfs een kaasboer mag het 
niet ☹ ).

Wij zouden het graag willen inzetten voor bijvoorbeeld statiegeld retour geven op drinkbekers 
tijdens events…….

Heeft iemand hier ervaring mee?



Kijkersvraag
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Ik zou graag eens horen wie energie besparing heeft toegepast op klimaat 
systemen. 

We willen proberen om onze klimaat systeem te koppelen aan planning 
website om te zorgen dat we hier energie kunnen besparen. In corona tijd 
heb ik gezien dat we makkelijk paar honderd euro per maand kunnen 
besparen als dit beter is te regelen/automatiseren.

Peter J.
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1-meting

Grootste stijgers:
- Reiniging

MVO, MBO
Monitoring

Achterblijver:
- Eten/drinken
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1-meting

Grootste stijgers:
- Munttheater
- Tivoli Vredenburg
- Grenswerk
- Dynamo
- De Schalm



Ervaringen delen

• Hoe heb je jezelf georganiseerd als het gaat om MVO binnen je 

organisatie?

• Welke resultaten heb je afgelopen periode behaald?

• Welk concreet MVO-doel heb je voor het komend kwartaal 

gesteld?

• Hoe zorgen jullie ervoor dat het gebouw in 2050 CO2 neutraal is?

• Voldoen jullie al volledig aan de informatieplicht Energiebesparing 

en de bijbehorende EML lijst?
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MVO voortgang

Welke MVO 
resultaten hebben 
jullie het afgelopen 

kwartaal 
gerealiseerd?

Welk concreet 

MVO-doel heb je 

voor het komende 

kwartaal gesteld? 

Hoe zorgen jullie 

dat jullie gebouw in 

2050 CO2-neutraal 

is?

Voldoen jullie 

volledig aan de 

Informatieplicht/ 

EML lijst?



Thema’s 2022

• Organisatie / Communicatie

• Maatschappelijke positie

• Verbruiksgegevens (monitoring)

• Wet- en regelgeving SUP

• Eten- en drinken

• Circulair ondernemen
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Locatie Datum

1. Gebouw-T Maandag 14 februari 2022

2. Online Maandag 4 april 2022

3. Online Maandag 16 mei 2022

4. Online Maandag 11 juli 2022

5. Online Maandag 12 september 2022

6. Nader te bepalen Maandag 24 oktober 2022



Vervolg

• ESNS

• Link naar notulen, 
presentaties, checklijsten:

• https://www.greenleisure.nl/dienstverlening/gre
en-stages/verslagen-en-achtergrondinformatie-
convenant-greenstages/

• Meetup #12 – 14/2/2022
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https://www.greenleisure.nl/dienstverlening/green-stages/verslagen-en-achtergrondinformatie-convenant-greenstages/
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www.greenleisure.nl – info@greenleisure.nl
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