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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 
Verslag Meet-Up #1 

8 april 2019 

 

Aanwezig:  Afwezig:  
 
Mezz 

 
Doornroosje 

 
De Nieuwe Vorst 

 

Munttheater Gebouw-T Dynamo  
Muziekgieterij Grenswerk Gebr. de Nobel  
Tivoli Vredenburg Maaspoort S.C.C de Enck  
013 De Hofnar   
Bibelot De Kattendans    
De Pul De Kring   
De Schalm CHV Noordkade   
DGMR Werner & Mertz   

      

Meet-Up #1 
De eerste collectieve bijeenkomst van het Convenant Green Stages Zuid-Nederland werd gehouden 

op maandag 8 april 2019 bij 013 in Tilburg 

In de bijlagen worden de presentaties meegestuurd. Hierbij kort de kernpunten, acties en besluiten. 

Convenant Zuid: afgelopen periode zijn Willem Twee (’s Hertogenbosch) en De Eendracht (Gemert) 

afgehaakt. Motivatie was het gebrek aan middelen en onzekere situatie voor de toekomst. Nieuwe 

deelnemers zijn; Gebr. De Nobel (Leiden). Zij wilden niet wachten tot het convenant West gevuld 

was, Muziekgieterij uit Maastricht, Maaspoort uit Venlo en Bibelot uit Dordrecht. Formeel is er nog 1 

plaats over om het geambieerde aantal van 20 te behalen. Diverse gesprekken lopen al. De werving 

voor convenant West loopt gestaag en naar verwachting gaat dat deze zomer van start. 

Nieuwe sponsor: EnergieLive is toegetreden als nieuwe sponsor. Zij bieden een gratis en vrijblijvend 

een energiescan aan van de eindfactuur. In de praktijk blijkt 1 op de 5 facturen niet te kloppen. 
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Actie: Sponsoren staan open voor het beantwoorden van vragen en actieve participatie in het 

convenant. U wordt uitgenodigd om vragen te formuleren op hun expertise gebied en aan 

welke informatie en/of dienstverlening u behoefte heeft. 

What’s the news: 

• Er zijn steeds meer subsidie regelingen voor duurzame maatregelen. In Noord-Holland is 

recentelijk nog 2,2 M€ beschikbaar gesteld en ook stellen gemeentes vaker subsidies 

beschikbaar voor duurzame ideeën. Green Stages bemiddelt daar graag in. 

 

• Op 2, 3 en 4 oktober vindt naar waarschijnlijkheid bij de Kleine Aarde te Boxtel een 

manifestatie plaats van Podium Circulair. Onderdeel van de manifestatie is een 

lezingenprogramma en beursvloer. Green Stages is mede organisator, u ontvangt op termijn 

een uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen. 

 

• Rapportage voor EML is een verplichting indien je verbruik > 50.000kWh of > 25.000 m3 gas. 

In de bijlagen wordt verwezen naar de regelgeving en het loket waar je te melden. Mocht je 

nog vragen hierover hebben, laat het ons weten. 

0-metingen:  

Bij 17 van de 19 podia hebben inmiddels de bezoeken en de nulmeting plaatsgevonden. Momenteel 

zijn we druk bezig met de uitwerking van de individuele rapportages, het verwerken van de gegevens 

voor de benchmark. Een eerste terugkoppeling hierop is gegeven en met name hoe we de resultaten 

inzichtelijk maken en we kunnen benchmarken en vergelijken. Goed te horen dat de lat hoog gelegd 

wordt met een doelstelling om gemiddeld een 8 te gaan scoren op de diverse thema’s. 

Ook Green Stages heeft geleerd van de zelf opgezette systematiek en zal deze met de feedback van 

de deelnemers de nulmeting en de rapportages verder verfijnen. 

Komende maand (tot uiterlijk midden mei) worden de rapportages afgerond en teruggekoppeld. 

Daarop volgt een (telefonische) afspraak om het actieplan door te nemen. Dat wordt de basis voor 

de komende 3 jaar om aan te werken. 

DGMR presenteerde een eerste analyse van de verbruiksgegevens. Er zijn voorzichtige trends te 

herkennen waaruit een benchmark voor de branche ontstaat. De gegevens lijken nog niet altijd even 

betrouwbaar of hebben een duidelijke verklaring.  

Green Stages is ook in gesprek met de Engelse organisatie Julie’s Bicycle om nog meer benchmark 

data te verkrijgen en mogelijk ook hun tools en systemen te gaan gebruiken. Ook wordt de 

Milieubarometer van Stimular onderzocht.  

Actie : Green Stages analyseert de bevindingen en onderzoekt welke data mogelijk nog extra nodig is 

om een goede benchmark te creëren. Hier komen we volgend overleg op terug. 

Duurzame schoonmaak: Robert de Brauwer (Werner&Merz) presenteerde het onderwerp Duurzaam 

schoonmaken. De presentatie is als bijgevoegd. In de bijlage ook een praktisch inventarisatie 

document om inzicht te krijgen welke middelen je in huis hebt en daadwerkelijk gebruikt. Een mooie 
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aanleiding om eens verder na te denken over de schoonmaak en de ingekochte producten in het 

bijzonder. 

013: Na de pauze leidde Björn van Hamond (operations manager 013) ons rond door het grootste 

Poppodium van Nederland (qua enkele zaalcapaciteit), 013. Via entree, balkon, podium, kleine zaal 

en kleedkamers kwamen we weer terug in onze meeting room. 

Plasticvrije podia: Uit de gezamenlijke ambities is gebleken dat er grote animo bestaat om op korte 

termijn te streven maar een plasticvrij podium. Na een betoog over de actualiteit, nut en noodzaak 

om met dit onderwerp aan de slag te gaan, werd door Marco een oproep gedaan om hier met een 

werkgroep mee aan de slag te gaan. De volgende podia hebben zich hier voor opgegeven: 

• 013 

• Gebouw-T 

• Grenswerk 

• Maaspoort 

• Munttheater 

• TivoliVredenburg 

Mochten we namen gemist hebben, dan horen we dat graag. Marco zal het initiatief nemen om met 

deze werkgroep aan de slag te gaan.  

Slot: We horen graag hoe de 1e Meet-Up is ervaren zodat we voor iedereen toegevoegde waarde 

kunnen bieden. Een eerste bevinding was om meer interactie te creëren om meer ervaringen uit te 

wisselen. Stuur uw bevindingen naar: frans@greenstages.nl. 

Verder komen we graag in contact met de gemeentes waar jullie vertoeven en (voor de op te zetten 

convenanten voor festivals) zoeken we contactpersonen van festivals waar jullie aan gelieerd zijn.  

Het volgende overleg staat gepland op: 

Datum:  Maandag 1 juli 2019 

Tijd:   10.00 uur - 12.30 uur 

Locatie:  Theater de Schalm (Veldhoven) 

 

Goes/ Middelbeers, 14 april 2019 

 

 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 

 

mailto:frans@greenstages.nl

