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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 

Verslag Meet-Up #10 (Online) 
6 september 2021 (10.00 uur – 11.30 uur) 

 

 

Aanwezig:       Afwezig: 
Grenswerk  De Schalm   MEZZ 

Baroeg  De Kring   De Kattendans 

Gebr. de Nobel  De Hofnar   
Dynamo 
Muziekgieterij 

Bibelot  Gebouw-T   De Pul 

Tivoli Vredenburg  Schouwburg 
Amstelveen 

  
De Helling 

Azotod  013   Munttheater 

Maaspoort  CHV 
Noordkade 

  
 

Capsloc      

Cultuurgebouw      

Doornroosje      
Patronaat      

 

Meet-Up #10 
De sessie wordt geopend door Frans en Marco. De aanwezigen worden welkom geheten en de agenda 

wordt doorgenomen. Vandaag op het programma situatie rondom corona, het IPCC-rapport, circulaire 

afvalstromen en de resultaten van de 1-metingen. 

What’s the news: 

In de media was de afgelopen periode veel aandacht voor corona gerelateerde zaken en de update 

van het recent IPCC-rapport over de verandering van het klimaat:  

• Het rapport van de IPCC werkt een serieus licht op het domino-effect dat de opwerking van de 

aarde veroorzaakt. De boodschap: het leven op aarde zoals we dat kennen loopt tegen zijn 

termijn;  
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• Het demissionaire kabinet trekt naar verwachting nog eens circa 7 miljard euro extra uit om de 

uitstoot van CO2 te verminderen; 

• De culturele sector roert zich in relatie tot de coronamaatregelen. Onder de noemer Unmute Us 

wordt op verschillende manieren en momenten aandacht gevraagd voor de precaire situatie de 

sector zich bevindt door de sluitingen en beperkingen; 

• Green Leisure Group: 

o Alle verslagen zijn nu terug te lezen op de website: 

https://www.greenleisure.nl/dienstverlening/green-stages/verslagen-en-

achtergrondinformatie-convenant-greenstages/ 

o Deelnemers kunnen op aanvraag een deelnemers certificaat krijgen, om hun deelname 

aan het convenant zichtbaar te maken; 

o Markt rondom duurzaamheid en cultuur lijkt aan te trekken. Verschillende gemeenten 

aan de slag met duurzaam evenementenbeleid. 

Kijkersvraag  

- 

Circulaire afvalstromen – Op weg naar een restafvalvrij podium  

Het huiswerk (zie vorige verslag) is door de aanwezige deelnemers niet opgepakt. Marco neemt de 

theorie en documenten nogmaals door met de groep en verwijst hierbij o.a. naar LAP3 waarin is 

vastgelegd waar organisaties en bedrijven aan moeten voldoen op het gebied van afvalscheiding. 

Halverwege het convenant: De 1 meting 

Frans presenteert een aantal bevindingen uit de 1-metingen die recent bij verschillende deelnemers zijn 

uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij zijn de wijzigingen/verbeteringen die de deelnemers hebben 

doorgevoerd ten aanzien van de start van het traject. De grootste ‘stijgers’ zijn de thema’s reiniging, 

MVO, MBO en Monitoring. Rondom eten en drinken is opvallend minder veranderd in de cijfers. 

Frans neemt de verschillende thema’s door en bespreekt met de groep doorgevoerde wijzigingen en 

verbeteringen. 

Volgend overleg 

Meetup#11: Donderdag 21 oktober 2021 bij Gebouw-T te Bergen op Zoom  van 10.00-13.00 uur 

 

Goes/Middelbeers, 29 september 2021 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 
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