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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 

Verslag Meet-Up #6 (Online) 
14 december 2020 

 

Aanwezig:    Afwezig: 

Grenswerk  013  MEZZ 

Baroeg  De Schalm  De Kattendans 

Tivoli Vredenburg  De Helling  Schouwburg Amstelveen 
Bibelot  De Kring  CHV Noordkade 
Muziekgieterij    Dynamo 
Azotod    Munttheater 
Maaspoort    Gebouw-T 
Capsloc     De Pul 
Cultuurgebouw    De Hofnar 
Doornroosje    Gebr. de Nobel 
Patronaat     
     
     
     

Meet-Up #6 
De sessie wordt geopend door Frans en Marco. Centraal vandaag staan de thema’s afval en 

energiemonitoring. 

Update convenant GreenStages2020: 

In Q1 van 2021 zullen we alle deelnemers benaderen voor een gesprek over het actieplan en de 

nulmeting. Het verzoek is om het gesprek voor te bereiden door na te denken over de gemaakte stappen 

rondom het verduurzamen van de organisatie en eventuele vragen voor te bereiden. Leidraad voor het 

gesprek is de eerder gebruikte vragenlijst van de nulmeting, doel is om de scores te actualiseren. 

Halverwege deze bijeenkomst verlaat Frans de onverwacht de meeting, vanwege gezondheidsklachten. 

Inmiddels gaat het weer prima met hem, hier door heeft het verslag wel enige vertraging opgelopen. 

What’s the news: 

• Stichting Green Stages is de uitvoerende partij van het convenant GreenStages2020. Vanaf 1-1-

2021 zal de stichting samen gaan met Green Leisure en verder gaan onder de naam Green Leisure 
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Group Coöperatie U.A. Door het samen gaan bundelen 3 adviseurs hun activiteiten. Ook binnen 

de nieuwe organisatie staat duurzaam ondernemen centraal. 

• Het Europees Parlement heeft haar doelstellingen aangescherpt. In de komende 10 jaar dient 

55% Co2 reductie nagestreefd in plaats van de eerder beoogde 40%. 

• Op 13 tot 16 januari zal ESNS plaatsvinden, vanwege corona dit jaar volledig online. 

 

Kijkersvraag: Wim van de Muziekgieterij informeert bij de groep naar ervaringen met industrieel 

erfgoed en de plaatsing van zonnepanelen. De Muziekgieterij heeft plannen en ambities, maar heeft 

tot op heden geen toestemming gekregen om deze te plaatsen. Wie van de deelnemers heeft 

ervaring hiermee en kan tips en advies geven? 

Verschillende reactie worden direct gegeven vanuit de groep. Buiten het overleg om neemt men 

contact op met Wim. 

Energieregistratie en bewakingssysteem 

• Vanuit het activiteitenbesluit en de informatieplicht energiebesparing zijn alle organisaties die 

hieronder vallen vanaf heden verplicht om het energieverbruik te monitoren, registeren en 

bewaken. Vrijwel alle deelnemers aan het convenant vallen onder de regeling. 

 

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft een handleiding geschreven waarin wordt 

beschreven waaraan dit systeem minimaal moet voldoen. Deze eisen zijn niet voor alle 

organisaties gelijk, hoe meer men verbruikt, hoe meer het systeem moet kunnen. Marco neemt 

de hoofdpunten van de handleiding door. De handleiding kunt u downloaden en nalezen via: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/handleiding-energieregistratie-en-

bewakingssysteem-ebs-juni-2020.pdf  

 

• Deelnemers aan het convenant kunnen met een voordelige regeling gebruik maken van de 

Milieubarometer. De Milieubarometer is een handig hulpmiddel om energieverbruiken te 

monitoren aan de verplichting te voldoen. 

 

• Peter Bijvoet vraagt een aantal partijen om gegevens te delen in tijden van Corona. Hij wil graag 

onderzoeken wat de verbruiken zijn in coronatijd en welke informatie hieruit gehaald kan worden 

rondom de (energie) basislast van de onderzochte organisaties. 

 

Plastic drinkbekers op festivals en evenementen 

De komende periode komt er door de nieuwe Europese wet- en regelgeving rondom plastic voor 

eenmalig gebruik (single-use-plastic) en het invoeren van statiegeld op plastic flesjes (0,25 en 0,33 cl) in 

Nederland veel aandacht voor het gebruik van deze plastics. Dit is zeker een onderwerp waar ook 

poppodia en theaters mee aan de slag moeten. Met het onderzoek Good Cup, Bad Cup als leidraad neemt 

Marco de aanwezig mee in de wereld van plastic drinkbekers in relatie tot drank consumptie tijdens 

festivals en optredens. Het rapport van het onderzoek is aan de deelnemers toegezonden. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/handleiding-energieregistratie-en-bewakingssysteem-ebs-juni-2020.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/handleiding-energieregistratie-en-bewakingssysteem-ebs-juni-2020.pdf
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Naar aanleiding van dit onderwerp hebben een aantal partijen contact gezocht met o.a. Patronaat en 

TivoliVredenburg om informatie uit te wisselen, zij hebben recent stappen gemaakt op dit onderwerp. Op 

verzoek van GreenStages geven 013 en de Maaspoort een presentatie over hun ervaringen met plastic 

afval en afval reductie via het Zero Waste project. 

Uit de praktijk 

013 

Namens poppodium 013 in Tilburg verteld Marnix over welke traject zij de afgelopen periode genomen 

hebben doorlopen in hun zoektocht naar een meer duurzame oplossing voor hun drinkbekers. Binnen het 

traject is duidelijk geworden dat een systeem op basis van (r)Pet softcups te bewerkelijk is voor 013. In 

het vervolgtraject is onder andere onderzoek gedaan naar de soorten beschikbare hardcups, gezocht naar 

antwoorden op logistieke en schoonmaak vraagstukken. Ook zijn verschillende opties voor statiegeld 

onderzocht, onder ander is gekeken om een koppeling te maken met een goed doel. 

Maaspoort 

Ton vertelt namens de Maaspoort in Venlo over hun deelname aan een project Zero waste project. De 

deelname heeft naast meer bewustzijn rondom afval en afvalstromen ook geleid tot een andere houding 

bij partners van de organisatie. Het analyseren en nadenken over de herkomst van afval benoemt hij als 

een belangrijk onderdeel van het project. Meer stappen zijn mogelijk maar, hij is positief over de 

resultaten die de Maaspoort heeft weten te behalen op het gebied van afvalreductie en -scheiding. 

 

Goes/Middelbeers,  15 januari 2021 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 

 

 


