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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 

Verslag Meet-Up #7 (Online) 
1 februari 2020 

 

Aanwezig:    Afwezig: 

Grenswerk  013  MEZZ 

Baroeg  De Schalm  De Kattendans 

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

Meet-Up #7 
De sessie wordt geopend door Frans en Marco. Centraal vandaag staan de thema’s vastleggen 

duurzaamheid in beleidsdocumenten, afval en energiekosten besparen via de energierekening. 

Update convenant GreenStages2020: 

Frans informeert de deelnemers over zijn gezondheid. De vorige sessie heeft hij vanwege klachten 

halverwege verlaten, maar inmiddels is hij weer aan het werk. Hij spreekt zijn dank uit voor de getoonde 

belangstelling.  

Met de meeste deelnemers is de afgelopen weken een videobel afspraak ingepland voor informatie 

uitwisseling rondom de voortgang en het verzamelen van informatie om de nulmeting een update te 

geven. Partijen die nog geen afspraak gemaakt hebben worden verzocht contact op te nemen met hun 

contactpersoon, om dit alsnog te doen. 
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What’s the news: 

In de media was de afgelopen dagen veel aandacht voor de sector en duurzaamheid. We bespreken 

er een aantal: 

• Het garantiefonds voor evenementen, moet organisatoren weer perspectief bieden; 

• De oproep aan de overheid om meer klimaatmaatregelen te nemen. Deze keer niet door een 

milieu organisatie, maar door de Autoriteit Financiële Markten. Zover wij dit kunnen overzien is 

het een unicum dat een dergelijk orgaan zo’n oproep doet; 

• De opstart van FieldLab, de mogelijkheid om experimenten uit te voeren op en met evenementen 

om te testen op welke wijze deze ‘corona proof’ kunnen worden georganiseerd; 

• De run op festival tickets. Een aantal evenementen die tickets in de verkoop doen verkopen 

binnen 45 minuten uit. Het publiek staat te popelen om weer naar festivals te mogen. 

 

Kijkersvraag: Geen kijkersvraag, deze keer maar 2 vragen van Marco. Om goed zicht én grip te krijgen 

op de energieverbruiken binnen de organisatie is het in werking hebben van een monitoringssysteem 

van groot belang (en binnen de Informatieplicht Energiebesparing in sommige gevallen zelfs verplicht. 

Vandaar deze herhaalde vraag en oproep. In de presentatie van EnergieLive zal het onderwerp 

nogmaals aan de orde komen. 

o Heeft iedereen een monitoringssysteem? 

o Heeft iedereen een energieregistratie en bewakingssysteem conform de eisen van RVO? 

Een paar deelnemers laten weten dit op orde te hebben, anderen zijn dit aan het opstarten. 

De oproep van Peter Bijvoet tijdens de vorige bijeenkomst heeft nog geen opvolging gekregen vanuit 

Peter, of we hem hierop willen attenderen. De vraag betreft: 

• 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. 

• Een aantal deelnemers vraagt aandacht voor de thema’s foodwaste en mono-verpakkingen. 

Marco en Frans zeggen toe deze onderwerpen op de agenda te zetten voor een volgende 

bijeenkomst. 

Deelnemers worden uitgenodigd om hun vragen voor de groep te delen met Marco en Frans, in de 

volgende bijeenkomst kunnen deze dan live besproken worden. 

 

Duurzaamheidsbeleid 

Aan de hand van een presentatie licht Frans toe waarom het vastleggen van ambities en uitgangspunten 

rondom duurzaam ondernemen van belang is voor de voortgang op langere termijn en hoe dit op basis 

van een aantal thema’s vormgegeven kan worden. De presentatie is bijgevoegd. Binnenkort zal eenieder 

een checklijst worden aangereikt rondom het implementeren van het thema duurzaamheid in de 

verschillende beleidsdocumenten. 
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Afval: Een update 

Tijdens de vorige bijeenkomst is stilgestaan bij het gebruik van single-use-plastic en de Europese 

Wetgeving die van 1 juli van kracht wordt. In aansluiting hierop benoemd Marco een aantal zaken die van 

invloed zijn en zullen gaan zijn op de wijze waarop wij nu en in de nabije toekomst met ons afval zullen 

omgaan. Aan de orde komen: 

• Gebruik van single-use-plastic 

• Circulaire ondernemen (afval = grondstof); 

• 10 niveaus van circulariteit 

• Update Landelijk Afvalplan (LAP3) 

• Richtlijn voor redelijkerwijs scheiden van afval 

• De 18 afvalstromen 

Het onderwerp introductie hardcup laten we ook in komende bijeenkomsten op de agenda staan. Een 

aantal deelnemers (o.a. Patronaat, Grenswerk, Maaspoort, TivoliVredenburg en 013) zijn momenteel 

actief op dit onderwerpen hebben behoeften om ervaringen te delen. 

Gitte Vervoorn – EnergieLive 

EnergieLive is sponsor van GreenStages2020. EnergieLive is dienstverlener op het gebied van energie 

inkoop. In een heldere presentatie licht Gitte de dienstverlening toe van EnergieLive en op welke wijze de 

deelnemers kunnen besparen op hun energierekening. Door slim in te kopen, te adviseren en 

ondersteunen en het online monitoringstool ontzorgen zij culturele instellingen op energiegebied. 

Gitte doet de deelnemers een aanbod. EnergieLive voert kosteloos een quickscan uit op de huidige 

energierekening op een aantal basis onderdelen. Deelnemers met belangstelling voor de scan kunnen 

rechtstreeks contact opnemen met Gitte via: vervoorn@energielive.nl.  

Volgend overleg: 

Meetup#8 : Maandag 15 maart 2021 (online) van 10.00-11.30 

 

Goes/Middelbeers,  6 februari 2021 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 

 

 

mailto:vervoorn@energielive.nl

