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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 

Verslag Meet-Up #9 (Online) 
26 april 2021 (10.00 uur – 11.30 uur) 

 

 

Aanwezig:       Afwezig: 
Grenswerk  De Schalm   MEZZ 

Baroeg  De Helling   De Kattendans 

Gebr. de Nobel  De Kring   Dynamo 

Bibelot  De Hofnar   Tivoli Vredenburg 

Muziekgieterij  Munttheater    
Azotod  De Pul    
Maaspoort  Muziekgebouw    
Capsloc  Gebouw-T    

Cultuurgebouw  Schouwburg 
Amstelveen 

   

Doornroosje  013    

Patronaat  CHV 
Noordkade 

  
 

 

Meet-Up #9 
De sessie wordt geopend door Frans en Marco. De aanwezigen worden welkom geheten en de agenda 

wordt doorgenomen. Vandaag aandacht voor afval en circulariteit, de een-metingen en handen drogen. 

What’s the news: 

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

Evenementen: 

• Door tijdsdruk kon de Efteling geen kaarten aanbieden aan reguliere bezoekers, alleen aan 

abonnementhouders; 

• De afgelasting van de 538 Oranjedag in Breda is afgelast vanwege oplopende maatschappelijke 

onrust; 

• Per 28 april mogen musea, theaters en dierentuinen open via een sneltest voor bezoekers; 
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• Artiesten geven aan zeer blij te zijn weer te mogen optreden; 

• Aandacht voor een initiatief rondom ‘de Groene Rider’; 

• Nieuwe wetgeving wegwerpplastics; 

• Uit de praktijk van Green Leisure Group: 

o Veel gemeenten maken werk van een richtlijn duurzame evenementen; 

o Het aantal project rondom circulaire afvalstromen groeit; 

o Het RVO ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed is ook relevant voor 

deelnemers aan het convenant. 

 

Milieubarometertraining  

Op maandag 10 mei zal de Milieubarometertraining plaatsvinden (online). Laatste oproep aan de 

deelnemers om zich aan te melden. 

Kijkersvraag  

Marnix vraagt wie er ervaring heeft met duurzame koffiebekers en wat daarbij het  meest duurzame 

materiaal is. Rienk Kentie (Dyson) geeft aan hier informatie over te hebben. Deze wordt met de notulen 

meegestuurd. 

Circulaire afvalstromen 

Marco introduceerde vorige bijeenkomst het onderwerp Circulaire afvalstromen. Op weg naar een 

restafvalvrij podium. Vandaag een verdieping op onderdelen van het thema – Afvalscheiding en 

afvalreductie. Hierbij aandacht voor: 

• Van lineair naar circulair 

• Niveaus van circulariteit (10-r) 

• Afval scheiden: de juiste voorwaarden 

• Ambitie (SMART) 

Na de theorie wordt een sprong gemaakt naar de eigen organisatie van de deelnemers. Het verzoek is om 

2 documenten in te vullen en deze beschikbaar te hebben bij de volgende bijeenkomst: 

• De Transitie canvas 

• Inventarisatie afvalstromen (Excel). 

De documenten worden meegestuurd met het verslag. 

Halverwege het convenant: De 1 meting 

Frans beschrijft de eerste bevindingen uit de gesprekken rondom de 1-meting. Wat voor de één door 

corona de ruimte heeft gegeven om duurzaamheid aan te pakken, is voor de ander een rem geweest 

doordat men terug uit ging in personeelsbezetting en investeringen op een lager pitje werden gezet. Over 

het algemeen zijn er stappen gemaakt waarbij we het belang van een goede basis; duurzaamheid 

verankert in beleid, verantwoordelijken toegewezen en een goede monitoring van de verbruiksdata. 
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In het volgende overleg gaan we in detail in op de resultaten. Alle 1-metingen hebben inmiddels 

plaatsgevonden en een groot deel van de deelnemers heeft hier al een reactie op gehad. 

 

Inventarisatie 

Aan de hand van een aantal vragen inventariseren we onder de deelnemers hun positie rondom een 

aantal onderwerpen die eerder aan de orde kwamen. We delen de uitkomsten met jullie: 

Vraag Reacties 

MVO-beleid: Er zijn voldoende instrumenten aangereikt 
om dit thema goed in te vullen 

Ja: 12 Nee: 0 Ik heb een vraag: 0 

Maatschappelijke betrokkenheid: We moeten meer 
doen om onze maatschappelijke positie te verstevigen 

Ja: 13 Nee: 1 

Communicatie: Ik vind het moeilijk om over MVO of 
duurzaamheid te communiceren naar mijn stakeholders 

Ja: 7 Nee: 6 

Monitoring: Ik doe mijn best maar ik krijg de 
verbruiksgegevens niet goed boven tafel 

Ja: 14 Nee: 0 (NB: Bij navraag blijkt dit 

specifiek om de getallen rondom afval te 
gaan) 

 

DYSON: Handen drogen met 624 km per uur 

Rienk Kentie van Dyson presenteert over de wereld van duurzaam handen drogen. De presentatie en 

verdere achtergrondinformatie wordt met de notulen meegestuurd. 

 

Volgend overleg 

Meetup#10: Maandag 5 september 2021 (online) van 10.00-11.30 

 

Goes/Middelbeers, 16 juni 2021 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 

 

 


