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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 
Verslag Meet-Up #3 

2 oktober 2019 

 

Aanwezig:  Afwezig: 

Doornroosje  Gebr. de Nobel 

Munttheater  Bibelot 

Tivoli Vredenburg  Mezz 
013  De Kattendans 
Muziekgieterij  De Schalm 
CHV Noordkade  Maaspoort  
Grenswerk  De Kring 
Gebouw-T   De Hofnar  
  S.C.C. de Enck  
  Dynamo 
  De Pul 

      

Meet-Up #3 
De derde collectieve bijeenkomst van het Convenant Green Stages Zuid-Nederland werd gehouden 

op woensdag 2 oktober 2019 bij Tivoli Vredenburg te Utrecht. Voorafgaand aan het jaarcongres van 

de VNPF en VVEM.  

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

Stichting Green Stages: Op 30 oktober 2019 wordt gestart met het 2e convenant voor poppodia en 

theaters voor regio West. Circa 12 podia hebben zich gemeld voor deelname. Verder zijn we druk in 

de provincie Limburg om daar een vergelijkbaar convenant voor festivals op te zetten. Tot slot 

nemen de vragen van gemeenten toe om duurzaamheidsbeleid voor evenementen en festivals te 

maken. Inmiddels zijn we naast Amsterdam gestart in Sneek, Tilburg en Hilvarenbeek. We zien een 

groeiende belangstelling vanuit zowel de sector als de overheid om met de thema’s van 

duurzaamheid aan de slag te gaan. 

Met betrekking tot het convenant Zuid Nederland zijn alle nulmetingen afgerond en zijn de 

deelnemers bezig met het formuleren van de individuele actieplannen. 
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What’s the news: 

• De laatste maanden is er veel discussie over wat nu het juiste systeem is om zwerfvuil van 

drinkbekers te voorkomen. Green Stages geloofd in een gesloten systeem. Die kun je baseren 

op zowel het gebruik van hardcups (reuse) als softcups (recycling). Voorwaarde is dat er een 

retouren-/statiegeld systeem aan gekoppeld is. Het aanbieden van PET en PLA voor recycling 

is in Nederland nog een grote uitdaging voor evenementen organisatoren. Het aantal 

afvalverwijderaars dat bereid is om mee te werken aan gescheiden afvoeren van 

afvalstromen is beperkt, hetzelfde geldt voor het aantal organisaties dat in staat is om het 

aangeboden afval op de juiste wijze te verwerken tot herbruikbare grondstof. Ook ligt de lat 

hoog als het gaat om de eisen die gesteld worden aan het aangeboden afval, afgelopen jaar 

zijn verschillende partijen afgekeurd omdat ze niet ‘schoon’ genoeg waren. 

 

• Het verduurzamen van festivals brengt ook nieuwe aandachtspunten rondom veiligheid aan 

het licht. In Amsterdam werd de inzet van een lithium batterij van Bredenoord door de 

brandweer afgekeurd omwille van veiligheidsaspecten. Ook bemerkten we op festivals in 

Amsterdam dat splinters van hardcups voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. De sector 

moet werken aan een opbouw en vastleggen van casussen, zodat onderbouwde besluiten 

genomen kunnen worden. Verschillende partijen doen momenteel ervaring op en leggen dit 

vast. Helaas wordt niet alle informatie openbaar gemaakt of gedeeld. 

 

• Ontwikkelingen rondom het gebruik van single use plastic volgen elkaar in rap tempo op, 

wellicht ingegeven door de aankomende Europese wetgeving roert ook de politiek zich op dit 

onderwerp. In de gemeente Tilburg is berekend dat er jaarlijks 2,4 miljoen euro wordt 

uitgegeven om de stad schoon te houden van zwerfafval. Er is dan ook een motie 

aangenomen dat voor alle C-evenementen een statiegeldsysteem moet worden doorgevoerd 

voor drinkbekers. Dit gaat in per 1 januari 2020. Inmiddels heeft ook gemeente Den Bosch 

hierover een motie aangenomen. Daar is de ingangsdatum 1 januari 2021. 

 

Plasticvrij podium 

Marco presenteerde de stand van zaken rondom de op te zetten campagne ‘Plasticvrij Podium’. 

Diverse inventarisaties zijn ontvangen (9). Het zwaartepunt van het plasticgebruik ligt bij de plastic 

drinkbekers (bijna 3 miljoen in totaal van de 9 respondenten), de rietjes en de plastic flesjes water. 

Uit de daarop volgende discussie werd duidelijk dat niet het plasticvrij maken centraal moet staan in 

de campagne maar het verantwoord omgaan met plastic. Net als bij oplossingen voor drinkbekers 

bij festivals moet in ieder geval een gesloten systeem worden doorgevoerd. Met deze aantekening 

wordt nu de campagne verder vormgegeven.  

Een levendig gesprek ontrolt zich, waarin aanwezigen elkaar bevragen over ervaringen. Aerd 

(TivoliVredenburg) zal volgende keer de oplossing van zijn podium presenteren. 

Deelnemers die hun inventarisatie nog niet hebben aangeleverd worden opgeroepen dit alsnog te 

doen. 
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Beleid 

Het startpunt om gestructureerd met duurzaamheid om te gaan is het vormen van beleid. De meeste 

organisaties hebben beleid wel vastgelegd echter bij vrijwel iedereen ontbreekt daarbij het 

duurzaamheidsaspect. Frans presenteerde de eisen die conform de ISO26000 minimaal moet worden 

vastgelegd in een beleidsdocument. In de bijlage vind je daarvoor de vragenlijst van MVO Wijzer als 

handvat. Diverse voorbeelden werden gepresenteerd. Uit de discussie blijkt de uitdaging met name 

in het verankeren van het beleid in de organisatie te zijn. Bjorn (013) wierp zich op om hier meer 

over te presenteren. Ook dit agendapunt krijgt de komende editie een vervolg. 

Energieverbruik:  Peter Bijvoet presenteerde de  nieuwe inzichten van de aangeleverde 

energiecijfers. In de basis zijn de meeste excessen nu uit de cijfers gehaald. Tegelijkertijd is ook meer 

data nodig voor een verdere analyse. Peter zal daarvoor een afspraak maken met Doornroosje om 

een beter beeld te krijgen wat aan extra info nodig is en komt daar op terug. 

Monitoring: Marco presenteerde in het kort de Milieubarometer, de monitoringtool van Stcihting 

Stimular. Een uitgebreide tool waarin verbruiksgegevens kunnen worden vastgelegd, geanalyseerd 

en grafisch worden weergegeven. Het gebruik van het systeem maakt het opstellen van een 

actieplan en rapportages t.b.v. duurzaamheidsrapportages een stuk eenvoudiger.  

Met Stichting Stimular is voor de deelnemers aan het convenant een passend en scherp voorstel uit 

onderhandeld. 

Voor € 100 / jaar (looptijd 3 jaar) per podium kan de tool worden ingekocht. Dit is inclusief een 

training (normaal € 240 / deelnemer en de instapkosten (normaal € 195). Zie voor exacte prijzen de 

bijlage. Het systeem wordt ook zo ingericht dat een benchmark van de deelnemers gemaakt kan 

worden (theaters en podia apart). 

Slot: Ondanks het feit dat de datum ruim van te voren bekend was ontvingen we veel last minute 

afzeggingen. Graag uw aandacht hiervoor. Tijdens de laatste MeetUp van dit jaar staan we stil bij wat 

we afgelopen jaar hebben bereikt en wordt verder vervolg gegeven aan de agendapunten die deze 

editie de revue passeerden met ervaringen van de deelnemers.  

Het volgende overleg staat gepland op: 

Datum:  Maandag 2 december 2019  

Tijd:   10.00-12.30 

Locatie:  CHV Noordkade te Veghel  

 

Goes/Middelbeers,  15 oktober 2019 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 

 


