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Convenant Green Stages 2020 
Zuid-Nederland 
Verslag Meet-Up #4 

2 december 2019 

 

Aanwezig:  Afwezig: 

Doornroosje  013 
Gebr. de Nobel 

Munttheater  Mezz 

Tivoli Vredenburg  De Kattendans 
Bibelot  De Schalm 
Muziekgieterij  De Kring 
CHV Noordkade  De Hofnar  
Grenswerk  Dynamo 
Gebouw-T    
Maaspoort 
De Pul  

 

S.C.C. de Enck   

     

Meet-Up #4 
De derde collectieve bijeenkomst van het Convenant Green Stages Zuid-Nederland werd gehouden 

op maandag 2 december 2019 bij CHV de Noordkade te Veghel.  

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

Stichting Green Stages:  Op 29 oktober hielden we de kick-off voor convenant West. De nulmetingen 

voor deze regio zullen begin 2020 starten. Bibelot en Gebr. de Nobel zullen van Zuid naar West 

verhuizen. Dat geeft wat extra ruimte voor nieuwe podia in Zuid. Ken je een geïnteresseerde partij 

laat het ons weten en er staat je een leuke bonus te wachten! 

Verder heeft branchevereniging VNPF interesse getoond om in hun Podium Analyse Systeem een 

hoofdstuk duurzaamheid onder te brengen zodat op termijn daar interessante benchmark cijfers uit 

ontstaan. Green Stages levert daarvoor de vragenlijst aan.  
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What’s the news: 

• Duurzaamheid staat steeds vaker op de agenda en ook leveranciers komen steeds meer in 

beweging zo ook bij de afvalverwerkers. Steeds meer van deze partijen gaan zich naast de 

consumentenmarkt ook richten op de zakelijke markt. In de presentatie wordt daarbij 

Renewi als voorbeeld genoemd. Green Stages ziet deze beweging bij meerdere partijen die 

hun verantwoordelijkheid nu pakken zoals SUEZ. 

• Ook de logistieke sector maakt een beweging. Enerzijds in de vervoersbewegingen en het 

optimaliseren van de transporten (economisch en ecologische winst is daarbij te behalen) 

maar ook in het gebruik van verpakkingsmateriaal om daarmee het plastic verbruik terug te 

dringen en de total costs of shipment. Moonen Packaging schreef daarover een whitepaper. 

Je kunt dit downloaden via deze link : 

https://corporate.moonenpackaging.com/nl/verzenden2020 

 

• Vrijwel wekelijks wordt ergens in het land wel een motie aangenomen over hoe om te gaan 

met de wegwerpbeker. In het zuiden volgde na Tilburg nu ook Den Bosch waar met ingang 

van 1/1/2021 er een alternatieve oplossing moet worden ingezet voor de wegwerpbeker. 

Zowel in Tilburg als Den Bosch is Green Stages actief in het begeleiden van dit traject. Voor 

gemeente Tilburg presenteren we eind Januari onze visie op de ontwikkelingen en 

oplossingen. 

 

• In September kwam de Festivalmonitor uit. Opvallend blijft dat Noord-Brabant nu voor het 

2e jaar de groeimarkt van de festivals is (17% groei tov 2017). Het aantal bezoekers stagneert 

de laatste 3 jaar. De muziekpodiumkunstenfestivals groeiden met 12% waar de 

theaterfestivals daalden met datzelfde percentage. 

 

Monitoring: Marco presenteerde (na de korte intro bij Meetup#3) uitgebreid de mogelijkheden van 

de Milieubarometer, de monitoringtool van Stichting 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). 

Tijdens de bijeenkomst waren een tweetal aanmeldingen ontvangen. Graag vernemen we wie zich 

op korte termijn zal aanmelden en wie nog twijfelt. 

 

https://corporate.moonenpackaging.com/nl/verzenden2020
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Energieverbruik:  Na de analsye die bij Meetup#3 is gepresenteerd heeft Peter Bijvoet recent een 

bezoek gebracht aan Doornroosje om een aantal. In de basis zijn de meeste excessen nu uit de cijfers 

gehaald. Tegelijkertijd is ook meer data nodig voor een verdere analyse, de inzet is dat de 

Mieubarometer een rol gaat spelen in het verzamelen van bruikbare data. Hoe meer partijen het 

systeem in gebruik nemen, hoe bruikbaarder de data. 

Supporting the Plastic Promise 

Marco presenteerde de stand van zaken rondom de op te zetten campagne met de nieuwe werktitel 

“supporting the Plastic Promise” met de oproep om de nog openstaande inventarisaties (zie lijst van 

podia in de bijlage) zo spoedig mogelijk aan te leveren.  

Aerd de Boode lichtte toe hoe in TivoliVredenburg gezocht is naar een oplossing voor het reduceren 

en circulair verwerken van PET-flessen. Door de omvang van de organisatie is het niet haalbaar om 

PET-flessen volledig uit de roulatie te halen. In de praktijk blijken er nog veel obstakels te zijn rondom 

het als monostroom inzamelen en aanbieden van PET flessen als bedrijfsafval. Een oplossing lijkt nu 

gevonden te gaan worden samen met SUEZ. Zodra de afspraken definitief zijn komen we hierop 

terug. 

SUEZ wordt uitgenodigd om tijdens de volgende bijeenkomst hun mogelijkheden rondom het 

inzamelen en verwerken van PET-afvalstromen te verwerken naar grondstoffen. 

Doorkijk naar 2020 

2019 stond vooral in het teken van inventariseren en een actieplan waarbij een aantal podia actief 

aan de slag is gegaan. Uiterlijk midden 2020 zullen we een update van de 0-meting doen zodat we de 

voortgang zichtbaar kunnen maken.  

In 2020 worden de volgende thema’s verder uitgediept; 

- Duurzaamheidsbeleid 

- Monitoring / EML 

- Actieplan 

- Communicatie 

Er zal ook een sterkere koppeling gemaakt worden met de Sustainable Development Goals. Steeds 

meer gemeenten gebruiken dit als kapstok.  

De groep zelf is het afgelopen jaar steeds meer een eenheid aan het worden met bereidheid om 

ervaringen te delen. De collectiviteit wil men ook sterker inzetten als stem richting branche 

vereniging, overheid en leveranciers. De komende bijeenkomst komen we hierop terug.  

De volgende bijeenkomst: Maandag 16 maart 2020, 10.00-12.30, Gebouw-T, Bergen op Zoom  

 

Goes/Middelbeers,  15 januari 2020 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 


