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Managementsamenvatting
De laatste jaren hebben vele evenementenorganisaties enorm veel aandacht besteed aan het
verduurzamen van evenementen. Door het verduurzamen van evenementen neemt de negatieve
impact van een evenement op de omgeving af. De gemeente Duiven heeft behoefte aan manieren
om evenementenorganisaties te adviseren en te sturen bij het verduurzamen van evenementen. Zij
hebben de hulp ingeroepen van de HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Studenten van de minor
Circulaire Economie zijn op het vraagstuk gezet en hebben een onderzoek opgestart.
Het doel van het onderzoek is het onderkennen van kansen en mogelijkheden voor de gemeente
Duiven om te adviseren en te sturen bij het verduurzamen van evenementen in de gemeente Duiven.
Als onderzoeksobject is er gekozen voor de jaarlijkse ijsbaan van Duiven. Voor, tijdens en na dit
evenement zijn vele vrijwilligers en organisaties druk om de ijsbaan mogelijk te maken. De ijsbaan
verbruikt veel elektriciteit, brandstof en voeding en heeft daardoor een impact op de omgeving.
Maar de ijsbaan heeft ook een sociale en maatschappelijke rol in de regio. Met behulp van het Six
Capital Model van Gleeson- White,(2014) en de International Integrated Reporting Counsel (2013)
heeft dit onderzoek zich gericht op de waardenstromen Financial, Manufactured, Intellectual,
Human, Social &Relationships en Nature. Als een organisatie in staat is om op al deze stromen op een
duurzame wijze meerwaarde te genereren, dan is er sprake van meervoudige waardecreatie.
Uit het onderzoek is gebleken dat ondanks enorme inspanning van alle stakeholders er nog steeds
ruimte is voor verbetering bij het organiseren van de ijsbaan. De organisatie heeft al op heel veel
vlakken duurzame keuzes heeft gemaakt. Zo maken ze al gebruik van hard cups in plaats van
wegwerpbekers, betrekken ze vrijwilligers, gebruiken ze lokale leveranciers en staan ze in nauw
contact met de omwonenden. Daarnaast overdekken ze de ijsbaan om de temperatuur beter te
kunnen contoleren en zamelen ze plastic in met een behulp van een externe partij, Go Clean. Go
Clean recycled het plastic tot nieuwe producten. In het onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen
dat de organisatie van ijsbaan nog één belangrijke verandering kan doorvoeren om echt nog minder
fossiele brandstoffen te verbruiken. De ijsbaan wordt gekoeld met een koelsysteem wat koelvloeistof
door een buizensamenstel onder de ijsvloer pompt. Deze installatie produceert daarbij warmte. Die
warmte zou kunnen worden gebruikt om het horeca paviljoen te verwarmen, zodat de nu nog diesel
gestookte heaters niet meer nodig zijn.
De belangrijkste, eerste mogelijkheid voor de gemeente is het middels hun evenementenbeleid te
verbieden van wegwerpplastic. Hiermee wordt voorkomen dat er reststromen plastic ontstaan en
lopen zij al voor op een Europese maatregel die per 2021 afgekondigd gaat worden. Daarnaast kan
de gemeente de organisatoren verplichten dat evenementen hun stroom betrekken vanuit het vaste
stroomnet. De gemeente heeft een overeenkomst voor elektriciteit met een groene
stroomleverancier. Met deze maatregel garandeert de gemeente dat evenementen schoner worden.
Naast deze twee mogelijkheden heeft het onderzoek aangetoond dat de gemeente op meerdere
waardestromen mogelijkheden heeft om evenementen in haar gemeente te verduurzamen. Al deze
mogelijkheden staan opgesomd in bijlage 5 van dit transitieplan.
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Voorwoord
Geachte lezer,
In het kader van de zevende minor Circulaire Economie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
(HAN), is dit onderzoek uitgevoerd. Als deeltijdstudent HBO-ICT is Maarten Heebink in het dagelijks
leven gespecialiseerd in Informatie Technologie. Michiel Pieneman is als Logistiek Officier bij de
Koninklijke Landmacht ook deeltijd student Logistics Management. Door onze ervaring, interesses en
specialismen te combineren zijn wij tot dit resultaat gekomen. Wij waarderen de gastvrijheid en
medewerking van alle betrokken medewerkers bij de Gemeente Duiven. Jeroen Smits, Paul Groenen
en Simone Groen zijn vanaf het begin af aan erg betrokken geweest en hebben er alles aan gedaan
om ons welkom te laten voelen en ons in de gelegenheid te stellen om resultaat te boeken. Ook
willen wij dhr. Arjan ter Bogt hartelijk danken voor zijn uitvoerige uitleg over de organisatie van de
GABA-ijsbaan. In het vier uur durende gesprek hebben wij slechts een klein deel kunnen bespreken
van wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een evenement als de jaarlijkse ijsbaan. Wij
hopen dat dit onderzoek gaat leiden tot meer verduurzaming bij het organiseren van evenementen
in de Gemeente Duiven en Westervoort.
We wensen u veel leesplezier.
Maarten Heebink en Michiel Pieneman.
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1.0 Inleiding
1.1 1stroom
In 2016 is er besloten het ambtelijk apparaat van de gemeenten Duiven en Westervoort samen te
voegen. Ambtelijke capaciteiten zijn gebundeld waardoor ambtenaren taken hebben verdeeld en
beide gemeenten beter bediend kunnen worden. Dit heeft geleid tot de naam 1stroom.
Als er in dit rapport gesproken wordt over 1stroom, dan worden hiermee beide gemeenten bedoeld.
1stroom is de opdrachtgever voor dit onderzoek.
Binnen het duurzaamheidsprogramma Samen1nergie, wordt het onderdeel Circulariteit geleid door
dhr. Paul Groenen. Eén van zijn pilotprojecten is het verduurzamen van evenementen. Dhr. Groenen
heeft zijn behoefte kenbaar gemaakt aan de docenten van de minor Circulaire Economie. Dhr.
Groenen treedt op als opdrachtgever.
Als ambtelijk apparaat heeft 1stroom ook een rol in de vergunningsverlening voor bepaalde
activiteiten inclusief evenementen die gehouden worden binnen het gebied. Hiervoor zijn
functionarissen verantwoordelijk voor de ontvangst, coördinatie en de uiteindelijke verlening of
afwijzing van vergunningen.
Middels evenementenbeleid en vergunningverlening is 1stroom betrokken bij evenementen. Hierbij
is 1stroom met name verantwoordelijk voor openbare veiligheid en orde.
Daarnaast denkt 1stroom mee met de desbetreffende organisator over (on)mogelijkheden door het
koppelen van een evenementen coördinator aan het evenement. Deze functionaris is in staat om
allerlei praktische problemen aan te pakken doordat hij bekend is met de locaties en een netwerk
heeft binnen de gemeentelijke instanties.
1stroom is in 2017 het duurzaamheidsprogramma Samen1nergie gestart. Dit programma bestaat uit
drie onderdelen:
1. Klimaatadaptatie
2. Energietransitie
3. Circulariteit.
Binnen ieder onderdeel zijn er onder leiding van een projectleider meerdere projecten opgestart.
Deze projecten behelzen bijvoorbeeld advies over groene stroomvoorzieningen voor huizen en
bedrijven, interne voorzieningen voor afvalscheiding in het gemeentehuis, initiatieven voor het
reduceren van afval van de bewoners, het promoten en deels faciliteren van afvalscheiding et cetera.
Eén van de pilotprojecten binnen het onderdeel Circulariteit gaat over het verduurzamen van
activiteiten inclusief evenementen die binnen de gemeente gehouden worden.

1.2 Aanleiding project
1.2.1 Klimaatdoelstellingen
Als gevolg van het Klimaatakkoord 2020-2050, heeft de Nederlandse overheid de Energieagenda
2016 opgesteld. De Energieagenda beschrijft de route naar de klimaatdoelen die gesteld zijn voor
2050 (rijksoverheid). De Energieagenda beschrijft eveneens de rol van de overheid als volgt:
“Burgers, bedrijven en lagere overheden moeten de urgentie voelen en de mogelijkheden zien om
verdere stappen te zetten in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.”(Energieagenda,
2016, P. 14)
In 2019 is er begonnen met het herschrijven van het evenementenbeleid voor de gemeente Duiven.
De gemeente Westervoort beschikt niet over evenementenbeleid. Ondanks de nauwe samenwerking
op allerlei ambtelijke gebieden, wordt het evenementenbeleid alleen voor de gemeente Duiven
geschreven. Onderdeel van het nieuwe beleid is duurzaamheid in relatie tot de hierboven genoemde
Energieagenda.
Het programma Samen1nergie draagt op vele vlakken al wel bij door een veelvoud van grote en
kleine projecten die allemaal tot doel hebben om de gemeente duurzamer te maken en op die
manier bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen zoals die zijn gesteld in de Energieagenda. 1stroom
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heeft haar programma Samen1nergie ook gekoppeld aan het nieuw op te stellen
evenementenbeleid. Daaruit kwam direct de vraag hoe de gemeente duurzaamheid kan integreren in
het evenementenbeleid. De projectleider Circulariteit heeft daartoe besloten om HAN Hogeschool
van Arnhem & Nijmegen te verzoeken om dit vraagstuk uit te werken. Na overleg tussen de
programmaleider, de projectleider, de HAN-begeleider, de studenten en de evenementorganisatie is
er besloten om de GABA-ijsbaan als onderzoeksonderwerp te nemen om zo (on)mogelijkheden in
kaart te kunnen brengen die als voorbeeld kunnen dienen voor andere evenementen die in de
gemeente gehouden worden.

1.2.2 De GABA-ijsbaan
De GABA-ijsbaan is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door de Stichting
Winterevenementen Duiven. De naam is ontstaan uit de hoofdsponsor, GABA Assurantiën.
De ijsbaan viert dit jaar zijn veertiende editie waar ze naar verwachting weer 100.000 bezoekers
mogen verwelkomen.
Het evenement heeft een maatschappelijk doel. Alle opbrengsten gaan naar minimagezinnen uit de
gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar. Door het uitdelen van voedsel- en kerstpakketten
hebben ook deze gezinnen een mogelijkheid om wat extra’s te doen in het feestelijke maar ook erg
dure december.
De stichting kent geen betaalde medewerkers en vaart volledig op vrijwilligers (bron
www.ijsbaanduiven.nl). Om het financieel mogelijk te maken om het evenement te organiseren,
verstrekt 1stroom iedereen jaar subsidie aan de organisatie (bron: 1stroom). Met name het
stroomverbruik om de ijsbaan op temperatuur te houden is een grote kostenpost.
Eventuele opbrengsten uit de activiteiten van de stichting komen volledig ten gunste van
voornamelijk lokale goede doelen. Het doel van het evenement is meervoudig. Het staat te boek als
grootste ijsbaan van Gelderland en trekt daarmee bezoekers vanuit de hele regio en het dient als
medium om geld op te halen voor minimagezinnen binnen de gemeenten. Het speelt dus op zowel
sociaal, als op economisch vlak een belangrijke rol voor 1stroom. Het evenement wordt daardoor
jaarlijks gesubsidieerd door 1stroom met circa 15.000 euro. Vanaf 2019 heeft 1stroom de
randvoorwaarde gesteld aan de organisatie om het evenement toekomstbestendig maken met onder
andere als doel om onafhankelijk te worden. De organisatie moet dus gaan bezien hoe zij op
meerdere vlakken waarde kunnen gaan creëren. Dit wordt meervoudige waardecreatie genoemd.
Het begrip meervoudige waardecreatie wordt in hoofdstuk 2.1.

1.3 Probleemstelling
De gemeente en haar verantwoordelijke wethouders stellen de evenementen die gehouden worden
in hun gemeente erg op prijs en zien er meer in dan alleen commerciële belangen. De meeste
evenementen hebben echter wel tot gevolg dat ze op een of andere manier belastend zijn voor de
omgeving. Met de omgeving wordt alles en iedereen die positieve, of negatieve impact ondervindt
van het evenement bedoeld. De gemeente zit dus in de positie dat zij klimaatdoelstellingen wil
behalen, maar ook evenementen in de gemeente wil blijven toestaan en faciliteren.

1.4 Doelstelling
De gemeente Duiven is op zoek naar mogelijkheden om evenementorganisaties te kunnen adviseren
in het verduurzamen van hun evenementen. Deze evenementen moeten een mindere belasting
opleveren voor mens en milieu, maar moeten op meerdere vlakken waarde blijven toevoegen. Dit
onderzoek heeft tot doel mogelijkheden in kaart te brengen voor de gemeente Duiven, om
evenementen duurzamer te kunnen uitvoeren. Met deze mogelijkheden kan de gemeente Duiven
laten zien wat zij als overheidsinstelling doen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.
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1.5 Afbakening van het onderzoek
Het eindproduct van dit onderzoek is bestemd voor de gemeente Duiven en bevat adviezen voor de
gemeente Duiven/ 1stroom.
Indien de tijd het mogelijk maakt, kan er in overleg met de opdrachtgever gekozen worden om een
mogelijkheid verder uit te werken in een business case. Dit onderzoek is niet bedoeld om de
organisatie van de ijsbaan te voorzien in een business case, echter zullen de resultaten en adviezen
wel gedeeld kunnen worden met de organisator van de ijsbaan.

1.6 Hoofdvraag
Hoe kan de gemeente Duiven door middel van Meervoudige Waardecreatie
evenementenorganisaties adviseren en/of sturen bij het vinden van duurzame kansen voor het
organiseren van evenementen?

1.7 Deelvragen
1. Wat zegt het huidige evenementenbeleid van 1stroom over duurzaamheid en welke eisen,
normen, of doelen stelt 1stroom bij het beoordelen van vergunningsaanvragen voor
evenementen?
2. Zijn er vergelijkbare gemeenten met reeds doorontwikkeld evenementenbeleid en wat zegt
dat beleid over duurzaamheid en/of meervoudige waardecreatie?
3. Wat doet de organisatie van de GABA-ijsbaan nu aan meervoudige waardecreatie en/of
duurzaamheid?
4. Zijn er evenementen buiten de gemeente Duiven die reeds met meervoudige waardecreatie
rekening houden?
5. Welke kansen zijn er te ontkennen in de organisatie van de GABA-ijsbaan in relatie tot de
waardenstromen?
6. Hoe kunnen de onderkende kansen gebruikt worden in het evenementenbeleid van de
gemeente Duiven?
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2.0 Theoretisch kader
Voordat de hoofd- en deelvragen beantwoord kunnen worden, moet er theoretisch onderzoek
worden gedaan. Hieronder vindt u een overzicht van definities en theorie welke essentieel om tot
beantwoorden van de vragen te komen.

2.1 Meervoudige Waardecreatie
Meervoudige waardecreatie is ontstaan uit de behoefte om meer dan alleen financiële aspecten van
een organisatie te rapporteren aan de stakeholders. Grote ondernemingen worden deels verplicht
door hun aandeelhouders en door overheden om te rapporteren over bijvoorbeeld CO2 uitstoot,
energieverbruik etc. Maar ook over arbeidsomstandigheden en personeelsvoorzieningen. Dit wordt
integrated reporting genoemd. De International Integrated Reporting Council (IIRC) is een mondiale
coalitie van investeerders, bedrijven, accountants, niet-gouvermentele organisaties (NGO) en wet- en
regelgevers met een gedeelde visie over het communiceren en het publiceren van het waardecreatieproces in jaarrapportages (IIRC,2013 uit Van Aken et al, 2019). In het rapport The International
Framework uit 2013 van het IIRC baseren zij hun rapportages op het werk van Jane Gleeson- White.
Deze samenwerking heeft in 2014 geresulteerd in het Six Capitals model.
In figuur 1 wordt het Six Capitals model (Gleeson- White, 2014) weergeven. De zes waardensoorten
staan als input aan de linkerzijde. Al die input wordt middels het proces omgezet in een output (in dit
geval het evenement). Het evenement heeft impact op de zes verschillende waarden. Dit zijn de
outcomes. De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de outcomes, om zodoende
de input zo te organiseren dat de output voor alle zes de outcomes meerwaarde creëert. Hierbij is
het essentieel dat iedere aanpassing aan een waardensoort duurzaam is.
Figuur 1 Six Capitals model

Bron: Gleeson- White, International, 2014, Integrated Reporting Counsel (IIRC), 2013

2.2 Ladder van Lansink
De Ladder van Lansink geeft stapsgewijs weer wat een producent kan doen om afvalstromen te
reduceren om tot een zo duurzaam mogelijk proces te komen. Afval dat ontstaat door een
evenement kan ook middels deze methode gereduceerd worden. De reductie begint met het
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voorkomen van afval (preventie). Als dat niet lukt omdat het goed of de dienst echt noodzakelijk is,
moet er bezien worden of het afval is te hergebruiken. Kan dat niet dan moet er bezien worden of
recycling een optie is. Kan het ontstane afval worden gebruikt als energiebron? Als dit allemaal niet
mogelijk is en het afval als reststroom verbrand moet worden, moet er vervolgens worden
onderzocht wat er met de warmte gedaan kan worden. De onderste trede van de trap is de laatste
mogelijkheid die een producent moet willen en dat is het afval storten. Er moet voorkomen worden
dat men onnodig onder aan de ladder terecht komt.
Afbeelding 1 Ladder van Lansink

Bron: Peters, Schenkhof &Croes, Commerciële Kansen in een circulaire economie, 2019.

2.3 Het 13R-model
Het “R”-model geeft een aantal (afhankelijk van de gebruikte bron) opties weer waarmee een
producent de levensduur van een product kan verlengen. Het model is geënt op productie, maar kan
eigenlijk in veel meer situaties gebruikt worden. Iedere waardestroom en iedere mogelijke oplossing,
of verbetering kan getoetst worden aan het “R”-model. Het model laat zien dat de huidige
wegwerpcultuur kan veranderen. Hieronder staat een 13-tal “R-en” waarmee processen, producten
en mogelijke oplossingen kunnen worden getoetst alvorens ze te gebruiken.
1. Rethink
Analyseer huidige processen en denk na over hun meerwaarde, nut en belang. Herontwerp
desnoods het proces en haal alle niet- noodzakelijke schakels eruit.
2. Refuse
Weiger vervuilende processen en/of oplossingen überhaupt te gebruiken.
3. Reduce
Verminder vervuilende processen en/of oplossingen zoveel als mogelijk.
4. Remember
Denk na over hoe men in het verleden het probleem oploste en wellicht dat de oplossing
allang bestaat.
5. Re-use
Een defect product kan eventueel als iets anders worden ingezet, waardoor het niet als afval
hoeft worden aangeboden.
6. Regift
Indien een product niet meer nodig is voor de ene gebruiker, kan iemand anders er nog veel
aan hebben. Het gaat hierbij dus om doorgeven aan een volgende gebruiker.
7. Resell
Indien een product niet meer nodig is voor de ene gebruiker, kan iemand anders er nog veel
aan hebben. Het gaat hierbij dus om doorverkopen aan een volgende gebruiker.
8. Repair bij defect
Producten kunnen soms gerepareerd worden in plaats van weggegooid worden. De huidige
SIRE-campagne Waardeer het, Repareer het draait om dit idee.
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9. Refurbish
Bij refurbish gaat het om het weer up to date maken van een product. Dit kan met name met
ICT-producten zoals telefoons en laptops. Er worden slechts enkele onderdelen vervangen,
waardoor een veroudert model, nieuwe waarde krijgt en weer toekomstbestendig wordt
gemaakt.
10. Remanufactured
Bij Remanufactured wordt een product opnieuw gemaakt. Enkel onherstelbare onderdelen
worden vervangen waardoor hetzelfde product met dezelfde eigenschappen opnieuw wordt
gemaakt.
11. Recycle
Recyclen van goederen houdt in dat een goed in zijn geheel wordt gebruikt om als nieuwe
grondstof te dienen. Deze grondstof kan een betere kwaliteit bezitten dan de initiële stof
(up-cycling), of de nieuwe grondstof is van mindere kwaliteit geworden (down- cycling).
12. Recovering
Indien er recovery kan worden toegepast, dan worden er bruikbare delen uit een goed
gehaald die opnieuw gebruikt kunnen worden. Een voorbeeld van recovery is het halen van
edelmetalen uit oude telefoons.
13. Repurpose
Bij repurpose wordt een oud goed na gebruik, op een andere manier opnieuw gebruikt.

2.4 Duurzaam organiseren van evenementen
Er zijn al meerdere initiatieven om evenementen duurzamer te organiseren. Stichting Duurzaam
Organiseren heeft in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK) een barometer opgesteld. Dit is
een checklist, waarmee organisaties van evenementen getoetst kunnen worden (of zichzelf kunnen
toetsen) in hoeverre zij duurzaam organiseren (www.smk.nl, 2019). Deze barometer behandelt
talloze onderwerpen die gemakkelijk op te splitsen zijn in de verschillende waardensoorten van het
Six Capitals Model (Gleeson-White,2014, IIRC,2013). Duurzaam organiseren van evenementen
behelst meer dan alleen energieverbruik en afvalstromen. Om die reden is er gekozen om de
Barometer Duurzame Evenementen van SMK te gebruiken als bron voor de analyse van de GABAijsbaan.

2.5 Onderzoeksmethoden per deelvraag
In bijlage 1 van dit transitieplan wordt er per deelvraag inzichtelijk gemaakt middels welke methode
de vraag beantwoord is.

2.6 Uitgangspunten en randvoorwaarden
2.6.1 Uitgangspunten.
Bij de analyse van de opdracht zijn we tot de conclusie gekomen dat:
1. Gezien de beschikbare tijd het niet haalbaar zal zijn om klant en klare, onderbouwde en
doorberekende richtlijnen te ontwikkelen voor algemeen evenementenbeleid.
2. Er zal een evenement gekozen worden om te onderzoeken. Dit evenement moet voldoende
complex zijn om zoveel mogelijk facetten te kunnen onderzoeken.
3. De bevindingen van dit onderzoek gebruikt moeten kunnen worden in het nieuwe
evenementenbeleid.
4. Het onderzochte evenement zal met behulp van het Six Capital Model (Gleeson-White,2014,
IIRC,2013) geanalyseerd worden.
5. Er zal mogelijk nog verdergaand onderzoek gedaan moeten worden om met name alle
meerwaarde door te kunnen berekenen.
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2.6.2 Randvoorwaarden
1. De onderzoekers krijgen medewerking vanuit de gemeente.
2. De onderzoekers krijgen inzage in de huidige stand van zaken omtrent beleid en uitvoering
van evenementen.
3. De onderzoekers krijgen medewerking vanuit de evenementenorganisatie.
4. De onderzoekers stellen alle resultaten beschikbaar aan 1stroom, echter is het aan de HAN
om het transitieplan te beoordelen.

2.7 Begroting
Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens reguliere werktijden. De onderzoekers hebben toestemming
van hun huidige werkgever om dit project uit te voeren, deels in hun tijd. Echter kan het voorkomen
dat de huidige werkgever tijdelijk de ruimte niet kan bieden. Dan moeten de onderzoekers deze tijd
zelf inhalen. Hier staat geen vergoeding tegenover. Alle tijd die wordt gespendeerd aan het
onderzoek wordt geregistreerd. Er is geen financiële begroting beschikbaar is voor dit onderzoek. Er
is wel een geldbedrag beschikbaar voor een mogelijk vervolg van dit onderzoek. 1stroom heeft een
bedrag van 10.000 euro gereserveerd voor een mogelijk vervolgproject waarbij organisatoren
worden uitgedaagd om zelf met duurzame oplossingen te komen voor hun evenement.

3 Analyse en resultatenonderzoek
3.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Het empirische onderzoek
richtte zich initieel op de huidige situatie binnen de 1stroom. De informatiestromen van de
vergunningen en het huidige evenementenbeleid zijn onderzocht. Daarnaast is er theoretisch
onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor duurzame oplossingen voor evenementen. Aansluitend
is er onderzoek gedaan naar de huidige situatie bij de organisatie van de GABA-ijsbaan. Al die
uitkomsten zijn vergeleken om de gap tussen huidige situatie en gewenste situatie zichtbaar te
maken. Aan de hand van die gap zullen er in conclusies volgen.

3.2 Onderzoeksresultaten per deelvraag
1. Wat zegt het huidige evenementenbeleid van de gemeente Duiven over duurzaamheid en
welke eisen, normen, of doelstellingen stelt 1stroom zich in het beleid?
Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Duiven bestrijkt een periode van 2014 tot 2018.
Mede daarom wordt het op dit moment herschreven. Het beschrijft het belang van evenementen
voor de gemeente en is met name een uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De APV behelst de wettelijke kaders van wie welke verantwoordelijkheden heeft en wat er wel en
niet is toegestaan in de gemeente. Het beschrijft typen evenementen, meldingsplichten,
vergunningplichten, informatiestromen, aanvraagtermijnen, aanvraagprocedures en veiligheid.
Over duurzaamheid wordt nauwelijks gesproken. Wat er benoemd wordt over milieu is het volgende:
De bescherming van het milieu.
Onder het begrip milieu vallen veel onderwerpen. De bescherming van mensen, dieren,
planten, goederen, water, bodem en lucht valt onder de bescherming van het milieu.
Alsmede het beheer van afvalstoffen en afvalwater valt er onder. Een evenement kan
bijvoorbeeld worden geweigerd indien het broedseizoen wordt verstoord, (het
vermoeden bestaat dat) de geluidsnormen worden overtreden of er veel stankoverlast
wordt verwacht. De organisator van het evenement dient dan ook maatregelen te treffen
om de bescherming van het milieu te waarborgen. Maar ook als het maximumaantal
evenementen (op een bepaalde locatie) is bereikt, kan de vergunning worden geweigerd
i.v.m. de geluidshinder voor omwonenden” (Gemeenteblad, Evenementenbeleid
Gemeente Duiven, 2014-2018).
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Daarnaast wordt er verwezen naar verschillende nota’s en wet- en regelgeving, inspectie instanties
omtrent geluidhinder, volksgezondheid etc. Omtrent afvalstromen wordt er met name gesproken
over verantwoordelijkheden.
Als conclusie kan er gesteld worden dat het huidige evenementenbeleid niet voorziet in regelgeving
en/ of advies over meervoudige waardecreatie of duurzaamheid. Het is een samenvatting van
geldende nationale en regionale wet- en regelgeving. Het bied een evenementenorganisatie
handvatten om juridische afdekking te garanderen en het biedt de gemeente een bron om
vergunningsaanvragen te kunnen beoordelen.
Het huidige beleid kan worden opgevraagd bij de onderzoekers, maar is door de grootte van het
bestand niet als bijlage opgenomen bij dit plan.
Naast het beleid, spelen ook de vergunningsverleners een rol. Om inzicht te krijgen in de huidige
processen, is er een interview gehouden met de vergunningsverleners van de afdeling Algemene
Plaatselijke Verordeningen (APV). Het interviewverslag is opgenomen als bijlage 2 bij dit
transitieplan.
De conclusie van dit interview is dat er in de beoordeling van vergunningsaanvragen voor
evenementen, duurzaamheid nauwelijks een rol speelt. Meervoudige waardecreatie is een onbekend
fenomeen voor 1stroom en dus ook geen doel. Desondanks dienen evenementen voor de gemeente
met name een sociale en maatschappelijke rol binnen 1stroom verleent jaar voor meerdere
evenementen subsidie om die evenementen mogelijk te kunnen maken.
Conclusie deelvraag 1:
Aandacht voor duurzaamheid komt met name vanuit praktische problemen zoals de afvoer van afval.
1stroom heeft wel de intentie om duurzaamheid meer aandacht te geven, maar geeft tegelijkertijd
ook aan dat de sociale en economische rollen van evenementen voor de streek, hoger op de ranglijst
staan.
Meervoudige waardecreatie zou hiervoor een uitstekende oplossing kunnen bieden, omdat dat niet
hoeft af te doen aan die rollen, maar juist een versterkende werking kan hebben.
2. Zijn er vergelijkbare gemeenten met reeds doorontwikkeld evenementenbeleid en wat zegt dat
beleid over duurzaamheid en/of meervoudige waardecreatie?
Er zijn meerdere gemeenten in Nederland bezig met duurzame evenementen. Sommige doen dit in
een adviserende rol en andere zijn actief bezig met duurzaamheidsbeleid voor evenementen. De
gemeente Amsterdam heeft in 2018 de Richtlijn duurzaamheid evenementenvergunning Amsterdam
(www.amsterdam.nl) opgesteld. Hierin worden per 2019 allerlei eisen gesteld aan organisatoren van
evenementen. De eisen hebben betrekking op energie, water, afval en mobiliteit. De term
meervoudige waardecreatie wordt niet genoemd. Door duurzaamheid te verankeren in beleid wordt
het een vereiste voor het verkrijgen van een vergunning. Hierdoor worden organisatoren verplicht
om hierin mee te gaan en ontstaan er allerlei initiatieven (zie ook antwoord op deelvraag 4). In
Amsterdam gaat men ervan uit dat organisatoren dan ook zelf met ideeën komen. Deze ideeën
kunnen en worden ook gedeeld op de internetpagina van de gemeente (https://duurzameevenementen020.nl/). Iedere organisator is verplicht om bij zijn vergunningsaanvraag een
duurzaamheidsplan op te stellen. Hierbij worden ze geholpen middels een checklist.
De gemeente Arnhem is ook op zoek naar manieren om “hun” evenementen duurzaam te laten
worden. Toch pakken zij het anders aan, omdat zij het idee hebben minder “dwingend” te kunnen
zijn richting evenementenorganisatoren. Evenementen vervullen een belangrijke rol voor de stad en
men is voorzichtig met de organisatoren. Arnhem is begonnen door als gemeente het juiste
voorbeeld te geven. In 2019 hebben zij als eerste grote gemeente van Nederland het CO2
prestatiecertificaat uitgereikt gekregen (www.arnhem.nl). De gemeente Arnhem heeft zichzelf als
doel gesteld om in 2023, 40% minder CO2 uit te stoten. Doordat zij actief bezig zijn met het behalen
van dat doel, zijn zij in de prijzen gevallen. Zo hebben ze hun wagenpark duurzamer gemaakt en is
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duurzaamheid een belangrijk onderwerp in iedere aanbesteding. Verder zijn er maatregelen
genomen omtrent zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen en Ledverlichting in de
straatlantaarns. De gemeente Arnhem is nu aan het onderzoeken hoe ze middels wet- en regelgeving
randvoorwaarden kunnen scheppen voor duurzame oplossingen voor evenementen. Dit doen ze
onder andere door het uitschrijven van een prijsvraag, waarbij evenementenorganisatoren ideeën
kunnen aandragen. Dit zijn twee voorbeelden van gemeenten die actief hun verantwoording
oppakken en op hun eigen manier aandacht schenken aan duurzaamheid bij evenementen.
Conclusie deelvraag 2:
In navolging van het Klimaatakkoord is de Nederlandse overheid bezig met de invulling van het
akkoord. Nederlandse gemeenten hanteren verschillende methoden en maatregelen zoals
milieuzones en dergelijke. Dit is te verklaren, omdat belangen per gemeente sterk kunnen
verschillen. De ene gemeente kan het zich permitteren om middels beleid, wet- en regelgeving eisen
te stellen aan evenementorganisaties, terwijl kleinere gemeenten meer de dialoog willen aangaan
omdat evenementen voor hun maatschappelijke, economische en sociale belangen meebrengen.
Ongeacht welke rol een gemeente inneemt, zijn er legio kansen en zijn er gemeenten die laten zien
wat er binnen afzienbare tijd mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Meervoudige waarde is
echter een onbekend begrip. De kansen voor 1stroom zullen in dit rapport worden weergegeven.
3. Wat doet de organisatie van de GABA-ijsbaan nu aan duurzaamheid?
Op vrijdag 20 december is er een interview gehouden met dhr Arjan ter Borgt. Hij is bestuurslid van
de Stichting Winterevenementen Duiven en tevens een van de initiatiefnemers van het evenement.
In het vier uur durende interview is er uitvoerig gesproken over de organisatie. Het Six Capital Model
(Gleeson- White,International, 2014, Integrated Reporting Counsel (IIRC), 2013) heeft als basis
gediend voor de interviewvragen. Per vraag kon dhr. Ter Bogt aangeven hoe belangrijk hij het vond
om het desbetreffende issue te veranderen. De volledige uitwerking van het gesprek is te vinden in
bijlage 3 bij dit transitieplan. Uit het interview is gebleken dat de organisatie op verschillende vlakken
bewust en onbewust met meervoudige waarde bezig is. Zo worden vrijwilligers, omwonenden, en
alle betrokkenen uitvoerig betrokken en gewaardeerd. Dit blijkt uit de wil van vele lokale partijen op
verschillende manieren al jarenlang bij te dragen aan het evenement. Financieel en commercieel is
het evenement niet/ nauwelijks rendabel, echter is dat ook niet het doel van het evenement. Het
evenement heeft als grootste doel om lokale minima te voorzien van een extra kerstbijdrage.
Daarnaast speelt het binnen de gemeenschap een enorme grote rol als sociaal, verbindend
evenement. Jong en oud, arm en rijk komen deze weken samen op de ijsbaan. Er worden meerdere
initiatieven ontplooid om daadwerkelijk iedereen in de gelegenheid te stellen om te komen
schaatsen. Kortingen voor minima, vrijkaarten voor omwonenden, etc. Het evenement verbindt ook
lokale ondernemers die op allerlei manieren hun bijdrage leveren en middels de curlingavonden met
elkaar in contact komen. Zowel financieel als in het leveren van goederen en diensten. De organisatie
maakt veel gebruik van lokale leveranciers en maakt daarmee duurzame keuzes doordat er over
korte afstanden getransporteerd hoeft te worden. Toch is nog zeker ruimte voor verbetering. De
rode waarden in het gespreksverslag in bijlage 3 geven die zaken aan, waaraan de organisatie nog
graag wil werken. Bij de beantwoording van deelvraag 5, worden per waardestroom de kansen
weergegeven.
Conclusie deelvraag 3
De organisatie van de GABA-ijsbaan staat open voor verduurzaming. Er moet echter wel gesteld
worden dat het evenement een sociaal, maatschappelijke doel heeft en geen commercieel doel. Er
worden bewust en onbewust al veel stappen genomen, maar er zijn wel degelijk kansen te
onderkennen. Er is ruimte voor verduurzaming binnen de waardestroom nature in het
energieverbruik, afvalstroom en binnen de waarde manufactured voor wat betreft het gebruik van
materiaal voor de horeca.
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4. Zijn er evenementen buiten 1stroom die reeds met meervoudige waardecreatie rekening
houden?
Tijdens de bijeenkomst Duurzame Evenementen op 10 december 2019, hebben drie evenementenorganisatoren een presentatie gegeven over hun evenementen. De evenementen verschillen van
elkaar in doelstelling, locatie en grootte.
Evenement 1: Digital (DGTL) georganiseerd door DGTL Arts and Events.
DGTL is een muziek en kunstfestival wat in 2013 is begonnen in Amsterdam, maar inmiddels edities
heeft over de hele wereld. Het festival staat inmiddels bekend als meest duurzame festival ter
wereld. Een titel die volgens de organisatie moeilijk is te controleren, maar wel aangeeft dat
duurzaamheid en innovatie enorm belangrijke aspecten zijn van het festival. De organisatie heeft
zichzelf ten doel gesteld om het festival vanaf 2020 volledig circulair te laten zijn. Het is voor de
organisatie en voor de bezoekers een nieuwe norm aan het worden. Alle processen worden
geanalyseerd middels het Material Flow Analysis (MFA) (zie figuur 2). Voor de leesbaarheid is figuur 2
uitvergroot in bijlage 4.
Alle input wordt beschreven en gemeten in gewicht of volume. Vervolgens wordt er gekeken naar
het proces van het festival en wat er als output uitkomt zoals reststromen, waterverbruik,
energieverbruik etc. Tenslotte worden al die reststromen geanalyseerd en wordt er bezien hoe deze
te verwerken zijn. Vervolgens worden maatregelen getroffen daar waar nodig en mogelijk. Een
belangrijk aspect is dat iedere locatie, andere mogelijkheden en onmogelijkheden biedt. De gehele
keten van input, proces, output en verwerking moeten georganiseerd zijn, voordat een stroom
circulair gemaakt kan worden.
Figuur 2 Material Flow Analysis voor DGTL Amsterdam 2018

Bron: https://dgtl.nl/sustainability

Zo wordt er al jaren gebruik gemaakt van “hard cups” in plaats van wegwerpbekers en is er een
circulaire food-court waarbij vegetarisch en veganistisch wordt gekookt met reststromen van lokale
horeca. De organisator plaatst bewust geen afvalbakken op het terrein. Bezoekers worden geacht
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hun afval te brengen naar een drietal centrale inzamelpunten. Doordat de bezoekers bewust met het
thema duurzaamheid bezig zijn, heeft de organisatie weinig last van zwerfafval op het terrein.
Materialen zoals lichtarmaturen worden dusdanig ontworpen dat ze na het festival kunnen worden
overgenomen voor andere doeleinden. Dat geldt overigens voor bijna alle kunstobjecten die op het
festival getoond worden. De toiletten maken bruikbare compost en zelfs drinkwater van menselijk
afval en zelfs de artiesten worden zo duurzaam mogelijk gehuisvest. Daarnaast wordt er alleen
gebruik gemaakt van digitale betalingsmethoden in plaats van plastic munten. Bovenop al deze
innovatieve oplossingen is het INNOFEST een vast element van het festival geworden. Dit is een apart
deel van het terrein waarop allerlei innovatieve, duurzame experimenten worden uitgevoerd. Het
doel is om het publiek kennis te laten maken met een zee van duurzame oplossingen voor alledaagse
problemen.
Evenement 2: Into The Great White Open (Vlieland)
De organisatie van Into The Great White Open (ITGWO) loopt al vanaf het begin aan tegen allerlei
beperkingen omtrent het gebruik van het festivalterrein, omdat het festival plaatsvindt in beschermt
natuurgebied, namelijk in de duinen van Vlieland. De organisatie heeft zich ook vanuit eigen
overtuiging ten doel gesteld om het festival zo circulair en duurzaam mogelijk te laten worden en
roepen zij het festivalterrein uit tot Fossielvrije Zone (zie afbeelding 1). Omdat de term circulair nog
niet bekend genoeg is, gebruiken ze ook de term duurzaam hun promotie. Dit doen zij onder andere
door alleen gebruik te maken van afbreekbare “disposables”. Alles wat op het festival qua voeding te
verkrijgen is, wordt geserveerd op afbreekbare kommetjes, bekers etc. De bezoekers gooien na
gebruik de restanten in afvalbakken en die worden geleegd in een unieke, snel composteermachine.
Die machine maakt in 24 uur organisch materiaal wat vervolgens waarde heeft. Het wordt verkocht
en aan lokale tuinbouwbedrijven en bezoekers kunnen kweekbakjes kopen met die compost en een
verscheidenheid aan zaden erin (zie afbeelding 2). Hiermee heeft de organisatie aangetoond dat
“afval” daadwerkelijk een grondstof is. Restafval is alleen nog datgene wat bezoekers van huis uit
meenemen zoals plastic. Dit is inmiddels een minimale hoeveelheid en de afvalbakken daarvoor
bestaan dan ook uit kleine bakjes die over het terrein verspreid staan. De organisator geeft aan dat
met name afvalverwerkers nog moeite hebben met verschillende stromen. Het is dan ook uitermate
belangrijk dat afvalverwerkers worden meegenomen in de plannen van de evenementorganisatie.
Gebeurt dat niet, dan is de keten niet gesloten en wordt het circulaire doel niet behaald.
Ook heeft de organisatie veel aandacht voor het fossielvrij maken van alle apparatuur die voor en op
het festival wordt gebruikt. Alle dieselmotoren in hoogwerkers, vorkheftrucks en vrachtwagens lopen
tegenwoordig op 2e generatie biobrandstof. Daarnaast heeft de organisatie een uniek concept
bedacht om goederen, muziek acts en bezoekers vanaf het vaste land op het festival te krijgen. De
organisatie heeft een analyse gemaakt van goederen en materialen die niet met spoed benodigd zijn
voor het festival, dan wel die ruim van tevoren gepland kunnen worden. Die goederen worden met
behulp van vrijwilligers (bezoekers) beladen in een vloot van zeilschepen en middels die vloot naar
Vlieland gevaren. Op het eiland zelf rijden alle bussen voor het festival op fossielvrije brandstof. Dit
vermindert volgens de organisatie direct de CO2 uitstoot met 85%. Deze biodiesel kan in iedere
dieselverbrandingsmotor gebruikt worden. Men onderscheidt verschillende soorten biobrandstof. De
organisatie van ITGWO gebruikt 2e generatie biodiesel. Dit houdt in dat die brandstof vervaardigd
wordt uit plantaardige afvallen die niet geschikt zijn voor consumptie. Dit concept past volledig bij
het festival, dat al draait om muziek, kunst en een duurzame levensstandaard. De tip die de
organisator heeft gegeven komt overeen met de boodschap van DGTL. Iedere oplossing moet
doordacht zijn en als keten georganiseerd worden. Er wordt bewust niet veel aandacht geschonken
aan alle duurzame oplossingen, omdat men uitgaat van het gegeven dat maximaal 5% van de
bezoekers bewust en principieel duurzaam leeft (activisten, vegans etc). De rest van de bezoekers wil
er niet te veel voor laten. Doordat de organisatie heel bewust alleen duurzame producten aanbiedt,
komen bezoekers ook niet in de verleiding om toch vlees en plastic producten aan te schaffen en
wordt duurzaam langzaam de nieuwe norm. Onbewust een bewuste levensstijl aannemen.
Afbeelding 2Fossielvrije Zone festivalterrein Into The Great White Open 2020
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Bron: https://intothegreatwideopen.nl/duurzaam

Afbeelding 3 Circulariteit Into The Great White Open

Bron: https://intothegreatwideopen.nl/duurzaam

Evenement 3: Bridge to Bridgeloop Arnhem
Het derde evenement waarover gesproken werd was de Bridge to Bridgeloop in Arnhem. Dit
jaarlijkse hardloopevenement wordt gehouden als aftrap van het herdenkingsseizoen van de Slag om
Arnhem. Qua duurzaamheid heeft de organisatie geëxperimenteerd met het gebruik van accu’s op
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dislocaties. Die accu’s voorzien meetapparatuur en verzorgingspunten langs de hardlooproute van
stroom. Deze accu’s stellen de organisatie in staat om generatorvrij het evenement te voorzien van
elektriciteit. Dit scheelt uitstoot. Echter moet er wel voor worden zorggedragen dat de accu’s
geladen worden met groene stroom. Er zijn mogelijkheden om de accu’s continue bij te laden
middels zonnepanelen. De volgende stap voor deze organisator is het reduceren van afval tijdens het
evenement. Nu wordt er nog veel gebruik gemaakt van plastic bekertjes om de lopers tijdens het
evenement te voorzien van sportdrank en/of water. Er zijn testen gedaan tijdens andere
hardloopevenementen met oplosbare bolletjes water. De organisatie van de Bridge to Bridgeloop
gaat daar voor de 2020 editie mee aan de slag (bron: presentatie tijdens bijeenkomst).
Conclusie deelvraag 4:
Meervoudige waardecreatie is een vrij onbekend begrip voor de organisatoren, echter is
duurzaamheid wel degelijk steeds belangrijker bij steeds meer evenementen. Hierboven zijn drie
voorbeelden gegeven van evenementen die actief zoeken naar oplossingen om hun evenement
duurzaam en zelfs circulair te maken. Het toont aan dat er tal van mogelijkheden zijn, ondanks de
soms zeer beperkte budgetten. De beschreven evenementen zijn niet (meer) volledig afhankelijk van
subsidies en zijn dus zelfdragend en toekomstbestendig. Ze hebben in kleine stappen al veel bereikt
en stellen zichzelf alleen telkens meer doelen. Simpelweg, omdat het kan en zij vinden dat het moet.
Overheden zullen ook steeds meer eisen gaan stellen en daardoor moeten evenementenorganisatie
vooruit blijven lopen, om hun evenementtoekomstbestendig te houden. Duurzaamheid en
circulariteit moeten de nieuwe standaard worden, zonder dat dat afbreuk hoeft te doen aan de
beleving van de bezoekers van de evenementen. De kernboodschap is dat iedere oplossing goed
georganiseerd moet worden en als een keten geïmplementeerd moet worden.
5. Welke kansen zijn er te onderkennen in de organisatie van de GABA-ijsbaan in relatie tot de
waardenstromen?
Deze vraag wordt beantwoord door gebruik te maken van het Six Capital Model
(Gleeson- White,International, 2014, Integrated Reporting Counsel (IIRC), 2013). Op basis van de
antwoorden die gegeven zijn door de organisatie van de GABA-ijsbaan, komen de onderzoekers tot
de volgende mogelijke oplossingen/ verbeteringen.
1. Financial:
Er is een begroting en een meerjarenplan waarin verantwoord wordt waar het vermogen aan
wordt besteed. De organisatie is volledig afhankelijk van sponsoren en subsidie, echter is dit
ook de kracht van het evenement. Door de gemeenschapszin waaruit de sponsoring
voorkomt, zijn er veel partijen die het evenement een warm hart toedragen, zonder dat die
partijen er winst op hoeven te maken. Het gevaar dreigt dat als deze partijen op een dag niet
meer mee willen of kunnen werken, dat de organisatie een enorm probleem heeft. Het
evenement brengt onder aan de streep zo rond de € 1.000 per jaar op. Er moet gesteld
worden dat er ook jaren zijn geweest waarbij er niet of nauwelijks winst is gemaakt. De
organisatie heeft de afgelopen jaren een kleine, financiële buffer opgebouwd waardoor zij
tegenslagen tijdelijk aankunnen. Omdat het evenement een sociaal, maatschappelijke
doelstelling heeft, is het financieel gezond te noemen, echter zodra er een sponsor of
subsidie weg zou vallen, komt de organisatie snel in gevaar.
Advies:
1. Stel bezuinigingsmaatregelen op, om toekomstige reducering in sponsoring te kunnen
opvangen. Welke bezuinigingsmaatregelen dat kunnen zijn, moet verder onderzocht
worden. Te denken valt aan opslagkosten en energieverbruik.
2. Manufactured:
De materialen die voor het evenement benodigd zijn, zijn merendeels gekozen vanuit
praktische beweegredenen. Lokale leveranciers en/of sponsoren zijn veelal bereid hun
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bijdrage te leveren en daardoor heeft de organisatie weinig inspraak als het gaat om eisen
stellen aan die leveranciers. Dit is een bedreiging. De horeca maakt gebruik van papieren
bekers voor de frisdranken en (PET) plastic wordt apart ingezameld middels een
samenwerkingsverband met Go Clean. Het gebruik van composteerbare disposables is nog
nooit bekeken en zou een kans kunnen zijn. Het gebruik van hard cups op de feestavonden
reeds gedaan met hard cups van Heineken. Die worden op locatie gespoeld net als glas.
Zodra er te weinig hard cups zijn, gaat men over op wegwerpbekers. De grootste afvalstroom
qua volume bestaat uit het tapijt wat aan het eind van het evenement weggegooid moet
worden, omdat het niet meer te reinigen is na vier weken gebruik. Het meubilair is van hout
gemaakt en wordt gedurende het jaar opgeslagen en ieder jaar hergebruikt.
Advies:
1. Onderzoek de mogelijkheden voor het gebruik van composteerbare disposables ten
behoeve drank en voedsel voor overdag.
2. Onderzoek de mogelijkheden voor het gebruik van hard cups ten behoeve van
serveren van drank gedurende het hele evenement.
3. Onderzoek het gebruik van herbruikbaar tapijt, om zo de grootste hoeveelheid afval te
minimaliseren.

3. Intellectual:
Kennisbehoud binnen de organisatie is met name geborgd binnen het bestuur. De afgelopen
jaren is er veel ervaring opgedaan, echter is dat niet geheel geborgd. Door de
bestuursmoeheid genoemd in de SWOT- analyse in het meerjarenplan is het van groot
belang dat kennis overgedragen kan worden. Ondanks dat er geen duurzaamheidsbeleid of
doelstellingen zijn vastgesteld, wordt er wel het een en ander ondernomen. Zo is er een
samenwerking met Go Clean, welke al het plastic verzamelt en recyclet.
Er is nog nooit een Material Flow Analysis (DGTL) uitgevoerd. Hiermee zouden alle processen
kunnen worden geanalyseerd. Hierdoor kan er in kaart worden gebracht waar er verspilling
optreedt en waar er dus verbetering kan worden aangebracht. Door het schrijven van het
meerjarenplan is er innovatie ontstaan binnen de organisatie. Het bestuur zal bepaalde taken
delegeren waardoor er een betere span of control zal ontstaan. Om beter inzicht te
verkrijgen in het evenement zou er een betere bezoekersregistratie kunnen worden opgezet.
Dit gebeurt al deels via het scansysteem bij het opgaan van de ijsbaan, maar hiermee worden
de bezoekers aan het horecapaviljoen niet geteld. Hierdoor is er geen volledig beeld van de
beleving en de wensen van de bezoekers.
Advies:
1. Stel een Material Flow Analysis op conform de werkwijze van DGTL;
2. Borg alle kennis in een volledig draaiboek;
3. Creëer een bezoekersaantallenregistratie ten behoeve van de inkoop;
4. Voer een enquête uit op de bezoekers om behoeften inzichtelijk te maken en
eventueel het assortiment aan te passen aan de wensen van de bezoekers.
4. Human:
De organisatie betrekt vanaf november de vrijwilligers middels een informatiebrief met
daarin de veranderingen en bijzonderheden voor komend jaar. Er wordt gestart met een
gezamenlijk ontbijt en na afloop is er een gezamenlijk diner. Ook wordt er jaarlijks
geëvalueerd met alle betrokkenen. Het bestuur ervaart wel verandering in het type
vrijwilliger wat ze nodig hebben. In de regel is er geen tekort aan uitvoerend personeel.
Vrijwilligers voor bestuurlijke functies zijn moeilijker te vullen. De komende jaren hebben een
aantal sleutelfunctionarissen aangeven ermee te moeten, of willen stoppen. Dit heeft de
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organisatie ertoe doen besluiten om de organisatie deels anders in te richten, maar dit blijft
voorkomend jaar een bedreiging, aangezien bestuursleden gedurende het jaar al taken
hebben.
Advies:
1. Voer een enquête uit onder de medewerkers om te onderzoeken hoe hun beleving is
van de organisatie, wat hun drijfveer is en waar er volgens hen verbeterpunten zijn.
2. Betrek bestuursleden bij het actief werven van sleutelfunctionarissen.
3. Onderzoek bij medewerkers waarom zij niet geïnteresseerd zijn in bestuurlijke
functies. Wellicht dat takenpakketten dusdanig kunnen worden gereorganiseerd zodat
er wel animo voor komt.
5. Social & Relations
De relaties die de organisatie de laatste jaren is aangegaan, zijn met name die van de
vrijwilligers en de sponsoren. Het bestuur heeft een functionaris die zich met sponsorrelaties
bezighoudt. Sponsoren worden gewonnen middels het bestaande netwerk van het bestuur.
De bedreiging hierbij is, dat de organisatie niet in de positie is om harde eisen te stellen aan
sponsoren en leveranciers. Leveranciers worden dan ook niet op duurzaamheid beoordeeld.
Wat wel bijdraagt is het feit dat er alleen maar lokale leveranciers gebruikt worden. De
koelinstallatie, de voeding, en de tent komen allemaal uit de streek. Ook het afval wat tijdens
de opbouw en afbraak ontstaat wordt door een lokale afvalverwerker opgehaald. Hier is wel
winst te behalen, want de organisatie is niet volledig op de hoogte van de processen van de
leveranciers. Relaties met leveranciers en sponsors zullen de komende jaren nog belangrijker
worden met de komst van een commerciële ijsbaan in Zevenaar. De organisatie zal moeten
investeren in deze relaties. Voor wat betreft de relaties met de vrijwillige medewerkers is de
organisatie goed op weg. Er is aandacht voor hen en dat wordt zichtbaar door de
gezamenlijke start, evaluaties en het afsluitende diner. Zolang er geen andere geluiden
vanuit de medewerkers komen, dan zouden deze “tradities” in stand gehouden moeten
worden ondanks de kosten. Die wegen niet op tegen de loyaliteit die deze essentiële
krachten meebrengen.
De bezoekers vormen de derde partij waarmee relaties worden aangegaan. De organisatie
deelt op voorhand al flyers uit met daarop onder andere het telefoonnummer van een
bestuurder. Hierop kunnen omwonenden klachten indienen. Het positieve hieraan is, is dat
eventuele klachten direct bij het bestuur terecht komen en dus ook de hoogste aandacht
krijgen. De organisatie is in contact met direct omwonenden, maar hebben nog nooit een
onderzoek gehouden onder de omwonenden.
Advies:
1. Onderzoek de processen van de leveranciers om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke
“kosten/impact” van hun product of dienst.
2. Blijf actief werven naar vrijwilligers voor bestuursfuncties. Desnoods met behulp van
recruitment.
3. Onderzoek door middel van interviews of enquêtes waarom deelnemende vrijwilligers
zich niet aanmelden voor bestuurlijke functies.
4. Houd een enquête onder de omwonenden om impact, meningen en beleving te peilen.
Hiermee kan de verbinding en acceptatie worden vergroot en klachten worden
voorkomen.
6. Nature
a. Energie: Om de ijsbaan op temperatuur te krijgen en te houden is er veel energie
nodig. Deze energie werd de afgelopen jaren deels betrokken vanuit een vaste
aansluiting op het evenemententerrein. Echter was deze kast niet in staat om de
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b.

c.

d.

e.

f.

pieken in het verbruik te leveren. Er is in 2019 geopperd om de capaciteit van de
stroomkast op te hogen. De kosten zouden rond de 50.000 euro uitkomen en dat
was voor de organisatie niet op te brengen. In hetzelfde jaar heeft de organisatie de
mogelijkheid aangegrepen om een andere koelinstallatie te huren voor de ijsbaan.
Deze installatie is programmeerbaar en kan werken onder de maximumcapaciteit
van de vaste aansluiting. Hierdoor duurt het proces wel iets langer, echter kan de
ijsbaan nog steeds op tijd en zonder overbelasting klaar zijn. Hierdoor zijn er geen
dieselaggregaten meer nodig en draait de ijsbaan dus op groene stroom geleverd
door de gemeente Duiven. Het verbruik moet nog wel door de organisatie worden
betaald aan de hand van de meterstanden. Er is geen slim stroomplan, enkel een
overzicht waar welke gebruikende apparaten staan om te bepalen wat op welke
groep kan worden aangesloten. Om het horecapaviljoen te verwarmen wordt nog
gebruik gemaakt van warmtekanonnen. Deze heaters blazen warme lucht de tent in
en worden gevoed met diesel.
Milieu: er is geen milieucoördinator aangesteld. De behoefte hiervoor is ook niet
aanwezig, omdat er op de brandstof na, geen gevaarlijke stoffen worden gebruikt.
Ook niet of nauwelijks in de keuken. De koelvloeistof is ook geen gevaarlijke stof.
Afval: over afval is nagedacht. Afval wordt gescheiden. Tijdens de opbouw wordt
afval als restafval verzameld in één container en middels een afvalverwerker
(Putman) afgevoerd. Er wordt in dit deel van het proces niets gescheiden. Tijdens de
uitvoering van het evenement wordt afval wel gescheiden. Al het plastic wordt door
Go Clean verzameld en gerecycled in plastic bankjes, bakjes etc. papier en rest wordt
gescheiden ingezameld in door de gemeente geleverde afvalcontainers. Deze
containers worden meermaals per week opgehaald en naar de gemeentewerf
gebracht. Vanuit de gemeentewerf zijn er per afvalstroom afvalverwerkers die het
verwerken. De onderzoekers zijn in het bezit van een totaaloverzicht. Tijdens het
afbreken van de ijsbaan geldt er dezelfde regeling als tijdens de opbouw. Het
grootste volume aan afval tijdens de afbraak is het tapijt. Dit wordt door een lokale
leverancier geleverd en gelegd, maar kan door het gebruik niet meer worden
hergebruikt. De afvalstromen worden niet gemeten.
Voedsel: Voedsel wordt geleverd door een lokale cateraar Welling Catering. Zij
verzorgen in de inkoop en verkopen voedsel in samenwerking met de vrijwilligers
van de ijsbaan. Het assortiment is beperkt en er treedt nagenoeg geen verspilling op.
Voedsel wordt geserveerd in servetjes en niet op plastic. Doordat er geen frituur
aanwezig is, dit jaar is daar ook geen afval van. Voorgaande jaren was er een losse
“frietkar” aanwezig waarvan de uitbater zelf verantwoordelijk was voor zijn
afvalstromen. De inkoop van voedsel geschied op basis van ervaringsgegevens. Alles
wat niet verkocht wordt aan voedsel, gaat retour met de cateraar.
Water: De benodigde hoeveelheid water piekt tijdens de opbouw in verband met het
aanleggen van de ijsbaan, maar stagneert tijdens de uitvoering. De hoeveelheid
wordt gemeten middels een meter wat op het T-stuk zit waarmee het water
betrokken wordt vanuit de put op het evenemententerrein. In de horeca wordt enkel
water verbruikt voor het maken van koffie, thee en chocolademelk.
Terrein: Het terrein waarop de ijsbaan wordt opgebouwd is een verharde
parkeerplaats naast het gemeentehuis van Duiven. Het terrein is aangemerkt als
evenemententerrein en daarom ook voorzien van vaste stroom en water
aansluitingen. Tevens zijn er toegangspunten voor hemelwater en rioolwater afvoer.
Tijdens de na het evenement is de organisatie tezamen met de gemeente
verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval.
Advies:
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1. Bezie de mogelijkheden om restwarmte van de koelinstallatie te gebruiken voor
het verwarmen van het horecapaviljoen.
2. Bezie de mogelijkheden om tijdens opbouw, afbraak en uitvoering gebruik te
maken van 2e generatie biobrandstof voor heftrucks, warmtekanonnen etc.
3. Bezie de mogelijkheden om gebruik te maken van herbruikbare, duurzame
tapijten in plaats van eenmalig gebruik.
4. Bezie de mogelijkheden om afvalstromen te meten en leg als organisatie
beperkingen op om die stromen te minimaliseren.

6. Hoe kunnen kansen gebruikt worden in het evenementenbeleid van de gemeente Duiven?
De gemeente Duiven kan in het opstellen van het nieuwe evenementenbeleid meerdere posities of
rollen aannemen. In de onderstaande opsomming wordt er middels kleuren aangegeven welke
maatregel er bij welke rol hoort. Rood = beleidsrol, Blauw = adviserende rol.
In bijlage 5 staat er een uitwerking van onderstaande mogelijkheden. Hieronder slechts een
samenvatting van onderkende mogelijkheden.
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Financial
1. Stel budget beschikbaar om organisatoren met ideeën te laten komen.
2. Stel budget beschikbaar om de randvoorwaarden voor die ideeën te creëren.
3. Stel in het evenementenbeleid eisen omtrent duurzaamheid in relatie tot het verkrijgen van
een vergunning.
4. Eis een duurzaamheidsplan waarin een organisatie moeten verklaren welke maatregelen zij
nemen door:
a. Een stroomplan waarin wordt aangegeven wat de behoefte is, hoe daaraan invulling
wordt gegeven en een verklaring na het evenement wat het daadwerkelijke verbruik is
geweest.
b. Een afvalplan waarin wordt gesteld hoe de organisatie hun mono-stromen inzamelt en
laat verwerken.
5. Stel als eis dat alle schoonmaakkosten voor de organisator zijn teneinde kosten te
internaliseren (kosten liggen bij de veroorzaker).
Manufactured
1. Draag zorg voor vaste stroompunten bij de evenementlocaties teneinde het energieverbruik
te kunnen sturen op groene energie.
2. Draag zorg voor voldoende drinkwaterpunten bij alle evenementlocaties om onnodig gebruik
van plastic waterflessen te voorkomen.
3. Stel eisen in het evenementenbeleid dat organisatoren zoveel gebruik maken van multi-use
materialen.
4. Laat organisatoren met hun vergunningsaanvraag een checklist duurzaamheid invullen
conform Amsterdams model.
Intellectual
1. Stelt een duurzaamheid coördinator aan die voor de gemeente kennis en ervaring kan delen
met evenementorganisaties. Tevens is die persoon het vaste aanspreekpunt voor
organisaties richting de gemeente.
2. Instrueer vergunningsverleners over duurzaamheids- mogelijkheden bij aanvragen in
coördinatie met de duurzaamheid coördinator.
3. Analyseer de duurzaamheidsplannen van de organisaties en draag zorg voor beschikbaarheid
van die kennis voor anderen.
Human
1. Betrek eigen personeel bij het thema duurzaamheid en laat mensen met ideeën komen.
2. Beoordeel organisaties op hun plan omtrent personele veiligheid met behulp van het
Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (2019).
Social and Relations
1. Betrek alle mogelijke stakeholders van evenementen bij het thema duurzaamheid en laat
mensen met ideeën komen.
2. Treed in contact met andere gemeenten om te bezien hoe zij duurzaamheid aanpakken. De
gemeente Arnhem is een voorbeeld van een gemeente die enerzijds fysiek dichtbij is en
anderzijds in dezelfde rol bezig is.
3. Geef zelf het goede voorbeeld en stel zelf doelen op met betrekking tot duurzaamheid
(CO2ladder?). Draag deze doelen en de weg er naartoe breed uit.
Nature
1. Adviseer organisaties die gebruik moeten maken van mobiele stroompunten om gebruik te
maken van biobrandstof (2e generatie biobrandstof).
2. Adviseer organisaties bij het opmaken van een slim stroomplan.
3. Maak gebruik van 100% groene energieleverancier voor vast stroomnetwerk
(www.wisenederland.nl).
4. Verplicht evenementen om af te nemen vanuit vaste aansluitingen.
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5. Draag in het evenementenbeleid op dat organisatoren maatregelen treffen voor het
minimaliseren van de afvalstromen.
6. Ga in gesprek met de afvalverwerker omtrent aanleveren van monostromen afgestemd op
de mogelijkheden van de verwerker.

4 Conclusies
De gemeente Duiven kan voor haar nieuwe evenementenbeleid twee rollen kiezen als het gaat om
verduurzaming. Enerzijds kunnen er in het beleid strikte eisen worden opgenomen waaraan
evenementenorganisaties zich dienen te houden. En anderzijds kan er op tal van gebieden advies
worden geboden. Het is aan de gemeente om dit vanuit een adviserende rol te doen, of vanuit een
beleidsmatige rol. Een gegeven is wel dat als er voldaan moet worden aan het gestelde in de
Energieagenda, dat de gemeente daarin haar verantwoordelijkheid moet nemen richting haar
inwoners.

5 Aanbeveling
Na navolging van de EU Richtlijn 2019/904, is het vanaf 2021 verboden om voor eenmalig gebruik
geproduceerde plastic bekers op evenementen te gebruiken.
Om te voldoen aan die richtlijn adviseren wij de gemeente Duiven om in haar evenementenbeleid
om te nemen dat:
1. Het gebruik van wegwerpplastic tijdens evenementen is verboden;
2. Elektriciteit voor evenementen op formele evenementenlocaties indien mogelijk vanuit vaste
aansluiting moet worden afgenomen.
Daarnaast kan de gemeente vanuit de adviserende en stimulerende rol organisatoren helpen met
duurzaamheidsplannen en het verstrekken van subsidie enkel aan die evenementen die aantoonbaar
duurzaam georganiseerd worden.
De gemeente moet partner worden van de organisaties die zij subsidie verlenen en daarmee
afdwingen dat organisatoren bepaalde stappen ondernemen. Deze mogelijkheden zijn inzichtelijk
gemaakt in bijlage 5. Vanwege de functionaliteit van dat bestand is het ook beschikbaar gesteld aan
de gemeente Duiven als Excel bestand.
De boodschap is dat ongeacht welke mogelijkheid er wordt gekozen, de oplossing als keten bekeken
moet worden. Alleen dan kan er daadwerkelijk vastgesteld worden of de oplossing ook duurzaam is.
Bijvoorbeeld: Het gescheiden inzamelen van afval, terwijl de verwerker niet in staat is het zodanig te
verwerken, is geen duurzame oplossing.

6 Implementatieplan
6.1 Inleiding
In overleg met de opdrachtgever is er gezien de beschikbare tijd besloten om de mogelijkheden voor
het gebruik van hard cups en/of biobased wegwerpbekers verder uit te werken. Dit faciliteert een
organisatie bij het zoeken van alternatieven als de gemeente het gebruik van wegwerpplastic verbied
middels haar evenementenbeleid.

6.2 Hard cups
Hard cups zijn bekers die gemaakt zijn om meerdere malen te gebruiken en biobased
wegwerpbekers zijn voor eenmalig gebruik, maar wel 100% afbreekbaar doordat ze van een
afbreekbare plastic (PLA) zijn gemaakt. PLA staat voor polylactic acid. In het Nederlands is heet dit
polymelkzuur. De grondstof voor dit materiaal komt uit mais of suikerriet en is in kleine
hoeveelheden composteerbaar. PLA is recyclebaar, echter doordat het nog niet voldoende gebruikt
wordt, zijn afvalverwerkers nog niet in staat om het te verwerken. Er bestaan echter ook recyclebare
hard cups die voor de duur van een evenement gehuurd kunnen worden. Na het evenement worden
de hard cups hygiënisch gereinigd waardoor ze kunnen worden hergebruikt. Tijdens een evenement
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kunnen ze “gewoon” middels de bekende spoelbak worden gereinigd waardoor er geen speciale
infrastructuur op locatie nodig is. Door een statiegeldsysteem wordt afval voorkomen of in ieder
geval beperkt.
Het gebruik van hard cups op festivals is de laatste jaren steeds meer gegroeid. Het lijkt wel een
nieuwe norm geworden voor evenementen. Ondanks speculaties bestaat er geen nationale of
Europese regelgeving die het gebruik van plastic wegwerpbekers verbiedt (Handreiking voor beleid
plastic beker op evenementen, 2019). Desondanks moet Nederland uiterlijk in 2026 laten zien aan de
Europese Commissie wat zij heeft gedaan aan het terugdringen van plastic (zwerf)afval in navolging
van de klimaatdoelstellingen. Gemeenten kunnen middels evenementenbeleid het gebruik van
wegwerpbekers tijdens evenementen verbieden en het gebruik van hard cups eisen om daarmee bij
te dragen aan de reducering van wegwerpplastic.
Toch is niet ieder festival geschikt voor hard cups. Het hangt af van de medewerking van het publiek
om bekers niet meer weg te gooien. Met name kleinere festivals lijken geschikt voor het gebruik van
hard cups. Men rekent statiegeld in valuta of in munten voor de eerste aanschaf. Hierdoor krijgt de
beker een waarde krijgt voor de gebruiker. Daarna moet voor ieder gebruik de beker gespoeld
worden. Dat kan op locatie gebeuren of door de verhuurder. Als er op locatie gespoeld moet worden,
moet daarvoor dus wel de nodige faciliteiten worden opgebouwd. Die faciliteiten zijn in beginsel niet
anders dan in een vaste horeca-etablissement, echter moeten plastic bekers na een aantal malen
gebruik chemisch worden gereinigd. Hard cups kunnen gehuurd worden of een
evenementenorganisatie kan ze zelf aanschaffen. Huren heeft als voordeel dat je de verhuurder
verantwoordelijk houdt voor het spoelen, echter zijn daar uiteraard ook weer kosten aan verbonden.
Bij kopen dient de eigenaar zorg te dragen voor reinigen en opslag.
De voordelen van het gebruik van hard cups op evenementen zijn:
1. Geen zwerfafval op de vloer.
2. Mogelijkheid voor marketing op de beker te laten printen.
3. Al na 10 maal gebruiken is een hard cup duurzamer dan een wegwerpbeker.
4. Er zin leveranciers speciaal voor gemeenten beschikbaar.
De nadelen van het gebruik van hard cups op evenementen zijn:
1. Spoel faciliteiten nodig conform HACCP en internationale DIN-normen, of;
2. even veel bekers huren/ hebben als dat er consumpties gedronken worden.
3. Men moet de beker bij zich houden (afhankelijk van het gebruikte systeem).
4. Een Hard Cup heeft 10x zoveel grondstof nodig als een wegwerpbeker en door de uitval van
rond de 10% is er nog in sommige gevallen meer grondstof nodig dan bij recyclebare
wegwerpbekers.
De voordelen van het gebruik van afbreekbare wegwerpbeker (biobased PLA)zijn:
1. Geen spoelfaciliteiten nodig en daardoor minder water nodig;
2. Hygiënischer dan een hard cup.
3. Lager gewicht per beker en dus minder uitstoot in transport;
4. 10% minder grondstof nodig dan hard cup;
5. In kleine hoeveelheden composteerbaar;
De Nadelen van het gebruik van afbreekbare wegwerpbeker (biobased PLA)zijn:
1. Lang niet alle afvalverwerkers zijn in staat om PLA te verwerken (PLA is een relatief nieuwe
grondstof).
2. Zwerfafval en/of afval op de vloer;
3. Gescheiden inzamelen indien er gerecycled moet worden;
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6.3 Implementatie
Om hard cups te kunnen implementeren is het volgende stappenplan opgesteld.
1. Onderzoek de behoefte met behulp van de verwachte aantallen bezoekers en het aantal
consumpties per bezoeker.
2. Er moet een keuze worden gemaakt welk systeem het beste past bij het evenement en bij de
organisatie. Er kan gekozen worden voor:
a. Aanschaf van hard cups met of zonder opdruk
i. Met opdruk
ii. Zonder opdruk
iii. Zelf reinigen
iv. Zelf opslaan
v. Uitbesteden van de reiniging
vi. Uitbesteden van de opslag
b. Huur van hard cups gaat doorgaans in combinatie met het uitbesteden van het
reinigen en het opslaan, omdat de hard cups eigendom blijven van de leverancier en
de leverancier daarmee de verantwoordelijkheid draagt voor de hygiëne conform
HACCP-regelgeving.
Om te bezien of het aantrekkelijk zou zijn om als gemeente een voorraad hard cups aan te schaffen
moet er meer onderzoek gedaan worden. Het voornaamste gegeven wat achterhaalt moet worden is
de verwachte behoefte, de mogelijke wijzen van opslag en beheer en hoe er voldaan kan worden aan
de hygiëneregels van HACCP.

7 Evaluatie doelstellingen versus eindproduct
De doelstelling van dit onderzoek was om de gemeente in staat te stellen om advies uit te kunnen
brengen en voorwaarden te kunnen stellen aan evenementenorganisatoren over verduurzaming van
hun evenementen. Met dit stuk en de bijlage 5 hebben wij voldaan aan die doelstelling. Met dit
rapport hopen wij tevens toegevoegde waarde te hebben gecreëerd aan het besluitvormingsproces
voor het toekennen van subsidies aan evenementen die aantonen duurzaam te zijn, of juist het niet
toekennen aan evenementen die niet duurzaam (genoeg) blijken.
Door tijdgebrek is het ons niet gelukt om kant en klare, doorberekende oplossingen te bieden. Ieder
evenement kan zelf de afweging maken om een aanbeveling te volgen en specifiek voor hun
evenement door te berekenen. Door het bronnenbestand heeft de gemeente en een organisatie de
beschikking over informatie waarmee ze kunnen starten.

8 Overige aanbevelingen
Alle onderkende aanbevelingen om evenementen te verduurzamen zijn opgenomen in bijlage 5 van
dit transitieplan. Deze aanbevelingen zijn verdeeld in de inmiddels bekende zes waardenstromen. Per
waardenstroom is er een overzicht gemaakt van duurzame oplossingen en wordt er tevens
aangegeven waar informatie te vinden is over de aanbeveling mocht die geïmplementeerd worden.
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Bijlage 2 Interviewverslagen gemeente
Datum
14-11-2019
Geïnterviewde:
Interviewer:

Locatie
Gemeentehuis Duiven
Monique Geurts, 1stroom, vergunningsverlener APV
Michiel Pieneman

Vragen vooraf: mag ik uw namen en functie benoemen in het eindproduct? Dit product wordt
verzonden aan docenten van de HAN. Ja.
Voorstelronde:
Interviewer: Michiel Pieneman,
.
Sinds 2016 begonnen aan de HAN als deeltijdstudent Logistiek en Economie (nu Logistics
Management). Sinds september 2019 begonnen aan de minor Circulaire Economie.
Geïnterviewde: Monique Geurts, werkzaam sinds 1-1-2019, eerst ondersteuning. Daarna als
vergunningverlener.
Nardie Langenhof werkzaam sinds 2016 als medewerker APV in de functie vergunningverlener.
Beide zijn medewerker Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten.
Inleiding
Aanleiding interview is een onderzoeksopdracht i.h.k.v. de minor Circulaire Economie. Op verzoek
van 1stroom projectleider Circulariteit wordt er onderzocht of evenementen in de gemeente
duurzamer gemaakt kunnen worden. Vanuit de theorie zal er worden gekeken of er op evenementen
meervoudige waardecreatie kan worden toegepast met duurzame oplossingen. Om het onderzoek
op te kunnen starten, moet er eerst empirisch onderzoek worden gedaan naar de huidige stand van
zaken. Onderdeel daarvan is het onderzoeken hoe de huidige vergunningsverlening en de
beoordeling werkt.
Vragen:
1. Kunt u uitleggen wat uw functie inhoudt?
Beiden bekleden dezelfde functie als Medewerker APV en bijzondere wetten bij de afdeling
APV. Er is echter is een verdeling gemaakt in de behandeling van de typen aanvragen. Nardie
houdt zich onder andere bezig met evenementenvergunningen en Monique behandelt
overige aanvragen zoals standplaats vergunningen.
Afhandelen van vergunningsaanvragen is de kerntaak. Deze komen op verschillende wijzen
binnen. Na controle op compleetheid, is het aan het bureau om de aanvraag ter advies aan
te bieden bij andere afdelingen en/of instanties. Dit zijn bijvoorbeeld de afdeling Verkeer, de
veiligheidsinspecties zoals politie en brandweer etc.
Zij bekleden dan ook de regiefunctie voor alle te betrekken afdelingen en/of instanties. Na
het inwinnen van advies, of aanvullende informatie wordt er besloten een vergunning te
verlenen of te weigeren.
Die Samenwerking tussen aanvrager en de afdeling APV. Alleen vergunningen in het kader
van Algemene Plaatselijke Verordening komen. Omgevingszaken is een ander bureau.
2. Hoe komen de vergunningsaanvragen binnen?
De meeste aanvragen komen digitaal binnen vanuit de website, of via de mail. Vanuit
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1stroom is het de wens om alles digitaal binnen te laten komen, zodat er de koppeling
plaatsvindt met een digitaal afhandelingssysteem. Een deel van de aanvragen wordt nog
altijd in hardcopy ingediend via de post, of middels afgifte aan de balie in het gemeentehuis.
Het hierboven genoemde afhandelingssysteem is een zakensysteem. Het is nu nog ingericht
voor omgevingsvergunningen, maar het is de bedoeling om ook de
evenementenvergunningsaanvragen hierin te verwerken. Het verwerken van aanvragen met
betrekking op omgevingsvergunningen (bouwaanvraag, kapaanvraag etc.) wordt door een
ander bureau gedaan. Er is wel samenwerking want aanvragen hebben vaak raakvlakken met
elkaar. Omgevingsvergunningen en AVP liggen bij elkaar, want er is al snel sprake van
constructies, verkeersregelingen etc.
3. Wat voor soort evenementen worden er aangevraagd en/of gehouden in de gemeenten?
1Stroom is een kleine gemeenschap waar meerder, jaarlijkse evenementen plaatsvinden
zoals de schuttersfeesten, het carnaval, de ijsbaan en de kermis. Daarnaast zijn er nog tal van
kleinschaligere evenementen.
4. Hoeveel vergunningsaanvragen krijgt u per jaar?
1stroom heeft in 2019 63 vergunningsaanvragen behandeld. Dit is representatief voor
meerdere jaren.
5. Merkt u fluctuaties in aanvragen gedurende het jaar?
De meeste aanvragen komen binnen in het voorjaar en het najaar. Tijdens de
zomermaanden en de wintermaanden is het qua aanvragen rustig, omdat er dan de meeste
uitvoeringen zijn.
Heeft u daar een verklaring voor?
Dit heeft te maken met de aanvraagtermijnen t.o.v. uitvoering. Uitvoeringen zijn
voornamelijk in de zomer en van november tot januari, waardoor de piek in de aanvragen in
het voor- en najaar is.
6. Hoe worden aanvragen nu beoordeeld?
a. Bent u ook degene die beoordeeld? Ja Monique en Nardie zijn degenen die na alle
advies te hebben ingewonnen, een aanvraag weigeren of toestaan.
Zo ja: hoe/ waarop wordt er beoordeeld?
Zodra een aanvraag binnenkomst wordt die gecontroleerd op compleetheid. Per type
aanvraag moet er informatie worden aangeleverd. Als een aanvraag compleet is,
wordt er door de medewerker ook gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan de
Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan regels over veiligheid, geluidshinder
etc. Daarnaast analyseren de medewerkers welke instanties advies moeten
uitbrengen, voordat zij een vergunning kunnen toewijzen. Die instanties worden
vervolgens geïnformeerd. Na advies volgt er door de medewerkers een uitspraak. Het
gebeurt zelden dat een advies van bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten niet wordt
opgevolgd.
b. Wat zijn de normen?
De eis die 1stroom stelt aan aanvragers is dat een vergunningsaanvraag uiterlijk 10
weken voor uitvoering volledig ingediend wordt. In de praktijk komt het vaak voor
dat ze pas 6 tot 8 weken voor uitvoering ingediend worden. De jaarlijkse aanvragers
houden zich wel meer aan de termijnen. Een aanvraag is pas compleet als alle
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gevraagde informatie wordt gegeven. Pas dan start het beoordelingsproces door alle
instanties. De normen die gesteld worden komen met name uit de APV en hebben
met name betrekking op veiligheid en het voorkomen van hinder.
c. Waarop worden aanvragen beoordeeld?
Aanvragen worden beoordeeld op: compleetheid en Algemene Plaatselijke
Verordening. Daarna worden verschillende instanties ter advies meegenomen. Dit
advies wordt in de regel altijd overgenomen. Dus als de politie een aanvraag te
riskant vindt en de aanvraag wil weigeren, dan moeten Monique en Nardie wel een
heel goed verhaal hebben om dit advies in de wind te slaan.
d. Wordt er voorafgaande de aanvraag nog overlegt?
Ja bij grotere evenementen, of bij onervarenheid van de aanvrager kan er overleg
plaatsvinden. Dit kan voor en na het indienen gebeuren. Het is moeilijk om dit
telefonisch te doen, maar op verzoek kan het face to face. Als er negatieve ervaring
is geweest met een evenement, dan kan het zijn dat er initieel een negatief advies
komt en er extra overleg nodig is. Dan wordt er besproken wat er de afgelopen keer
misging en hoe de organisatie dat nu aan gaat pakken. Dit is in het verleden slechts
een enkele keer voortgekomen.
e. Kan er na overleg alsnog een goedkeuring komen?
Ja dat kan. Enerzijds kan er na wijziging van het plan alsnog een goedkeuring komen.
Meestal komt er dan een gewenste aanpassing van het plan, waardoor goedkeuring
gegeven kan worden.
7. Bent u bekend met het meervoudig waardenmodel?
De medewerkers zijn niet bekend met het meervoudig waardenmodel en het speelt dus ook
geen rol in de beoordeling of de normering van vergunningsaanvragen.
8. Welke rol speelt duurzaamheid nu in de beoordeling?
Duurzaamheid speelt slechts een hele kleine rol in de beoordeling van
vergunningsaanvragen. Het onderwerp afval is wel een terugkerend onderwerp bij
evenementen. Het uitgangspunt is dat organisaties hiervoor zelf moeten zorgdragen, echter
zijn er voorbeelden dat 1stroom dat organiseert en bekostigd. Hierin is nog geen synergie,
echter moet de organisator wel vermelden hoe zij met afval omgaan.
1stroom heeft wel de intentie om organisaties te vragen naar duurzame werkwijzen, maar
stelt geen verplichtingen hoe het uitgevoerd moet worden.
9. Zijn er (problematische) zaken waar u tegenaan loopt in uw functie?
Er is nog geen werkinstructie, of flowchart aanwezig die de medewerkers door een
beoordeling van een vergunningsaanvraag leidt. De medewerkers handelen met name vanuit
ervaring, terwijl zij wel een essentiële rol vervullen als reliekhouder van het proces.
Er wordt nu wel een kwaliteitsslag gemaakt met onder andere een werkinstructie. Er is nu
een schrijven uitgebracht dat heet: Nederlands Handboek Evenementen (2019). Een
denkkader van allerlei professionals die gezamenlijk kennis over veiligheid bij evenementen
hebben geborgd. Hieraan hebben meerdere ervaren organisatoren aan bijgedragen en bied
handvatten voor de medewerkers en voor gemeenten.
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Daarnaast lopen de medewerkers tegen niet tijdig ingediende en niet volledige aanvragen aan.
Aanvragen worden tussentijdse vaak gewijzigd, waardoor eerder advies moet worden herzien en
het proces deels opnieuw in gang zet.
Dit probleem is aangepakt door aanvragers uit te nodigen op het gemeentehuis en ze te
informeren over het proces en de reden van de uitgebreide informatiebehoefte. Tegelijkertijd
zijn aanvragers gevraagd naar de redenen van hun wijzigingen. Zo is er een beter beeld ontstaan
van zowel de aanvrager als de beoordeling en dit heeft geleid tot een betere verstandhouding en
meer complete aanvragen. Daarnaast zijn de aanvraagformulieren opnieuw beoordeeld om te
bezien of de verplichte informatie nog nodig was. De op te geven informatie is nog steeds
uitgebreid, maar dient met name om de veiligheid van evenementen te waarborgen.
Conclusie
In de beoordeling van vergunningsaanvragen voor evenementen, speelt duurzaamheid nauwelijks
een rol. Meervoudige waardecreatie is een onbekend fenomeen voor 1stroom. Evenementen dienen
met name een sociale en economische rol binnen 1stroom. Aandacht voor duurzaamheid komt met
name vanuit praktische problemen zoals de afvoer van afval. 1stroom heeft wel de intentie om
duurzaamheid meer aandacht te geven, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat de sociale en
economische rollen van evenementen voor de streek, hoger op de ranglijst staan.
Meervoudige waardecreatie zou hiervoor een uitstekende oplossing kunnen bieden, omdat dat niet
hoeft af te doen aan die rollen, maar juist een versterkende werking kan hebben.
Datum
18-12-2019
Geïnterviewde:
Interviewer:

Locatie
Gemeentehuis Duiven
Rene van Brandenburg,
Michiel Pieneman

Introductie: Michiel Pieneman, deeltijdstudent HAN, minor circulaire economie, meervoudige
waarde, verduurzamen evenementen, GABA-ijsbaan.
Introductie Rene van Brandenburg
Wat is uw functie?
Evenementen coördinator. In de praktijk vanaf de organisatie voorlichten, koppelen aan APV al
voorafgaande aan de vergunningsaanvraag. Advies over organisatie, grote lijnen. Na
vergunningsaanvraag wederom advies. Tussendoor eventueel al onderzoek naar soortgelijke
evenementen. Na vergunningverlening tegen uitvoering aan ondersteunen met de organisatie.
Koppelen organisatie met gemeente en zo voorkomen dat evenementen organisaties dingen doen
die niet mogen. Na uitvoering draagt Rene zorg voor het in juiste staat terugbrengen van het terrein.
Waar bestaan uw taken uit?
Advies, coördinatie, vast aanspreekpunt. Ook coördinator tussen organisaties en allerlei lokale
verenigingen, brandweer, ambulance, politie. Allerlei praktische problemen oplossen.
Wat is uw ervaring met evenementen?
Ervaring is dat er veel dubbel werk wordt gedaan. Behoeften zouden tijdiger bekend moeten worden
gemaakt zodat de logistiek in 1 keer kan worden uitgevoerd. Hierdoor zou de logistieke keten
efficiënter kunnen worden ingericht.
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Wat is uw mening over afvalinzameling bij evenementen?
De organisator is verantwoordelijk voor de afvoer van afval. Wat de gemeente doet is afvalbakken
plaatsen voor het zwerfafval. Afvaleilanden met gescheiden afvalbakken blijken niet te werken
omdat mensen alsnog alles door elkaar in de bakken gooit. Het verschilt per evenement. Type
publiek bepaalt of er gescheiden wordt. Afval heeft prioriteit bij de gemeente. De gemeente levert
allerlei hulp bij het inrichten van de afvalstroom. Iedere vrijdag wisselt de gemeente de bakken om
voor legen. Afval gaat naar de gemeentewerf.
Go Clean haalt plastic op. Die recycled het ingezamelde plastic.
Het publiek bepaalt door gedrag of scheiden werkt. Rene denkt dat iedere generatie een stap gaat
maken. Het heeft tijd nodig.
Stroomvoorziening is een probleem. Proeven met zonnepanelen. Organisatoren vrezen uitval.
Wat kan er volgens u beter bij het afval inzamelen?
1. Er zou meer verantwoordelijkheid bij de organisatie moeten komen liggen. Met name het
gebruik van materiaal en het voorkomen dat afval ontstaat. Het gedrag van het publiek moet
beïnvloed worden.
2. Door een milieustraat in te richten na de carnaval kunnen wagenbouwers hun afval kwijt. Dit
wordt dan direct gescheiden ingezameld en geleverd aan die organisatie die er wat mee kan
(ijzer, papier etc.)
Wie is de vaste afvalverwerker?
De gemeente zamelt het voor de ijsbaan in op de gemeentewerf/ milieueiland. Go Clean verwerkt
plastic.
Wat werkt er volgens u pertinent niet?
Het opleggen van allerlei regels aan het publiek werkt doorgaans niet. Leg niet de nadruk op regels
maar ga stapsgewijs mee in verandering. Opleggen aan organisaties kan wel werken (bijvoorbeeld
zelf op laten ruimen, openingstijden etc.)
Zijn er volgens u nog andere mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen bij evenementen?
1. Stroomvoorziening zo kort mogelijk op verbruiker.
2. IJsbaan overdekken scheelt verbruik.
3. IJsbaan is niet meer open omdat het weer doorgaans te warm is.
4. Betrek de omgeving in het horen van klachten. Investeer in ordelijkheid van de omgeving.
5. Minder bureaucratie in de vergunningsaanvraag scheelt een hoop tijd.
Zijn er mogelijkheden om gemeentegoederen duurzamer te laten zijn? Andere dranghekken,
manier van organiseren etc.?
Drankhekken hebben bepaalde eigenschappen die nodig zijn om als dranghek te fungeren. Metaal is
beter in gewicht, herstelbaarheid etc. dit kan niet vervangen worden door een kunststof.
Hoe is jouw kennis geborgd?
Kennis en ervaring is niet geborgd. Rene heeft verzocht om een “rechterhand”.
Kennis van organisaties mogen wel gedeeld worden. Voorbeeld is dat er een calamiteitenplan van 1
organisatie gedeeld mocht worden. Regelgeving wijzigt heel vaak. Na ieder incident worden er weer
nieuwe regels opgelegd. Meerjarige vergunningen kunnen problemen opleveren doordat men denkt
dat ze door kunnen gaan zonder veranderingen te vermelden.
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Bijlage 3: Interviewverslag van de organisatie van de GABA ijsbaan
Hieronder ziet u de aantekeningen van het interview wat is gehouden op vrijdag 20 december 2019 te Duiven. In de rechter kolom heeft de geïnterviewde
kunnen aangeven welke prioriteit er vanuit hen wordt gegeven om te verbeteren op het desbetreffende onderwerp.
Aanwezig:
Michiel Pieneman
Maarten Heebink
Arjan ter Bogt (Stichting Winterevenementen Duiven)

Onderwerp
Begroting

Vraag
Is er een begroting opgesteld?

Financial

Is het evenement zelfdragend, of is
er subsidie nodig?
Wat is de grootste kostenpost?

Opbrengst

Wat gebeurt er met de
opbrengsten van het evenement?

Hoe veel belang wordt er gehecht
aan verkoopprijzen van voeding?

Propositie

Hoe staat de ijsbaan bekend in de

Vervolgvraag
Wie is er verantwoordelijk voor de
begroting?

Antwoord
Ja er is een begroting, die worden
verantwoord naar de gemeente toe.
Pak m beet 130K euro.
Waaraan worden die gelden besteed Nee, er is subsidie nodig (15,000) per
en waarom?
jaar.
Wat wordt er gedaan aan het
Grootste kostenpost elektriciteit;
omlaag brengen van die post?
week lang pompen op 180 ampère
voor het opvriezen, eenmaal
bevroren terug naar 90 ampère.
Hoe wordt er geborgd dat dat geld
Met de opbrengsten worden
daaraan ook besteed wordt?
kerstpakketten uitgedeeld aan
minimagezinnen in de Liemers,
andere gelden worden gebruikt voor
buffers en herinvestering voor
sponsoren.
Is het een optie om eventuele
Horeca heeft geen groot belang. +investeringen terug te verdienen
€20.000 per jaar omzet. Assortiment
met verkoopprijzen?
is beperkt. Uitbesteed aan cateraar
plus hulp vanuit sponsors (oliebollen
voor de schoolkinderen).
Wat is jullie grootste verkooppunt?
Staat bekend als grootste evenement

Prioriteit

Manufactured

Materialen

omgeving?

Grootste overdekte ijsbaan van
Gelderland?

Waarin wordt drank geschonken?

Waarom wordt daarvoor gekozen?

Hoeveel wordt er gebruik gemaakt
van papieren documenten?

Is er ooit bezien of het meer digitaal
kan?

Zijn er merchandise artikelen?

Wordt er in de aanschaf gekeken
naar duurzame artikelen?
Waar worden de meubels betrokken
en waar is die keuze op gebaseerd?

Er wordt veel hout gebruikt bij de
inrichting. Wordt er rekening
gehouden met keurmerken?

Man
f

Leveranciers

Waar is de keuze van de materialen
voor de tent op gebaseerd?

Wordt er tijdens op opbouw
gebruikt gemaakt van elektrische
vorkheftrucks?

Bij diesel: is er gekeken naar
fossielvrije brandstoffen zoals 2e
generatie biodiesel?

van de Liemers, grootste ijsbaan
Gelderland. 850m². Aanzien is een
belangrijk, maakt het evenement wat
drukker. Kinderen bewegen heel
veel. Door Gelrepas zo makkelijk
mogelijk te maken om ook voor
minimagezinnen mee te kunnen
doen
Papieren bekers, nooit over
nagedacht. Bekers worden
gesponsord. Tijdens de curling
avonden wordt er in hard cups
geschonken. Dit regelt de cateraar.
Dat is enorm verschillend, Arjan doet
zelf zeer veel digitaal, maar
bijvoorbeeld bij gemeente erg veel
papier. Verschilt heel erg op
persoon.
Nee. Sommige sponsoren delen wel
wat uit ter promotie.
Alles wordt zelf gemaakt, alle
meubels worden opgeslagen in een
loods. Worden ieder jaar opnieuw
gebruikt. Wordt geen rekening
gehouden met keurmerken.
Leverancier tent komt uit de buurt,
geen keuze voor materiaal heeft dit
beïnvloed. Tenten leveranciers zijn
niche markt. Weinig alternatieven
die voor deze prijs kunnen leveren.
Diesel heftrucks, door de leverancier
meegenomen, geen invloed op uit
oefenen.
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Hoe worden materalen
aangeleverd door leveranciers
aangeleverd?

Zou dat te combineren zijn?

Lokale leveranciers. Gebruiken?

Beleid

Is er een duurzaamheidsbeleid
geformuleerd?

Intellectual

is er een meerjarenplan?

Kennisbehoud

Hoe wordt er omgegaan met
lessons learned?

Worden bezoekersaantallen
bijgehouden t.b.v. scherpe inkoop?

Zouden wij die mogen inzien?
Wat is het speerpunt in het plan?
Wat is in het plan de grootste
uitdaging?
Worden die bijgehouden?

Wordt er per jaar geëvalueerd?
Met wie wordt er geëvalueerd?
Hoe zou dat gedaan kunnen
worden?
Op basis waarvan wordt er
ingekocht?

Grote leveranciers zijn tent en
ijsbaan, verder veel lokale
leveranciers voor catering en andere
spullen.
Worden veel lokale leveranciers
gebruikt. Tent komt uit Babberich.
De ijsbaan komt uit Zwolle, omdat
dat ook beperkt is qua leveranciers.
Horeca is lokaal. Afval naar
gemeente maar die voert af naar
Zwolle!!!
Nee, Go Clean werken ze al een jaar
mee samen. Duurzaamheid komt
vooral terug door het werken met
lokale leveranciers.
Ja is opgesteld, wordt opgestuurd
Te bepalen a.d.h.v. nog te ontvangen
bestand
Te bepalen a.d.h.v. nog te ontvangen
bestand
Ze doen hele serieuze evaluaties.
Iedereen wordt na het evenement
op de hoogte gesteld wat er fout is
gegaan, wat er beter kon etc etc.
Ja, zie boven
Iedereen, zie boven.
Nee, er wordt van ervaringsaantallen
uitgegaan.
Ervaring op voorgaande jaren.
doordat al het voedsel wat overblijft
retour cateraar gaat, is er nagenoeg
geen verspilling.
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Intellectual

Innovatie

Human

Human

Medewerkers

Is er sprake van innovatie binnen
de organisatie?

Zo ja, hoe uit zich dat?

Is de koelinstallatie voor de ijsbaan
nieuw?

Zijn er al ooit alternatieven
bekeken?

Hoe worden medewerkers
geworven?

Worden medewerkers
geïnstrueerd over naleving van
maatregelen m.b.t. duurzaamheid?
Wordt er gewerkt met tijdelijke
werknemers via bijvoorbeeld een
uitzendbureau?
Zijn er contracten voor
vrijwilligers?
Zijn medewerkers via de
organisatie verzekerd?
Worden medewerkers op een
andere manier beloond voor hun
werk?

Vanuit het meerjarenplan is de hele
structuur van de organisatie op de
schop genomen om
bestuursmoeheid te voorkomen.
Alleen duurt het best lang omdat de
veranderingen rustig doorgevoerd
moeten worden.
Nee, elk jaar wordt deze gehuurd, is
(deels opgelegd) met verschillende
pompen gewerkt. Nu een pomp
welke ingesteld kan worden op
ampère, zodat de stroomkast het
aan blijft kunnen. Geen aggregaat
meer nodig.
Mond op mond, worden in de lokale
krant wel advertenties geplaatst.
Ongeveer 25% komt en gaat steeds
elk jaar.
Nee, daar is geen aparte aandacht
voor.

Wat zijn de ervaringen daarmee?

Nee, enkel lokale vrijwilligers.

Zo ja, wat staat daarin?

Nee, doordat er geen personeel
wordt ingehuurd op een enkele
specialiteit na (elektricien).
Ja verzekerd via de gemeentelijke
verzekering. Nooit nodig geweest.
Sociale contacten, vrijwilligersontbijt,
stamppottenbuffet.

Is dat ooit nodig geweest?
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Hoe worden medewerkers
betrokken bij de organisatie van
het evenement?

Wordt er geëvalueerd?

Hebben vrijwilligers inspraak in de
organisatie?
Wat drijft vrijwilligers om deel te
nemen?

Bezoekers

Is daar ooit onderzoek naar gedaan?

Worden bezoekersaantallen
gemeten?
Worden bezoekers geïnformeerd
over de impact van het
evenement?

Worden bezoekers gemotiveerd
om met OV, fiets, carpoolend te
komen?

Human

Ongevallen

is er een calamiteitenplan?

Wordt er een risico-inventarisatie
opgemaakt?

Is die inzichtelijk?

Ja jaarlijkse evaluatie, waarbij ieder
team en ieder individu inspraak
heeft. Al deze punten worden
verzameld en bekeken waar er
suggesties kunnen worden
overgenomen.
Er is altijd ruimte voor vrijwilligers
om dingen aan te dragen en bij te
sturen.
voornamelijk vanuit
gemeenschapszin. Nieuwe
aanmeldingen zijn soms
problematisch, maar worden
uiteindelijk worden die weer
gevonden. Mond op mond reclame.
Het aantal bezoekers worden
bijgehouden. Iedereen moet zin
kaartje inscannen.
In media wordt beschreven welk
doel de ijsbaan heeft en welke
importantie het evenement heeft
voor de omgeving.
Niet gemotiveerd, maar door o.a.
leeftijd bezoekers komen de meeste
met de fiets. Bedrijven voor curling
komen voornamelijk uit de omgeving
en vaak al tezamen.
Zeker, die hoort ook bij de
vergunningverlening.
Ja, in de vergunningsaanvraag. Die
krijgen we ook mee ter inzage.
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Veiligheid

Social and

Social and relations

Omwonenden

Wat ziet u als grootste risico tijdens
de opbouw?

Wordt alles door professionele
bedrijven gedaan.

Wat ziet u als grootste risico tijdens
de uitvoering?

Verwondingen door het schaatsen
zelf. Er is goed contact met de
hulpdiensten tijdens de uitvoering.

Wat ziet u als grootste risico tijdens
de afbraak?
Hoe wordt veiligheid gewaarborgd Bent u bekend met het Nederlands
voor, tijdens en na het evenement? Handboek Evenementen Veiligheid?

Hoe worden omwonenden
betrokken bij het evenement?

Hoe zouden omwonenden meer
betrokken kunnen worden?
Kunnen omwonenden klachten
indienen?

Leveranciers

Hoe worden leveranciers gekozen?

Hoe treden jullie in contact met
omwonenden?
Wie is verantwoordelijk voor de
aanbestedingen?

Wordt alles door professionele
bedrijven gedaan.
Alarmen, brandblusser, EHBO BHV,
certificeerde EHBO'ers aanwezig. Er
is een ongelukkenadministratie
waarin iedereen staat die een
ongeval heeft meegemaakt. Dit
wordt ook op eigen initiatief gedaan
om er trek op te houden en contact
te houden met die mensen.
geluidsoverlast is een hot issue.
Tijdens organisatie worden
omwonenden geïnformeerd.
ja, middels flyer krijgen ze nummers
van de organisatie waarbij ze terecht
kunnen. Klachten zijn heel
persoonlijk. Iedereen ervaart
overlast op een andere manier.
Locatie is een evenemententerrein.
op voorhand infomeren, vrijkaarten
voor direct omwonenden.
sponsoring door lokale
ondernemers, organisaties.
Sommigen willen graag deelnemen.
Voorbeeld: toiletwagens. Met name
lokale betrekking. Duurzaamheid
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Worden leveranciers beoordeeld
op duurzaamheid?

Medewerkers

Hoe worden medewerkers
betrokken bij de organisatie het
evenement?

Worden leveranciers beoordeeld en
zo ja, hoe?
Waar wordt dan naar gekeken en
wat zijn de beweegredenen?

Zijn er overleggen?

Hoe worden medewerkers
gebonden aan het evenement?

Is er een tweedeling in de
organisatie tussen management en
uitvoerders?

Social and

Bezoekers

Hoe worden potentiele bezoekers
geïnformeerd en/of betrokken bij
het evenement?

Is er wel eens onderzoek gedaan
naar de impact op de naaste
omgeving?

Hoe komen de meeste bezoekers
naar het evenement?

speelt geen rol inde keuze.
Met name middels netwerk wat in
de loop van de jaren is ontstaan.
Nee. Lokale betrekking.
Samenwerkingen zijn in de loop van
de jaren ontstaan uit
gemeenschapszin, netwerken etc.
Informeren, evaluatie, motiveren van
medewerkers door ze te betrekken.
Binding vanuit gemeenschapsgevoel
en "beloning“ middels ontbijt en
afsluitend etentje. Geen financiële
beloning. Wel geprobeerd voor
bepaalde functies maar dat levert
scheefgroei op. Vrijwilligers voor
bestuur zijn heel schaars!!!
Ja functioneel zeker. Maar iedereen
wordt als team ingezet. Voorbeeld
rode jas voor bestuur is snel
weggedaan. Ale bestuursleden
helpen ook bij de uitvoering in de
diensten.
nog geen buurtonderzoek, wel
contact.

de meeste op de fiets.
Bedrijventeams deels met auto. Er
zijn in het verleden initiatieven
geweest om bussen te laten rijden
vanuit omringende dorpen. Echter
niet rendabel genoeg omdat de
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dorpen te dichtbij liggen en mensen
om de vrijheid kiezen voor de fiets.
Nee. Meeste komen uit de buurt.
Iedereen kent iedereen. Vanuit de
abonnementen administratie is er
wel info. Er is wel een initiatief
geweest met pendelbussen vanuit
Zevenaar, maar dit was uiteindelijk
niet rendabel.
Dorpen liggen te dicht bij elkaar.
Meesten fietsen. OV bied geen
uitkomst.

Worden bezoekers geadviseerd om
met OV of fiets te komen?

Is het evenement goed te bereiken
met OV of per fiets?

Nature

Nature

Energie

Wordt er geregistreerd waar
bezoekers vandaan komen?
(lokaal, regionaal)
Wat is de elektriciteitsbehoefte van
het evenement?
Wat is de brandstofbehoefte van
het evenement?
Hoe wordt die energie betrokken? Waarom is er voor die manier
gekozen?

Weet u hoe die energie wordt
opgewekt?
Worden er fossiele brandstoffen
gebruikt voor de opwekking van
elektriciteit?
Is er een energiebesparingsplan?

Wordt er gebruik gemaakt van LED
verlichting?

Nee, deels via abonnementen
administratie, echter vind daar geen
analyse op plaats.
190 Ampère voor met name de
koelinstallatie en de keuken
60,000- 80,000 KWH stroom en
diesel voor aggregaten
vaste stroom voor koelinstallatie.
Aggregaten voor back-up en warme
lucht installaties voor horecadeel.
Afvangen warmte van de
koelinstallatie voor verwarming
horeca deel.
vaste stroom = 100% groen. Diesel
voor warmte
ja diesel. Geen bio diesel

geen energieplan. Enkel stroomplan
t.b.v. aansluitingen
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Milieu

Nature

Afval

Is er een milieucoördinator binnen
de organisatie?

Is er een milieuplan opgesteld
t.b.v. milieu incidenten?
Worden er preventiemaatregelen
getroffen op locaties waarbij
incidenten plaats kunnen vinden?
Bijvoorbeeld bij aggregaten,
toiletten etc
Wordt er rekening gehouden met
geluidsoverlast? Hoe wordt dat
voorkomen?
Hoe wordt het afval verzameld?

Wie komt het afval ophalen?

Wat zijn zijn taken?

Nee. Niet aanwezig. Niet zozeer de
wens om een extra functie te
creëren maar wel om er aandacht
aan te besteden. Go Clean heeft wel
een rol.
Nee geen plan. Aspecten worden in
de schouw meegenomen.
nee geen extra maatregelen.
Koelmiddel is geen gevaarlijke stof.

Is er wel eens onderzoek gedaan
naar de geluidsoverlast voor de
omwonenden?
Waarom wordt het op die manier
verzameld?

ja geluidsmetingen als onderdeel van
de vergunningsaanvraag d.z.v.
erkend bedrijf.
Tijdens opbouw zelf opruimen in 1
container. Restafval. Tijdens
uitvoering gemeente die de bakken
omwisselt rest en papier. Plastic Go
Clean. Vuilverbranding in Zwolle,
want de lokale afvalverwerker was
niet in staat om de gunning te
winnen. Vloerbedekking door
Putman recycling.

Hoe is de samenwerking met de PET
en blik inzamelaar tot stand
gekomen en wat is het resultaat
daarvan?
Hoe is er voor die samenwerking
gekozen?

Go Clean. Via netwerk is men
benaderd. Zij zamelen al het plastic
en in middels machine en bakken.
Afval tijdens de uitvoering wordt
opgehaald door de gemeente die het
naar het gemeente milieueiland
brengen. Dit is dus een gemeente
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Zijn er alternatieven?

Is er overlegt hoe het afval moet
worden aangeboden?
Is er bekend hoe het wordt
verwerkt?

Ziet u hier alternatieven?

Wat wordt er gedaan tegen
voedselverspilling?

Is er bijvoorbeeld contact met een
voedselbank?
Wat gebeurt er met voedselresten?

Nature

Hoe wordt er voorzien in toiletten?

Hoe wordt vet vanuit de keuken
ingezameld?
Is er een afval coördinator binnen
de organisatie aangesteld?
Worden bezoekers en

Hoe zijn de toiletvoorzieningen
geregeld? Wordt er bijvoorbeeld
stikstof en fosfaat uit urine gehaald?
Wie komt dat halen?
Wat zijn zijn taken?
Hoe wordt dat gedaan?

Duiven aangelegenheid. Naar het
schijnt voeren die het naar ZWOLLE
af i.v.m. de gunning vanuit de
gemeente.
Ja er is een lokale afvalverwerker die
de gunning niet heef gekregen.
WAAROM??
Gemeente bied bakken aan voor
papier en rest. Go Clean verzamelt
het plastic afval.
Samenwerking met Putman is ook
lokaal tot stand gekomen. Zij doen
nu alleen de afvalcontainer tijdens
opbouw en afbraak. Dit afval wordt
niet gescheiden ingezameld. Tapijt
een grote hoeveelheid aangezien die
na de uitvoering niet meer gebruikt
kan worden.
cateraar neemt wat er niet verkocht
wordt mee terug omdat het goed
wordt opgeslagen.
voedselresten komen niet veel voor
doordat het aanbod van voedsel
minimaal is.
Toiletwagens lozen direct op riool

Geen frituur in de tent. Vorig jaar wel
middels een frietkar.
Nee. Samenwerking cfm
bovenstaande.
Bezoekers scheiden vanuit henzelf.
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medewerkers geïnstrueerd over
afvalscheiding?
Wordt de hoeveelheid afval
gemeten?

Water

Optimalisatie wordt hier niet gezien.
nee niet gemeten. Is in het verleden
wel gedaan omdat de gemeente
vond dat er per container betaald
moest worden. misschien info bij
Rene van Brandenburg.
Watermeter is aanwezig. Tijdens
opbouw is er tijdelijk veel water
nodig voor de ijsvloer. Daarna
puntstuk met meter gebruikt. Water
met name voor ijsvloer. Horeca
minimaal.
Ja middels meter
Vaste aansluiting op evenementen
terrein.
Lokale catering. Welling catering.

Wat is de waterbehoefte van het
evenement?

Wordt het verbruik gemeten?
Waar komt het water vandaan?

Nature

Voedsel

Hoe en waar wordt het voedsel
betrokken?
Moet het voedsel nog voldoen aan
keurmerken? EKO, Beter-Leven
etc?

Cateraar voldoet aan gestelde.
Evenement heeft horeca vergunning
en onderdeel daarvan is aantonen
dat er voldaan wordt aan al het
gestelde omtrent voedselveiligheid.

Houdt u rekening met seizoen
producten?

Nee. Afspraken met cateraar over
assortiment.

Bier en wijn uit fust of groter?

Ja uit fusten. Tab is onderdeel van de
horecavergunning.
Drank in papieren bekers i.v.m.
opdruk. Voedsel in servetten.
Ja, o.a. frisdrank verzameld in
automaat. Go Clean verwerkt dit tot

Waarop wordt voedsel geserveerd
en waarom?
Wordt er uit PET flessen
geschonken?

Worden die ingezameld?
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Terrein

producten.
Na afbraak door organisatie geveegd.

Wat is de staat van de ondergrond
na het evenement?
Wat wordt er gedaan om de
schade aan het terrein te
minimaliseren?

Nooit schade en anders door een
straatwerkersbedrijf opgelost.
Afsluiting

Wat is uw grootste probleem/
uitdaging bij de organisatie van de
ijsbaan?

Wat zou u het liefst verbeterd zien
worden?

Grootste wens is 1 contactpersoon
bij de gemeente voor alle aanvragen
en uitvoeringen. Aanwas nieuwe
bestuursfunctionarissen. Nieuwe
organisatie met team.
Mogelijkheden voor gebruik bekers,
energieoplossing.
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Bijlage 4 Material Flow Analysis van DGTL events
Figuur 3 Material Flow Analysis voor DGTL Amsterdam 2018

Bron:
https://dgtl.nl/sustainability

Bijlage 5 Mogelijkheden voor de opdrachtgever
Hieronder vindt u een opsomming van alle mogelijkheden die de gemeente Duiven zou kunnen ondernemen om evenementen in haar gemeente te
verduurzamen middels Meervoudige Waardecreatie. Het implementeren van deze mogelijkheden leidt daarom niet persé tot meer commerciële waarde,
maar tot een algehele, maatschappelijke, duurzame meerwaarde voor de gemeente en alle belanghebbenden. Het Excel bestand is bijgevoegd bij dit plan.

Financial

Waarde

Nr
F-1

Mogelijkheid
Financiële
stimulans
voor
organisatore
n

F-2

Internalisere
n van kosten.

F-3

Leges o.b.v.
duurzaamhei
d

Onderbouwing
Zoals de bijeenkomst
Verduurzamen van
Evenementen van de
gemeente Arnhem (1012-2019). Tevens reeds
budget beschikbaar, maar
hoe wordt die prijsvraag
georganiseerd? Wie zijn
de stakeholders? Tijdslijn
etc?
Internaliseren van kosten
zorgt ervoor dat de
veroorzaker gemotiveerd
wordt om te zoeken naar
mogelijkheden om deze
kosten te minimaliseren.
Met kosten worden niet
alleen financiële kosten
bedoeld, maar ook de
hoeveelheid afval of
ander negatieve
bijeffecten van het
evenement.
Idee ontstaan uit het zien
van de bedragen voor de
vergunningen van de
ijsbaan, reclamezuil

Aanbeveling
Organiseer bijeenkomst waarbij de
lokale organisatoren kunnen
discussiëren over mogelijkheden.
Tevens aftrap van de prijsvraag. Let op,
organisatoren moeten wel de tijd
krijgen om met ideeën te kunnen
komen.

Bronnen

Prio

Middels evenementenbeleid vastleggen
dat negatieve gevolgen van het
evenementen voor rekening komen van
de organisatie.

Verlaag voor aantoonbare duurzame
evenementen de leges als beloning en
stimulans.
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Voorkomen
van
reststromen
plastic

Manufactured

M1

versus de door dezelfde
gemeente versterkte
subsidie. Wellicht is het
mogelijk dat subsidie
verstrekking mede
afhankelijk wordt van de
mate van duurzaamheid
van een evenement.
In navolging van de EU
richtlijn 2019/904
moeten overheden
maatregelen nemen.
Indien overheden dit niet
opleggen, bestaat de kans
dat organisatoren om
financiële redenen
wegwerpplastic blijven
gebruiken.

Ter voorbereiding op de uitspraak van
de Europese Commissie dat er per 2021
geen wegwerpplastic op de Europese
markt meer mag worden aangeboden
kan de gemeente het gebruik al
verbieden. Alternatieven voor
wegwerpplastic zijn:
1. Hard Cups;

2. Eenmalige bekers van PLA.

M2

Leveranciers

Door lokale leveranciers
te gebruiken, is er minder
transport nodig voor
eenzelfde dienst en
wordt de gemeenschap
betrokken bij
evenementen.

"Cupking huren: https://cupking.nl/prijzen.html
Cups kopen:
https://www.dehorecabazaar.nl/shotglaasjesplastic-bekers/onbreekbare-polycarbonaatbekers-luxe/
Greencups: https://www.greencups.nl/concept/
https://www.greencups.nl/voor-wie/
Wasstraat voor cups:
https://www.events.nl/nieuws/opening-was-enopslagcentrum-voor-verplichte-hard-cupstijdens-events"
https://www.biologischverpakken.nl/bio-bekersflessen/bio-plastic-bekers-op-type/standaardbekers-van-pla.
https://halogreencups.nl/?gclid=EAIaIQobChMIo
bm0sOr25gIVEeR3Ch02lgC6EAAYASAAEgIHlPD B
wE

Een lijst van lokale leveranciers
opstellen die aantoonbaar duurzamere
producten en/of diensten leveren t.b.v.
evenementen.
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Intellectual

I-1

Duurzaamheidsplan

I-2

Verwerken
van PLA

I-3

Kennis delen

Meerdere gemeenten
eisen een
duurzaamheidsplan in de
vergunningsaanvraag.
Hiermee kan de
vergunnings-verlener
controleren of een
evenement voldoet aan
duurzaamheidseisen en
of de organisatie vanuit
zichzelf duurzaamheid in
op de agenda heeft staan
PLA staat voor polylactic
acid en is een 100%
afbreekbare plastic. In
kleine hoeveelheden is
het composteerbaar,
echter doordat het nog
weinig wordt gebruikt,
zijn de meeste
afvalverwerkers niet in
staat om dit materiaal te
verwerken.
Door actief in
samenwerking met
organisatoren
duurzaamheid bij ieder
evenement te
behandelen moet het op
den duur de nieuwe norm
worden. tot die tijd moet
kennis en ervaring zoveel
als mogelijk gedeeld

Stel in het evenementenbeleid vast dat
een organisator middels een
duurzaamheidsplan moet aantonen wat
er gedaan wordt om de impact van het
evenement op de omgeving te
minimaliseren.

Gemeente Amsterdam. (2019, 12 11). plannen
voor evenementen.
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergun
ningen/evenement-organiseren/plannenevenementen/duurzaamheidsplan-maken.
Stichting Milieukeur . (2019).
Certificatieschema's. Opgehaald van Stichting
Milieukeur:
https://www.milieukeur.nl/36/m/certificeren/ind
ex.html?product=544

Ga in overleg met de lokale
afvalverwerker om te bezien of zij in
staat zijn om nu of in de nabije
toekomst PLA te verwerken. Neem dit
punt ook mee in een eventuele nieuwe
aanbesteding.

https://www.biologischverpakken.nl/bio-bekersflessen/bio-plastic-bekers-op-type/standaardbekers-van-pla

Stel een duurzaamheid coördinator aan
die in de vergunningsverlening wordt
meegenomen en als vast
aanspreekpunt en kennisbank kan
dienen op dit vakgebied.

Stichting Milieukeur . (2019).
Certificatieschema's. Opgehaald van Stichting
Milieukeur:
https://www.milieukeur.nl/36/m/certificeren/ind
ex.html?product=544
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I-4

Material
Flow Analyse

I-5

Kennis
beschikbaar
stellen voor
externen

worden. Door het
concept Meervoudige
Waarde daarvoor te
gebruiken, wordt er
voorkomen dat er enkel
wordt gestreefd naar
financiële meerwaarde.
wellicht kan dit een
uitbreiding zijn van een
reeds bestaande functie.
Material Flow Analyse is
een analyse van alle
processen van een
evenement of
organisatie. ieder proces
wordt in kaart gebracht
en bekeken waar, hoe er
reststromen ontstaan.
Vervolgens kan daar een
priorisering aan worden
gekoppeld en per stroom
onderzocht worden waar
er duurzaam verbeterd
kan worden
Door alle verzamelde
kennis en ervaring
openbaar te maken, zijn
organisatoren en andere
stakeholders in staat om
verbeteringen over te
nemen. Hierdoor wordt
de intellectuele waarde
van de gemeente voor

Adviseer organisatoren in het houden
van een Material Flow Analyse

DGTL Evenementenbureau. (2019, 12 11). dgtl.nl.
Opgehaald van Sustainability:
https://dgtl.nl/sustainability

Stel via de internetsite van de gemeente DGTL Evenementenbureau. (2019, 12 11). dgtl.nl.
zoveel mogelijk kennis en ervaring
Opgehaald van Sustainability:
beschikbaar.
https://dgtl.nl/sustainability; https://duurzameevenementen020.nl/
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Kennis
beschikbaar
stellen voor
intern
gebruik en
analyse

H-1

Personele en
bezoekersvei
ligheid

H-2

Vrijwilligers

S-1

Lokale
leveranciers

S

Human

I-6

stakeholders vergroot. Zie
bronnen voor
voorbeelden.
Niet alle gegevens over
organisaties zullen
verspreid mogen of
kunnen worden. Voor
interne analyse en
gebruik moet deze data
beschikbaar blijven
Naast de geldende weten regelgeving zijn er
manieren om veiligheid
op evenementen te
vergroten.
Het belang van
vrijwilligers bij
evenementen kan enorm
zijn. Als een evenement
voor de gemeente als
maatschappelijk en
sociaal belangrijk is
bestempeld dan moet er
aandacht worden
geschonken aan
vrijwilligers die dat
mogelijk maken.

Door lokale leveranciers
te gebruiken, is er minder

Maak een databank met
duurzaamheidsplannen beschikbaar
voor intern gebruik.

DGTL Evenementenbureau. (2019, 12 11). dgtl.nl.
Opgehaald van Sustainability:
https://dgtl.nl/sustainability

Beoordeel organisaties op hun plan
omtrent personele veiligheid met
behulp van het Nederlands Handboek
Evenementen Veiligheid (2019).

Nederlands Handboek Evenementen 2019

Toon aan dat de gemeente haar
vrijwilligers als waardevol beschouwd in
het organiseren en mogelijk maken van
evenementen door privileges te geven
aan hen die zich belangeloos inzetten.

Een lijst van lokale leveranciers
opstellen die aantoonbaar duurzamere
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S-2

Andere
gemeenten

S-3

Voorbeeldpo
sitie

S-5

Bezoekers/
overige
inwoners

S-6

Vergunnings
aanvraag
procedure

transport nodig voor
eenzelfde dienst.
Duurzaamheid bij lagere
overheden is al een
veelbesproken thema. Er
zijn legio gemeenten die
beleidsmatig, of
anderzijds al allerlei
activiteiten ontplooien.
Klimaatdoelen en de
Energieagenda
beschrijven doelen die
voor een hele
maatschappij gelden.
Overheden dienen het
goede voorbeeld te
geven.
niet alleen omwonenden
kunnen overlast ervaren.
Om een breder inzicht te
krijgen kan er een
uitgebreider onderzoek
plaatsvinden met
dezelfde doelstelling als
S-5.
Organisatoren moeten op
dit moment voldoen aan
veel eisen v.w.b.
aanleveren van gegevens
voor het verkrijgen van
een vergunning. Door
gingen, nieuwe inzichten,
nieuwe regelgeving etc

producten en/of diensten leveren.
Treed in contact met andere
gemeenten om te bezien hoe zij
duurzaamheid aanpakken. De
gemeente Arnhem is een voorbeeld van
een gemeente die enerzijds fysiek
dichtbij is en anderzijds in dezelfde rol
bezig is.
Stel duurzaamheidsdoelen op en
communiceer dit naar buiten toe en
buit het op die manier uit.

Stel een kort onderzoek in naar de
beleving van bezoekers en overige
inwoners van de gemeente na ieder
evenement.

Herbezie de
vergunningsaanvraagprocedure om de
werklast bij de aanvragers te
verminderen. Cluster aanvragen daar
waar mogelijk, draag zorg voor 1 loket.
Integreer duurzaamheid in de
nningsaanvraag door het in hetzelfde
(digitale)proces op te nemen.
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Nature

N-1

N

N-2

N-3

komt het voor dat dit
meerdere malen opnieuw
moet worden ingediend.
Verplicht het De huidige
betrekken
stroomleverancier van de
van
gemeente Duiven is "De
elektriciteit
Groene Stroomfabriek. Zij
vanuit vaste leveren 100% groene
aansluitingen stroom uit biomassa van
lokale reststromen. Door
evenementenlocaties aan
te sluiten op het vaste
net, kunnen
evenementen
gegarandeerd op groene
stroom draaien. Draag er
wel zorg voor dat de
maximale afname binnen
de overeenkomst past
cfm huidige
overeenkomst hoofdstuk
4.
Gebruik van
2e generatie biobrandstof
2e generatie wordt gemaakt van
Bioorganisch materiaal wat
brandstof
niet bestemd is als
tijdens
voedsel. Deze brandstof
opbouw en
kan in iedere dieselmotor
uitvoering
verbrand worden en
stoot tot 85% minder uit.
Gebruik
vaste

Preventie van afval is de
hoogst haalbare

Draag zorg voor vaste aansluitingen op
ieder door de gemeente aangewezen
evenementenlocatie.

World Information Service on Energy. (2019, 12
12). Welke energiebedrijven zijn duurzaam en
wie zijn de grootste vervuilers? Opgehaald van
Wise, World Information Service on Energy:
https://wisenederland.nl/groene-stroom/wiezijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootstevervuilers.
https://degroenestroomfabriek.nl/energiebronne
n/stroometiket

Stimuleer het gebruik van 2e generatie
biobrandstof voor machines die
benodigd zijn tijdens een evenement.

https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/projecten/tweede-generatiebiodieselfabriek

Draag zorg voor vaste tappunten t.b.v.
drinkwater.

http://www.recycling.nl/ladder-van-lansink-20.html
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waterpunten

N-4

Slim
stroomplan

N-5

Reststromen

doelstelling volgens de
Ladder van Lansink (zie
bron). Door water vrij aan
te bieden tijdens
evenementen in
combinatie met de juiste
bekers, wordt het gebruik
van PET flessen water
voorkomen en draagt het
evenement bij aan de
verzorging van haar
bezoekers.
Door goed te analyseren
waar er welke
stroomverbruikers nodig
zijn, kan er een slim
stroomplan worden
opgemaakt. Gebruikers
dichter bij de bron zetten.
Grootverbruikers vanuit
vaste stroompunt,
laagverbruikers door
zonnepanelen etc.
Reststromen kunnen op
verschillende manieren
verwerkt worden.
organisatoren en de
gemeente moeten de
juiste verwerker voor de
juiste stroom gebruiken

Adviseer organisaties bij het opstellen
van een slim stroomplan

https://www.zapconcepts.com/

Bezie of de huidige afvalverwerkers de
aan hun toegewezen reststroom zo
duurzaam mogelijk verwerken. Werk
vanuit het concept Ladder van Lansink.

http://www.recycling.nl/ladder-van-lansink-20.html
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