Checklist

Duurzame evenementen
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
•	Samen met evenementenorganisatoren zet gemeente Haarlem
in op duurzame evenementen. Vanaf 2020 vraagt de gemeente
meer informatie over de duurzame aspecten van evenementen.
Om hiervan een goed beeld te krijgen vragen we aan de
organisatoren de Checklist Duurzame evenementen in te vullen
bij de aanvraag van een vergunning.
•	Heeft uw organisatie nog geen stappen gezet op het gebied van
duurzaamheid? Dan kunt u de betreffende vraag beantwoorden
met nee.
•	De checklist gaat over de komende editie van het evenement.
•	Heeft u te weinig ruimte voor uw antwoorden, dan kunt u een
bijlage toevoegen.
•	Na de checklist vindt u een overzicht met de vergunnings
voorwaarden en tips.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden voor een
evenementenvergunning op haarlem.nl/evenementenvergunning

1 Gegevens organisatie
Naam organisatie en/of koepelorganisatie
Correspondentieadres
(Bij voorkeur postbus opgeven)
Postcode en plaats
Contactpersoon duurzaamheid
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mail
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2 Certificaat of keurmerk
Heeft de organisatie een certificaat
Richtlijn Duurzame evenementen of een
gelijkwaardig certificaat, zoals A Greener
Festival Award of Future Proof Festival. 		 n Nee

n Ja, welk certificaat of keurmerk heeft uw organisatie?

			 Stuur een kopie mee
		

 eeft u deze vraag met Ja beantwoord? Dan kunt u dit formulier
H
opsturen.

3 Doelstellingen en communicatie
Heeft uw organisatie doelstellingen over
duurzaamheid opgesteld?		 n Nee

n Ja, omschrijf uw doelstellingen

Spreekt u vooraf met medewerkers en
leveranciers over duurzaamheid? 		 n Nee

n Ja, op welke manier?

Communiceert u over de duurzame
voornemens van uw evenement
met uw bezoekers?		 n Nee

n Ja, op welke manier?

Zijn er duurzame manieren van
uitnodigingen en informatievoorziening
gebruikt? 		 n Nee

n Ja, op welke manier?
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4 Afval
Gebruikt u (circulaire) herbruikbare of
recyclebare drinkbekers? 		 n Nee

n Ja, welke?

Gebruikt u een borgsysteem/statiegeldsysteem voor consumpties? 		 n Nee

n Ja, hoe werkt dit systeem?

Voorkomt u zwerfafval door het
evenement? 		 n Nee

n Ja, omschrijf met welke maatregelen

Plaatst u op het evenemententerrein
voldoende en goed zichtbare afvalbakken
waar bezoekers makkelijk afval kunnen
scheiden? 		 n Nee

n Ja

Laat u afvalstoffen gescheiden/apart
afvoeren? 		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier

Zorgt u dat de bovenstaande afvalstromen
niet vervuild raken? 		 n Nee

n Ja, omschrijf met welke maatregelen

Heeft u afspraken met het afvalverwerkingsbedrijf over wat er met het afval gebeurt? n Nee

n Ja, omschrijf de afspraken

Communiceert u de doelen over afval
scheiden helder en duidelijk met uw
bezoekers, medewerkers en leveranciers,
op het event zelf maar ook vooraf? 		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier
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Is er een ‘clean-team’ dat het afval op het
evenement ophaalt?		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier

Zet u de clean-teams ook in voor
bewustwording? 		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier

Laat u het afvalwater (bar, toilet, cateraar)
afvoeren? 		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier

Weet u welke putten op de locatie voor
riolering of voor afwatering zijn? 		 n Nee

n Ja

5 Energie
Zet u duurzame energievoorzieningen in? n Nee

n Ja, omschrijf welke

Is er een energiebesparingsplan?
Bijvoorbeeld een slim stroomplan.		 n Nee

n Ja, voeg dit plan toe

6 Catering
Het eten op het festival is		 n Biologisch		
n Fair Trade		
			
n Veganistisch
			
U kunt hier eventueel een korte
toelichting geven.

n Lokaal
n Vegetarisch
n Seizoensgebonden

Zijn borden, bestek, bakjes en dergelijke van
een ander materiaal dan wegwerpplastic? n Nee

n Ja, omschrijf het materiaal

Probeert u voedselverspilling
tegen te gaan?		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier
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7 Vervoer
Moedigt u bezoekers aan om met de fiets
of openbaar vervoer te komen? 		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier

Kiest u voor uw evenement voor lokale
of regionale leveranciers? 		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier

Probeert u het aantal transportbewegingen te verminderen?		 n Nee

n Ja, omschrijf op welke manier

8 Duurzame vernieuwing
Welke duurzame stappen zet u bij dit
evenement voor de eerste keer?

Heeft u voor de komende jaren een visie op
duurzaamheid. Kunt u die toelichten?
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Vergunningsvoorwaarden
en tips
Afval
Vanaf 2020 zijn er voorwaarden voor het duurzaam
organiseren van evenementen.
• Het gebruik van herbruikbare of recyclebare
(circulaire) bekers is verplicht. Bij andere opties dan
hardcups moet er een afvalscheidingsplan gemaakt
worden waarmee gezorgd voor een zo schoon
mogelijke, recyclebare monostroom. U kiest zelf
welk systeem er gebruikt wordt.
• Er wordt bij voorkeur een borgsysteem(bijvoorbeeld
een statiegeldsysteem) ingezet. Bij het gebruik
van hardcups is het gebruik van een borgsysteem
verplicht.
• Eetmateriaal (bestek, borden, bakjes etc.) mag niet
van wegwerpplastic zijn (in lijn met SUP-richtlijn EU).
• Ballonnen oplaten (APV Haarlem, art. 4.9b) of
uitdelen, plastic ballonstokjes en plastic confetti zijn
niet toegestaan.
• De evenementenorganisatie gebruikt zo min
mogelijk (bij voorkeur géén) wegwerpplastic. Met
name het gebruik van moeilijk in te zamelen plastic
als wegwerpflesjes en lampionnen wordt sterk
afgeraden.

Reduce – reuse – recycle methode
Bij het stellen van doelen en nemen van preventieve
maatregelen kunt u gebruikmaken van de tips in de
methode reduce – reuse – recycle.
• Reduce (reduceren): minder afval produceren.
Is het plastic artikel wel echt nodig?
– Geen promotiematerialen gratis weggeven, zoals
flyers en draagtrays.
– Tijdschema op social media, website en/of in app
in plaats van in print.
– Minder verpakkingen.
– Voorkom gebruik van wegwerpplastic zoals
borden, bestek en rietjes.
– Afspraken met de cateraars over wat er gebeurt
met het overgebleven eten, of het aanbieden van
verschillende portiegroottes etc.
• Reuse: hergebruiken van materialen.
Is het mogelijk om materiaal vaker te gebruiken,
bijvoorbeeld met behulp van een statiegeld
systeem?
– 	Inzet van herbruikbare bekers (eventueel te
huren via gemeente Haarlem (www.haarlem/
degroenemug);
– Maak gebruik van podia, decor en infrastructuur
dat ontworpen is voor demontage en hergebruik
(bijvoorbeeld huur).
– Intern hergebruiken van (decor)materialen of (uit)
lenen/(ver)huren aan/van andere organisatoren.
– Vermijd datum of jaartal op banners en borden.

Verschillende opties plastic bekers
Herbruikbare hardcups (PP, PE)

Toegestaan met borgsysteem en checklist duurzame evenementen

Single use polymelkzuur (PLA)

Toegestaan met afvalscheidingsplan en bij voorkeur met borgsysteem

Single use polyethyleentereftalaat (PET/rPET)

Toegestaan met afvalscheidingsplan en bij voorkeur met borgsysteem

Single use polyethylene (PE)

Niet toegestaan, tenzij gelijkwaardigheid kan worden aangetoond

Single use polypropylene (PP)

Niet toegestaan, tenzij gelijkwaardigheid kan worden aangetoond

Single use en polystyrene (PS)

Niet toegestaan, tenzij gelijkwaardigheid kan worden aangetoond

Drinkbekers van EPS (foamPS)

Niet toegestaan, in lijn met SUP richtlijn EU1
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• Recycle: afvalscheiding om recycling mogelijk te
maken.
Hoe kan plastic afval op een hoogwaardige manier
worden gerecycled?
– Licht personeel goed in om zowel achter de
schermen, als voor de schermen afval te scheiden.
– Zorg voor een zo schoon mogelijke, recyclebare
monostroom.
– Geef op het evenemententerrein voorlichting
aan bezoekers, bijvoorbeeld door de inzet van
schoonmaakteams.
– Plaats voldoende afvalbakken met duidelijk
aangegeven scheidingsmogelijkheden.
Als organisator kunt u kiezen voor een leverancier die
garandeert dat het gescheiden aangeleverde afval (als
het schoon genoeg is aangeleverd) ook gescheiden
wordt afgevoerd en verwerkt.
Energie
In een energiebesparingsplan, bijvoorbeeld
een slimstroomplan, kan u als organisator de
energiebehoefte en het verbruik in beeld brengen.
Allereerst wordt er gekeken naar het verminderen en
voorkomen van de vraag naar energie. Hoe minder
stroomgebruik, hoe duurzamer het evenement. Dit kan
bijvoorbeeld door:
– Zet verlichting pas aan als het donker wordt.
– Gebruik LED verlichting en kies bijvoorbeeld voor een
zuiniger koelsysteem.
– Probeer te achterhalen wat de daadwerkelijke
stroombehoefte is van leveranciers, zodat niet op
verschillende lagen marges worden ingebouwd.
– Probeer eventuele aggregaten zo efficiënt mogelijk te
laten draaien, dat levert vaak een flinke besparing op
in zowel kosten als uitstoot.

Vervoer
Moedig bezoekers aan met de fiets of een alternatief
vervoersmiddel te komen, bijvoorbeeld door:
– de verschillende opties vooraf aan de bezoeker te
melden;
– entreekaartjes in combinatie met een treinkaartje;
– reizen met alternatief vervoer aan te bieden.
U kunt ook zelf het aantal transportbewegingen
verminderen, bijvoorbeeld door te kiezen voor lokale en
regionale leveranciers. Of kies voor een depot of opslag
in een buitengebied en combineer dit met elektrisch
vervoer naar het evenemententerrein.
Catering en standhouders
Vanaf 2020 is de eis dat al het eetmateriaal (bestek,
borden, bakjes etc) duurzaam is. Dit is in lijn met de SUP
(Single use Plastic) richtlijn van de Europese Unie die
ingaat in 2021. Maak hierover met cateraars afspraken
in overeenkomsten. Vraag de cateraars en standhouders
om hun afval zoveel mogelijk te scheiden en biedt
daarvoor de mogelijkheden.
Kies voor duurzame opties bij het samenstellen van
het catering assortiment, bijvoorbeeld biologisch,
lokaal, Fair Trade, vegetarisch, veganistisch en/of
seizoensgebonden. Denk ook samen met de cateraars
na over het beperken van voedselverspilling.
Kijk voor uitgebreide tips & tricks voor duurzame
evenementen op de kennisbank van Green Events in
onder andere de Toolkit afvalvrije festivals.

Gebruik waar mogelijk duurzame stroom. Op sommige
evenementenlocaties is vaste stroom aanwezig (dit
staat aangegeven in de locatieprofielen), eventueel
te gebruiken in combinatie met batterijopslag (Green
Batteries, Greener). Denk ook aan de inzet van
oplaadbare batterijen of zonne-energie. Hoe minder
energie nodig is, hoe makkelijk het is om op volledig
duurzame energie te werken en bijvoorbeeld alleen een
batterij in te zetten.
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