Checklist Duurzaamheidsstandaard bij evenementen
Ecologisch, economisch, sociaal (P,P,P)
Management, staf en medewerkers








duurzaamheidsbeleid
duurzaamheidsprogramma in overlegsituaties
jaarlijks instructie duurzaamheid
bewustwording personeel/vrijwilligers
cursus MVO of duurzaamheid
afspraken met partners en toeleveranciers over duurzaamheid
duurzaamheidsverklaring

Geluid





communiceer over milieu en duurzaamheid naar gasten en omwonenden
geef maatschappelijke organisaties gelegenheid hun boodschap te verkondigen
maak beleid beperking van geluidsoverlast, neem maatregelen tegen overlast
betrek buurtbewoners erbij

Water, veiligheid en hygiëne











waterbesparende maatregelen bij kranen en toiletten
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
wc-papier en papier en handdoekjes van gerecycled papier (met FSC-keurmerk)
spoeling van de WC met regenwater, afvalwater of oppervlaktewater
milieuvriendelijke of biologisch afbreekbare zepen
onderhoudsschema voor lekkende kranen, stortbakken en leidingen
brandblussers zijn milieuvriendelijk (ook op kantoor).
calamiteitenplan.
plan met maatregelen voor situaties met extreem weer (hagel, onweer, kou, warmte), ook in
het kader van klimaatadaptatie.
urine inzamelen

Afval






verstrek geen flyers, goodie-bags en samplings
verpakkingsmateriaal beperken tot het hoogstnodige
wees zuinig met het verstrekken van servetten, geen bierviltjes
verstrek voedsel dat zonder bestek gegeten kan worden
gebruik grootverpakkingen ten behoeve van de catering










gebruik zo min mogelijk papieren informatiedragers, communiceer elektronisch
bij toegangscontroles informatie verstrekken over afval, meegebracht blik en glas innemen
decoratie e.d. die jaarlijks gebruikt worden niet weggooien maar hergebruiken
afvalplan i.s.m. de DAR voor scheiding, verwerking en hergebruik van het afval
zorg dat al het afval van PET is
plaats afvalscheidingseilanden in de openbare ruimte
afvalteam in opvallende kleding
statiegeld/retourbeloningssysteem voor bepaalde producten

Energie









maak zo veel mogelijk gebruik van stroom uit het reguliere net (stroomkasten i.s.m. de
gemeente)
zorg voor schone aggregaten
schakel een aggregaat uit wanneer het niet in gebruik is
analyseer het stroomverbruik van het evenement: zorg voor een passend aggregaat
cateraars en standhouders kunnen gevraagd/verplicht worden om energie bij de organisatie
af te nemen.
zorg voor energiezuinige verlichting en gebruik aanwezigheids-, tijd-, of schemerschakelaars
ga bewust om met het aanzetten van koelingen, kookfaciliteiten, wasmachines en de
productie van warm water, gebruik geen buitenverwarming
gebruik duurzame opgewekte energie zoals zonnepanelen op daken en wegwijzers, mobiele
zonnecellen, stedelijke windmolens, biomassa e.d.

Voedsel en drank






zorg voor/ vraag om minder milieubelastende voedsel-en drankproducten
bied producten aan binnen het passende seizoen, gebruik de viswijzer, bied minder vlees
aan, zorg voorvolwaardige vegetarische maaltijden en hapjes
maak een inschatting van het aantal gasten voor een juiste inkoop van producten, zodat zo
min mogelijk wordt weggegooid.
aangeboden water is leidingwater
maak gebruik gemaakt worden van vloeibare, plantaardige vetten voor het frituren,
afgewerkte olie apart inzamelen

Groen en ruimte/ Bodem – plan bescherming bodem en groen





metalen platen voor zwaar vervoer over onverharde grond
gevoelige plaatsen in de natuur afsluiten met dranghekken
tractors met brede banden gebruiken
naar bezoekers communiceren dat er geen schade mag worden gemaakt in de natuur











dranghekken plaatsen rondom struiken en bomen om wildplassen te voorkomen
gras maaien voor aanvang van het evenement
gras inzaaien na het evenement
grasmat voor het evenement beluchten
bomen of struiken opbinden of snoeien
zware opstallen op een verharde ondergrond plaatsen
drukverdelers gebruiken, kuilen opvullen
bij wateroverlast rolmatten, rij- of loopplanken gebruiken
gebruik van elektrowagens voor het overladen van vracht

Mobiliteit












aanbieden groepsvervoer
reizigers stimuleren om te gaan carpoolen /meer gebruik te maken van het openbaar
vervoer
entreekaartjes aanbieden in combinatie met een treinarrangement
parkeergeld vragen aan bezoekers die met de auto naar het festivalterrein komen
milieuvriendelijke pendelbussen (of een fietspendeldienst, al of niet elektrisch)
duidelijke bewegwijzering van fietsroutes naar het evenement
plaatsing van tijdelijke fietsenstallingen
gebruikmaken van bestaande parkeergarages om het verkeer te bannen uit gevoelige zones
onderzoek of noodzakelijk vervoer voor het aanleveren van goederen/personen efficiënt
gebeurt/kan worden verbeterd, kies voor milieubewust transport
compensatie van de CO2-uitstoot door vervoer van kantoor en evenement
bied voor het eigen gebruik fietsen of elektrische scooters/auto’s beschikbaar

Bedrijfsgebouw en promotie















milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen
zuinige verlichting, gebruik groene stroom, zuinige apparaten die vanzelf op standby gaan
afval scheiden
zuinig watergebruik
maken het gebouw energiezuinig
verstrek duurzame thee en koffie e.d.
milieuverantwoord printen en drukken
milieuvriendelijke brandblussers
prestatie over duurzaamheid publiceren op de eigen internetsite
kaartverkoop d.m.v. E-ticketing
bedrijfskleding van duurzaam geproduceerde of gerecyclede grondstoffen
merchandising: zo min mogelijk flyers, goodie-bags en samplings verspreiden
artikelen die voor commerciële verkoop worden duurzaam worden geproduceerd
kies zo veel mogelijk voor digitale promotie

