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Green Deal Afvalvrije Festivals
Betrokken partijen
----------

Extrema Outdoor/Solar Weekend
Mysteryland/Welcome To The Future
DGTL Festival
Into The Great Wide Open
Zwarte Cross
Amsterdam Open Air
Stichting Nederland Schoon
Green Events Nederland
Rijksoverheid

Omschrijving
De 700 Nederlandse festivals trekken per jaar 21 miljoen bezoekers. Per persoon blijft 2,33 kilogram afval
achter op de festivalterreinen. Festivalorganisatoren, Nederland Schoon en de Rijksoverheid slaan de
handen ineen om de afvalstromen te beperken, beter te scheiden en te verwerken. En zij willen zwerfvuil
voorkomen. Daarbij kijken zij naar de eigen organisatie én de wijze waarop zij bezoekers positief kunnen
beïnvloeden om bewust met afval om te gaan.
Festivals hebben met een aantal afvalstromen te maken. Etensresten, sigarettenpeuken, flyers, poncho’s,
zwerfafval, campingspullen en plastic zijn enkele voorbeelden. Door afval beter te scheiden – zowel
front als back stage – is het beter recyclebaar en is het bijvoorbeeld mogelijk GFT-afval te composteren.
Daarnaast willen de organisatoren het cateringafval beperken. Het gebruik van hardcup bekers biedt dan
mogelijkheden. Diverse festivals willen dit onderzoeken.
Samen willen de ondertekenaars op een efficiënte en effectieve manier het afvalprobleem tackelen.
Tijdens diverse pilots wordt gekeken welke maatregelen wel en niet werken én onder welke voorwaarden.
Goede voorbeelden kunnen door andere festivals worden uitgerold. Ook worden diverse instrumenten
ontwikkeld om effecten te meten. Bekend is bijvoorbeeld hoeveel kilo afval er op de terreinen achterblijft,
maar van zwerfvuil is dit minder inzichtelijk. Daarom wordt binnen deze Green Deal een goed meet
instrument ontwikkeld om de afvalproblematiek rond festivals inzichtelijk te maken.
’Lessons learned’ instrumenten en andere uitkomsten worden samengebracht in een toolkit. Dit is een
leidraad voor festivalorganisaties om de aanpak ‘Van Afval Naar Grondstoffen’ (VANG) vorm te geven.

Resultaten
Hoofddoel is om op festivals de hoeveelheid afval te verminderen, te scheiden en beter te recyclen.
Om dat te bereiken is afgesproken dat:
-- De hoeveelheid restafval boven 1 kg per bezoeker per festivaldag van 12 uur vermindert in 2018
met minimaal 25% ten opzichte van 2014.
-- In 2018 minder zwerfafval op festivals en in de directe omgeving gevonden wordt dan in 2016.
-- Minimaal drie festivals voeren in 2018 systemen in voor het hergebruik van hardcup
drinkbekers en banners.
-- 50% van al het afval wordt in 2018 gescheiden ingezameld.
-- Van de ingezamelde kunststoffen wordt minimaal 50% gerecycled in 2018.
-- Kennis opgedaan in de Green Deal wordt in 2018 algemeen beschikbaar gesteld.
Einddatum: 31 december 2018.
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Inzet en acties van partijen
---------

Festivalorganisatoren maken vanaf 2016 jaarlijks een afvalplan. Daarin is opgenomen
hoe zij het afval inzamelen, afvoeren en verwerken.
Festivalorganisatoren delen en bundelen de kennis en ervaring die zij opbouwen met
afvalplannen, pilots en acties. Zij leveren deze aan bij Green Events Nederland.
Festivalorganisatoren communiceren met de bezoekers over afvalinzameling, recycling
en zwerfafvalaanpak.
Nederland Schoon ontwikkelt met Green Events de Toolkit Afvalvrije Festivals én een
scoreschaal om de schoonheid van een festivalterrein te bepalen.
Nederland Schoon ondersteunt festivalorganisatoren bij de verschillende acties uit deze
Green Deal en de uitvoering van de Toolkit.
Green Events initieert en begeleidt vanaf 2016 het proces van de pilots rondom afvalreductie.
Green Events voert het secretariaat en projectmanagement voor de Green Deal.
Partijen richten een werkgroep op, die is belast met de uitvoering van deze Green Deal.

Inzet en acties Rijksoverheid
-----

De Rijksoverheid faciliteert en stelt kennis en kunde ter beschikking aan de partijen.
De Rijksoverheid waarborgt de aansluiting bij het VANG-programma.
De Rijksoverheid spant zich in om eventuele knelpunten weg te nemen.
De Rijksoverheid spant zich in om eind 2015 te komen tot een standaard voor uniforme
inzamelmiddelen (voor afval in de openbare ruimte).
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