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De gemeente 
Wageningen werkt 
nu aan een circulaire 
sporthal.

Na een bezoek aan het circulair 

ingerichte Friese provinciehuis, 

besloot de gemeente Wageningen 

circulair inkopen te omarmen. Het 

Wageningse stadhuis is inmiddels 

ook circulair ingericht. Daarnaast 

lopen er meerdere projecten en 

de gemeente heeft een 100% 

circulair inkoopbeleid ingevoerd.

Omschrijving project
Dit project van de gemeente Wageningen 

bestaat uit vier deelprojecten: de renova-

tie en inrichting van het stadhuis; audio- 

en video-installaties voor de raadszaal; 

de vervanging en uitbreiding van het 

ICT-netwerk; en warmedrankenauto-

maten. De gemeente heeft een 100% 

circulair inkoopbeleid ingevoerd. Dit 

betekent dat de afdeling inkoop bij elke 

aanbesteding verplicht is om eventuele 

circulaire mogelijkheden te onderzoeken 

en dat het circulair inkopen onderdeel is 

van het inkooptraject.

Aanpak
De gemeente Wageningen is een ‘groene 

en duurzame gemeente’ en doet mee 

aan de Green Deal circulair inkopen.  

Geïnspireerd door een bezoek aan 

het Friese Provinciehuis – dat door 

Rendemint circulair is heringericht – 

is de gemeente aan de slag gegaan 

met een circulair inkooptraject voor 

de inrichting van het Wageningse 

stadshuis. Hierna heeft de gemeente 

doorgepakt en is er een 100% circulair 

inkoopbeleid ingevoerd. Mede dankzij 

gemeentesecretaris Marijke Verstappen 

en wethouder Lara de Brito, die beiden 

grote voorstanders zijn van de circulaire 

economie. 

Bij de meeste inkooptrajecten maakt 

de gemeente gebruik van de Pre 

Returnable Procurement-tool (PRP) van 

Rendemint. Een belangrijk onderdeel 

hiervan is de verificatie: de controle van 

circulaire toezeggingen van leveranciers. 

Daarnaast is transparantie een 

belangrijk aspect van de tool.

Inrichting vernieuwde stadhuis 
Wageningen

http://www.wageningen.nl
http://www.wageningen.nl
https://www.linkedin.com/in/cynthia-van-der-roest-0259115/nl
http://www.rendemint.nl/


FEITEN & CIJFERS

Deze uitgave is gefinancierd door Rijkswaterstaat

Over REBus en de Green 
Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen 

(GDCI) is een initiatief van MVO 

Nederland, NEVI, de Rijksoverheid, 

Duurzame Leverancier, PIANOo, 

Kirkman Company en Circle 

Economy. Verschillende pilots 

die uit de GDCI ontstaan worden 

mede gefinancierd door het 

Europese project REBus wat in 

Nederland wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat. Gezamenlijk 

zetten zij zich in om ondernemers 

en overheden te ondersteunen bij 

hun ambities op circulair inkopen.

Contactinformatie
>   E-mail: Circulair@rws.nl

>   Website: GDCI

Resultaten
Circulair inkopen is inmiddels stevig 

verankerd binnen de gemeente. Zo’n 170 

medewerkers hebben workshops gevolgd 

over de circulaire economie. Het stadhuis 

is samen met Redemint circulair ingericht. 

Het was een zoektocht om de eisen qua 

circulariteit, budget en de gewenste  

look and feel van de binnenhuisarchitect 

Blossom Architecture met elkaar te 

verenigen voor de inrichting van het 

Wageningse stadhuis, maar het is gelukt.

De projecten variëren in circulariteit. 

Via bijvoorbeeld een marktconsultaties 

of een RFI (request for information) is 

geïnventariseerd hoe ver de ontwikkelin-

gen zijn en wat de gemeente kan vragen 

van de markt. Ook voor producten waar 

de markt nog niet echt klaar voor is, 

gebruikt de gemeente de PRP-tool, als 

bewustwording. In een aantal projecten 

is het budget vooraf meegegeven zodat 

prijs ondergeschikt is bij deze aanbeste-

dingen. Na de geslaagde circulaire aan-

besteding voor het vernieuwde stadhuis 

werkt de gemeente Wageningen nu aan 

een circulaire sporthal. 

Geleerde lessen
• Verificatie is een belangrijk onderdeel 

van het proces. Veel leveranciers kun-

nen je vertellen wat er allemaal níet in 

een product zit. Maar wat er dan wél  

in zit, is lastiger. 

• Leveranciers zijn niet gewend dat zij 

gecontroleerd worden, daardoor kost 

het meer tijd dan gedacht.

• Wees niet te bescheiden qua vraag  

en ambities. 

• Laat je bijstaan door een (externe) 

expert.  

• De bouwwereld pakt het thema circu-

lariteit gretig op. “Nodig ons alsjeblieft 

uit”, was hun vraag. 

• Geef zoveel mogelijk informatie, zodat 

alle partijen weten wat er van hen 

wordt verwacht.

Aantal medewerkers: 
 > ruim 300

Aanbestedingsvolume/budget: 
 > € 800.000,- 

Contractvorm: 
 > overeenkomsten o.b.v. MVO

“Het Friese Provinciehuis 
heeft ons geïnspireerd.”

Cynthia van der Roest, inkoopadviseur  

gemeente Wageningen

Partners: Rendemint - René de Klerk | Gispen, Dijkgraaf, SBSeating (leveranciers meubilair stadhuis) | Blossom Architecture
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