
 
 
 
 
Op 8 december heeft Wethouder Lara de Brito het manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Door ondertekening van dit manifest geven 
we ondersteuning aan een landelijk gedragen initiatief m.b.t. MVI. 
 
De gemeente Wageningen heeft de ambitie om een duurzame samenleving na te 
streven zonder de gevolgen van beslissingen en keuzes af te wentelen op de toekomst 
of op andere landen en zonder grondstoffen of energie te verspillen. De gemeente 
heeft hier via haar eigen inkoopgedrag invloed op en heeft daarom de Circulaire 
Economie als visie.  
 
De ambitie klimaatneutraal te zijn in 2030 blijft voor iedereen van belang om op de 
toekomst voorbereid te zijn, maar biedt komende tijd ook economische en innovatieve 
kansen. Eén van die kansen is circulair inkopen. 
 
Definitie Circulariteit: 
 De gemeente Wageningen hanteert een definitie die verder gaat dan het hergebruik 
van grondstoffen: Het circulair inkopen omvat de hele economie: van het moment van 
winnen van de grondstoffen tot het moment waarop de grondstof weer wordt 
hergebruikt. Bij de inkoop hou je rekening met wat er wordt gewonnen, hoe het wordt 
gewonnen en geproduceerd, hoe het wordt gebruikt en vervolgens keer op keer wordt 
hergebruikt. Het gaat niet alleen om milieuaspecten, maar ook om de sociale aspecten 
(kinderarbeid, toxiciteit, werkomstandigheden, discriminatie).  
 
Voor vragen en opmerkingen: Cynthia.van.der.Roest@Wageningen.nl 



 
 
 
 
 
De gemeente Wageningen vindt de mensen- en kinderrechten 
belangrijk voor de keuzes die we dagelijks maken. De mensenrechten 
bieden een gezamenlijke taal om met elkaar in dialoog te gaan. Ze 
vormen een moreel kompas en toetsingskader voor de uitvoering. 
Door de mensen- en kinderrechten als basis voor ons sociaal beleid te 
kiezen, investeren we in meer bewustzijn van het belang van deze 
rechten voor ons dagelijks leven. 
De mensen- en kinderrechten zijn door het College voor de Rechten 
van de Mens vertaald naar vier eisen, waaraan de uitvoering van hulp 
en ondersteuning moet voldoen. Dat zijn de eisen van beschikbaarheid, 
aanvaardbaarheid, aanpasbaarheid en toegankelijkheid (BAAT) 
 



 
 
 
 
Het uitgangspunt is dat de gemeente Wageningen circulair inkoopt en 
SROI meeneemt in haar aanbestedingen. Voor alle inkooptrajecten 
boven de 50.000€ wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.  



 
 
 
 
De gemeente Wageningen koop circulair in. Voor alle 
inkooptrajecten boven de 50.000€ wordt onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn m.b.t. circulair inkopen en dient het 
circulair inkopen onderdeel te zijn van het inkooptraject. Dit 
vraagt om voortdurende innovatie van aanbieders en het 
bewust inzetten van middelen door de 



 



 
 
 
 
In het klimaatbeleid is de ambitie: Wageningen klimaatneutraal in 2030. Het klimaatbeleid is gericht op direct energieverbruik en op indirect 
energiegebruik (energie voor het maken van producten en diensten).   
 
Voor directe energie (die we betrekken bij energiebedrijf of bezinepomp): 
- maatregelen aan eigen gebouwen; 
- aanschaf voertuigen of aanbestedingen vervoer; 
- energielevering. 
Voor indirecte energie hebben de inkopen prioriteit die betrekking hebben op: 
- voeding (bevorderen duurzame en gezonde voeding);  
- bouwmaterialen (duurzame grond-, weg- en waterbouw, nieuwbouw en renovatie van woningen en utiliteit, met speciale aandacht voor biobased 
materialen). 



 
 
 
 
Alle medewerkers van de gemeente Wageningen hebben de 
mogelijkheid gehad om de interactieve mindset change 
training/workshop te volgen: 2 maal 2 uur. Hierbij wordt uitgegaan dat 
elke mindset goed is maar dat een andere mindset nodig is voor een 
succesvolle transitie. Deelnemers kregen in korte tijd kennis van de 
essentie van MVI en/of een circulaire economie. Zo'n 170 ambtenaren 
hebben deze training gevolgd. Voor ambtenaren die dagelijks te 
maken hebben met (circulair) inkopen zijn er nog aanvullende 

 
 
 
 
2016 is een belangrijk jaar geweest voor Inkoop op het gebied van 
Circulariteit. Met de inrichting van het stadhuis is  de wens om op dit 
gebied als launching customer te opereren een belangrijk resultaat 
behaald. Als launching customer heb je ook de verantwoording om 
kennis te delen. Dit wordt met regelmaat gedaan. 



 
 
 
 
In het klimaatbeleid is de ambitie: Wageningen klimaatneutraal in 
2030.  



 
 
 
 
In het klimaatbeleid is de ambitie: Wageningen klimaatneutraal in 
2030. 



2030. 

 
 
 
 
Een animatie m.b.t. het groenbeleidsplan is te vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEltdibI_Y 
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De gemeente streeft er naar, via de opdrachtverstrekking aan 
marktpartijen, concrete sociale winst te bereiken. Social return is een 
logische aanvulling op het beleid van de gemeente Wageningen aangaande 
duurzaam inkopen waar de balans tussen people, planet en profit centraal 
staat. In dit kader wordt onder social return verstaan dat de opdrachtgever 
(de gemeente) contractueel vastgelegde sociale voorwaarden stelt aan een 
opdrachtnemer. Deze voorwaarden liggen op het terrein van kansen op de 
arbeidsmarkt voor werkzoekenden. 
 



 
 
 
 
Voor alle inkooptrajecten boven de € 50.000 wordt onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn m.b.t. circulair inkopen en dient het 
circulair inkopen onderdeel te zijn van het inkooptraject.  
Voor alle inkooptrajecten boven de € 50.000 wordt ook 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn m.b.t. SROI. 





 
 
 
 
Dit doen we door: 
- 100% hernieuwbare energie uitvragen 
- zo lokaal mogelijk 
- verificatie van het gehele eindresultaat 
- transitie naar CO2-arme energiehuishouding 
- aanpakken fijnstofproblematiek 

















 



 
 
 
 
Verificatie is een belangrijk onderdeel van de 
aanbestedingsstrajecten van de gemeente Wageningen. 
Ook moeten geselecteerde items / onderdelen in het ReNtry 
systeem van Rendemint  worden ingevuld. Basis hierbij is dat 
aangegeven wordt wat de samenstelling en herkomst is van 
deze items / onderdelen. 
 












