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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Nummer van het instrument:

230

Omschrijving deel 1
Naam

Circulariteitshub Groningen

Ontwikkelaar en land

Gemeente Groningen en House of Design, Nederland

Jaar van uitbrengen

2019

Wordt het nog doorontwikkeld? Zo nee, datum van
definitieve versie

Nee, project is afgelopen in 2020. Gemeente Groningen gaat nu met concrete tools aan de slag.

Website

https://www.houseofdesign.nl/advies-circulariteitshub-in-werking/

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van het instrument – wat het kan / welk We zijn blij te kunnen melden dat onze toolkit met advies voor de ontwikkeling en vormgeving van
probleem het oplost (max 200 woorden)
een Circulariteitshub in Groningen inmiddels wordt toegepast.
De gemeente Groningen richt zich vooral op het aanjagen van de businessmodellen en circulaire
toepassingen rondom de afvalstromen b-hout en textiel, het concreet maken van de waardeketen rondom
deze grondstoffen en het ontwikkelen van hoogwaardige circulaire toepassingen met passende
businessmodellen.
Ook heeft de gemeente een drietal pilots geformuleerd samen met GoudGoed, Kringloop Plus en de
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. De pilots leggen de nadruk op het stimuleren van
hergebruik en de bewustwording rondom circulariteit. Hierbij worden bewoners en wijkorganisaties actief
betrokken en wordt ook gekeken naar circulaire toepassingen rondom de stromen b-hout en textiel.
In 2030 wil de gemeente Groningen een afvalloze gemeente zijn. Een van de manieren om aan deze
doelstelling bij te dragen, is de realisatie van een Circulariteitshub. Een afvalbrengstation 2.0, waar
grondstoffen en producten maximaal hergebruikt worden. House of Design heeft het lokaal
waardeketenmodel toegepast en na talloze interviews een toolkit opgesteld met advies over kansrijke
grondstoffen en verdienmodellen.
Instrument kan ingezet worden door de overheid

Ja

Instrument kan ingezet worden door private partijen

Nee

Instrument kan ingezet worden door individuen

Nee

Wat is het businessmodel van de ontwikkelaar

X

Wat is het verdienmodel van het betreffende instrument

X

In welk land wordt het instrument al ingezet?

Nederland

Is er een ondersteuning voor verschillende talen, zo ja welke Nederlands
talen
Toepassing van een instrument / op welk schaalniveau kan Stad
het instrument worden toegepast (niveau van de: wijk, stad,
provincie, land, wereld)

Op welke markt richt de tool zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Nederland

Tags : afval, Bewustwording, businessmodellen, circulaire-economie, duurzaam, grondstof,
hergebruik

