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Samenvatting van de 

workshop over verschillende 

GPP-benaderingen 

Wat is GPP4Growth? 

GPP4Growth verenigt 

de ervaring en de 

aanpak van negen 

overheidsinstellingen 

van over heel de EU 

om die instellingen 

beter in staat te stellen 

beleidsmaatregelen te 

treffen die eco-

innovatie en groene 

groei door middel van 

groene 

overheidsopdrachten 

(GPP) bevorderen. 14 

% van het totale BBP 

van de EU wordt 

uitgegeven door 

overheidsinstanties in 

Europa. De 

overheidsuitgaven aan 

goederen, diensten en 

werken hebben een 

totale geraamde 

waarde van 1,8 biljoen 

euro per jaar. Die 

substantiële publieke 

"koopkracht" kan 

worden gebruikt om 

eco-innovatie, 

grondstoffenefficiëntie 

en groene groei te 
stimuleren door 

milieuvriendelijke, 

grondstofefficiënte 

goederen en diensten 

te promoten. 

Samenvatting 

In deze beleidsnota komen de resultaten en belangrijkste conclusies aan bod van de 

workshop over verschillende GPP-benaderingen in het kader van GPP4Growth 

activiteit A3.1. De workshop, waaraan alle projectpartners en genodigde 

stakeholders deelnamen, werd georganiseerd en voorgezeten door de regio Lodzkie 

in Polen, in Łódź op 14 en 15 november 2017.  

Er werden interessante voorbeelden van de succesvolle toepassing van GPP in 

Polen getoond, naast verschillende algemene beleidsinstrumenten die zouden 

kunnen worden gebruikt om GPP te bevorderen. Tijdens het evement bespraken de 

deelnemers de bepalende factoren, problemen en uitdagingen voor de invoering van 

verschillende soorten groene overheidsopdrachten in hun thuisregio's en hun 

instellingen. 

Wat is GPP?  

Groene 
overheidsopdrachten 
(GPP) zijn het proces 
waarbij 
overheidsdiensten 
goederen, diensten en 
werken beogen te 
verkrijgen die 
gedurende de volledige 
levenscyclus ervan een 
minder belastend 
milieueffect hebben 
dan de goederen, 
diensten en werken 
met dezelfde primaire 
functie die anders 
zouden worden 
verkregen.  

 

GPP4Growth 

- Beleidsnota A3.1 - 
 

Discussie op gang brengen en ervaringen delen 

 

Tijdens de workshop presenteerden en analyseerden vertegenwoordigers van de 

partnerorganisaties en uitgenodigde deskundigen voorbeelden van GPP-

invoering van in de partnergebieden.  Belangrijke thema's die werden behandeld:  

a) Definities en de juridische contxt van de invoering van GPP. 

b) Moeilijkheden bij de toepassing van verschillende GPP-benaderingen in 

partnerregio's.  

c) Problemen en uitdagingen in verband met de invoering van GPP in hun 

thuisregio's. 

d) Manieren om groene aspecten op te nemen in aanbestedingsprocedures. 



 
 

GPP4Growth Activiteit A3.1        Pagina 2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste discussiepunten tijdens het event 

De deelnemers aan de workshop kwamen overeen dat de bepalende factoren voor 

de invoering van alle varianten van efficiënte GPP de volgende zijn:   

• Institutionalisering van het nodige regelgevend kader waarmee 

inspanningen om vrijwillig of verplicht GPP toe te passen kunnen worden bevorderd 

en ondersteund. Dit houdt hoofdzakelijk in dat er andere criteria dan de prijs moeten 

worden geformuleerd en opgenomen in procedures van overheidsopdrachten om 

het bedoelde resultaat te bereiken: bv. sociaal, milieugerelateerd, innovatief. 

daarnaast moet een catalogus worden opgesteld met beste praktijken, specificaties, 

evaluatiecriteria en GPP-medelingen die zullen moeten worden opgevolgd in GPP-

procedures en aanbestedingsdocumenten. Bovendien zou het verplicht moeten 

worden om milieuclausules en bepalingen op te nemen in de voorbereiding van de 

begroting voor de komende jaren. Deze catalogus, clausules en criteria zouden 

moeten worden ingebed in een aantal nationale of regionale strategieën en 

regelgevingen die GPP erkennen als instrument voor duurzame ontwikkeling en als 

indicator om evenwicht te brengen in de ontwikkeling van steden en regio's. 

• Ontwikkeling van een efficiënt monitoringssysteem voor: 

Veranderingen in de regelgeving over het verloop van aanbestedingsprocedures, 

verwachtingen en problemen gesignaleerd de deelnemer. Daarmee zullen de 

huidige behoeften, hindernissen en beperkingen grondig kunnen worden 

geanalyseerd en dat zal ook informatie verschaffen om de ontwikkeling van het 

systeem van overheidsopdrachten te sturen, onder meer op juridische, 

organisatorische en opleidingsaspecten.  

De waarde van de markt van overheidsopdrachten, met inbegrip van maatregelen 

voor het beperken van uitgaven buiten de strenge toepassing van de wet op de 

overheidsopdrachten, en de controle op het juiste gebruik van bestelentiteiten door 

de verplichting om de bepalingen van de wet op overheidsopdrachten toe te passen 

uit te sluiten.  

• Start van een aantal "zachte" acties die bedoeld zijn om stakeholders, 

ambtenaren en de bevolking te sensibiliseren en op te leiden. Dit omvat acties zoals 

de interne communicatie verbeteren tussen de mensen die de bestelling 

voorbereiden en die toezien op de implementatie ervan; milieuvriendelijke 

oplossingen bevorderen in instellingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau; 

kennis en bewustwording vergroten bij potentiële ondernemers (met inbegrip van 

vooral kmo's); diverse informatie- en opleidingsactiviteiten organiseren voor wie 

betrokken is bij het aanbestedingsproces; promotie- en opleidingsactiviteiten om 

GPP ingeng te doen vinden bij de mensen voortzetten; en tot slot de open dialoog 

aangaan met vertegenwoordigers met verschillende achtergronden (zoals 

onderzoekers, juridisch adviseurs, aanbestedende overheden, aannemers) over het 

ontwerp van nieuwe producten. 

 

 



 
 

GPP4Growth Activiteit A3.1        Pagina 3 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN 

Liesbeth Taverniers 

Adviseur 

Dienst Duurzaam Milieu- 

en Natuurbeleid  

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

 

T +32 3 240 57 55 

liesbeth.taverniers 

@provincieantwerpen.be 

 

 
 

Resultaten van de workshop 

De workshop over verschillende en diverse GPP-benaderingen die de regio Lodzkie 

organiseerde, slaagde erin om belangrijke aspecten van de succesvolle invoering 

van GPP in de verf te zetten, zoals het belang van de vaststelling van duidelijke en 

precieze groene criteria voor een veelheid aan groene producten en diensten, de 

voordelen van het verplicht invoeren ervan en het belang van groeiende 

bewustwording van de voordelen van GPP. Het aanvoeren en voorstellen van 

specifieke voorbeelden uit Polen hielp partners en stakeholders de details begrijpen 

van de invoering van GPP in een specifiek institutioneel kader, om zo gelijkenissen 

met hun eigen gebieden en regelgevende kaders te identificeren.  

Meer informatie 

Deze beleidsnota wordt aangeboden door het Department of Communications, 

Climate Action and the Environment of the Republic of Ireland / Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, en is gebaseerd op een 

samenvattend verslag van een workshop voor projectpartners over "Verschillende 

GPP-benaderingen". Gastregio van dit event was GPP4Growth-partner Lodzkie, 

Polen. De regio Lodzkie maakte ook een verslag op van dit event. Dat heet 

"Summary Report and conclusions: Workshop on Different GPP Approaches" en is 

op verzoek verkrijgbaar. 
 

Surf naar www.interregeurope.eu/gpp4growth voor meer info over GPP4Growth.  

Beleidsaanbevelingen 

• Regionale behoeften evalueren in het licht van de potentiële milieu-impact en groen 

aanbestedingsbeleid voor de instantie vastleggen. 

• Welomlijnde milieuclausules en bepalingen in aanbestedingsprocedures zullen de toepassing ervan 

vergemakkelijken.  

• Om alle twijfel over het gebruik van GPP te vermijden, starten met de invoering van beproefde, 

wettelijke oplossingen.  

• Een verantwoordelijke benoemen die instaat voor de coördinatie van groene overheidsopdrachten.  

• De kennis van groene overheidsopdrachten verhogen bij werknemers op de verschillende niveaus die 

instaan voor het proces van de invoering van de procedures voor overheidsopdrachten. 

• De kennis van de aanbestedende overheden over het gebruik van milieuclausules en bepalingen in 

overheidsopdrachten vergroten. 

• Samenwerken met externe entiteiten die kennis hebben van groene aanbestedingen.  

• Contact opnemen met een externe die gespecialiseerd is in consultancy over het gebruik van GPP. 

• De wettelijke status van GPP wijzigen. 

• GPP invoeren als verplicht element van aanbestedingen in de wetgeving.  

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth

