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PROJECT IN EEN 
NOTENDOP 

 

WELKOM BIJ DE DERDE EDITIE VAN 
DE NIEUWSBRIEF VAN HET 

GPP4GROWTH PROJECT! 

 

GPP4Growth is een Europees project dat gefinancierd wordt door het 

INTERREG Europe Programme. Dit programma wil overheidsinstanties 

de mogelijkheid bieden om eco-innovatie, grondstofefficiëntie en groene 

groei te stimuleren door middel van Green Public Procurement (GPP), 

groene overheidsopdrachten. 

Tijdens de afgelopen paar maanden hebben de projectpartners 

opmerkelijke vooruitgang geboekt met de projectimplementatie. Ze 

hebben de nadruk gelegd op activiteiten die de uitwisseling van 

ervaringen tussen regio’s bevorderen, en op de organisatie van 

vergaderingen op nationaal niveau met de voornaamste stakeholders, 

die grote interesse toonden voor het project en de doelen. Op de 

volgende pagina’s vindt u informatie over de recentste ontwikkelingen 

en komende activiteiten van GPP4Growth. 

We houden u op de hoogte van onze vooruitgang en belangrijkste 

resultaten via onze GPP4Growth-projectwebsite en deze periodieke 

nieuwsbrief, die elke zes maanden wordt gepubliceerd. 

Het GPP4Growth-projectteam 

 

 

GPP4Growth brengt negen partners 

uit negen landen samen zodat ze 

ervaringen en praktijken kunnen 

uitwisselen en een beter beleid 

kunnen voeren met nadruk op 

grondstofefficiëntie, waarbij eco-

innovatie en groene groei 

bevorderd worden met GPP. 

 

 

 
 

 

 

 
  

IN DEZE 

UITGAVE: 

 • Interregionale workshop in Stara Zagora 

• Vergaderingen van stakeholders en infodag in Lombardije 

• GPP-behoeften in partnerschapsgebieden 

• Mogelijkheden voor groene aankopen 

• Belangrijkste factoren voor de medewerking van bedrijven met GPP 

• Volgende activiteiten 

• Ervaringsbezoek in oktober 2018 in Ierland 

  



WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH 

 

 

  

Interregionale workshop over ecolabels en niet-

exclusieve GPP-toepassingen 

  
  

  

  

Het Stara Zagora Regionaal Economische Ontwikkelingsagentschap (SZREDA) organiseerde een tweedaagse 

workshop voor lokale autoriteiten in Stara Zagora op 16 en 17 mei. Alle GPP4Growth-projectpartners en enkele 

stakeholders namen deel. De workshop legde nadruk op de vraag hoe ecolabels het best worden gebruikt om 

milieucriteria toe te kunnen passen en de naleving van technische specificaties bij overheidsopdrachten te 

kunnen controleren, zonder dat dit tot enig oneerlijk voordeel of nadeel leidt voor potentiële bieders. 

Tijdens de workshop bespraken deelnemers milieu-etikettering, het gebruik van ecolabels om de toepassing van 

groene en duurzaamheidscriteria te bevorderen in overheidsopdrachten, factoren die bedrijven in belangrijke 

GPP4Growth-sectoren beïnvloeden wanneer die deelnemen aan groene offertes en contracten, en er werden 

maatregelen geïdentificeerd die het bestaande GPP-beleid moeten verbeteren zodat ze grondstofefficiëntie en 

afvalbeheer bevorderen. 

SZREDA heeft een samenvattend verslag gemaakt over de belangrijkste conclusies en de partners organiseerden 

opvolgingsvergaderingen om wat er geleerd werd te laten doordringen in hun organisaties. 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Derde regionale vergadering van 

stakeholders 
Gedurende de laatste paar maanden hebben alle partners succesvolle 

vergaderingen van stakeholders georganiseerd in hun regio’s, 

rekening houdende met de algemene richtlijnen die opgesteld 

werden door het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Planning in de 

Regionale Regering van Andalucia. 

Deze derde reeks vergaderingen van stakeholders was bedoeld om 

hen meer bewust te maken van en hun kennis te vergroten over het 

gebruik van ecolabels in GPP. Tijdens de workshop kregen 

deelnemers ook een eerste indruk van de gehele vooruitgang van de 

projectimplementatie en de resultaten van de projectactiviteiten 

(zoals het onderzoek naar de barrières die GPP-implementatie met 

zich meebrengt). 

De voornaamste spelers die beleidskwesties in GPP4Growth-regio’s 

beïnvloeden, waaronder vertegenwoordigers van het openbaar 

bestuur en aanbestedingsspecialisten, alsook vertegenwoordigers 

van de industriële en academische wereld, gaven hun mening over 

de beleidsmaatregelen voor overheidsopdrachten die werden 

voorgesteld. Ze werden ingelicht over de belangrijke rol die ze 

moeten spelen tijdens de twee fases van het project en toonden  

toenemende interesse en zin om het project verder te zetten. 

  
 

  

Infodag - GPP in Lombardije 

 

 

 

Op 27 juni 2018 hield de Regio Lombardije een infodag over GPP voor het GPP4Growth Project. Het evenement 

vond plaats in het institutioneel paleis van Lombardije. Zo’n honderd mensen uit zowel de publieke als de 

privésector namen deel aan de ochtend- en middagsessies. 

De vergadering begon met een toespraak over het centraal thema door Raffaele Cattaneo, Raadslid van Milieu en 

Klimaat in Regio Lombardije. Hij benadrukte het belang van dit soort initiatieven, maar ook het belang van het 

aannemen van concrete maatregelen na de Procurement Code en zijn minimale milieucriteria. 

In de namiddag werd er een bespreking gehouden. Vertegenwoordigers uit de publieke en privésector hadden 

het over de beste praktijken en toepassingsrichtlijnen voor groene overheidsopdrachten. In de discussie werd de 

nadruk gelegd op groene praktijken in Europese, nationale en lokale overheidsopdrachten en de negatieve 

gevolgen die ontstaan wanneer milieucriteria niet worden gebruikt. 



   

GPP-noden in partnerschapsgebieden en de 

belangrijkste factoren voor bedrijfsparticipatie in GPP 
GPP4Growth-partners deden onderzoek naar de 

voordelen, barrières en mogelijkheden die 

geassocieerd worden met a) de acceptatie en 

effectieve implementatie van GPP in de regio’s 

die betrokken zijn bij het project, alsook b) de 

barrières en drijfveren die besluiten van 

bedrijven beïnvloeden om deel te nemen aan 

offertes met milieucriteria. 

Deze studies zijn bedoeld om beleidsvormers en 

stakeholders de beleidsobstakels te helpen begrijpen 

die ervoor zorgen dat overheden en bedrijven niet 

doorgaan met groene contracten en offertes. Verder 

zijn deze studies bedoeld om het beheer en de 

implementatie van beleidsinstrumenten te 

verbeteren door de nadruk te leggen op de 

economische voordelen die voortkomen uit GPP-

implementatie in opdrachtbeheer. Ten derde 

vestigen ze de aandacht op de duidelijkste 

activerende elementen die voortvloeien uit 

ecologisch duurzame praktijken bij 

overheidsopdrachten. 

De belangrijkste lessen die werden geleerd, waren 

onder andere: 

 

• Zowel het openbaar bestuur als bedrijven hebben 

gelijkaardige visies over de voordelen en 

mogelijkheden van GPP. Dit kan een cruciale 

factor zijn in de marktontwikkeling voor groene 

economie. Het merendeel van de deelnemende 

overheden heeft minstens één keer een soort 

greenawardcriterium toegepast bij 

aanbestedingsprocessen en zal dit blijven doen in 

een poging om milieubescherming en duurzame 

ontwikkeling te bevorderen. 
 

• Overheden en ondernemingen geven 

verschillende obstakels en barrières aan bij de 

implementatie van GPP in verhouding tot hun 

economische, sociale en ecologische rol in de 

samenleving. De bevraagde bedrijven ervoeren 

vooral bepaalde beperkingen wanneer het ging 

om groene offertes: een tekort aan technische 

ervaring met groene offertes, laaggeschoold 

personeel en beperkt ecologisch bewustzijn 

bleken de belangrijkste interne barrières te zijn 

voor GPP. Enquêteresultaten tonen echter aan 

dat overheden een grote capaciteit hebben om de 

markt te sturen door hun vraag. Ze kunnen ook 

de kosten stabiliseren wanneer ze GPP 

wijdverspreid gebruiken. 

  
• De belangrijkste drijfveren voor de acceptatie 

van groene praktijken en een toenemende 

interesse van bedrijven voor GPP zijn:  toegang 

tot informatie met betrekking tot 

opdrachtmogelijkheden, transparantie tijdens alle 

fases van het offerteproces, goede 

regelgevingsvoorwaarden en politieke steun. Dat 

waren de duidelijkste factoren met betrekking tot 

de bereidheid/mogelijkheid van bedrijven om aan 

groene offertes deel te nemen. 

De resultaten van deze studies zullen partners 

helpen hun acties aan te passen aan de doelen van 

het GPP4Growth Project. Op die manier versterken 

ze de rol van GPP in hun regionale programma’s en 

politiek.

  
 

Kansen benutten voor groene aankopen 

De EU GPP News Alert besteedde veel aandacht aan Bernie Kiely (DCKAM) met een gesprek 

over de ontwikkeling van groene, duurzame en grote opdrachten in Ierland. Hier is een 

fragment uit het interview: 

Hoe staat het er voor met GPP in Ierland? 

In Ierland wordt ongeveer 12.5% van de overheidsuitgaven (€9 miljard) toegewezen aan goederen en diensten 

die worden aanbesteed op nationaal en lokaal niveau en de staat heeft significante marktinvloed. We zijn er ons 

van bewust dat, als we GPP maar verwerken in onze belangrijkste aankoopbeslissingen, onze overheidsuitgaven 

onze ecologische en duurzame doelen zullen ondersteunen. Overheidsopdrachten zijn meestal de taak van het 

Department of Public Expenditure and Reform en hun Office of Government Procurement. In het DCKAM hebben 

we er uiteraard belang bij dat overheidsopdrachten van nut zijn voor ons breder regeringsbeleid rond 

klimaatverandering, duurzame ontwikkelingsprioriteiten en grote economische plannen. 

Om het hele interview te lezen, klik hier. 



 

  

Volgende activiteiten 

Hier is een overzicht van enkele belangrijke projectactiviteiten die nog voor het einde van dit jaar plaatsvinden: 

• UPAT zal een studie leiden die bestudeert hoe overheden en stakeholders de kostenberekening van de GPP-

levenscyclus beter kunnen begrijpen door voor innovatieve hulpmiddelen te zorgen die bij elkaar passende 

levenscycluskostenmethodes (LCC) toepassen in GPP4Growth-regio’s. Het eindresultaat van de studie zal 

regio’s de directe en ecologische (externe) kosten helpen te identificeren en te berekenen wanneer er 

producten worden aangekocht die betrekking hebben op de sectoren die voor de partners het belangrijkste 

zijn. 

• Sinds het begin van het project werden al een aantal onderzoeksrapporten voorbereid door de partners. Deze 

werden omgezet in beleidsnota’s door DCKAM en zijn binnenkort beschikbaar. 

    

Ervaringsbezoek in oktober 2018 in Ierland 

Alle partners reizen naar Ierland waar DCKAM een 2-daags ervaringsbezoek over GPP-processen en -resultaten 

organiseert. Het bezoek zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober 2018 in Wexford, Ierland. Tijdens deze bijeenkomst 

kunnen partners hun ervaringen over bestaande GPP-procedures, -maatregelen en -criteria delen en kunnen ze 

meer leren over de processen die tot investeringen in groene contracten in Ierland leidden. Alle projectpartners, 

relevante stakeholders en externe experts mogen deelnemen. 

 

Een begeleidende inputstudie zal de voornaamste bron van kennis vormen voor de capaciteitsopbouwprocessen 

van de workshop. Als de bijeenkomst voorbij is, zal DCKAM een samenvattend verslag maken met daarin de 

belangrijkste conclusies. 

 

  

 

Informatie ervaringsbezoek 

Thematische nadruk GPP-processen en resultaten 

Soort deelnemers Ambtenaren van de regionale overheden, stakeholders, externe experts 

Gastinstelling Departement voor Communicatie, Klimaatactie en Milieu 

Datum 3-4 oktober 2018 

Locatie Wexford, Ierland 

Contactgegevens Irene Cadogan (Email: Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie) 
 



 

PARTNERSCHAP 

 

MEER WETEN OVER GPP4GROWTH? 

 

Patras Universiteit (GR) 

 

Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website 

www.interregeurope.eu/gpp4growth. 

 Regio Lombardije (IT) 

 

Regio Lodzkie (PL) 

 Provincie Antwerpen (BE) 

 

VOLG ONS OP 

 

 

Ministerie van Milieu en Ruimtelijke 

Planning, Regionale Regering van Andalucia 

(ES) 

 

Zemgale Planning Regio (LV) 

 

REDACTIETEAM 

Voor info of updates over de nieuwsbrief kunt u contact 

opnemen met: 

Ms.  Liesbeth Taverniers 

 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

 

Stara Zagora Regionaal Economische 

Ontwikkelingsagentschap (BG) 

 

Departement voor Communicatie, 

Klimaatactie en Milieu (IE) 

 
Malta Regionale Ontwikkelings- en 

Dialoogstichting (MT) 

  

 

 


