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GPP4GROWTH
E-nieuwsbrief over projectupdates

Projectvoortgang & nieuws
GPP4Growth is een Europees project gefinancierd door het
programma INTERREG Europa dat kansen moet creëren voor
overheidsinstanties
om
eco-innovatie,
efficiënt
grondstoffenverbruik en groene groei te stimuleren door middel
van groene overheidsopdrachten (GPP).
De voorbije maanden boekten de projectpartners een significante
vooruitgang met de projectimplementatie, waarbij ze focusten op
activiteiten om ervaringen uit te wisselen tussen regio’s en op de
organisatie van meetings op nationaal niveau met belangrijke
stakeholders, die veel belangstelling toonden voor het project en
zijn doelstellingen. Op de volgende pagina’s vindt u informatie
over de nieuwste ontwikkelingen en geplande activiteiten van
GPP4Growth.

Ervaringsbezoek rond GPP-processen en
-resultaten in Ierland
Het ministerie voor communicatie, klimaatactie en leefmilieu (DCCAE) en de
Wexford County Council waren verheugd om de GPP4Growth-projectpartners te
verwelkomen in het Ierse Wexford begin oktober, om lokale en nationale
praktijkvoorbeelden van groene overheidsopdrachten te tonen.
Tijdens het tweedaagse bezoek namen de
projectpartners deel aan workshops en praktijkdemonstraties over groene overheidsopdrachten. Aan
de projectpartners werden drie praktijkvoorbeelden
voorgesteld, met betrekking tot de straatverlichting,
betere sociale huisvesting en waterkeringswerken in
Enniscorthy. De voorbeelden bewezen dat groenere
aankoopbeslissingen
kunnen
resulteren
in
aanzienlijke besparingen op lange termijn voor lokale
autoriteiten. Door groene projecten te ontwerpen en te
realiseren kan men op lange termijn investeren in de
gezondheid en welvaart van een gemeenschap,
zonder dat dit meer hoeft te kosten.
GPP4Growth-partners met DCCAE-personeel in
Wexfords gemeentehuis
De feedback van de GPP4Growth-projectpartners was zeer
positief en de kennis opgedaan bij deze trip zal deel uitmaken
van de projectoutput en van het volgende ervaringsbezoek dat zal plaatsvinden in Antwerpen in 2019.
Bestuursvoorzitter Tom Enright van Wexfords gemeenteraad beschreef het evenement als een “welkome
gelegenheid voor de raad om op een praktische manier te tonen hoe groene aanbestedingspraktijken
aanzienlijke voordelen kunnen opleveren voor een lokale aanbestedende dienst.” Hij bedankte het
ministerie voor communicatie, klimaatactie en leefmilieu om GPP te promoten en stelde dat “de
gemeenteraad van Wexford alle kansen zal blijven grijpen om rekening te houden met milieufactoren en kosten bij de aankoop van goederen en diensten in de toekomst. Dit is niet alleen logisch vanuit ecologisch
oogpunt, maar ook vanuit financieel oogpunt zoals we hier in Wexford aantoonden.”

Het Regionaal Economisch Ontwikkelingsbureau van Stara Zagora (SZREDA) deed
het eerste voorstel op nationaal niveau om het wettelijke kader in Bulgarije te
veranderen, op basis van het GPP4Growth-werk.
Dit is de eerste aanbeveling afkomstig van GPP4Growth-partners die oproept om het nationale wettelijke
GPP-kader te veranderen.
Als partner van het GPP4Growth-project raadde SZREDA het ministerie van landbouw, voedsel en bosbouw
en het Uitvoerend Agentschap voor Bossen aan om het wettelijke kader van de bosbouwwetgeving te
veranderen. De aanbeveling focust op de toepassing van de internationale certificeringsnorm voor FSCbosbouwbedrijven en zijn directe impact op de meubelindustrie in Bulgarije.
Ze is het resultaat van een casestudy voorgesteld door de kamer van koophandel van Stara Zagora op een
lokale bijeenkomst voor stakeholders, die plaatsvond in Stara Zagora in december 2017 binnen het kader
van het project.
Op basis van de bijeenkomst overlegde het SZREDA-team met andere projectpartners en werd het thema
als paneldiscussie opgenomen in het programma van de interregionale GPP4Growth-workshop, die in mei
plaatsvond in Stara Zagora en experts uit heel Europa samenbracht.
Naar aanleiding van dit evenement werd een aanbeveling geformuleerd tot wijziging van art. 15 van de
bosbouwwetgeving, die gericht werd aan de bevoegde instanties.

Projectnieuws
Het ministerie voor leefmilieu en ruimtelijke
ordening van de regionale regering van
Andalusië (ANDALUSIA) nam deel aan de
reeks seminars “Afvalbeheer en circulaire
economie: uitdagingen en kansen voor de
toekomst”.
De reeks seminars werd georganiseerd door
COAMBA
(het
Officieel
College
voor
Milieuwetenschappen
van
Andalusië)
in
samenwerking met ECOEMBES (een nonprofitorganisatie die focust op de terugwinning van
verpakkingen in Spanje). De thema’s van de
seminars omvatten topics als ecodesign en groene
overheidsopdrachten, circulaire economie en
gemeentebeleid, slimme steden, steden van de
toekomst en afvalbeheer. In de context van deze
evenementen
stelde
ANDALUSIA
het
GPP4Growth-project
voor,
werden
goede
praktijken voor duurzaam afvalbeheer besproken
en werden ook de obstakels en kansen om
milieucriteria in overheidsopdrachten op te nemen
aangesneden.

Venelin Dobrev (SZREDA, Bulgarije) nam deel
aan de demodag voor startprojecten in de
groene en duurzame sector, georganiseerd
door Cleantech Bulgaria.
Tijdens het eendaagse evenement in het Sofia
Tech Park op 6 december 2018 gaf Venelin Dobrev
een presentatie over het thema “GPP in de EU Marktkansen
voor
groene
en
duurzame
oplossingen”. Venelin onderstreepte dat publieke
aankopers vaak groene criteria moeten schrappen
uit hun overheidsopdrachten omdat er onvoldoende
interesse bestaat bij ondernemingen en de
procedure zonder resultaat blijft. Voorts zijn kleine
publieke kopers zoals kleine gemeenten bereid om
voor duurzamere oplossingen te kiezen, maar
hebben ze onvoldoende koopkracht om de markt te
beïnvloeden.

Foto’s:
1: ANDALUSIA in de reeks COAMBA-seminars
2: Venelin Dobrev (SZREDA, Bulgarije)

Circulaire ICT-overheidsopdrachten
Tijdens de eerste bijeenkomst van stakeholders in
Antwerpen kwam de suggestie dat het de moeite loont
om nader in te gaan op GPP voor ICT. Daarom startte
de provincie Antwerpen een project in samenwerking
met netwerkorganisatie BBL, om de kennis over
circulaire ICT-overheidsopdrachten te verbeteren en te
delen, en om een kant-en-klaar modelbestek te
ontwikkelen. Op de 4e bijeenkomst van stakeholders
werden groene ICT, circulariteit en de noden
besproken, zowel door duurzaamheidsambtenaren als
ICT’ers, wat er tegelijkertijd voor zorgde, dat groene
ICT-overheidsopdrachten op de agenda van hun
organisatie stonden. Op 4 februari nodigde de
provincie alle stakeholders uit voor een marktdialoog
tussen kopers en de leveranciersmarkt.

Beleidsnota over
bijeenkomsten van
stakeholders
In het GPP4Growth-project vergadert
iedere projectpartner elk semester één
keer met belangrijke stakeholders in zijn
regio. Om de verspreiding van de
vergaderresultaten te vergemakkelijken
bereidde het DCCAE een beleidsnota over
de twee eerste vergaderingen voor, met
aanbevelingen. De beleidsnota omvat
aanvullende informatie over de methode
die projectpartners zullen gebruiken om
suggesties en meningen van stakeholders
te documenteren, zodat ze vorm kunnen
geven aan het beleid op GPP4Growthgrondgebied.

Geplande
evenementen &
activiteiten
•

Het volgende ervaringsbezoek is gepland
in Antwerpen op 27-28 maart 2018.

PROVINCIE ANTWERPEN zal het tweedaagse
ervaringsbezoek
organiseren
om
GPPmaatregelen en -criteria die tot investeringen in
groene contracten leidden in de praktijk te delen,
en zal ook vergaderingen met regionale
begunstigden organiseren om hun ervaringen te
delen. Alle partners zullen deelnemen. Provincie
Antwerpen zal het doel definiëren en het
samenvattende verslag over de opgedane kennis
voorbereiden.
Alle
partners
organiseren
nabesprekingen om kennis door te geven aan
relevante collega’s.

•

Studie over berekeningsmethodes van de
levenscycluskosten (LCC) voor GO’s

In de komende periode zal de universiteit van
Patras (UPAT) een innovatieve, digitale LCCmethode en -middelen ontwikkelen om regio’s te
helpen de directe en externe kosten van
bepaalde producten in sleutelsectoren op te
sporen en te berekenen.

•

Interregionale workshop over monitoring
van de uitvoering en nalevingsindicatoren
van groene contracten, in Letland,
juni 2019

Planningsregio Zemgale (ZPR) zal een
uitgangsdocument uitwerken ter voorbereiding
van de workshop over contractclausules om
monitoring te ondersteunen, bijv. KPI’s voor
groene producten, boetes voor niet-naleving,
bonussen voor goede prestaties, duidelijke
toewijzing
van
de
rapportageverantwoordelijkheid.
ZPR
zal
ook
de
interregionale workshop in juni 2019 in de stad
Jelgava organiseren.

Wil u graag meer weten
over GPP4Growth?
website
www.interregeurope.eu/gpp4growth
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