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GPP4GROWTH 

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). 

Het 5e semester van de projectimplementatie eindigt in juni 2019 

en de partners boekten significante vooruitgang, zowel met de 

thematische studies en gidsen over beleidsaspecten van groene 

overheidsopdrachten, als met interregionale leeractiviteiten en 

capaciteitsopbouw. 

Gedetailleerdere informatie over de nieuwste ontwikkelingen en 

geplande activiteiten rond GPP4Growth vindt u op de volgende 

pagina’s.   



Inspirerend ervaringsbezoek 

in de Provincie Antwerpen 
Op 27 en 28 maart verwelkomde de Provincie 

Antwerpen de GPP4Growth-partners en -

stakeholders voor een tweede ervaringsbezoek 

in Antwerpen en Mechelen, om lokale en 

nationale praktijkvoorbeelden van groene 

overheidsopdrachten te tonen. 

Verschillende lokale en regionale overheden toonden diverse goede voorbeelden van GPP rond klassieke 

topics en ook innovatievere trends.  

De deelnemers waren geïnspireerd door de circulaire ICT-benadering van Digipolis (stad Antwerpen) en het 

CircuIT-project (BBL, Provincie Antwerpen). De bijdragen aan de vergroening van het wagenpark toonden 

de mogelijkheden en het belang van TCO om aan te tonen dat GPP vaak niet alleen de duurzaamste, maar 

ook de meest economische keuze is (stad Antwerpen). Het Ecoscore-instrument bleek nuttig als 

toekenningscriterium voor GPP (Provincie Antwerpen). Andere thema’s waren duurzaam kantoormateriaal 

(Provincie Antwerpen en OVAM (Vlaamse overheid)), duurzame catering, sanitaire C2C-wegwerpproducten 

en -dispensers, biologische reiniging (Provincie Antwerpen), licht als een dienst (stad Mechelen), circulair 

linnen en werkkleding (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Leuven en stad Leuven), 

kantoorartikelen (Vlaamse overheid). Natuurlijk toonde de Provincie Antwerpen het nieuwe provinciehuis (dat 

in de running is voor BREEAM-certificering).  

Er ging ook aandacht naar omkaderende raamwerken zoals milieubeheersystemen, de Green Deal Circulair 

Aankopen en het Vlaams Energiebedrijf. De casestudy’s toonden aan dat GO’s mogelijk zijn voor een breed 

scala aan producten en diensten, en binnen het bereik liggen van overheidsinstanties op alle niveaus. 

Groenere aankoopbeslissingen resulteren vaak in besparingen op lange termijn, zelfs zonder rekening te 

houden met de ecologische en gezondheidsvoordelen. 

Nieuws van de gemeenteraad van Wexford 

De gemeenteraad van Wexford organiseerde deels het GPP4Growth-ervaringsbezoek aan Ierland en kon, 

dankzij de opgedane kennis in het project, enkele beste praktijken identificeren en tonen hoe die al 

ingevoerd worden in de organisatie. Onlangs namen beide aanbestedingsmedewerkers deel aan het 

ervaringsbezoek in Antwerpen en hun samenspraak was essentieel om ideeën te genereren en nieuwe 

GO-kansen te creëren in hun regio’s. 

J.J. Doheny, Procurement Officer: “De gemeenteraad van Wexford is enthousiast over de positieve 

ecologische verandering die zou kunnen voortvloeien uit Wexfords deelname aan de GPP4Growth-

kennisuitwisseling in Antwerpen, in maart van dit jaar. 

Dankzij deze gelegenheid om informatie uit te 

wisselen zal de gemeenteraad van Wexford 

waarschijnlijk een andere richting inslaan met de 

implementatie van het BioOrg-schoonmaakproject. 

Nadat we bij ons recente bezoek contact gelegd 

hadden, bekijken we nu met de Provincie Antwerpen 

en Koen De Koster, CEO van BioOrg, hoe ze hun 

milieuvriendelijke schoonmaakprincipes kunnen 

toepassen via ons netwerk hier in Wexford.” 



 

  

 

 

 

De vierde bijeenkomst voor stakeholders vond 

plaats in Stara Zagora (Bulgarije) op 18 januari. 

Projectnieuws 

Op 5 april 2019 publiceerde de Europese 

Commissie de tweede milieu-

implementatiebeoordeling (EIR), een 

overzicht hoe het EU-milieubeleid en -

milieuwetten toegepast worden in de praktijk. 

Naast een beleidsnota met alle aangesneden 

thema’s in de EIR, een toelichting met 

beleidsbevindingen en een bijlage met 

prioritaire acties voor EU-lidstaten, 

gebundeld per thema, omvat het 2e EIR-

pakket 28 landenrapporten en factsheets. Het 

GPP-thema wordt behandeld in deel II van de 

verslagen: ‘Omkaderend raamwerk: 

implementatietools’.  

Bij de volledige implementatie van de EU-

milieuwetgeving zou de Europese economie 

jaarlijks om en bij de 55 miljard euro kunnen 

besparen aan gezondheidskosten en directe 

milieukosten. Zo luidt het resultaat van een 

nieuwe studie over de kosten van het niet-

uitvoeren van de EU-milieuwetgeving. 

Hoewel haar methode nieuw is, resulteert de 

studie in eenzelfde cijfer als een studie 

uit 2011, die een schatting van 50 miljard 

euro/jaar opleverde. Deze conclusie is geen 

verrassing omdat de voortgang van de 

uitvoering van EU-wetgeving op nieuwe 

doelstellingen stuit en de milieudruk niet 

makkelijk te overwinnen is, maar bevestigt 

wel de algemene bevinding van de EIR dat er 

meer, gestage inspanningen nodig zijn.  

U vindt alle informatie op 

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-

reports/index2_en.htm. 

De Europese Commissie publiceerde 

de tweede milieu-

implementatiebeoordeling (EIR) 

De bijeenkomst werd bijgewoond door 10 plaatselijke 

stakeholders, onder wie vertegenwoordigers van het 

Uitvoerend Milieuagentschap, de Kamer van Koophandel 

en Industrie Stara Zagora, de gemeente Kazanlak en 

experts op het gebied van groene overheidsopdrachten uit 

de ngo-sector. Na de presentatie van Venelin Dobrev van 

SZREDA werden mogelijke beleidsaanbevelingen 

onderverdeeld in 4 categorieën: 

• beleidsaanbevelingen die leiden tot verplichte 

wetswijzigingen; 

• beleidsaanbevelingen die zorgen voor meer informatie 

rond groene overheidsopdrachten, voor 

overheidsdiensten en ondernemingen;  

• beleidsaanbevelingen die overheidsdiensten vrijwillig 

kunnen toepassen;  

• beleidsaanbevelingen ter verbetering van de 

administratieve capaciteit van ondernemingen en 

overheidsdiensten die een impact hebben op de deelname 

aan groene aanbestedingen. 

Regio Lodzkie – 5e bijeenkomst voor stakeholders 

De regio Lodzkie organiseerde op 4 april de 

5e regionale bijeenkomst voor stakeholders. 

De regio Lodzkie organiseerde op 4 april de 5e regionale 

bijeenkomst voor stakeholders.  

De bijeenkomst werd bijgewoond door meer dan 

90 vertegenwoordigers uit de overheids-, privé- en ngo-

sector en ervaren sprekers gaven hen flink wat praktische 

GO-informatie mee: 

- mevrouw Iwona Kowalczyk van het Centrum voor 

Overheidsopdrachten en Publiek-Privaat 

Partnerschap/universiteit van Lodz behandelde de 

juridische en formele aspecten van GPP en 

- de heer Marcin Skowron van het Poolse Bureau voor 

Openbare Aanbestedingen (centrale overheid) gaf een 

presentatie over de stand van zaken op GPP-gebied in 

Polen, op basis van het GPP-monitoringsysteem in Polen. 

Na het “theoretische” deel van de bijeenkomst woonden 

de deelnemers 3 workshops bij: over GPP voor 

afvalbeheer (de heer Maciej Kowalczyk – Phenohorizon), 

GPP voor stedelijke infrastructuur (mevrouw Maria 

Herszel van de stad Lodz en mevrouw Berenika Sikora 

van de regio Lodzkie) en GPP voor de organisatie van 

vergaderingen, en specifiek catering (mevrouw Monika 

Zielińska van de regio Lodzkie). 



  

Conferentie over de 

vergroening van 

overheidsopdrachten 

in Sofia 
Op 28.02 en 01.03 nam Venelin Dobrev van SZREDA 

deel aan de conferentie over de vergroening van 

overheidsopdrachten in Sofia en stelde hij het 

GPP4Growth-project voor. Het evenement was 

georganiseerd door de Bulgaarse Stichting voor 

Milieupartnerschap. 

Venelin nam deel aan het evenement met de 

presentatie “Barriers and Enablers for Public Procurers 

and Contractors Related to Green Public Procurement 

– Experience from the GPP4Growth Project". Venelin 

beklemtoonde dat de interesse van bedrijven voor 

groene overheidsopdrachten in veel gevallen zeer 

beperkt is, en dat overheidsinstanties groene criteria 

moeten afzwakken of schrappen om offertes van 

bedrijven te ontvangen. Szreda vestigde ook de 

aandacht op het feit dat kleine publieke aanbesteders, 

zoals kleine gemeenten, bereid zijn om voor 

duurzamere oplossingen te kiezen, maar onvoldoende 

koopkracht hebben om de markt te beïnvloeden. Het 

publiek bestond uit vertegenwoordigers van kleine 

gemeenten in Bulgarije, die het moeilijk hebben om 

groene criteria op te nemen in hun aanbestedingen.  

De discussie belichtte hoe openbare aankopers meer 

informatie kunnen krijgen over 

samenwerkingsmogelijkheden om duurzame 

oplossingen te implementeren via openbare 

aanbesteding en hoe men de administratieve capaciteit 

van aanbestedende instanties kan verbeteren. 

 

Workshop over 

GO’s in 

Griekenland 
Van 15 tot 17 februari 2019 vond de 

3e internationale beurs “Verde.Tec” rond 

milieutechnologie plaats in de Griekse stad 

Peania in oostelijk Attica. Op de beurs 

kwamen ruim 200 sprekers aan het woord en 

meer dan 120 instanties, gemeenten en 

ondernemingen dienden toepassingen in 

voor de “GreekGreenAwards 2019” die dit 

jaar extra in de aandacht stonden. Tijdens de 

tentoonstelling organiseerde de Technische 

Kamer van Griekenland een succesvolle 

workshop met de titel: “Groene 

overheidsopdrachten – De implementatie van 

KENAK en beoordeling van het 

huishoudelijke besparingsprogramma”. 

 

Opleiding over GO’s in 

Andalusië 

Op 27 november en 4 december van vorig jaar vonden er in Sevilla twee sessies plaats van de opleiding 

“nieuwigheden op het vlak van groene overheidsopdrachten na wet 9/2017”, waaraan 86 ambtenaren 

deelnamen (face-to-face modaliteit). Elke sessie duurde 6 uur en informeerde de deelnemers over het 

gebruik van ecolabels en milieuclausules zoals solvabiliteits- & toekenningscriteria, en hoe groene criteria 

geïntegreerd moeten worden na de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten. 

De opleidingen waren georganiseerd door de overheidsinstantie die ambtenaren opleidt in Andalusië, het 

Andalusische Instituut voor Overheidsadministratie (IAAP). In 2019 zal het IAAP een online cursus 

aanbieden die gebaseerd is op de inhoud van het GPP4growth-project.  

Het ministerie voor leefmilieu en 

ruimtelijke ordening van de regionale 

regering van Andalusië ontwikkelde een 

opleiding rond groene 

overheidsopdrachten voor ambtenaren. 



  

Groene overheidsopdrachten in de South 

Dublin County Council 
South Dublin County Council is een van de 31 lokale 

autoriteiten in de Ierse Republiek. De raad verschaft 

en financiert een ruime waaier diensten zoals 

huisvesting, wegen, wandel- en fietspaden, parken 

en speeltuinen, bibliotheken, sportinfrastructuur, 

afvalbeheer, kunstcentra, bedrijvenparken, 

brandweerdiensten, gemeenschapsinfrastructuur en 

financiële ondersteuning. Hij dient ook als platform 

voor lokale democratie, met 40 raadsleden verspreid 

over zeven electorale gebieden.  

Het actieplan van de South Dublin County Council 

(2015 – 2019) schuift duurzaamheid naar voor als 

een van de kernwaarden en daarmee ook groene 

overheidsopdrachten (GPP).  

Het GPP4Growth-project bleek waardevolle 

ondersteuning te bieden aan de raad in dit opzicht.  

Het netwerk verschaft een nuttig platform om ideeën 

en kennis over de invoering van groene 

overheidsopdrachten uit te wisselen. In de herfst van 

2018 werd een personeelsopleiding over groene 

overheidsopdrachten gehouden in het hoofdkantoor 

van de raad in Tallaght. Irene Cadogan van het 

GPP4Growth-team gaf een overzicht van het 

GPP4Growth-project, de middelen waarover het 

personeel beschikt om groen aan te kopen en enkele 

reeds uitgevoerde voorbeeldprojecten.  Een 

plaatselijke opleidingsaanbieder besprak hoe men 

groen kan aanbesteden volgens de 

aanbestedingsregels, van de voorbereiding van het 

aanbestedingsdossier tot het contractbeheer.   De 

deelnemers waren talrijk aanwezig op deze opleiding 

die volop stof tot nadenken gaf over toekomstige 

aanbestedingen en het groenere beheer van 

bestaande contracten. Hieronder volgen enkele 

voorbeelden. 

Elektrische voertuigen  

De raad kocht onlangs 5 Citroën Berlingo’s aan om 

oude benzine- en dieselwagens te vervangen, na 

een openbare aanbesteding gepubliceerd in het 

PBEU in december 2017.  Volledig elektrische  

 

 

voertuigen (EV’s) verminderen 

luchtverontreiniging en koolstofuitstoot, zijn 

duurzamer en pakken de klimaatverandering 

aan, terwijl ze ook minder kosten over hun hele 

leven.  

EV’s hebben voordelen op ecologisch, financieel 

en operationeel vlak en vragen minder 

onderhoud.  Elektrische voertuigen trekken ook 

sneller op en klimmen beter dan gewone benzine- 

of dieselwagens en ze bieden bestuurders een 

rustiger, soepeler rijervaring. 

Programma voor de bouw van speeltuinen 

De traditionele speeltuin in de stad staat voor 
toestellen in felgekleurd plastic en metaal, 
felgekleurde gelijmde rubberbestrating en 
metalen hekwerk. De meeste toestellen voor 
deze speeltuinen zijn duur en zouden ingevoerd 
moeten worden. De nieuwe speeltuinen worden 
voornamelijk gebouwd met natuurlijke materialen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zoals aarde, gras, zand, grind, keien, 
boomstammen en toestellen van hout uit 
duurzaam beheerde bossen. De raad kwam tot 
de vaststelling dat men grotere, natuurlijke 
speeltuinen kan bouwen voor een fractie van de 
kosten van traditionele speeltuinen.  Bij de 
aanbesteding van speeltuinen moest men 
afstand nemen van projecten ontworpen door 
toestelleveranciers en overschakelen naar meer 
interne betrokkenheid en input van de 
gemeenschap tijdens het ontwerpproces. 
Daardoor zien geen twee speeltuinen er hetzelfde 
uit, zijn ze duurzamer, hebben ze een lage impact 
op het milieu, staan kinderen er nauwer in contact 
met de natuur en is de kans groter dat kinderen 
actiever en langer spelen. 
 



  

Interview met de Italiaanse minister voor 

leefmilieu van de regio Lombardije, de heer 

Raffaele Cattaneo  
Welke acties denkt u dat de regio Lombardije nog 

kan ondernemen, voordat het project eindigt? 

We werken momenteel aan een regionaal GPP-

actieplan, waarvoor we de privésector en instellingen 

voor een duurzamer gebruik van natuurlijke 

hulpmiddelen en grondstoffen in de arm nemen en 

raadplegen. Het partnerschap in het GPP4Growth-

project helpt ons door dit proces. 

Overheidsactie kan doeltreffend bijdragen tot de 

evolutie naar duurzaamheid, via groene 

overheidsopdrachten.  Tegelijkertijd is het een 

voorbeeld om private actie te stimuleren, maar het is 

ook een van de grote delen van de markt waarin 

overheidsinstanties grote consumenten zijn in Europa. 

Overheidsinstanties kunnen ook eco-innovatie 

stimuleren, kansen voor opkomende groene 

economieën creëren en markten voor 

milieuvriendelijke producten en diensten vergroten. 

Zoals bekend is Lombardije in Italië de regio met het 

hoogste bbp en de eerste regio qua publieke en privé-

investeringen: wij produceren zo’n 23% van het 

nationale bbp en er zijn in Lombardije ongeveer 

3.125 diensten voor overheidsopdrachten, die jaarlijks 

om en bij de 6,5 miljard euro beheren. 

Verder hebben we uiteenlopende activiteiten op het 

vlak van duurzame ontwikkeling. De regionale 

overheid van Lombardije versterkt haar capaciteit om 

de VN-agenda 2030 te implementeren, door een 

regionale strategie voor duurzame ontwikkeling te 

definiëren, die goedgekeurd zal worden in 2019. De 

regionale strategie zal voor een kader zorgen voor 

duurzaamheid op regionaal niveau en een gezamenlijk 

engagement van overheidsinstellingen en civiele 

samenleving voor duurzame ontwikkeling tot stand 

brengen. Lokale en regionale besturen kunnen een 

belangrijke rol spelen in het bereiken van de 

doelstellingen van de agenda 2030 en de lokalisering 

van SDG’s, wat nog belangrijker is dan de rol die ze 

speelden om het GPP-doel te bereiken (12.7). 

Het duurzaamheidsbeleid moet op brede schaal 

gedeeld worden en omdat ik van deze noodzaak 

overtuigd ben, stelde ik voor om een “regionaal 

observatorium voor circulaire economie en 

energietransitie” op te richten. 

Dit is een permanente werkgroep voor regionale 

overheden en alle vakorganisaties (industrie, 

ambachten, handel en landbouw), vakbonden, 

milieuverenigingen, consumentenverenigingen, 

universiteiten en onderzoekscentra (zo’n 

60 instanties). Doel van het observatorium: de 

regionale aanpak voor een circulaire economie 

en energietransitie mee uitwerken, door een 

gezamenlijk voorstel te formuleren voor nieuwe 

regionale regelgeving, programma’s, 

maatregelen en initiatieven, en door verzoeken 

van stakeholders en voorgestelde oplossingen 

op nationaal niveau te brengen, aangezien 

Lombardije de drijvende kracht is in Italië op het 

vlak van circulaire economie en energiebeleid. 

Denkt u dat de acties voor groenere 

overheidsopdrachten, die diverse 

overheidsdiensten zoals de regio 

Lombardije ondernomen hebben, een 

impact zullen hebben op de realisatie van 

DOD 13 op nationaal en regionaal niveau? 

Ja, ik denk dat overheidsdiensten een 

belangrijke rol kunnen spelen. De verplichte 

minimale milieucriteria (CAM), art. 18 van de 

wet 221/2015 en art. 34 “energie- en 

milieuduurzaamheidscriteria” kunnen 

overheidsinvesteringen echt in een andere 

richting sturen. Minimale milieucriteria voor 

energiediensten behoorden tot de eerste criteria 

die werden goedgekeurd door het Italiaanse 

ministerie, dat daarmee het belang van 

klimaatverandering in het nationale beleid 

erkende. We verwachten in het bijzonder een 

relevante verbetering op het vlak van openbare 

verlichting en energie-efficiëntie van gebouwen, 

waarvoor Lombardije al aanzienlijke middelen 

uit zijn eigen begroting en EFRO-fondsen 

investeerde. 

Natuurlijk moeten we nieuwe stappen zetten en 

beginnen met de ontwikkeling van vaardigheden 

van overheidsdiensten, maar de kansen voor 
ondernemingen zijn enorm.  



 

Geplande 

evenementen & 

activiteiten 

De regiotop om kennis en ervaringen rond 

beleidsondersteuning voor GPP en groene groei 

uit te wisselen op EU-niveau zal georganiseerd 

worden door MRDDF in Valletta, Malta.  

MRDDF zal een uitgangsdocument gebaseerd op 

onderzoek over de marktbeschikbaarheid en het 

potentieel van groene producten, diensten en 

werken in de EU opstellen om de regiotop voor te 

bereiden. 

Tot de deelnemers behoren overheidsinstanties 

van EU-landen en dan specifiek uit 

noordwestelijke EU-regio’s die meer ervaring 

hebben met GPP. De gesprekken zullen vooral 

gaan over GPP-ervaringen en -plannen, 

remmende factoren en problemen, en 

stimulerende factoren die men kan benutten. 

Partnerschap 

Universiteit van Patras (GR) 

Regio Lombardije (IT) 

Regio Lodzkie (PL) 

Provincie Antwerpen (BE) 

Ministerie voor leefmilieu en 

ruimtelijke ordening, regionale 

regering van Andalusië (ES) 

Planningsregio Zemgale (LV) 

Regionaal Economisch 

Ontwikkelingsbureau van 

Stara Zagora (BG) 

Ministerie voor communicatie, 

klimaatactie en leefmilieu (IE) 

Regionale Stichting voor 

Ontwikkeling en Dialoog van 

Malta (MT) 

Vind ons op 

Facebook Twitter LinkedIn 

Voor info en updates over de nieuwsbrief neemt 

u contact op met: 

mevrouw Liesbeth Taverniers 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

Wil u graag meer weten 

over GPP4Growth? 

Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website 

www.interregeurope.eu/gpp4growth 

Regionale top over GPP in Valetta, Malta 

De universiteit van Patras (UPAT) ontwikkelde 

een innovatieve, digitale LCC-methode en -

middelen om regio’s te helpen de directe en 

externe kosten van sommige producten in 

sleutelsectoren op te sporen en te becijferen. Het 

eindresultaat zal binnenkort beschikbaar zijn. 

 

LCC method 


