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Projectnieuws
GPP4Growth is een door het
Europese INTERREG-programma
gefinancierd Europees project dat
overheden kansen wil geven om via
Groene
Overheidsopdrachten
(Green Public Procurement, GPP)
eco-innovatie,
de
grondstoffenefficiëntie en groene
groei te stimuleren.
In de 6de nieuwsbrief vindt u meer
gedetailleerde informatie over de
nieuwste
ontwikkelingen
van
GPP4Growth en over de komende
activiteiten.
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GPP-omzendbrief in Ierland
In oktober 2019 verwelkomden de minister van Financiën en
Overheidsuitgaven en -hervorming, Paschal Donohoe TD; de
minister voor Communicatie, Klimaatactie en Milieu, Richard
Bruton TD, en de minister van Staat bij het Ministerie van
Overheidsuitgaven en -hervorming, Patrick O'Donovan TD,

Abby Semple

de uitgave van de Circular 20/2019: Promoting the use of
Environmental

and

Social

Considerations

in

Public

Procurement: (Bevordering van het gebruik van ecologische
en sociale overwegingen in overheidsopdrachten). De

Mervyn Jones

omzendbrief toont de prioriteit die de regering geeft aan het
stimuleren van Groene Overheidsopdrachten, door de
ministeries en diensten te verzoeken om groene criteria in
hun aanbestedingsprocedures op te nemen. De ministeries
zullen worden gevraagd om daar in 2020 over te rapporteren.

Joan Prummel

De rondzendbrief is een van de acties van ons GPP4Growthactieplan en houdt ook verband met de rubriek ‘De openbare
sector

als

leider’

in

het

recent

gepubliceerde

Klimaatactieplan voor Ierland. Het plan eist dat elke
Gijs Termeer

overheidsinstantie een klimaatmandaat heeft. Het gebruik
van overheidsopdrachten om verandering teweeg te brengen
zal een cruciaal onderdeel van dat mandaat zijn.

Het Ierse GPP-actieplan
De eerste versie van het Ierse GPP-actieplan is ingediend. Het plan focust
op 3 belangrijke acties:
1. Ontwikkeling van
Overheidsopdrachten

een

nationale

rondzendbrief

over

Groene

2.

Ontwikkeling van een nationaal piloot-opleidingsprogramma

3.

Update van de nationale richtlijnen voor Groene Overheidsopdrachten

Het omvat ook plannen voor de implementatie en de monitoring en gedetailleerde analyses van de
kosten van elk plan. Het ministerie heeft onze stakeholders gevraagd om input te leveren voor de
definitieve versie, die in december 2019 klaar moet zijn.
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7de Conferentie over Regionale Ontwikkeling – “Circulaire
economie en duurzame ontwikkeling” in Patras
Op 20 september 2019 woonde de Universiteit van Patras, vertegenwoordigd door professor
Christos J. Bouras. de 7de Conferentie over Regionale Ontwikkeling onder de titel “Circulaire
economie en duurzame ontwikkeling” bij, Tal van belangrijke onderwerpen kwamen aan bod, zoals:
•

Het

belang

van

de

realisatie

van

de

duurzaamheidsdoelstellingen van de VN op nationaal,
Europees en mondiaal niveau.
• De katalytische rol van innovatie in de aanpak van de
klimaatverandering, met het geslaagde verloop van
EIT Climate-KIC Greece.
• De realisatie van de vereiste synergie op regionaal en
nationaal niveau voor de bevordering van de overgang
naar een duurzame economie en samenleving.
• Het versterken van het regionale bestuur voor de
promotie van een holistische duurzame agenda met
een directe, positieve impact op het dagelijkse leven
en het welzijn van de burgers.

Clausules van een standaardbestek voor circulaire
aanbestedingen voor IT-apparatuur – Provincie Antwerpen
In de context van een grondstoffenefficiënte en circulaire economie is IT een
belangrijke productcategorie met een grote impact op de mens en het milieu. De
rol van de openbare instanties is onmiskenbaar: met hun aanbestedingsbeleid
kunnen zij ecologische producten en diensten stimuleren. Als belangrijke ITconsumenten hebben openbare instanties een grote impact op IT-bedrijven. GPP kan die bedrijven
aansporen om de duurzaamheid van de productieketen structureel te verbeteren. De Provincie
Antwerpen en de ngo BBL hebben in het kader van het door de Provincie Antwerpen gefinancierde
project CircuIT een standaardbestek ontwikkeld dat de lokale overheden een concreet instrument
voor die aanpak aanreikt. Het modelbestek bevat een reeks haalbare en effectieve clausules voor
het opstellen van een bestek voor de circulaire aankoop van IT-apparatuur. Voor elk deel van het
bestek van een overheidsopdracht (titel, onderwerp, technische specificaties, gunningscriteria)
worden verscheidene clausules voorgesteld die men letterlijk of met een kleine aanpassing kan
gebruiken. Bij elke clausule worden aanwijzingen voor de verificatie van het criterium gegeven. De
Provincie Antwerpen en de BBL willen met het project CircuIT het bewustzijn over de ecologische
impact van IT-apparatuur en ook over de hefboomfunctie van overheidsaankopen bevorderen.
(Lees het hier: https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voorde-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur)
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Interview in ‘Business in the Community’ – Ierland
(https://www.bitc.ie/)
Op 26 september 2019 werden Bernie Kiely, adjunct-hoofd van
het Ministerie van Communicatie, Klimaatactie en Milieu
(DCCAE) en Dr. Irene Cadogan, Hoger Leidinggevend
Functionaris van de divisie Afvalbeleid en Middelenefficiëntie
van het DCCAE, geïnterviewd voor een artikel in de blog
Business in the Community. De vragen gingen over de circulaire economie en Groene
Overheidsopdrachten. U kunt het volledige interview hier lezen:
https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/.

“Circular Economy developments from the Irish Government”

GPP-infodag in Ierland
Op 26 september 2019 organiseerde het Ministerie van Communicatie, Klimaatactie en Milieu
(DCCAE) een nationale GPP-infodag in Dublin, onder de titel ‘Groene Overheidsopdrachten in actie
voor het klimaat’. Het programma van de dag begon met presentaties van het Ministerie en 4
sprekers, Abby Semple, Joan Prummel, Mervyn Jones en Gijs Termeer. De klemtoon lag op GPP
in de praktijk en de presentaties handelden dus vooral over toolkits en implementatieprocedures.
Na de lunch leidden de sprekers individuele workshops om hun thema’s dieper uit te werken. Joan
Prummel en Mervyn Jones focusten
op Groene Overheidsopdrachten en
de circulaire economie, Abby Semple
op de GPP Toolkit en Gijs Termeer op
de

CO 2 -prestatieladder.

Na

elke

presentatie konden de aanwezigen
vragen stellen. Het resultaat van de
dag was over de hele lijn erg positief.
De

deelnemers

gemaakt

werden

bewust

over

groene

van

overheidsopdrachten.
GPP-infodag in Dublin
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Regionale bijeenkomsten voor stakeholders in het 6de semester
6de Regionale bijeenkomst - Regio Lodzkie
De 6de regionale bijeenkomst voor stakeholders van het GPP4Growth-project in de regio
Lodzkie werd georganiseerd als debat “Circulaire initiatieven voor de duurzame ontwikkeling
van de regio Lodzkie” op 14 november 2019 in de lokalen van het bestuur van de regio. De
vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de openbare en de privésector,
de academische wereld en ngo’s.
De bijeenkomst was een mooie gelegenheid om de
activiteiten rond groene ontwikkeling in de regio vanuit
een ruimer perspectief te bekijken. Des te meer omdat naast het GPP4Growth-project en onderwerpen ivm
groene overheidsopdrachten- het LCA4Regions–project
Publicatie door de Europese
(eveneens gefinancierd binnen Interreg Europe) en
het
Commissie
van de tweede milieuGreen Hub-project aan bod kwamen.
implementatiebeoordeling (EIR)
LCA4Regions wil op de eerste plaats bijdragen aan een
effectievere implementatie van de milieubeleids
instrumenten,
door
toepassing
van
levenscyclusmethodologieën, een belangrijk onderdeel
van Groene Overheidsopdrachten.
Het Green Hub-project (met cofinanciering door het
Regionale Operationele Programma voor de Regio
Lodzkie voor de jaren 2014-2020) wil ondernemingen in
de regio Lodzkie helpen om een aanbod van
concurrentiële ecologische producten te ontwikkelen,
wat voor een groter groen aanbod bij de leveranciers
voor overheidsopdrachten moet zorgen. De bevindingen
van GPP4Growth werden gebruikt bij het opstellen van
de activiteiten van dit project. Ze zijn opgenomen in het
Regionale Actieplan voor de regio Lodzkie en zullen via
hetzelfde mechanisme worden uitgevoerd.
De bijeenkomst werd afgesloten met een geweldig
positieve groene respons voor de toekomst!
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6de bijeenkomst voor stakeholders – Universiteit van Patras
Op 20 september 2019 organiseerde de Universiteit van
Patras, de leidende partner, de 6de bijeenkomst voor
stakeholders van het GPP4Growth-project in de regio. De
bijeenkomst begon met een verwelkoming door professor
Christos
J.
Bouras,
professor
aan
de
faculteit
Computerengineering en Informatica en wetenschappelijk
coördinator van het GPP4Growth-project bij de Universiteit van
Patras. De professor gaf ook een korte presentatie van de
resultaten van het project tot op heden. Daarna sprak Thomas
Stavropoulos, doctor in de rechten aan de Universiteit van
Athene en Visiting Fellow van de Universiteit van Harvard, over
de specifieke juridische problematiek van de audits van
biedingen in overheidsopdrachten en gaf hij een gedetailleerde
uitleg over de recente wijzigingen van het juridische kader voor
overheidsopdrachten als gevolg van de nieuwe Griekse wet
over de overheidsopdrachten (N. 4412/2016). Vervolgens gaf
mevrouw Maria Diamantopoulou, hoofd van de Dienst voor
Financiële en Fiscale Controle van de regio West-Griekenland
(het beleidsinstrument van de Universiteit van Patras voor
GPP4Growth) een uiteenzetting over GPP in de regio WestGriekenland, met een klemtoon op de belangrijkste initiatieven
voor energiebesparing en milieubescherming. Daarna leidde
professor Christos Bouras een open discussie. De
slottoespraak werd gegeven door Vasileios Kokkinos,
postdoctoraal onderzoeker en lid van het projectteam van
GPP4Growth. Hij had het vooral over de ontwerpversie van het
actieplan dat de Universiteit van Patras en GPP4Growth
hebben ontwikkeld.

6de
bijeenkomst
stakeholders – Ierland

voor

Op 6 november vond de zesde Ierse
bijeenkomst voor stakeholders plaats in de
lokalen van het Ministerie van Communicatie,
Klimaatactie en Milieu. Vertegenwoordigers
van de drie grootste stakeholders van de
implementatie van het actieplan namen deel
aan de vergadering. De gesprekken focusten
op het GPP-actieplan en zijn implementatie in
Fase 2 van het project.

6

Regiotop van GPP4Growth over Groene Overheidsopdrachten
Op weg naar een betere beschikbaarheid op de markt
en een groter potentieel voor groene producten en diensten in de
EU
Op 10 december 2019 verzamelden aanbestedingsambtenaren en regionale instanties die
zich met Groene Overheidsopdrachten bezighouden in Sliema, Malta, voor de regiotop van
GPP4Growth.
GPP4Growth onderschrijft de visie dat overheidsopdrachten een cruciale markt zijn voor de
bevordering, consolidatie en expansie van de groene economie. Overheidsopdrachten spelen een
sleutelrol in de economie in haar geheel: ze vertegenwoordigen bijna 1/5 van het Europese bbp en
zijn daarmee de grootste markt en de sterkste vraagfactor voor producten en diensten in Europa.
Men mag ze dus beschouwen als de krachtigste instrumenten voor de groene transformatie van de
economie.
GPP4Growth zet zich in voor de ruimere toepassing van de hervorming (2016) van de
aanbestedingsregels van de EU: het regelgevende kader dat de EU opmaakte om eco-innovatie,
middelenefficiëntie en groene groei te stimuleren door het gebruik van nieuwe gunningscriteria in
offertevragen en aanbestedingen die ecologische overwegingen integreren. De nieuwe regels
stellen de overheidsinstanties meer bepaald in staat - en moedigen hen aan - om aanbestedingen
en contracten op te stellen, te publiceren en te beheren die eisen dat de bedrijven/bieders: a)
milieuverplichtingen naleven, b) de milieukosten in hun offertes opnemen, op basis van
levenscycluskostenbenadering en c) goederen leveren die aan de eisen van milieulabels voldoen,
wat tegelijkertijd de administratieve werklast verlicht.
De GPP4Growth-top was een georganiseerd forum waar de Europese regio’s van elkaar konden
leren over groene overheidsopdrachten. Ze konden meer bepaald een reeks ruimere vragen
verkennen over de beschikbaarheid op de markt en mogelijkheden voor groene producten en
diensten in de EU.
De top wou dus antwoorden bieden op de vraag hoe men de beschikbaarheid op de markt en de
mogelijkheden voor groene producten conceptueel en praktisch kan benaderen om groene groei
om eco-innovatie te bevorderen door de duurzaamheid van openbare aanbestedingen te
verbeteren.
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Partners
Universiteit van Patras (GR)
Regio Lombardije (IT)

Regio Lodzkie (PL)

Provincie Antwerpen (BE)
Ministerie van Milieu en
Ruimtelijke Ordening, Regionale
Regering van Andalusië (ES)

Planningregio Zemgale (LV)
Regionaal
Ontwikkelingsagentschap Stara
Zagora (BG)
Ministerie van Communicatie,
Klimaatactie en Milieu (IE)
Stichting voor Regionale
Ontwikkeling en Dialoog van
Malta (MT)

Wilt u meer weten over GPP4Growth?
Schrijf in op onze nieuwbrief via de website
www.interregeurope.eu/gpp4growth
Voor alle informatie over de nieuwsbrief en updates kunt u contact opnemen met:
Mevr. Liesbeth Taverniers
liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

Vind ons op
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