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Welkom bij de 2de editie van de nieuwsbrief van het GPP4Growth Project!

Beste lezer,
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Welkom bij de tweede 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 voorbije maanden hebben de projectpartners de projectimplementatie
verdergezet met activiteiten die de uitwisseling van ervaringen tussen regio’s
bevorderen en de organisatie van vergaderingen met de voornaamste stakeholders
op nationaal niveau, die grote interesse toonden voor het project en de
doelstellingen. Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de recentste
ontwikkelingen en komende activiteiten in het kader van GPP4Growth.
We houden u op de hoogte van onze vooruitgang en onze belangrijkste resultaten via
onze GPP4Growth-projectwebsite en deze periodieke nieuwsbrief die elke zes
maanden wordt gepubliceerd.
Het GPP4Growth-projectteam

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH
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•
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PROJECT IN EEN NOTENDOP
GPP4Growth brengt negen partners uit
negen landen samen om ervaringen en
goede praktijken uit te wisselen en een beter
beleid te kunnen voeren rond het gebruik van
green public procurement (GPP) om
grondstoffenefficiëntie, eco-innovatie en
groene groei te bevorderen.

4. Welke lessen kunnen
worden getrokken uit
het toepassen van
groene praktijken in
overheidsopdrachten?
5. In welke mate zijn deze
GPPbenaderingswijzen
overdraagbaar
naar
andere EU-regio's?

Succesvolle GPPdossiers identificeren
De GPP4Growth-projectpartners hebben
enkele
‘uitstekende’
casussen
met
betrekking tot GPP verzameld en
geanalyseerd die bijgedragen hebben aan de
implementatie van groene contracten in
bepaalde
belangrijke
sectoren
van
GPP4Growth-landen.
De
gebruikte
enquêtemethodologie werd ontwikkeld door
Zemgale Planning Regio (ZPR).
ZPR rondde kortgeleden de evaluatie en
kwantitatieve analyse van de voorbeelden af
en heeft een verslag gemaakt dat de
volgende vragen behandelt:
1. Welke GPP-benaderingen waren het
succesvolst in het stimuleren van ecoinnovatie, grondstofefficiëntie en groene
groei?
2. Wat zijn de belangrijkste drijfveren en
beperkingen bij het formuleren van
groene criteria in overheidsopdrachten?
3. Wat zijn de voornaamste resultaten van
de integratie van groene criteria in
aanbestedingen?

Het strategische doel van
deze gids is dus om
beleidsmakers
te
informeren over mogelijke manieren om bij
te dragen aan groene contracten in hun
regio’s en een verbeterde implementatie van
de eigen beleidsinstrumenten te bevorderen,
door milieucriteria te integreren in
werkwijzen voor overheidsopdrachten.
Uit de voornaamste lessen en de praktische
richtlijnen voor aankopers komen volgende
cruciale punten:
Succesvolle implementatie van groene
werkwijzen bij overheidsopdrachten vereist
steun van het topmanagement en een
sterk politiek engagement in de regering.
Een belangrijke hinderpaal voor GPPimplementatie is de veronderstelling dat
groene producten meer kosten en de

beperkte financiële middelen van lokale
overheden.
Investering
in
groene
producten zorgt echter voor voordelen op
lange termijn biedt en overheden moeten
rekening houden met de totale
levenscyclus van de producten wanneer
ze groene contracten opstellen.
Overheden kunnen ook vertrouwen op EUwetgeving bij het toepassen van
milieuvereisten bij de aanschaf van
producten en diensten, aangezien de EU
milieucriteria heeft ontwikkeld voor 20
diensten/servicecategorieën
die
rechtstreeks in aanbestedingsdocumenten
kunnen
worden
opgenomen.

Lopende ervaringsuitwisselingsactiviteiten
Er
lopen
momenteel
verschillende
ervaringsuitwisselingsactiviteiten
in
de
context van GPP4Growth die in de komende
maanden afgerond worden leiden:
1. Regio Lombardije heeft een methodologie
ontwikkeld om data te verzamelen over de
noden van GPP4Growth-regio’s tijdens
groene overheidsopdrachten en alle partners
hebben
de
bijhorende
enquête
gepromoot. ́Het eindverslag, dat binnenkort
beschikbaar is, zal een wetenschappelijke
analyse bevatten van de voordelen,
mogelijkheden en eventuele obstakels van
GPP-implementatie in de partnerregio’s. Het
einddoel
is
een
instrument
voor
beleidsmakers dat de faciliterende
elementen
en
administratieve
en

technische barrières benadrukt, alsook de
voordelen van ecologische duurzaamheid en
de
economische
mogelijkheden
die
voortvloeien uit GPP-implementatie in het
overheidsopdrachtenbeleid.
2. De universiteit van Patras heeft een
methodologisch kader opgemaakt om data
te verzamelen en te analyseren over
beleidsmaatregelen die GPP stimuleren en
groene groei in belangrijke sectoren
bevorderen. De vergelijkende analyse van de
gegevens van de partners biedt een overzicht
van de geanalyseerde beleidskaders, de GPPcriteria
die
in
gebruik
zijn,
de
opvolgingsprocedures en de betrokken
instanties, zodat partners de dynamiek en

impact van bestaande GPP-maatregelen in
hun regio’s kunnen begrijpen.
3. Tegelijkertijd stelde de Malta Regionale
Ontwikkelings- en Dialoogstichting een
enquêtemethodologie op waarmee partners
de doorslaggevende factoren kunnen
identificeren voor bedrijven die betrokken
zijn bij offertes met milieucriteria en
investeringen in groene producten en
werken. Tot januari 2018 zullen alle partners
de enquête promoten om data van
stakeholders te verzamelen.
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Vergaderingen van regionale stakeholders
Gedurende de laatste paar maanden hebben alle
partners

succesvolle

stakeholdervergaderingen

georganiseerd in hun regio’s, rekening houdend met
de algemene richtlijnen die opgesteld werden door
het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Planning in
de Regionale Regering van Andalucia.
Deze eerste reeks vergaderingen van stakeholders
had een inleidende functie en legde de nadruk op
het smeden van banden tussen de stakeholders. Ze
bespraken de projectdoelen en -activiteiten en de
huidige GPP-situatie op nationaal en Europees
niveau.

Interregionale workshop over GPP-benaderingen in Lodz,
Polen

Het GPP4Growth Project aangemoedigd door Interreg
Belangrijke spelers met een invloed op beleidskwesties in GPP4Growth-regio’s, waaronder vertegenwoordigers van openbare besturen en
Europe
aanbestedingsspecialisten, alsook vertegenwoordigers van de industriële en academische wereld, deden hun inbreng naar voorgestelde
beleidsmaatregelen in verband met overheidsopdrachten. Ze werden ingelicht over hun belangrijke rol in de twee fases van het project en lieten hun
toegenomen interesse en zin om deel te nemen aan het project.

Het Policy Learning Platform is een belangrijke instrument van het
Interreg Europe-programma, dat werd ontwikkeld om wederzijds
beleidsleren in de EU te stimuleren en beleidsmaatregelen uit regionale
ontwikkelingsbeleid op te waarderen.
Het relevante nieuwsgedeelte op de Interreg Europe-website
promoot ons GPP4Growth Project en suggereert dat GPP een
instrument kan zijn om het recycleerpercentage van bouw- en
sloopafval (CDW) op te drijven. In het kader van GPP kunnen
selectiecriteria worden ingevoerd voor recyclagequota voor materialen
die worden gebruikt in de bouw en sorteervereisten voor CDW.

Lees het volledige artikel hier.
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Ms. Monika Zielińska, regio Lodzkie (e-mail:

interregionale workshop over verschillende
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gebruiken

plaats op 14 en 15 november 2017. Alle
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monika.zielinska@lodzkie.pl).

Volgende workshop in mei 2018, in Stara Zagora, Bulgarije
analyseerden de mogelijkheden om onder

geleerde lessen in de komende maanden te

andere ecolabels, gezamenlijke opdrachten,

laten doordringen in hun organisaties.

De volgende interregionale workshop van GPP4Growth over ecolabels
en niet-exclusieve GPP-toepassingen zal worden georganiseerd door
het Stara Zagora Regionaal Economische Ontwikkelingsagentschap
(SZREDA) en wordt gehouden in mei 2018, Stara Zagora, Bulgarije.
De voornaamste bron van kennis voor de capaciteitsopbouwprocessen
van de workshop zal een relevante inputstudie zijn die onderwerpen
bespreekt

zoals

de

toepassing

van

milieucriteria

bij

overheidsopdrachten zonder dat die tot oneerlijke voordelen / nadelen
leiden en het juiste tijdstip om een ecolabel te eisen. Het doel is de
belangrijkste onderwerpen te definiëren die regionale overheden
moeten bespreken en aanpakken, uitweiden over noden en

Thematische nadruk

Workshop over ecolabels
exclusieve GPP-praktijken

Soort deelnemers

Ambtenaren van de regionale overheden,
stakeholders, externe experts

Gastinstelling

Stara Zagora Regionaal Economische
Ontwikkelingsagentschap

Datum

Mei 2018

Locatie

Stara Zagora, Bulgarije

Contactgegevens

M. Venelin Dobrev office@szeda.eu

uitdagingen en relevante richtlijnen en aanwijzingen opstellen.
Alle projectpartners, relevante stakeholders en externe experts zijn

en

niet-

uitgenodigd om deel te nemen en SZREDA zal een samenvattend
verslag schrijven dat de belangrijkste conclusies weergeeft.
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PARTNERSCHAP
MEER WETEN OVER GPP4Growth?
Patras Universiteit (GR)

Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website
Regio Lombardije (IT)

www.interregeurope.eu/gpp4growth.

Regio Lodzkie (PL)

VOLG ONS OP

Provincie Antwerpen (BE)
Ministerie van Milieu en Ruimtelijke
Planning, Regionale Regering van Andalucia
(ES)

Zemgale Planning Regio (LV)

Stara Zagora Regionaal Economische
Ontwikkelingsagentschap (BG)
Departement
voor
Klimaatactie en Milieu (IE)

REDACTIETEAM

Communicatie,
Voor info of updates over de nieuwsbrief kunt u contact
opnemen met:

Malta
Regionale
OntwikkelingsDialoogstichting (MT)

en

Ms. Liesbeth Taverniers
liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

