
 
Congres op 17 juni bij AGEms in Eemshaven 
  
Gronings bedrijfsleven ambieert duurzaam inkopen  
  

Donderdag 17 juni 2010 vindt er op de locatie van AGEms in de Eemshaven een congres plaats over 
duurzaam inkopen. Naast het delen van ervaringen in het inkopen zal een interactieve sessie worden 
gehouden geleid door Harm Post, directeur Groningen Seaports en Ron van Gent, directeur MKB Noord 
over de invloed van duurzaam inkopen op de regio. Dit zal ’s ochtends aan bod komen. 
In de middag zal Flim architecten uit Groningen aangeven hoe zij duurzaamheid inbrengt binnen de 
projecten. Het programma vindt plaats van 9.30 tot ca. 16.00 uur. 
 
Vanuit Rijkswaterstaat is de heer J. Schillemans aanwezig om te vertellen hoe Rijkswaterstaat het 
duurzaam inkopen aanpakt. Rijkswaterstaat is een van de koplopers op het gebied van duurzaam inkopen. 
Eveneens staan er enkele workshops op het programma. Tijdens de sessie zullen er ook twee zonneboten 
aanwezig zijn van het Solar Team Groningen. 

  
Duurzaam inkopen 

De Rijksoverheid heeft als ambitie om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te 
nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent, voor gemeenten 75 procent. Alle partijen 
streven naar 100 procent in 2015. Zo krijgt de markt van duurzame producten en diensten een stevige 
impuls. En geeft de overheid het goede voorbeeld. NL Milieu en Leefomgeving ondersteunt daarbij. Ook in 
het noorden hebben een aantal overheden dit convenant ondertekend en staan zij voor de uitdaging om 
duurzaam inkopen toe te passen. Groningen Seaports heeft aangegeven dat zij in 2010 100 % duurzaam 
inkoopt volgens de eisen van AgentschapNL (voorheen Senter Novem). 

Leveranciers 

Het toepassen van duurzaam inkopen heeft niet alleen effecten op de inkopers maar ook zeer zeker op de 
leveranciers. Duurzaamheid krijgt een waarde, doordat het als marketing ingezet kan worden. Het inspelen 
van de ondernemers op de eisen en wensen uit het duurzaam inkopen programma maken het voor 
ondernemers mogelijk om zich te onderscheiden. 

Groningen Seaports en BMC Advies Management zijn initiatiefnemer van dit congres. 

 


