
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
PERSBERICHT 
 
Nieuwegein, 11 september 2013 
 
Aanbevelingen Green Deal Milieuprestatieberekening van Gebouwen gepresenteerd 
Milieuprestatie van gebouwen is goed te bepalen    
 
Overheid en bedrijfsleven hebben een Green Deal Milieuprestatieberekening 
van Gebouwen gesloten. Daarmee is onderzocht of het gebruik van 
verschillende rekeninstrumenten leidt tot uniforme uitkomsten. Bureau 
Movares concludeert in het onderzoek dat de rekeninstrumenten onderling 
betrouwbaar en eenduidig zijn. De onderlinge afwijkingen bedragen 5% en dat 
is fors minder dan vroeger. Verschillen kunnen nog ontstaan door de ‘human 
factor’ bij het invoeren van de milieudata. Het eindrapport van de Green Deal is 
aan het ministerie van I&M aangeboden tijdens het symposium 
‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’.  
 
De aanleiding voor de Green Deal is het invoeren van de verplichting om een 
Milieuprestatieberekening Gebouwen te maken vanaf 1 januari 2013 bij het 
aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit geldt conform het Bouwbesluit 2012 
voor de nieuwbouw van woningen en kantoren groter dan 100 m2. 
Deze berekening moet worden uitgevoerd overeenkomstig de ‘Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Gebouwen’ en GWW-werken en laat zien wat de milieueffecten zijn 
van het gebouw, aan de hand van de toegepaste materialen.  
 
Betrokken branches zijn tevreden dat rekeninstrumenten allemaal tot onderling 
vergelijkbare resultaten leiden.  De onderlinge afwijking bij het bepalen van de 
schaduwprijs van een gebouw heeft een marge van 5%. Uiteraard zijn er nog 
aandachtspunten.  
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♦ De kwaliteit van de milieudata van kunststof en hout valt te verbeteren; 
♦ Er is een goede handleiding nodig; 
♦ Voor architecten kan een gids worden gemaakt om fouten bij de invoer te voorkomen; 
♦ Er moet een helpdesk ingericht worden. 

 
De aanbevelingen zullen door de partners van de Green Deal worden opgepakt. Een 
belangrijke aanbevelingen is al uitgevoerd. Op het symposium ontvingen alle 
deelnemers een minigids ‘Invoer milieuprestatieberekening gebouw’.  
 
De minigids kunt u hier downloaden: 
https://www.milieudatabase.nl/imgcms/Gids_invoer_MPG__6_september_2013.pdf 
 


