
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nieuwegein, 14 juni 2012  

Green Deal Milieuprestatieberekening van gebouwen 
ondertekend.  
De milieuprestatie van een gebouw als kwaliteitskenmerk en ook het bepalen daarvan, is 
voor velen een nieuw fenomeen. Een scherp beeld van de milieuprestatie is noodzakelijk om 
de juiste duurzame keuzes te kunnen maken in het ontwerp en materiaalkeuze. Door middel 
van de Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen wordt kennis en ervaring 
opgebouwd. Zo kunnen duurzame gebouwen ook gaan voldoen aan de nieuwe voorschriften 
van het Bouwbesluit 2012. Tekenende partijen waren de Koninklijke Metaalunie, Vereniging 
FME-CWM, Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA), Stichting WE adviseurs (GPR gebouw), Stichting Milieurelevante Product 
Informatie (MRPI), Nederlands Verbond Toeleveranciers Bouw (NVTB) en Dutch Green 
Building Council (Greencalc). Namens het ministerie van EL&I zetten minister Verhagen en 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Atsma hun handtekening.  

Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan 
verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor 
overheid en maatschappij. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, 
waarbij barrières verdwijnen, innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en 
duurzame kansen worden benut. In de Green Deal maken partijen concrete afspraken die 
deze belemmeringen wegnemen, zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond 
komen ruim baan krijgen.  

De Green Deal Milieuprestatieberekening van gebouwen is gericht op het opdoen van 
ervaringen met het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. En het hiermee 
inzichtelijk krijgen van de milieuprestaties van constructie- en gebouwgebonden installaties, 
zowel bij de nieuwbouw van woningen als bij woon- en kantoorgebouwen. Voorgenomen is 
dat vanaf 1 januari 2013, conform het Bouwbesluit 2012, bij elke aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, een berekening van de milieuprestatie van een woning, woon- en 
kantoorgebouw bijgevoegd moet worden. Op verzoek van de bouwsector zijn in het 
voorschrift Bouwbesluit 2012 nog geen eisen opgenomen ten aanzien van het resultaat van 
de berekening. De bouwsector wil eerst ervaring opdoen met de voorschriften om inzicht te 
verwerven in te behalen milieuprestatie en vervolgens op basis daarvan te komen tot 
grenswaarden.  

De toeleveranciers van de Bouw, hebben de handschoen opgenomen om samen met de 
stakeholders een implementatieperiode te organiseren waarin bij projecten ervaring en 
inzicht verkregen kan worden met de berekening van de milieuprestatie.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het MRPI via info@mrpi.nl  
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