
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
700 architecten gaan nog duurzamer bouwen 
  
Persbericht Nieuwegein, 4 september 2012 
  
Voor nieuwe gebouwen wordt een Milieuprestatieberekening (MPG) vanaf 1 januari 
2013 verplicht. De MPG berekent de milieubelasting van de gebruikte materialen van 
het gebouw. Opdrachtgevers en architecten worden nu in staat gesteld om duurzame 
keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en bijbehorende 
database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid hoe men duurzaamheid 
op het vlak van materialen in een gebouw bepaalt en is een gelijk speelveld ontstaan 
om een optimum in ontwerp en materiaalkeuze te realiseren. In zes bijeenkomsten 
worden bijna 700 architecten hierover voorgelicht en uitgenodigd om nu al ervaring 
op te doen met die berekening. De Bond van Nederlandse Architecten, Koninklijke 
Metaalunie, MRPI, Dutch Green Building Council, W/E adviseurs en de Vereniging 
FME-CWM hebben met de Rijksoverheid hierover een ‘Green Deal’ gesloten. 
Architecten spelen een cruciale rol bij duurzaam bouwen. Zij hebben de goede en 
actuele milieu-informatie nodig om duurzame keuzes te kunnen maken in 
samenspraak met de opdrachtgever. De Bouwkolom en Rijksoverheid hebben 
daarom de handen ineen geslagen. 
  
De uitkomsten van deze Green Deal helpen de gehele bouwsector bij het vaststellen 
van objectieve waarden van de milieuprestaties. Een volgende stap is het koppelen 
van eisen aan de milieuprestaties.  Op verzoek van de bouwsector  is deze stap nu 
nog niet gezet om iedereen eerst de gelegenheid te geven ervaring op te doen. 
  

  
                                   
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tijdens deze bijeenkomst in Amsterdam op 30 augustus ontvingen 180 architecten 
veel informatie. De architecten kunnen in de toekomst kiezen uit drie rekentools die 
werden gepresenteerd: GPR Bouwbesluit, MRPI-MPG en GreenCalc. Hiermee is het 
mogelijk om de verplichte berekening snel en goed te kunnen uitvoeren.  
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De presentaties kunt u hieronder downloaden: 
Presentatie De Milieuprestatie berekenen (MPG) klik hier 
Presentatie Voorlichtingsbijeenkomst over de inwerkingtreding van afdeling 5.2 van 
het Bouwbesluit 2012 klik hier 
Presentatie MRPI - MPG software klik hier 
  


