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Bouw moet en kan veel  
beter presteren op milieu

Ruim vier jaar nadat de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) in het Bouwbesluit 

kwam, durven we te constateren dat een valse start is gemaakt. De gewenningsperiode 

is gebruikt om het milieu niet serieus te nemen. Niet alleen door aanvragers van 

vergunningen, zeker ook door de praktijk van toetsers en handhavers: ‘geen eis, dan 

ook geen toets, laat staan handhaving’. Een pleidooi om in beweging te komen. Beter 

vandaag dan morgen!

Tekst John Mak en Jos Lichtenberg

‘Terug naar uw plaatsen, klaar, af’. Als u wilt bijdragen aan een leefbare en plezierige aarde voor toekomstige generaties, dan kunt u nu aan de slag. 



| Bouwkwaliteit in de Praktijk | nr. 5 mei 2016   |   7

→

Milieu

Begin 2012 is de MPG (Milieu Prestatie 
Gebouw) in het Bouwbesluit inge-
voerd als verplichte berekening aan 
te leveren bij een aanvraag voor een 

bouw-/omgevingsvergunning voor een woning 
of een kantoor vanaf 100 m2. Dat betekende 
dat de tot dan lege Milieu-pijler, bedoeld om 
de milieubelasting van materiaalgebruik te 
beperken, eindelijk inhoud kreeg. Om iedereen 
een gewenningsperiode te bieden werd bij de 
introductie nog geen grenswaarde gesteld. 

MPG leeft niet
We zijn nu vier jaar later en constateren dat 
de MPG niet leeft, vaak niet serieus genomen 
wordt door zowel aanvragers als toetsers/
handhavers. Tot op de dag van vandaag zijn 
er adviseurs die letterlijk de volgende tekst op 
hun website hebben staan: 
‘Ons advies: momenteel wordt de MPG 
berekening nog niet altijd verplicht door alle 
gemeenten in Nederland. Dien dus bij de om-
gevingsvergunning enkel een MPG berekening 
in wanneer de gemeente er om vraagt!’

Er is dus iets fout gegaan bij de introductie 
van de MPG en daar zijn minstens twee oorza-
ken voor te noemen. Ten eerste is er door de 
overheid zeer weinig aandacht geschonken 
aan de MPG in het algemeen en de verplichte 
berekening in het bijzonder. Een implemen-
tatieplan of -programma ontbrak, zoals dat 
wel bijvoorbeeld bij de introductie van de 
energieprestatienormering in 1995 grootscha-
lig werd uitgevoerd door de overheid. Milieu 
leek minder belangrijk dan energie bij de 
landelijke overheid. Wellicht dat hier verande-
ring in komt met het toenemend besef dat de 
circulaire economie de toekomst is.
Een tweede oorzaak is ongetwijfeld het 
ontbreken van een grenswaarde. In de praktijk 
noemen plantoetsers dit geregeld als reden 
om plannen in het geheel niet te toetsen op 
Milieu. Dat werkt obstructief gedrag van ‘niet-
gemotiveerde’ mensen in de hand, zo blijkt. 

Gevolgen
Een gevolg van deze collectieve obstructie is 
dat de toeleverende industrie het belang van 
investeren in dataontwikkeling en -beheer 
minder ziet, wat de afgelopen jaren in combi-
natie met een door de recessie sterk terug-
lopende omzet begrijpelijk is. De SBK, sinds 
2010 beheerder van de Nationale Milieudata-
base (NMD), bleek vervolgens ook niet in staat 
om voldoende middelen te vinden om de NMD 
goed te beheren, laat staan door te ontwikke-
len. De taak bleek voor SBK ook veel omvang-
rijker dan men vooraf had ingeschat.
Dat doorontwikkelen van de NMD is absoluut 

wel nodig om nieuwe en innovatieve pro-
ducten in de NMD zichtbaar te krijgen voor 
ontwerpers en beslissers. De NMD kan een 
geweldige ingang voor de toeleveranciers in 
de bouw zijn, met gebruik van GPR Gebouw en 
andere gevalideerde rekeninstrumenten als 
etalage naar de vraagzijde. Een enorme kans 
dus, maar als we niets doen zal de NMD het 
moeilijk krijgen.

Nu invoeren van grenswaarden
Het ontbreken van grenswaarden is een abso-
lute omissie geweest, die snel moet worden 
hersteld. Als die er niet komt, verdwijnt de 
MPG uit de regelgeving en is daarmee de lan-
delijke harmonisatie van de baan. Gemeenten 
krijgen daarmee de vrijheid om eigen beleid 
te gaan maken. Eventueel met de momenteel 
vastgestelde bepalingsmethode en mogelijk 
ook met een eigen methodiek. Dit is een terug-
keer naar eind vorige eeuw en een spookbeeld 
voor ontwikkelaars en bouwers die landelijk 
werken: in iedere gemeente met een andere 
werkwijze te maken te krijgen. Het is dan ook 
niet meer vanzelfsprekend dat veel gebruikte 
instrumenten als BREEAM NL en GPR Gebouw 
dezelfde bepalingsmethode blijven gebruiken.
Dat zou verder ook betekenen dat we als Ne-
derland in Europees verband op achterstand 
komen te staan, terwijl we tot op heden juist 
een lichte voorsprong hebben (zie kader). Niet 
dat we per se het beste jongetje van de klas 
willen zijn, maar is het perspectief aantrekke-

lijk om zoals bij duurzame energie gebeurd is, 
te vervallen van koploper naar achterblijver? 
Pleidooi dus om de grenswaarde snel in te 
voeren, en niet alleen voor nieuwe wonin-
gen en kantoren, maar voor alle utilitaire 
gebruiks functies. Voor woningen is door W/E 
in opdracht van het ministerie BZK onderzoek 
uitgevoerd1, waarin voor vijf verschillende wo-
ningtypen meer dan 1.000 MPG-berekeningen 
zijn gemaakt. Het advies dat uit dit onderzoek 
naar voren komt, is om een grenswaarde te 
combineren met een klasse-indeling. Zoals 
in figuur 1 is te zien blijken de voorgestelde 
grenswaarden A, B en eigenlijk ook C relatief 
makkelijk haalbaar, de klassen daarboven bie-
den prestaties waar iemand zich in de praktijk 
mee kan onderscheiden en bieden ruimte om 
later de overheidsambities aan te scherpen. 
Wij zijn voorstander van een grenswaarde die 
direct ook een uitdaging vormt. Maar dat lijkt 
op dit moment politiek niet haalbaar. Beter 
iets dan niets.

Er is meer dan nieuwbouw
Als we dan iets verder weg kijken dan is 
het vanzelfsprekend ook wenselijk om bij 
verduurzaming van bestaande woningen en 
gebouwen milieu op de agenda te zetten. Naar 
verwachting ligt juist daar het grootste bouw-
volume en dus ook de grootste milieuwinst. 
Voor de aanpak van het klimaatprobleem is 
verbetering van de energetische kwaliteit van 
bestaande woningen en gebouwen urgent. 

Figuur 1. Klassenindeling, waarbij het merendeel van de woningvarianten in klassen A, B, C of D valt en de 

grenswaarde op de overgang van D naar E ligt. De 95e-percentiel-waarde is de Milieuprestatie-score, waarbij 

95% van de resultaten van alle berekende varianten beter is, en 5% slechter. De horizontale as is de 

MPG-score (schaduwprijs) in € m2 BVO*jaar.
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Fguur 2. De duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

Dat betekent gebruik van bouwmaterialen 
(voorzetgevels, isolatie, drievoudig glas, etc.) 
en installaties (warmtepomp, warmteterug-
winning, zonne-installaties, etc.). Het gebeurt 
in de spraakmakende energie-nul-op-de-meter 
zelden, maar het is nu al heel eenvoudig 
mogelijk de effecten van het materiaalgebruik 
mee te nemen bij renovatie.

Rekenen met Energie en Materiaal
De wisselwerking tussen energie en materia-
len is tot op heden onderbelicht. Verbetering 
van de energieprestatie leidt meestal tot ver-
slechtering van de milieuprestatie. In TKI KIEM 
is een methodiek ontwikkeld om de samen-
hang helder te maken: de duurzaamheids-
prestatie van Gebouwen (DPG). Niet weer een 
nieuwe berekening, maar een nieuw resultaat 
gebruikmakend van (verplichte) berekeningen 
(EPG en MPG). Zie figuur 2. 
Dat nieuwe resultaat laat de integrale kwaliteit 
op energie en milieu zien, en geeft dus een 
antwoord op de vraag of meer PV wel of niet 
goed is. De methodiek is in testfase toege-
past, onder andere op het House of Tomorrow 
Today. Deze woning is energieleverend en 
scoort op energie dientengevolge extreem 

hoog. Het bleek echter dat het onderdeel 
milieu, ondanks dat er door de bank geno-
men met lokale en op zich milieuvriendelijke 
materialen en bovendien met weinig materiaal 
(licht gewicht) was gewerkt, tegenvallend 
scoort. De belangrijkste reden daarvoor was 
het ruimhartig gebruik van PV-panelen. De 
circa 95 m2 PV bevat zeldzame belastende 
metalen, die de score fors drukte. In figuur 3 is 
te zien dat deze woning volgens de bereke-
ning per saldo ‘neutraal’ is op milieueffecten 
van energie- en materiaalgebruik in de gehele 
levensduur!

Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat de auteurs van 
dit artikel pleitbezorger zijn voor het zo snel 
mogelijk invoeren van grenswaarden in relatie 
tot de MPG. Met het uitputten van schaarse 
grondstofvoorraden komt er vroeg of laat wel 
een moment dat er moét worden ingegrepen. 
Maar waarom zouden we dat afwachten en 
niet nu al proactief aan de slag gaan? We 
hebben nu immers nog wat ruimte om te 
innoveren, zoals het ontwikkelen van minder 
schadelijke PV-technologie of ‘design for dis-
sassembly’.  Het mag toch niet zo zijn dat we 

over vijf of tien jaar moeten concluderen dat 
de vorige generatie een fantastisch instru-
ment als de MPG, ondersteund door de NMD, 
als een kind met het badwater heeft wegge-
gooid. Daarom is het gepast nu een beroep te 
doen op onze overheid die, na de gemaakte 
afspraken in Parijs en wakker geschud door de 
procedure met Urgenda, toch een wat andere 
houding zou mogen aannemen. Dat geldt 
voor de nationale overheid maar ook voor het 
lokale bevoegde gezag. En ook voor opdracht-
gevers voor woningen en gebouwen, die in 
het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hun eigen verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Overigens kunnen com-
merciële opdrachtgevers via MIA/VAMIL voor 
gebouwen financieel worden beloond voor 
hun vooruitstrevend gedrag. 
Kortom: wacht niet tot de landelijke overheid 
een eis heeft vastgesteld voor de MPG: dat 
kan nog jaren duren. Het maken van een MPG-
berekening is een verplichting en het nut is 
dat er bij het ontwerpen en bouwen aandacht 
is voor de milieukwaliteit bij materiaalkeuze. 
Vraag daarom vanaf vandaag om die MPG-
berekening bij een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning!

Figuur 3. Kiem-indicatorberekening, gemaakt voor het house of Tomorrow Today. Door zowel energie als materiaal in schaduwkosten uit te drukken worden deze op zich 

verschillende duurzaamheidscomponenten alsnog vergelijkbaar.
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Milieu

Website nationale milieu-
database vernieuwd

Tekst: Piet van Luijk

Begin april 2016 is de website www.

milieudatabase.nl vernieuwd. Op een 

overzichtelijke wijze is de organisatie 

rondom het beheer en onderhoud 

inclusief de bepalingsmethode met z’n 

kenmerken en rekeninstrumenten 

toegelicht. Afzonderlijk is de inhoud van 

de nationale milieudatabase (NMD) 

toegelicht met een eenvoudig invoer-

scherm waarin de industrie hun 

LCA-milieudata kan aanleveren voor 

opname in de NMD. Naar verwachting 

komt in de zomer van 2016 de release 

1.8 beschikbaar. In een aparte kolom is 

voorts stilgestaan bij Europese ontwikke-

lingen.

Tot nu toe hechtte de bouwpraktijk 

weinig belang aan de milieuprestatie-

berekeningen bij aanvragen om een 

omgevingsvergunning voor het bouwen. 

Zoals kan worden geconstateerd uit het 

rapport ‘Green Deal Milieuprestatie 

gebouwen; evaluatie milieuprestatiebere-

kening bij aanvraag om een omgevings-

vergunning voor het bouwen’ (Movares 

23 juni 2014), wordt dit mogelijk mede 

gevoed door een minimale controle door 

bevoegd gezag. 

Die houding gaat onder het regime van 

de Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen waarschijnlijk veranderen. Dit 

wetsvoorstel is recent naar de Tweede 

Kamer gestuurd. De daarbij toegestane 

instrumenten moeten een toets op de 

milieuprestatieberekeningen in zich 

hebben en waarbij de berekeningen op 

juistheid gecontroleerd gaan worden. 

Wat rest is dan een algemeen aanvaarde 

minimum kwaliteitsniveau dat is 

vastgelegd in de bouwregelgeving en 

dat dienst kan doen als referentie voor 

een marktgedreven kwaliteit.

Bronnen en meer informatie:
•	 	https://www.rijksoverheid.nl/documen-

ten/rapporten/2014/11/14/onderzoek-be-
paling-kwaliteitsniveaus-milieuprestatie-
van-woonfuncties. 

•	 http://tki-kiem.nl/.
•	 	https://milieudatabase.nl/index.

php?q=europees-beleid.
•	 	http://ec.europa.eu/transparency/reg-

doc/rep/1/2014/EN/1-2014-445-EN-F1-1.
Pdf.

•	 	http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Effi-
cient_Buildings/docs/Efficient%20Buil-
dings%20project%20overview.pdf.

 

1 Volledige rapport is te downloaden op https://www.
rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/14/
onderzoek-bepaling-kwaliteitsniveaus-milieuprestatie-
van-woonfuncties.

↘ Informatie over de auteur
 John Mak is directeur WE adviseurs te Utrecht en Eind-

hoven en tevens lid MBG. Jos Lichtenberg is hoogleraar 
Productontwikkeling TU Eindhoven en voorzitter MBG. MBG: 
Commissie Milieuprestaties Bouw- en GWW-werken (SBK 
commissie belast met sturing en beleidsvorming rondom de 
Nationale Milieu Database, NMD).

Europa staat niet stil

Binnen Europa spelen zich op verschil-

lende podia discussies af over de (bepa-

lingsmethoden van) milieuprestaties van 

(bouw)producten, (gebouwgebonden) 

installaties, gebouwen, GWW-werken, en 

dergelijke, en de wijze waarop deze 

worden gedeclareerd. Er zijn drie 

dominante podia/platforms waar die 

discussie zich afspeelt en in het bijzonder 

relevant is het ‘High Level Tripartite 

Strategic Forum’. Februari 2014 verscheen 

het rapport ‘On follow-up actions on the 

Communication and Action Plan Construc-

tion 2020’, met als één van de hoofdaan-

bevelingen de oprichting van een 

EU-kader voor het beoordelen, evalueren 

en het vergelijkbaar stellen van de 

milieuprestaties van gebouwen.

Twee hoofdsporen voor de EU zijn:

1.  Naar een gemeenschappelijke aanpak 

voor de beoordeling van de milieupres-

tatie van gebouwen en producten. 

2.  Naar een beter functioneren van een 

markt voor de gerecyclede materialen. 

De belangrijkste doelstellingen van dit initi-

atief zijn het bevorderen van een 

efficiënter gebruik van materialen die 

worden gebruikt in nieuwe en gereno-

veerde gebouwen en het verminderen van 

hun totale effect op het milieu gedurende 

de gehele levenscyclus. Het gebruik van 

hulpbronnen wordt in grote mate bepaald 

door beslissingen over het ontwerp en de 

keuze van bouwmaterialen en gebouw-

gebonden installaties.


