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Bouwaanvragen moeten met ingang van 1 januari 2013 

vergezeld worden van een milieuprestatieberekening (MPG). 

Zo worden milieuprestaties van opgenomen bouwmaterialen 

inzichtelijk gemaakt. De nieuwe regel geldt voor zowel woning- 

als utiliteitsgebouwen van 100 m2 of meer.
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Met de bekrachtiging van het 
Bouwbesluitartikel 5.9 (afde-
ling 5.2) wordt een belangrijk 

nieuwe stap gezet naar verdergaand 
duurzaam bouwen. Tot dusver lag de 
nadruk vooral op de energieprestatie 
van een gebouw, uitgedrukt in de 
bekende EPC-norm. Daar is inmiddels 
veel in bereikt; betere isolatiemateria-
len, dikkere beglazingen en installatie-
technische innovaties hebben geleid 

tot energieneutrale of zelfs energie-
opwekkende bouwprojecten en -con-
cepten. De milieuprestatieberekening 
voor materialen gaat nog een ambitie 
verder, in die zin dat de calculatie 
inzichtelijk maakt welke materialen de 
beste milieuprestaties leveren. Daarbij 
kijkt het artikel naar twee factoren, te 
weten het verbruik van grondstoffen 
en de uitstoot van broeikasgassen – 
zowel tijdens productie als transport. 

Om de sector te laten ‘wennen’, is het 
maken van een berekening voorals-
nog toereikend. De verwachting is dat 
normen binnen enkele jaren definitief 
worden vastgesteld.

Freetool
Als basis voor de berekening dient de 
Nationale Milieu Database, beheerd 
door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). 
Die vermeldt van alle bouwmaterialen 
de levenscyclus, met  milieuprofielen 
als uitkomst. Van elk materiaal is dus 
bekend in welke mate de productie 
ervan het milieu belast. Om een ont-
werp nu concreet op milieuprestaties 
te kunnen toetsen, staan de gebrui-
kers diverse hulpmiddelen ter be-
schikking. Een aan de database ge-
lieerd softwareprogramma is de 
MRPI-freetool, ontwikkeld in opdracht 
van stichting Milieurelevante Product 
Informatie (MRPI) en het Nederlands 
Verbond Toelevering Bouw (NVTB). 
Kort gezegd omvat de tool een reken-
programma dat per bouwdeel de mi-
lieuprestaties van bouwmaterialen be-
paalt. Volgens NVTB-directeur Peter 
Fraanje tamelijk speciaal, zeker in ver-
gelijking met wat er in het buitenland 
gebeurt. Daar blijkt vooral nog in losse 
producten te worden gedacht. “Het 
grote verschil met de landen om ons 
heen is dat daar sec de materialen 
worden vergeleken. Maar een kuub 
hout afzetten tegen een kuub beton 
zegt niet zoveel. In onze tool kun je 
per bouwdeel de benodigde hoeveel-
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heden materialen invoeren, waardoor 
de milieuprestaties van een gekozen 
bouwmethode in één oogopslag dui-
delijk worden. Dat is echt bijzonder te 
noemen.”

Besef
De milieuprestatieberekening dient te 
worden ingeleverd bij bouwaanvragen 
van 100 m2 gebruiksoppervlak of 
meer. De regel geldt voor zowel wo-
ning- als utiliteitsbouw. Als gezegd 
ontbreken normen vooralsnog – bere-
keningen an sich volstaan. Ofschoon 
hierdoor enigszins de indruk kan ont-
staan van een milieumaatregel als een 

wassen neus, beschouwt Fraanje een 
gefaseerde invoering als niet meer 
dan logisch. Hij is van mening dat de 
branche tijd verdient om ervaring op 
te kunnen doen met het nieuwe sys-
teem. “Je kunt het vergelijken met de 
energieprestatieberekening. Die werd 
immers ook niet van de ene op de an-
dere dag streng afgenormeerd. Waar 
het om gaat is dat de branche beseft 
dat duurzaam bouwen de toekomst 
heeft. Ik kan de regel daarom alleen 
maar zien als een nieuwe stap voor-
waarts.” 
Hoewel dichtgetimmerde bestekken 
sinds de crisis weer opgang maken, 
zullen niet slechts architecten met de 
regel te maken krijgen. Met name  
grote bouwers die zelf kant-en-klare 
bouwconcepten ontwikkelen, kunnen 
er hun voordeel mee doen. Ook con-
ceptontwikkelaars kunnen met de tool 
hun plannen eenvoudig aanpassen, 
met uiteindelijk een hogere score op 
de duurzaamheidladder. 

Meer informatie over de milieupresta-
tieberekening en de bijbehorende 
tool is te vinden op mrpi.nl   

‘Zie het als extra 
kansen’
In een tijd dat bouwgerelateerde  
ondernemingen vooral overleven, 
komt de overheid met een nieuwe 
duurzaamheideis. Dus weer meer 
werkdruk, extra kosten en bijkomen-
de paperassen. En dat terwijl politiek 
Den Haag de geldkraan steeds ver-
der dichtdraait. De vraag rijst dan 
bijna vanzelf, of de bouw zich inmid-
dels niet heiliger moet gedragen 
dan de paus zelf. NVTB-directeur 
Peter Fraanje vindt van niet. Duur-
zaam bouwen is gewoon slim, be-
toogt de belangenbehartiger toe-
leveranciers bouwmaterialen. “Je 
moet er anders tegenaan kijken. Ex-
tra milieueisen zien als nieuwe ob-
stakels staat gelijk aan kansen laten 
liggen. Duurzaam bouwen is markt 
geworden. Je kunt je ermee onder-
scheiden. En als bouwende partijen 
onvoldoende inspelen op wat klan-
ten willen, zullen ze het op termijn 
niet redden.” Inderdaad worden in 
bestekken steeds vaker duurzaam-
heidcriteria opgenomen. Vooral bij 
overheidsaanbestedingen is het al-
lang niet meer alleen de prijs die 
telt. En het extra werk dan, dat er-
mee is gemoeid? Fraanje: “Daarvoor 
is nu juist die tool ontwikkeld. We 
hebben inmiddels een tweede ver-
sie, met verbeterpunten uit de prak-
tijk. En je zult zien: invullen is echt 
heel eenvoudig.” 

Bouwers die zelf kant-en-klare bouwconcepten ontwikkelen, kunnen met de nieuwe milieuprestatieberekening hun 

voordeel doen.

De MRPI-free tool: een rekenprogramma dat per bouwdeel de milieu-

prestaties van bouwmaterialen bepaalt.

Peter Fraanje: “Extra milieueisen zien als 

nieuwe obstakels staat gelijk aan kansen 

laten liggen.”
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