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Green Deal Milieuprestatiemeting

Betrokken partijen
 - Koninklijke Metaalunie
 - BNA
 - W/E adviseurs
 - NVTB/MRPI
 - FME-CWM
 - Dutch Green Building Council
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beschrijving initiatief
Het voornemen is dat vanaf 1 januari 2013 bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een 
gebouw of kantoorgebouw ook een berekening van de milieuprestatie moet worden bijgevoegd. Dat staat 
in het Bouwbesluit 2012. Het berekeningsresultaat geeft aan hoe duurzaam het gebouw met de daarin 
gebruikte bouwmaterialen is en stimuleert een bewuste keuze in ontwerp en materiaaltoepassing in 
gebouwen. 

Voor de berekeningen is een aantal rekenprogramma’s beschikbaar, zoals GPR Gebouw en GPR 
Bouwbesluit, MRPI / MPG software en Greencalc. Voordat de regeling op 1 januari 2013 ingaat, willen 
betrokken partijen ervaring op doen met deze rekenprogramma’s en het rekening houden met de 
milieuscores van bouwmaterialen. 

Het Green Deal-traject bestaat uit drie fases:
1. De betrokken partijen stellen in overleg met de Rijksoverheid samen een projectplan op. Daarin leggen 

ze expliciet vast welke bouwprojecten of –objecten worden doorgerekend en welke rekenprogramma’s 
daarvoor worden gebruikt. Voor de start van de uitvoeringsperiode zullen de geschikte deelnemers 
aangetrokken worden om deel te nemen. 

2. De kern van de Green Deal is fase 2: uitvoering van de (reken)projecten. Tijdens deze fase worden 
verspreid over 3 regio’s informatiedagen georganiseerd en deelnemers geworven. De opdrachtgevers, 
architecten en adviseurs onderwerpen het ontwerp van kantoorgebouwen en woningen aan de 
milieuprestatieberekening met behulp van de beschikbare rekenprogramma’s. 

3. In december 2012 evalueert het projectteam het uitvoeringstraject. De meewerkende partijen gaan nog 
een keer om tafel om de ervaringen te delen, en een voorschot te nemen op komende tijd.  
De resultaten bundelen ze in een rapport. 

Thema: grondstoffen

Resultaten
 - Een groot aantal partijen heeft na het project ervaring opgedaan met milieuprestatieberekening en de 

beschikbare rekenprogramma’s. 
 - Het project creëert draagvlak door het wennen aan milieuprestatieberekening en levert voorbeelden.
 - Het project geeft inzicht in de werking van milieuprestatieberekening en geeft richting voor de 

toekomstige grenswaarden. 
 - Het project biedt een rapport waarin de ervaringen met en uitkomsten van het werken met 

milieuprestatieberekening worden verwerkt.
 - De berekeningen die in het traject worden gemaakt, zijn tevens bruikbaar voor Duurzaam Inkopen van 

nieuwe kantoorgebouwen en certificering van gebouwen op duurzaamheid met BREEAM NL (MAT1).
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Inzet en acties partijen
 - De deelnemende instrumentleveranciers bieden de noodzakelijke individuele ondersteuning aan de 

deelnemende projectteams en ook hun helpdesks zijn bereikbaar.
 - De deelnemende instrumentleveranciers zorgen samen met de BNA voor de aanmelding van voldoende 

nieuwbouwprojecten. 
 - De deelnemende partijen voeren prestatieberekening uit op nieuwbouwprojecten en zullen daarbij 

(grotendeels) zelfondersteunend in zijn. 
 - De Koninklijke Metaalunie coördineert het proces.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid levert een actieve bijdrage aan de organisatie, coördinatie en het samenbrengen van 

partijen. 
 - De Rijksoverheid brengt kennis in over het rijksbeleid en de interpretatie van het Bouwbesluit. 
 - De Rijksoverheid levert een financiële bijdrage van 20.000 euro bij het opzetten van het project en de 

uitvoering van de analyse (evaluatie).

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


