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‘MPG ook invoeren voor renovatiesector’ 
 

 
 

 

De betonindustrie heeft ambitieuze plannen, maar sluiten die wel aan bij een klimaat in nood? En 

gaat de wet- en regelgeving, zoals de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), daarvoor openingen 

bieden? Wie toont bovendien op die gebieden leiderschap? Het waren weer interessante 

onderwerpen van discussie tijdens Bouwpoort in Den Haag, het forum voor bouw- en 

branchebestuurders, adviseurs, Rijk én politiek. 

 

De laatste vraag, ook gesteld door dagvoorzitter Nienke 

Homan , werd concreet beantwoord door Jacqueline 

Cramer. Die het roer stevig in handen heeft genomen als het 

gaat om de uitvoering van het Betonakkoord (en ook 

Bouwakkoord Staal). De oud-minister, nu hoogleraar 

duurzaam innoveren  aan de Universiteit Utrecht, stipte aan 

op welke aspecten de betonindustrie stappen wil gaan 

maken om de CO2-uitstoot te verminderen. Cramer (foto 

onder) sprak van een roadmap die nodig is om ten aanzien 

van de toepassing van beton (en vooral cement) een 

systeemverandering teweeg te brengen. 

Beoordelingsmethodiek 

Zo ging ze in op de borging van de kwaliteit van beton dat 
met alternatieve bestand- en bindmiddelen wordt 
geproduceerd.  
    Jacqueline Cramer - spreker 

   Nienke Homan - dagvoorzitter 

https://www.betonakkoord.nl/wp-content/uploads/sites/43/2022/11/Stand-van-zaken-Betonakkoord-28-september-2022.pdf
https://www.betonakkoord.nl/wp-content/uploads/sites/43/2022/11/Stand-van-zaken-Betonakkoord-28-september-2022.pdf


Daar moet een goede normering voor komen, anders moeten die alternatieven steeds weer opnieuw 
beoordeeld en getest worden, voordat ze een-op-een elders kunnen worden toegepast. Daarvoor in 
de plaats gaat een andere prestatiegerichte beoordelingsmethodiek komen: ‘Beton op prestatie’. 

De mogelijkheden om innovatief en duurzamer beton toe te passen, moet voortaan ook beter tot 
uitdrukking komen in de uitvragen van opdrachtgevers.  
Zonder goede en duidelijke aanbestedings- en ontwerpeisen gaan opdrachtnemers niet bewegen. 
Verder zorgt dat ook voor een veel beter level playing field. Om alle beleidswijzigingen en innovaties 
een impuls te geven, zijn wel extra middelen nodig. Vandaar de aanvraag voor financiële steun aan 
het Groeifonds. 

Als dat alles slaagt, is de betonsector zo ambitieus dat Cramer stelt dat de sector al in 2030 volledig 
circulair werkt. Wat ook geldt voor de staalbranche, waar de ontwikkelingen op dit terrein volgens 
haar vier keer sneller verlopen. Daarbij moet er ook voor gezorgd worden dat staalschroot niet meer 
wordt geëxporteerd, maar weer hier in Nederland wordt verwerkt. Wie wil weten hoe deze enorme 
systeemveranderingen zo snel kunnen plaatsvinden, kan te rade gaan bij de publicatie De kracht van 
netwerksturing van Cramer zelf. Met onder meer de boodschap dat je transities en innovaties alleen 
samen in een keten kunt realiseren. 

 
MPG naar 0,3 

Het waren ambitieuze en hoopvolle berichten die 
ongetwijfeld goed vielen bij Vincent Gruis, de 
voorzitter van het Transitieteam Circulaire 
Bouweconomie (TCB). Met zijn diverse ploeg van 
experts werkt hij al enkele jaren aan het ‘basiskamp’ 
van de circulaire bouw. En omdat er alom de vraag is 
naar een werkbare maatstaf van circulariteit, sprak 
Gruis ook over ‘hoogtemeters’ als de MKI en MPG.  
 
Vooral die laatste staat in de schijnwerpers, want ook 
minister Hugo de Jonge heeft een MPG van 0,5 al in 
de mond genomen, waar de MPG nu slechts 0,8 
bedraagt. Het TCB wil het echter liever al hebben over 
0,3, omdat koplopers laten zien dat dat nu al kan. En 
omdat we niet de Vaalserberg op moeten, maar de 
K2, aldus Gruis (respectievelijk 322 en 8611 meter). 

Gruis pleitte vervolgens voor de invoering van een 
MPG voor de woningrenovatie. Er moeten immers 
veel meer huizen worden verduurzaamd dan nieuw 
gebouwd, dus de effecten van renoveren tellen snel 
fors mee.  

 
Anderzijds, zo klonk het uit de zaal, zou efficiënte, duurzame nieuwbouw weleens een lagere 
milieubelasting kunnen opleveren dan renovatie. Lastig dus om appels met peren te vergelijken en 
meteen wellicht zaak om in de renovatiesector te kiezen voor een andere afkorting dan de MPG. 

   Vincent Gruis - spreker 

https://amsterdameconomicboard.com/wp-content/uploads/2022/06/board-publicatie-V41.pdf
https://amsterdameconomicboard.com/wp-content/uploads/2022/06/board-publicatie-V41.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/
https://circulairebouweconomie.nl/


 
 
Noodkreten 

In het daaropvolgende debat kwamen Yvonne van der Hulst (Van der Hulst Bouwbedrijf), Sybren 
Bosch (Copper8 en Gideon) en Peter Musters (VBI) op het podium. Ook de zaal deed driftig mee, 
waarna je in ieder geval kunt concluderen dat er nog heel veel cement door de molen zal gaan, 
terwijl we al door ons CO2-budget heen zijn (aldus Bosch). Zijn noodkreten zijn niet mis te verstaan, 
maar we blijven nog veelal op de oude voet bouwen en uitstoten, ook al laten koplopers zien dat het 
beter kan. 

Musters’ VBI verkoopt nog volop betonnen kanaalplaatvloeren, ook omdat die dankzij de huidige 
MKI-systematiek de rekensommetjes over de materiaalkeuze winnen. Musters laat echter ook niet 
na om te wijzen op duurzame ontwikkelingen als het ontwerpen voor demontage en 
losmaakbaarheid om zo ook een steentje bij te dragen aan CO2-reductie en circulariteit. Daarnaast 
pleit hij voor flexibele, lichtere constructies (‘holle-bottenstructuur’) en verlaging van de CO2-impact 
door alternatieve bindmiddelen. 
 
Bosch liet zich positief uit over de ontwikkelingen in de betonsector, maar stelt dat de 
klimaatverandering nog veel sneller gaat. Met als ‘meest ongemakkelijke waarheid dat er een 
zeespiegelstijging van minstens tien meter op ons afkomt’. Daarom moet er dus nu al acuut een forse 
rem op de CO2-uitstoot plaatsvinden.  

 

 

 
Helder pad 

Hoe je alsnog anders kunt bouwen, laat Van der Hulst al langer zien met een hele reeks energie-
zuinige en circulaire ingrediënten (o.a. houtbouw), met modulebouw uit de fabriek en zelfs met een 
wijk dat een eigen energiegrid heeft (inclusief buurtbatterij, gekoppeld aan de actuele energiemarkt). 

   Panelleden Yvonne van der Hulst, Sybren Bosch en Peter Musters 

https://www.vanderhulstbouwbedrijf.nl/
https://www.copper8.com/
https://www.gideonstribe.nl/
https://vbi.nl/
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200326-delen-de-sleutel-in-de-energietransitie


Met een kleine footprint als gevolg en een positieve boodschap voor volgende generaties, aldus Van 
der Hulst. Als je wilt, kan het dus wel en zit je op de voorste rij. Over leiderschap gesproken! 

Dergelijke staaltjes dienen echter niet alleen van de markt te komen, maar ook van opdrachtgevers. 
En daar schort het nog aan. De projecten worden nog te vraaggestuurd in de markt gezet, aldus 
Bosch, en daarbij is er te weinig sprake van samenwerking. ‘Men vraagt en wij draaien’ in plaats van 
samen optimaal ontwerpen.  
Ook Musters stelde dat het peloton achter de koplopers inderdaad nog in beweging moet komen en 
dat het stellen van scherpere circulaire eisen door gemeenten daaraan moet bijdragen. Van der Hulst 
daarop: “Dit moet op het gemeentehuis echt getackeld worden. Daar moet men leren om anders 
tenders uit te schrijven.” 

Verder moet ook voor de genoemde verlaging van de MPG een heldere route worden 
gecommuniceerd, aldus Bosch en Cramer, zodat ook het peloton kan volgen. Wat dat betreft praten 
markt en overheid te weinig met elkaar, klonk het. “Doe nog maar een akkoordje!” 

Urgent 

De bereidwilligheid van de overheid is wel aan het groeien, werd gesteld, en uit die koker klonk in de 
zaal de waarschuwing dat het niet alleen over een (geïsoleerde) zaak als beton mag gaan. Zeker met 
het oog op de vernieuwing van het Bouwbesluit (2025) moet er in samenhang naar meerdere 
kwesties worden gekeken. En als er dan uiteindelijk een scherpere MPG in beeld gaat komen, 
moeten we niet, aldus Gideon Marjet Rutten, wachten op het moment dat iedereen die kan halen. 

Wat Bosch tot slot nog eens deed verzuchtten dat het onderwerp niet alleen heel ingewikkeld is, 
maar ook heel urgent. Bosch: “Het veiligstellen van de planeet moet vooropstaan. Dan hebben we 
het over een langetermijnperspectief. Máák daarom die MPG van 0,3 linksom of rechtsom haalbaar.” 

Bouwpoort is een samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, NVTB, NLingenieurs, en Duurzaam Gebouwd. 
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http://rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
http://rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.nvtb.nl/
https://www.nlingenieurs.nl/

