Artikel over de Nationale Milieudatabase(NMD) in de Cobouw
Rijswijk, 23 januari 2014.

Op maandag 20 januari j.l. stond op de voorpagina van de Cobouw een kritisch artikel over
de Nationale Milieudatabase(NMD).
De NMD wordt beheerd door Stichting Bouwkwaliteit(SBK). De data van die database
worden door de industrie c.a. aangeleverd; daarbij is de industrie verantwoordelijk voor de
juistheid van die data.
SBK vindt het belangrijk dat aan de berichtgeving in de Cobouw enige informatie wordt
toegevoegd, opdat een compleet beeld van de huidige stand van zaken bij de NMD ontstaat.
SBK heeft meegewerkt aan het verzoek van de Cobouw journalist om een interview te geven
(zie ook de Cobouw van 20-1-14) om een reactie te geven op een intern SBK rapport over
de gang van zaken bij de NMD.
De conclusies en aanbevelingen zijn in het bezit van de Cobouw. Deze stukken zijn op 3
december jl. ook gepresenteerd op een stakeholdersbijeenkomst van ca. 50 personen uit
industrie en andere betrokken bedrijvigheid.
Het rapport is gemaakt op verzoek van de Raad van Toezicht (RvT) van SBK.
Aanleiding tot dit onderzoek was het feit dat al drie jaar lang op het beheer van de NMD
verliezen werden geleden. Daarnaast waren er kritische geluiden over het functioneren van
SBK en over de kwaliteit van de data waarmee de Milieuprestatie werd berekend.
Het rapport (in oktober 2013 gepresenteerd aan de RvT) bevestigde een deel van deze
kritiek en vooral de beeldvorming daarover. Ook werd inzicht gekregen in de oorzaak.
De rapporteur heeft een tiental aanbevelingen gedaan om de geconstateerde problemen op
te lossen.
Deze aanbevelingen zijn overgenomen door de RvT.
Naast de kritische opmerkingen is ook een aantal positieve zaken geconcludeerd:
SBK is een onafhankelijke en integere organisatie. De redenen om de NMD door SBK te
laten beheren zijn nog steeds actueel en dat SBK pionierswerk heeft geleverd om de NMD
op te bouwen staat als een paal boven water.
De huidige NMD is van een zodanige kwaliteit dat een redelijk betrouwbare milieuprestatie
kan worden berekend. De organisatiestructuur rondom de NMD is goed.

De 10 aanbevelingen (zie ook het interview in de Cobouw) worden momenteel verwerkt in
een “Actieplan 2014” dat gepresenteerd zal worden op de volgende stakeholders- en
informatiebijeenkomst op 12 maart a.s.
De heer Harry Nieman zal onder leiding van de directeur/bestuurder dit traject als interimmanager gaan leiden.
SBK is er trots op, dat met behulp van vele partijen, een goed werkende NMD is
gerealiseerd.
SBK zal samen met de NMD stakeholders gaan werken aan verdere verbetering, maar stelt
als voorwaarde dat de NMD robuust wordt gefinancierd. Als non-profit organisatie kan SBK
de verliezen niet langer voor haar rekening nemen. Daarnaast vragen internationale
ontwikkelingen veel aandacht en zal er gewerkt moeten worden aan een integrale
beoordeling van de energieprestatie en milieuprestatie.
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