
Strategisch omgevingsmanagement en Infranatuur 
 
 
 
 
Wat is Strategisch omgevingsmanagement? 
Strategisch en operationeel omgevingsmanagement voegt een extra dimensie toe aan de reguliere contacten die normaliter nodig zijn om toestemmingen te verkrijgen 
voor initiatieven voor projecten. De initiatiefnemer kan de aandacht voor procesmanagement goed structureren via SOM (Strategisch Omgevingsmanagement, Wesselink 
en Van Zijst, 2011). Via 9 stappen draagt SOM bij om ontwikkeling en goedkeuring van beoogde activiteiten te verkrijgen. In het schema hieronder staan deze SOM-stappen 
en per stap de mogelijkheden om de meervoudige waarde van biodiversiteit goed mee te nemen. De kracht van SOM is dat je in een zo’n vroeg mogelijk stadium op basis 
van belangen en standpunten met de primaire stakeholders contact zoekt en samen dingen in de concept fase al afstemt. Voor zover mogelijk ga je dan met joint fact 
finding de ontwikkelfase in. 
 
Bij de verschillende stappen van een project gelden de volgende SOM principes: 

 Streef naar winst voor alle partijen 
 Werk aan oprechte interesse in de belangen van de stakeholders 
 Maak onderscheid tussen standpunten en belangen 
 Wees betrouwbaar, maak waar wat je zegt 
 Goede voorbereiding en analyse van de eigen situatie, issues en stakeholders 
 Inventariseer eerst de issues en dan pas de bijbehorende stakeholders 
 Maak transparante afwegingen en deel deze tijdig met de betreffende partijen 
 Besteed de meeste tijd aan de stakeholders met het grootste belang 
 Maak onderscheid tussen constructief onderhandelen en conflict resolution 
 Kies zo nodig voor pakketonderhandelingen 
 Goede monitoring van de afspraken 
 Blijf de SOM-principes trouw 

 
Samenloop van projectfasen en stappen in het Strategisch Omgevingsmanagement 
Een algemeen gehanteerde fase-indeling in grotere infra projecten bestaat uit vijf fasen (initiatief, concept, ontwikkel, realisatie, gebruik). De 9 stappen uit het strategisch 
omgevingsmanagement laten zich grofweg plaatsen in deze vijf fasen. Hierbij moet worden bedacht dat ieder project een eigen aanpak heeft en ook de invulling van het 
omgevingsmanagement kan verschillend zijn. In sommige fasen van het project kan het omgevingsmanagement ook alle stappen doorlopen worden. Desalniettemin is het 
handig om de vijf fasen te gebruiken bij de ordening van verschillende handvatten en tools en voorbeelden die in het kader van de Green Deal Infranatuur zijn opgesteld. 
 

Stappen in SOM Aandacht voor biodiversiteit Tools Praktijkvoorbeeld 

1. Stel je doelen 
 
(initiatieffase) 

a. In beleid en houding: expliciet biodiversiteit opnemen in 
ambities ten aanzien van duurzaamheid en 
leefomgevingskwaliteit 

Omgevingswijzer 
De Omgevingswijzer is een analysetool met 
een uitgebreide vragenlijst die laat zien 

ProRail: in beleidsdocument 
Duurzaam spoor 2030 is de 



b. In projecten: als een van de te bereiken (neven)doelen van een 
project de versterking van biodiversiteit opnemen. Eisen vanuit 
Wet natuurbescherming als vertrekpunt nemen. Denk niet 
alleen aan de inrichting maar ook over het beheer. 

welke kansen er liggen voor duurzaamheid 
en waar win-winsituaties mogelijk zijn: 
oplossingen in het ruimtelijk kader die 
tussen de verschillende ontwikkelingen in 
een gebied synergie kunnen leveren. De 
Omgevingswijzer bevat 12 thema’s 
waaronder Ecologie en biodiversiteit. 
Habitatkwaliteit en Ecologische 
connectiviteit zijn daarbinnen de twee 
subthema’s. 
https://www.omgevingswijzer.org/ 
 
 
 

aandacht voor biodiversiteit 
vastgelegd. 
 
Rijkswaterstaat: toepassing 
Omgevingswijzer bij 
projecten. 

2. Inventariseer issues en daarna 
je stakeholders 

 
(initiatieffase) 

Wat zijn de ecologische gebiedskwaliteiten in het projectgebied? 
Welke (langdurige) knelpunten spelen er, waar staan de kwaliteiten 
onder druk? Welke partijen zijn eigenaar, gebruiker, betrokken in 
het gebied? Welke kansen liggen er? 
NB neem definitie van het projectgebied ruim, om geen issues te 
missen. 

Stakeholderanalyse (diverse tools 
beschikbaar) 

Brabant Water: bee deals (oa 
grondwaterbescherming Lith: 
samenwerking met telers, 
gemeente, bewoners, en 
waterschap). 

3. Identificeer en analyseer 
standpunten en belangen van 
stakeholder 

(initiatieffase) 

Welke partijen hebben baat en welke mogelijk last van 
biodiversiteit? 

Belangenoverzicht, stakeholder mapping  

4. Bepaal je strategie per 
stakeholder 

 
(initiatieffase) 

Betrek partijen met ecologische gebiedskennis om die kennis te 
delen en samen aan plan te werken. Per stakeholder andere aanpak 
mogelijk. Kijk welke stakeholder kan bijdragen aan uitvoering en 
beheer. 
 

FactorC-methode, een manier van werken 
die helpt om in alle fases van een traject 
strategisch aan de slag te gaan met 
communicatie. 

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) 

5. Start een effectieve, 
doelgerichte dialoog 

 
(conceptfase) 

Er is een plan dat nog aangekleed moet, de business case 
ontwikkelt zich nog. 
Joint fact finding met gebiedsdeskundigen om gezamenlijk schade 
te minimaliseren en biodiversiteit waar mogelijk te bevorderen. 
Verbindt biodiversiteit aan beleving, recreatie, klimaatadaptatie, 
zoek meekoppelkansen. 
Het is een kunst om mensen die niets met het onderwerp hebben 
in aanraking te laten komen met de biodiversiteit om zich heen. 
Klein, maar vasthoudend en enthousiast beginnen. Belangrijk is om 
ideeën te droppen zodat anderen als het ware dat idee zelf krijgen, 
dan is er groter draagvlak. Bijvoorbeeld: kruip eens door een 

Ambities, kansen en knelpunten vanuit 
diverse disciplines (opbouw business case) 
 
Ambitieweb RWS 
dit hulpmiddel is specifiek ontwikkeld voor 
de Aanpak en is de centrale spil daarin. Het 
is een communicatietool en een hulpmiddel 
bij het vastleggen van ambities, het 
opstellen van eisen en het monitoren van 
ambities. In het Ambitieweb worden 12 
duurzaamheidsthema's gehanteerd, die 
gezamenlijk zoveel mogelijk de relevante 

ProRail: bloemrijke bermen in 
stedelijk gebied. Heeft 
beperkt effect op 
biodiversiteit maar is van 
belang voor de beleving. 
 
Tennet: Almere in bloei:  
In samenwerking met 
gemeente: Vervangen hoge 
beplanting onder 
hoogspanningsleiding door 

https://www.omgevingswijzer.org/


houtwal heen met meidoorn, daar kom je niet doorheen, mooie 
afscheiding van je terrein en je hebt biodiversiteit. 

duurzaamheidsaspecten van People Planet 
Profit omvatten. 
https://www.duurzaamgww.nl/ambitieweb/ 
 
Menukaart / Ideeënboom Infranatuur: 
longlist van mogelijke maatregelen 
 

lage beplanting met 
bloemenlinten. 
 

6. Ga construerend 
onderhandelen 

 
(concept- en ontwikkelfase) 

Andere partijen meekrijgen door concreet voorgestelde 
maatregelen op te nemen in het project. Reserveer zichtbaar 
projectbudget voor versterking biodiversiteit. 

Kosten-baten analyse (business case builder) Heijmans: verbreding A-12 
convenant met 
grondeigenaren voor beheer 

7. Conflict oplossend 
onderhandelen 

 
(concept- en ontwikkelfase) 

nvt nvt  

8. Veranker en monitor de 
afspraken met je stakeholders 

 
(ontwikkelfase / realisatiefase) 

Betrek lokale stakeholders bij het project om te kijken waar directe 
negatieve impact beperkt kan worden.  
Verwerk de te nemen doelen en maatregelen in de 
aanbestedingseisen. 
Koppel de uitvoering en het beheer tijdig aan de projectinrichting in 
beheer- en onderhoudsplannen. 
Publiceer de resultaten en successen. Leer van uitdagingen.  

Kleurkeur voor selectie aannemers 
(vergelijkbaar met CO2-prestatieladder) 
 
Natuurpuntencalculator voor kwantificering 
eisen en te leveren prestaties van 
aannemers. 
 

 

9. Evalueer je werkwijze en 
aanpassen procedures 

 
(gebruiksfase) 

Terugkoppeling beleid, effectmeting, monitoring. 
Verbetering van processen. 

Ambitieweb RWS voor evaluatie van de 
prestaties. 
 
Natuurpuntencalculator voor 
(tussen)evaluatie van gerealiseerde 
prestaties 

 
 
 
RWS-evaluatie MJPO mbv 
natuurpuntencalculator 

 
Overzicht mogelijke publieke stakeholders 

 Rijksdiensten 

 Provincies 

 Gemeenten 

 Waterschappen 

 Natuur, landschap en andere stichtingen 

 Wegbeheerders, spoorwegen, vaarwegen, defensie, luchtvaart 

 Andere (energie)maatschappijen, gas, water, olie, chemie, elektriciteit, kabel, riolering 
 
 
 

https://www.duurzaamgww.nl/ambitieweb/


Overzicht mogelijke private stakeholders 

 Landeigenaren 

 Pachters, huurders, andere grondgebruikers 

 Eigenaren van windturbines 

 Buren 

 De politiek 

 Actie groepen 

 Buurt comités, dorpsbelang 

 Insprekers op vergunningen 

 Individuen, facebookers, twitteraars 

 Etc.etc. 
 
 
 
 

Dit document staat op www.infranatuur.net en is uitgewerkt door: 
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http://www.infranatuur.net/

