
Infranatuur als onderdeel van MVO 
 
 
 
Uit een enquête, die in de eerste periode van de Green Deal Infranatuur onder de deelnemende partijen is uitgevoerd, blijkt een aantal ervaringen met bovenwettelijke 
aandacht voor biodiversiteit: 

1. Het onderscheid tussen wat wettelijk verplicht is en wat bovenwettelijk aan ambities wordt uitgewerkt is niet altijd helder 
2. Wettelijk kader 

 Aandacht voor natuurcompensatie 
 Quick scan t.b.v. natuurtoets (ProRail)   
 Tracébesluit, zorgplicht i.p.v. mitigerende maatregel (RWS) 

3. Bovenwettelijke kaders 
 > 50% partijen voert bovenwettelijke maatregelen uit; 
 ProRail: meerjarenplan duurzaamheid; methodiek duurzaam GWW: ambitieweb en Omgevingswijzer; brainstormsessies stakeholders en specialisten; 
 Rijkswaterstaat: In Planfase direct meenemen, werksessies, wensen stakeholders in klanteis, kennisagenda 
 Waterschap Rijn en IJssel: idee-inbreng van professionals en omgeving 
 ENGIE: biodiversiteit opnemen in MVO-programma 
 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: intern en extern lobbyen voor aandacht; via olievlekwerking meer collega’s in de kansen meenemen; 
 Heijmans: biodiversiteit als onderdeel van bedrijfsvisie opnemen en in tendertrajecten (EMVI, BVP); 
 Gemeente Tilburg: politieke aandacht en verankering in beleid: Nota Biodiversiteit, kaart Stadsnatuur, handreiking ecologisch groenbeheer; 
 TenneT: bovenwettelijke natuurcompensatie meenemen in investeringsvoorstellen; inspiratiesessies; 
 Gasunie: in kader van MVO; 
 Arcadis: kansen aandragen met kennis van ecologie tijdens project- en opdrachtformulering; 
 Sweco: tools voor communicatie en voor kwantificering ambities en resultaten. 

 
Voor de inbedding van bovenwettelijke maatregelen in organisaties is het volgende van belang: 

 Een persoonlijke drive is belangrijk. Het is afhankelijk van individuele medewerkers om collega’s en managers/bestuurders te enthousiasmeren (interne communicatie is 
daarom erg belangrijk); 

 Externe druk helpt versnellen; 

 Voor uitvoerders: wanneer opdrachtgevers erom vragen gebeurt er wat; 

 Er waren aan begin van de Green Dealperiode nog geen standaard tools en nog geen duidelijke biodiversiteits-waarderingssystematiek; 

 De helft van de bij de Green Deal aangesloten partijen gebruikt inspiratiesessies met stakeholders; 

 Er vindt over het algemeen geen monitoring plaats van effecten van maatregelen om biodiversiteit te stimuleren. 
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