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Omgevingsmanagement  - reflectie vanuit vier invalshoeken

● Ervaringen omgevingsteam
● Ervaringen omwonenden
●Reflecterend onderzoek
●Nieuwe ontwikkellocaties

Inhoud



Omwonenden

Aandeel-
houders

Directeur
en

projectteam

Deelnemers

Omgevings-
team



Oprechte interesse in de belangen 
+

Transparantie 
+

Betrouwbaar
=

Vertrouwen

Strategisch omgevingsmanagement formule



Kennismaking Sept ‘16
⋅ Algemene informatie over geothermie
⋅ Zorg- en aandachtspunten inventariseren
⋅ Behoeften peilen informatievoorziening

Voor de start April ‘17 ⋅ Informatie inrichting boorlocatie / eerste werkzaamheden

1e boring Sept ‘17 ⋅ Informatie start boring en testfase

2e boring Jan ‘18 ⋅ Terugblik 1e boring en vooruitblik op 2e boring 

Evaluatie Juni ‘18
⋅ Terugblik op boringen en evaluatie
⋅ Vooruitblik op aanleg warmtenet

Exploitatie April ‘19
⋅ Informatie ingebruikname pomphuis en locatie
⋅ Vooruitblik en afspraken exploitatiefase



Benadering van de 
omwonenden door 

omgevingsteam 

• Intermediaire functie
tussen ‘binnen en buiten’

• Basis gelegd door directeur
• Bijeenkomsten: vooruit- en

terugblik per fase
• Interactie tussen

specialisten en
omwonenden

• Persoonlijke contacten
n.a.v. specifieke klachten en
(verkeers-)ongevallen



●Persoonlijk contact
●Bijeenkomsten
●Nieuwsbrieven & korte updates
●24/7 telefonisch bereikbaar
●WhatsApp groep
● Informele rondleidingen

Aanpak communicatie omwonenden



●Website en social media: nieuws, foto’s, films
●Q & A’s
●Digitale nieuwsbrief
● Inloopbijeenkomsten, Kom in de Kas
●Rondleidingen voor professionele groepen
●24/7 telefonisch bereikbaar
●Goed contact met lokale pers en vakpers

Aanpak communicatie breed publiek



●Geluidsmaatregelen
en monitoring

●Maatregelen op maat
●Bouwkundige voor-

opnames woningen
en schuren

Beperking hinder omwonenden



Kernwaarden omgevingsmanagement

● Zo vroeg mogelijk starten
● Inzicht geven in verloop
● Acteren op zorgen en lastige vragen
● Omwonenden in contact brengen met experts
● Inzicht geven in afwegingen en risico’s
● Altijd aanspreekbaar en bereikbaar zijn
●Maatwerk bieden waar mogelijk
● Omwonenden uit de eerste hand informeren



Onderwerpen evaluatie Uitkomsten evaluatie

Mate van overlast div. hinderaspecten vooral bouwlicht & geluid

Ervaringen met informatievoorziening positief

Ervaringen met burenbijeenkomsten positief

Meldingen en klachtenafhandeling persoonlijk en adequaat

Houding t.o.v. een tweede doublet neutraal tot positief

Evaluatie onder omwonenden juni ‘18



Reflecterend onderzoek TNO

Evaluatie 
projectstrategie

Bestaand 
evaluatie kader

Documentanalyse 
en gesprekken

Reconstructie

Documentanalyse

Tijdlijnsessies

Reflectie

Meerdere sessies 
omgevingsteam

Observaties TNO



Evaluatie projectstrategie

Project 
Strategie

Karakteristieken 
ondergrond & 

benodigde 
technologie

Karakteristieken 
maatschappelijk 

speelveld



Evaluatie projectstrategie (2)



Tegenslag – Veerkracht – Transparantie – Samen 

Reconstructie ontwikkelproces
Verkenning en voorbereiding 
2008 - 2014

Projectontwerp en BC 
2015 - 2017

Bouwen en boren 
2017 – 2018 



Reflecties TNO – ontwikkelproces
Verkenning en voorbereiding 
2008 - 2014

Projectontwerp en BC 
2015 - 2017

Bouwen en boren 
2017 – 2018 

Betrokkenheid participerende 
telers georganiseerd via 

‘kwekersbestuur’

Verbindende rol 
projectdirecteur

Periode van vallen en 
opstaan Gezamenlijke kernwaarden

Projectontwerp past bij 
coöperatieve 

ondernemerscultuur

‘Local for local’

Ondanks onzekerheid over 
moment van aansluiting 

toch grote betrokkenheid

Mede-eigenaarschap

Ambassadeurs rol 
lokale politiek



Reflecties TNO – omgevingsmanagement
Verkenning en voorbereiding 
2008 - 2014

Projectontwerp en BC 
2015 - 2017

Bouwen en boren 
2017 – 2018 

Projectteam bereikbaar 
en benaderbaar

Zorgvuldig handelen

Gesprekken 
op maat

Hinder ‘voor lief’

Persoonlijke relaties

Ambassadeurs

‘Local for local’

Beeldmateriaal en 
taal/verhaal 

Draagvlak = meer dan 
omgevingsmanagement

Groeiend vertrouwen 
tussen leden projectteam



Lessen voor de toekomst

● Omgevingsmanagement is belangrijk
● Er bestaat geen blauwdruk
● Basis is vertrouwen: oprechte interesse,

transparantie en betrouwbaarheid
● Weeg al in het projectontwerp de belangen

van de omgeving mee
● Persoonlijk contact is onbetaalbaar
● Ken het ‘humeur’ van de omgeving en acteer

hierop



●www.triaswestland.nl/publicaties
●www.platformomgevingsmanagement.nl
●Handboek strategisch omgevingsmanagement, Marc Wesselink

en Ronald Paul
●https://nos.nl/video/2273206-dia-wilde-geen-windmolen-bij-

haar-huis-maar-nu-is-ze-er-blij-mee.html

Informatie- en  inspiratiebronnen



Martin Hogeboom 
Omgevingsadviseur
martin@mhadvies.com | 06 5759 3651

Dominique Ryckebosch
Communicatieadviseur
dryckebosch@commsa.nl | 06 2905 5853

Hanneke Puts
Sr. adviseur Strategie & Beleid voor Duurzame 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Besluitvorming, TNO
hanneke.puts@tno.nl | 06 1178 3133


	Dianummer 1
	Inhoud
	Dianummer 3
	Strategisch omgevingsmanagement formule�
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Aanpak communicatie omwonenden�
	Aanpak communicatie breed publiek�
	Beperking hinder omwonenden�
	Dianummer 10
	Evaluatie onder omwonenden   juni ‘18
	Reflecterend onderzoek TNO
	Evaluatie projectstrategie
	Evaluatie projectstrategie (2)
	Reconstructie ontwikkelproces
	Reflecties TNO – ontwikkelproces
	Reflecties TNO – omgevingsmanagement
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Informatie- en  inspiratiebronnen
	Dianummer 21



