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In het noordwesten van Venlo ligt de Greenport Venlo. Deze Greenport
bestaat uit een aantal bedrijventerreinen, met bedrijven op
voornamelijk het gebied van tuinbouw en in de transportsector. De
komende jaren wordt er fors uitgebreid in het gebied. Onder meer
onder impuls van de Floriade 2012, die in het gebied wordt gehouden,
wordt er op dit moment werk gemaakt van het ontwikkelen van een
totaal plangebied van ruim 5.400 hectare. Er komt ruimte voor nieuwe
bedrijvigheid en er worden projecten gerealiseerd als een golfbaan en
extra ruimte voor groen. Om dit gebied bereikbaar te houden, wordt er
in opdracht van de Provincie Limburg een nieuwe gebiedsontsluitingsweg aangelegd tussen de A73 en de A67, midden door het
plangebied heen. Deze weg, “Greenportlane” (N295) genaamd, zal
ervoor zorgen dat de nieuwe bedrijventerreinen ook in de toekomst
goed bereikbaar zijn. Tevens speelt de weg in 2012 een belangrijke rol
in de ontsluiting van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012.
Bij de aanleg van een nieuwe weg, zoals de Greenportlane, kan er in
hinder voor de omgeving ontstaan. Om deze hinder op het gebied van
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te beheersen, is
omgevingsmanagement onontbeerlijk. Dergelijke projecten loopt
vertraging op, omdat er geen of onvoldoende rekening is gehouden met
de reacties en invloed van belanghebbenden. Er zijn veel projecten te
noemen die, dankzij de omgeving, niet tot uitvoer zijn gekomen of in
een andere vorm werden uitgevoerd.
Om de omgeving te beheersen, wordt er gebruik gemaakt van een
zogenaamd omgevingsmanagementplan. Hierin wordt beschreven wat
de omgeving precies inhoudt, wat de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen zijn van en voor de omgeving en welke problemen er
verwacht kunnen worden op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid
en leefbaarheid. Ook worden er in het omgevingsmanagementplan
oplossingen aangedragen voor bovengenoemde problemen.
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Op dit moment is er bij BAM Wegen nauwelijks sprake van georganiseerd
omgevingsmanagement. De plannen worden per project opnieuw
geschreven, al dan niet met behulp van voltooide plannen. Hoewel de
inhoud van elk plan projectspecifiek is, komen vaste punten als
bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en communicatie iedere keer
terug in een omgevingsmanagementplan. Dit telkens opnieuw
ontwikkelen van zo’n plan, kost veel tijd (en dus geld). Om deze reden
heb ik een concept omgevingsmanagementplan te schrijven voor BAM
Wegen, dat bij elk nieuw project als leidraad gebruikt kan worden bij
het omgevingsmanagement. Doordat omgevingsmanagement echter in
kwantiteit verschilt per contractvorm, is het conceptplan voornamelijk
te gebruiken bij traditionele contractvormen, waarbij de
opdrachtnemer alleen zorg hoeft te dragen voor het omgevingsmanagement in de uitvoeringsfase van een project.

