
Dag van de Regie op Gebiedsontwikkeling
Columnbijdrage: Regie vereist actievere overheid (gemeente)

Guido Mertens Advies
Stad & Ontwikkeling



Diversiteit – Urgentie



Complexiteit 

Alle afbeeldingen van gebiedsontwikkeling.nu



Legitimatie regie gemeenten

GEMEENTE

• Diversiteit
• Urgentie
• Complexiteit



Einde betaalbaarheid

Modaal inkomen: 38.000
Maximale hypotheek: 172.000
(peildatum: 30-05-2022)



Einde betaalbaarheid



Regie? Ja! maar door wie?

Hugo de Jonge, minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

"Het hernemen van regie betekent het 
herwinnen van de publieke ruimte op het 

vrije spel der krachten. Dat hernemen doen 
we om een eerlijker uitkomst mogelijk te 

maken van alle verdeelvraagstukken in het 
domein van volkshuisvesting en ruimtelijke 

ordening.

Coen van Rooyen, algemeen directeur bij 
WoningBouwersNL:

“Laten we voorop stellen: de schaarste waar we nu 
mee te maken hebben is niet het gevolg van een 

gebrek aan regie. Eerder het tegenovergestelde. Het 
komt rechtstreeks en volledig door een teveel aan 

verkeerde regie, door diverse lagen van de overheid 
en een (daardoor ontstaan) tekort aan 

marktwerking.”



Regie door gemeenten
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PBL: “Brede welvaart 
omvat alles wat mensen 
van waarde vinden. Naast 
materiële welvaart gaat 
het ook om zaken als 
gezondheid, onderwijs, 
milieu en leefomgeving, 
sociale cohesie, 
persoonlijke ontplooiing 
en (on)veilligheid”.

Gemeente !!



Regie door gemeenten
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Voorwaarden
Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg

Via Ruimtelijke Ontwikkeling investeren 
in brede welvaart, want…



Regie door gemeenten
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NIET:
Alles zelf willen doen

Uitnodigings-regeltjes-ontwikkelen
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WEL:

Visie & Regie in organisatiekracht en realisatie
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Gebieds-
ontwikkeling

Grond-
beleid

Visie

Of andere vormen van ingrijpen door 
gemeente bij marktfalen. Denk aan 

publieke financiering of vormen waarin 
gemeenten vastgoed voor bepaalde doel-

/inkomensgroepen weer zelf realiseert
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• Ontwikkelbeleid pro-actief inzetten bij toekomst-/beleidsvisies; wat is 
nodig aan ontwikkelingen en strategisch handelen om ambities te kunnen 
realiseren (dus niet alleen reactief handelen op initiatieven van derden).

• Maatwerk welke rol (grond en voorzieningen/vastgoed) gemeente beste 
past. Alle opties open houden. Ook letten op totaal beschikbare capaciteit 
en middelen.

• Afscheid van beperkte en verkokerde financiële blik in gebiedsontwikkeling 
en politiek. Opnemen in investeringsagenda gemeente.

• Ambtelijke capaciteit, middelen en kennis op niveau dat past bij 
uitdagingen & regelen externe uitvoeringskracht

• Eigen zaken op orde: duidelijke integrale afweging, vergunningverlening, 
sturen op oplossen knelpunten lopende trajecten, duidelijkheid, goede 
bedrijfsvoering.

• Ook regie bij faciliterende rol: inzetten instrumenten (Anterieure 
overeenkomst en bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit) zakelijkheid, 
voortgang bewaken, ingrijpen bij stagnering.



Praktijkvoorbeeld voor wonen en zorg

Integrale afweging

Aanleiding 
ontwikkeling

Gewenste
impact

Rolkeuze
gemeente

Grond-
beleid

• Locaties aanwijzen bij 
voorzieningen

• Zorgen voor haalbare 
integrale beoordeling 
(voorkom stapelen ambities)

• Regie voeren op 
ontwikkeling: door derden, 
samen, of door gemeente



Voor meer info of vragen

Guido Mertens

• Docent
• Vanaf 2019 Zelfstandig adviseur GMA / Stad en Ontwikkeling
• Lid RvC Woningstichting Maasvallei & RvT Stichting Kindante
• Daarvoor: 2 jaar Senior Manager Baker Tilly Public Advisory
• Daarvoor: 9 jaar gemeente Eindhoven & 8 jaar gemeente Maastricht

Grondzaken
managementGrondbeleid Woningbouw-

versnelling

T +31 (0)6 1185 0983 | | E info@guidomertens.nl | W www.guidomertens.nl

Gemeentefinanciën bij 
gebiedsontwikkeling



Regie door gemeenten


