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Naam : Gerrit Nieuwenhuis 
Bedrijfsnaam : GeNie Consultancy 
Adres : Molenwerf 3 
Postcode : 3264 TH 
Woonplaats : Nieuw-Beijerland 
Geboortedaum : 24 april 1966 
Telefoon : 06-15191912 
Email : info@genieconsultancy.nl 
Website : www.genieconsultancy.nl 
Linkedin : https://nl.linkedin.com/in/gerritnieuwenhuis 
 
 
Opleiding  
 
1992-1995: Hogere Bestuursdienst Opleiding (avondopleiding) 
1988-1992: Bestuursdienstambtenaar (avondopleiding) 
1986-1987: Vervulling dienstplicht 
1982-1986: MEAO 
1978-1982: MAVO 
 
Werkervaring 
 
Juli 2006 tot heden:  
Diverse interim-opdrachten bij gemeenten en opdrachten voor particulieren en bedrijven op gebied 
van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. 
 
 
- Gemeente Zederik (maart 2016- heden) 

Projectleider gebiedsontwikkeling 
Verantwoordelijk voor: 

• Project De Weide II, Meerkerk. Dit project bestaat uit de verplaatsing van een 
sportcomplex en de ontwikkeling van 150 woningen op de vrijkomende sportlocatie; 

• Project Killesteijn II., Lexmond. Dit project betreft een kleinschalige 
woningbouwontwikkeling. 

 
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug (augustus 2015 – heden) 

Projectleider De Groene Tuinen 
In het project De Groene Tuinen in Driebergen-Rijsenburg worden 86 eengezinswoningen, 32 
vrije sector woningen en 20 kavels gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van het project is door de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug en woningcorporatie Heuvelrug Wonen een CV opgericht. Als 
gemeentelijk projectleider ben ik namens de gemeente verantwoordelijk voor de aansturing van 
het project. 

 
- Gemeente Hardinxveld-Giessendam (oktober 2013 - heden) 

 Projectleider gebiedsontwikkeling De Blauwe Zoom. 
 Verantwoordelijk voor: 

• gefaseerde ontwikkeling ca. 650 woningen.; 
• onderhandelingen met marktpartijen; 



• advisering met betrekking tot opstellen en actualiseren grondexploitatie en exploitatieplan; 
• opstellen anterieure overeenkomsten; 
• uitgifte (bedrijfs)kavels; 
• opstellen adviesnota’s te behoeve van gemeentebestuur; 

 
 Medewerker ruimtelijke projecten.  
 Verantwoordelijk voor: 

• begeleiding van ruimtelijke procedures van diverse projecten; 
• opstellen en beheren contractenbank. 

 
 
- Gemeente Nissewaard (januari 2015 - mei 2015) 

Projectleider gebiedsontwikkeling.   
Verantwoordelijk voor: 

• ontwikkeling van diverse (kleinschalige) woningbouwlocaties; 
• ontwikkeling sportpark; 
• begeleiden diverse ruimtelijke planstudies en haalbaarheidsonderzoeken; 
• onderhandelen met marktpartijen; 
• opstellen adviesnota’s ten behoeve van gemeentebestuur. 

 
 

- Gemeente Bernisse (september 2007 – december 2014) 
Senior projectleider Taskforce Woningbouw.  
Verantwoordelijk voor: 

• ontwikkeling van diverse woningbouwlocatie (projectomvang 40-600 woningen) en  
clustering sportvoorzieningen; 

• begeleiden selectieprocedure; 
• onderhanden met marktpartijen; 
• begeleiden diverse ruimtelijke planstudies en haalbaarheidsonderzoeken; 
• opstellen anterieure overeenkomsten; 
• opstellen grondexploitaties; 
• voeren van overleg met sportverenigingen; 
• voeren van overleg met provincie en stadsregio 

 
Medewerker ruimtelijke projecten 
Verantwoordelijk voor de begeleiding van diverse ruimtelijke procedures (o.a. aanleg golfbaan en 
windturbinepark). 

 
- Gemeente Molenwaard (februari 2014 - mei 2014) 

Projectleider verkoop voormalig gemeentehuis Bleskensgraaf 
Verantwoordelijk voor onderhandelingen, contractvorming en advisering aan gemeentebestuur. 
 

- Gemeente Hardinxveld-Giessendam (maart 2013 - september2013) 
Medewerker ruimtelijke plannen.  
Verantwoordelijk voor: 

• begeleiding diverse ruimtelijke procedures; 
• legalisatie recreatiepark 

 
- Werkorganisatie De Waard (maart 2012 - maart 2013) 

Projectleider Centrumontwikkeling Streefkerk.  
Verantwoordelijk voor: 

• herstructurering voormalige bedrijfslocatie naar woningbouw; 
• herontwikkeling centrumgebied; 



• uitbreiding jachthaven en dijkversterking 
 
- Gemeente Hardinxveld-Giessendam (september 2006 - april 2011) 

Projectleider “Centrumplan”.  
Verantwoordelijk voor: 

• herontwikkeling voormalige schoollocatie t.b.v. bouw supermarkt, appartementen, 
parkeergarage, inclusief inrichting openbaar gebied; 

• herontwikkeling voormalige schoollocatie t.b.v. bouw kerkgebouw en aanpandige 
appartementen. 

• herontwikkeling buurtcentrum. 
 

Medewerker ruimtelijke plannen 
• actualiseren bestemmingsplannen conform nWro; 
• implementatie Wabo; 
• begeleiden diverse ruimtelijke procedures (o.a. bouw sporthal en aanleg haltes 
spoorwegverbinding). 

 
 
- Gemeente Bergen (augustus 2007) 

Beleidsondersteunend medewerker RO 
• bouwplantoetser; 
• behandelen (complexe) vrijstellingsprocedures 

 
- Overige opdrachten (2006-heden) 

• adviseur private partijen (o.a. toepassing ruimte-voor-ruimte regeling, 
bedrijfsverplaatsing diverse agrarische bedrijven en herontwikkeling vrijkomende 
bedrijfslocaties); 

• ruimtelijk adviseur Natuurmonumenten; 
• opstellen diverse ruimtelijke onderbouwingen en meeschrijven bestemmingsplannen 

t.b.v. diverse ontwikkellocaties. 
  
 
- Gemeente Korendijk (juni 2000 – juni 2006) 

Projectleider gebiedsontwikkeling en beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
Als projectleider  gebiedsontwikkeling verantwoordelijk voor o.a. : 

• diverse binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen;  
• grondverwerving aanleg rondweg; 
• toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten; 
• afhandelen planschadeverzoeken. 

 
Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor o.a.: 

• opstellen Structuurvisie Korendijk 2020; 
• actualiseren bestemmingsplannen; 
• opstellen diverse beleidsnota’s; 
• lid diverse regionale projectgroepen; 
• secretaris raadscommissie Grondgebied. 

 
Coördinator van het taakveld Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en Milieu. 

• Partieel leiding geven aan het taakveld Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en 
Milieu in combinatie met de hierboven genoemde taken.  

 
 
 



- Gemeente Staphorst (maart 1998 – mei 2000) 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg 

• opstellen diverse beleidsnota’s; 
• begeleiden bestemmingsplan – en vrijstellingsprocedures; 
• plantoetser; 
• adviseren bijzondere wetgeving. 

 
Cursussen 

• Basistraining Wabo (2010) 
• Nieuwe Wro en Grex (2009) 
• Leergang operationeel management (2006) 
• Toepassing Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (2005) 
• Wijziging Wet op de Ruimtelijke Ordening (2004) 
• Toepassing Waterbeheer (2004) 
• Actualiteit Woningwet (2002) 

 
 
 
Nevenactiviteit 

• Schaduwlid gemeenteraadsfractie (2006-2016) 
• Bestuurslid basisschool (2009-2015) 
• Lid medezeggenschapsraad VMBO school (2004-2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motivatie 
 
 
Ik beschik over een ruime werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en 
gebiedsontwikkeling. 
 
Als projectmanager ben ik op dit moment voor een opdrachtgever verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van een woningbouwlocatie met een omvang van circa 650 woningen.  
De ontwikkeling vindt plaats in een publiek-private-samenwerking waarin de gemeente en een 
marktpartij beiden voor 50% eigenaar van de in het plangebied gelegen gronden zijn en de gronden 
zijn ingebracht in een gemeenschappelijke grondexploitatie maatschappij (GEM). 
 
Ook ben ik als specialist gebiedsontwikkeling verantwoordelijk geweest voor o.a. de ontwikkeling van 
een (kleinschalig) winkelcentrum, de ontwikkeling van meerdere woningbouwlocaties (zowel binnen- 
als buitenstedelijk) en diverse overige binnenstedelijke ontwikkelingen (zoals herstructurering 
zorgcentrum, herbestemming vrijkomende agrarische bebouwing). 
In die rol ben ik namens de gemeente betrokken geweest bij de selectie van marktpartijen en heb ik, in 
het kader van de selectieprocedure, namens de gemeente onderhandelingen gevoerd met marktpartijen. 
Als projectleider heb ik ervaring opgedaan met het aansturen van projectgroepen en het adviseren van 
het managementteam en gemeentebestuur over de onder mijn verantwoordelijkheid vallende projecten. 
Door middel van het opstellen van kwartaalrapportages wordt periodiek verantwoording afgelegd aan 
mijn opdrachtgevers. 
Bij de diverse gemeenten waarvoor ik werkzaam ben geweest heb ik ervaring opgedaan met, en ben ik 
betrokken geweest bij het implementeren van het projectmatig werken. 
 
Als projectleider gebiedsontwikkeling heb ik ervaring met het opstellen van anterieure 
overeenkomsten en het beoordelen van exploitatieplannen. Ook ben ik betrokken geweest bij het 
opstellen van diverse grondexploitaties en bij het opstellen van een Meerjaren Programma 
Grondbedrijfsfunctie (MPG). 
Bij meerdere gemeenten ben ik verantwoordelijk (geweest) voor de uitgifte van bouwgrond (voor 
zowel projectmatige bouw als zelfbouw) en bedrijfskavels. 
Door mijn veelvuldig contact met het bedrijfsleven ben ik in staat hun belangen op de juiste wijze in te 
schatten. 
 
Als specialist ruimtelijke ordening ben ik in staat ruimtelijke procedures te begeleiden en 
bestemmingsplannen te toetsen. 
Ook heb ik ervaring opgedaan met het opstellen van bestemmingsplannen en het begeleiden van 
complexe ontheffings- en afwijkingsprocedures. 
Voor diverse gemeenten ben ik als specialist ruimtelijke ordening verantwoordelijk (geweest) voor de 
planologische procedures van binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkelingen. In die rol neem ik 
deel aan projectgroepen en treedt ik op als schakel tussen initiatiefnemer en de gemeentelijk 
projectleider. 
Ik realiseer mij dat de huidige marktomstandigheden vragen om een flexibel planologisch regime. 
Daarbij ben ik er mij van bewust dat ruimtelijke planontwikkeling bij uitstek een vakgebied is waar 
lange adem, gecombineerd met het doorhakken van knopen op het juiste moment, tot resultaat leidt. 
Draagvlak creëren vind ik daarbij essentieel, maar ik durf ook op tijd de juiste beslissingen te nemen.  
Ik doe mijn werk vanuit een grote inhoudelijke betrokkenheid. 
 
Door mijn jarenlange ervaring bij de (locale) overheid en mijn ervaring als schaduwlid van een 
gemeenteraadsfractie ben ik uitstekend bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en weet 
bestuurlijke verhoudingen op de juiste wijze in te schatten. 
 
 


