
 

 

Adviseur Ruimtelijke Ordening, Milieu & Beleid  
 (32-36 uur) 

  
 

 
We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving 
en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij 
zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. 

Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.  
 
Wie zijn we en wat doen we 
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijf tien gemeenten en andere overheden in de 

regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed 
scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen 
en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke 

ordening en toezicht en handhaving. We werken met 150 vaste collega’s en een f lexibele schil van 
inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatief ilmpje.  
 

Wat ga je doen?  
Als ROM-adviseur werk je bij de afdeling Beleid & Vergunningen binnen het cluster Duurzaamheid, ROM 
en Beleid. Je werkt zelfstandig voor verschillende gemeenten in ons werkgebied. Je hebt een brede 

kennis van milieu en ruimtelijke ordening, ruimtelijke planprocedures van bestemmingsplannen en Wabo . 
De komst van de omgevingswet vraagt een leergierige opstelling en een pioniersrol van jou.  
 

Met jouw kennis stel je voor gemeenten milieuadviezen op ten behoeve van ruimtelijke planprocessen en 
draag je bij aan de invoering van de omgevingswet, de opbouw van het omgevingsplan en -visie en de 
ontwikkeling van de bijbehorende werkwijze. Dit alles gericht op het verbeteren van leefbaarheid en 

duurzaamheid.  
 
Je bent goed in staat om de klantvraag helder te krijgen en zo te komen tot een advies op maat. Je 

coördineert de toetsing van de ruimtelijke plannen aan de milieuwet- en regelgeving en aan het beleid op 
het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Jij bent degene die de contacten met de gemeente 
onderhoudt en deelneemt aan de omgevingstafels. In overleg met de verschillende vakspecialisten kom 

je tot een integraal advies. Je vaardigheid om projectmatig te werken komt goed van pas als je de 
planning en urenbesteding van de adviesaanvraag bewaakt.  
 

Naast jouw ROM-taken kun je ook worden ingezet op het brede taakveld van (milieu)beleid. De invulling 
van deze rol vereist een f lexibele houding. Afhankelijk van de speerpunten van een betref fend onderwerp 
ben je afwisselend aanjager, procesbegeleider, opsteller van beleid of  uitvoerder. Gevoel voor 

bestuurlijke verhoudingen is hierin noodzakelijk.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYwAlx-frkY&t


 

 

 

 
 
 

 

 
Meer informatie?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Justine Jonkers, coördinator cluster KED, telefoon 
088-0225073 of  via de mail j.jonkers@odru.nl 
 

Lijkt het je wat?  
Mail je motivering met actueel cv uiterlijk tot 8 januari 2021 naar HRM@odru.nl, ter attentie van Leoni van 
Wiggen. 

 
We horen graag van je! 
 

  
 

  

 

 

Wat krijg je? 
 

• Een salaris afhankelijk van opleiding en 
werkervaring, maximaal functieschaal 10 

(CAO-SGO) zijnde € 4.494,00 bruto per 
maand bij een volledige werkweek, excl. 
17,05 % IKB-toeslag van het bruto 

maandsalaris.  

• De IKB-toeslag is maandelijks vrij 
opneembaar of  te gebruiken voor 

bijvoorbeeld aankoop van een f iets of  
het kopen van extra vakantie-uren. 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, 
bijvoorbeeld door het volgen van 

opleidingen. 

• Een leuke baan in een collegiale en 
informele werkomgeving. 

• Locatie en werkplek zijn f lexibel. Naast 
ons kantoor of  thuis werk je soms bij een 

gemeente. 

 

Wat heb je / wat kun je? 
 

• Minimaal een relevante hbo-opleiding; 

• Basiskennis van twee of  meer milieuthema’s 

zoals geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid of  bedrijven en milieuzonering; 

• Basiskennis van de Omgevingswet. 

• Je hebt minimaal twee jaar relevante 
werkervaring als adviseur RO(M) en Beleid. 

• Je bent sterk in projectmatig werken en hebt 
een grote mate van zelfstandigheid. 

• Je bent procesmatig sterk, hebt een 
klantgerichte instelling en bent 
stressbestendig. 

• Je hebt uitstekende communicatieve en 
schrif telijke (advies)vaardigheden. 

• Je weet hoe een gemeentelijke organisatie 
werkt en hebt hier gevoel voor. 

 
Je maakt ons blij met een f linke dosis humor. 
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