
 

 

 
 
 

Wabo casemanager bouw (vergunningverlener) 
(24 tot 36 uur per week) 

 
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 vijftien gemeenten bij de uitvoering van hun 
milieu- en omgevingstaken. Welke taken dat allemaal zijn, kun je hier zien. We doen ons werk met 160 
vaste collega’s en een groot aantal inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit 
animatiefilmpje en ons jaar 2020 in vogelvlucht. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier. 
 
Afdelingsinformatie 
De afdeling Beleid & Vergunningen, team Vergunningen Bouw, zoekt een Wabo casemanager bouw 
(vergunningverlener) 
 
Wat ga je doen? 
Casemanagement  

- Zelfstandig toetsen van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen aan de geldende wet- en 

regelgeving;  

- Inwinnen van adviezen bij verschillende interne en externe afdelingen of diensten;  

- Overleggen met aannemers, architecten, ontwikkelaars, etc. over de ingediende c.q. in te dienen 

aanvragen;  

- Het verkrijgen van en afstemmen over adviezen met verschillende afdelingen;  

- Pro-actief bijdragen aan het oplossen van gesignaleerde problemen; 

- Signaleren van eventuele risico’s van de aangevraagde bouwplannen. 

Op het gebied van Vergunningverlening zijn de werkzaamheden o.a.: 
- Adviseren over en verstrekken van informatie ten aanzien van regelgeving en procedures bij 

omgevingsvergunningen en bij de bouwbalie;  

- Zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen (met onder andere de activiteiten bouwen, 

afwijking bestemmingsplan, sloop, enz.); 

- Bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening binnen de wettelijke 

termijnen.  

Op het gebied van Adviseren, ondersteuning en ontwikkeling zijn de werkzaamheden: 
- Op de hoogte blijven en toepassen van veranderende wet- en regelgeving ten aanzien van 

bouwen en ruimtelijke ordening, waaronder de Wet Kwaliteitsborging en de Omgevingswet;  

- Bijdragen aan uniforme taakinvulling en teamontwikkeling door het delen van kennis en 

werkwijzen; 

- Houden van overzicht over de eigen werkvoorraad en het kunnen stellen van prioriteiten.  

 
Afhankelijk van je kennis- en werkervaring word je mogelijk betrokken bij procesverbeteringen door 
veranderende wet- en regelgeving (Wet Kwaliteitsborging, Omgevingswet). Hier wordt bij de 
sollicitatieprocedure niet op geselecteerd.  
 
 
 
  

https://www.odru.nl/organisatie/wie-zijn-wij/
https://www.youtube.com/watch?v=IYwAlx-frkY&t
https://www.youtube.com/watch?v=IYwAlx-frkY&t
https://youtu.be/a9-w7wVMwGM
https://www.odru.nl/organisatie/organigram/


 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Hoe is het om bij de ODRU te werken? 
Vier collega’s vertellen je graag met hoeveel plezier zij bij de ODRU werken.  
 
Meer informatie?  
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Dolf van de Voort, clustercoördinator Vergunningen Bouw, 
telefoonnummer: +31615256220 of via d.vandevoort@ODRU.nl of inhuurdesk@odru.nl.  
Technische vragen over de manier van registratie of inschrijving en het gebruik van het DAS kun je via 
helpdesk@ctmsolution.nl stellen. 
 
Ben jij of ken jij de geschikte kandidaat? 
De reactietermijn van deze offerteaanvraag in het DAS duurt tot maandag 20 september 2021 om 13:00 

uur. Tot die tijd kun je reageren op de vacature. Dit doe je door je (kandidaat) via deze link aan te melden 

bij het dynamisch aankoopsysteem van de ODRU.  
 
We horen graag van je!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat krijg je? 

 

• Een tijdelijke opdracht t/m 31 maart 2022 
met de optie tot verlenging. 

• Max uurtarief van € 95,00,- per uur, 
exclusief BTW. Uurtarief is inclusief de 
reiskosten van woon-werkverkeer. Als het 
voor het uitvoeren van de opdracht 
noodzakelijk is om met de auto te reizen, 
dan vergoedt de ODRU maximaal €0,30 
(bruto) per kilometer. 

• Een aantrekkelijke opdracht in een 
collegiale, informele werkomgeving.  

• Een mooie en goed te bereiken 
werkomgeving in het Huis voor de 
Provincie in Utrecht.  

• De mogelijkheid om, in overleg, je werk 
deels vanuit huis te doen. 

Wat breng je mee? 
  

• Afgeronde opleiding op minimaal MBO 
niveau in de richting van bouwkunde of 
een afgeronde HBO opleiding; 

• Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 
5 jaar met het werken bij een 
omgevingsdienst, uitvoeringsdienst of 
gemeentelijke organisatie; 
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https://youtu.be/71GZ00BoBXk
mailto:d.vandevoort@ODRU.nl
mailto:helpdesk@ctmsolution.nl
http://www.ctmsolution.nl/DAS/odru

