Adviseur Ruimtelijke Ordening, Milieu & Beleid
voor 32 tot 36 uur per week
Zie jij jezelf werken als adviseur ruimtelijke ordening, milieu en beleid? Zou je graag bij de
Omgevingsdienst Regio Utrecht werken om samen bij te dragen aan projecten op gebied van
duurzaamheid en een gezond klimaat en een schone en veilige leefomgeving waar we veilig
kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!
Collega Justine Jonkers vertelt: “In de ROM functie ben je een spin in het web. Elke vraag is anders, altijd
verassend. Ook het werken voor verschillende gemeente is afwisselend. Je werkt heel zelfstandig maar
je hebt genoeg collega’s om je heen die hetzelfde werk doen waarmee je kunt sparren en het ook nog
eens heel gezellig is!“.
Wat bieden wij jou:
 Een jaarcontract bij de ODRU met de intentie om dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde
tijd. Detachering is niet aan de orde;
 Een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring in functieschaal 10 (cao SGO); € 4.671,00 bruto
per maand bij een 36-urige werkweek;
 Een individueel keuzebudget van 17,05% per maand. Het IKB is vrij opneembaar of te gebruiken voor
bijvoorbeeld aankoop van een fiets of het kopen van extra vakantie-uren;
 Laptop, telefoon en er wordt een dienstauto ter beschikking gesteld;
 Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen, cursussen
of opleidingen;
 Een aantrekkelijke baan in een collegiale, informele werkomgeving;
 Binnen de ODRU werken we plaats- en tijdonafhankelijk. Dit betekent dat je, in overleg met collega’s,
de mogelijkheid hebt om je werk deels vanuit huis te doen;
 Budget voor het Arbo-proof inrichten van je thuiswerkplek;
 Regelmatig informele activiteiten zoals een afdelingsuitje, jaarlijks personeelsfeest en het kerstfeest.
Ook hebben wij een actieve personeelsvereniging die leuke activiteiten organiseert.
Als adviseur ruimtelijke ordening, milieu en beleid gaat je functie er zo uit zien:
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.
De specifieke taken en verantwoordelijkheden zien er in grote lijnen als volgt uit:
 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 flexibele houding. Afhankelijk van de speerpunten van een
betreffend onderwerp ben je afwisselend aanjager, procesbegeleider, opsteller van beleid of
uitvoerder. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen is hierin noodzakelijk.
De tekst gaat verder op de volgende pagina.

Wie zijn we en wat doen we
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.
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien 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. Wij doen ons werk met ruim 200 collega’s in een collegiale en
informele werkomgeving.
Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje en ons jaar 2020 in vogelvlucht.
Jouw bijdrage aan onze omgeving?
Je bent klantgericht ingesteld en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt goed
zelfstandig werken, je werkt nauwkeurig en maakt je collega’s blij met jouw humor. Verder ben je
procesmatig sterk en herken je jezelf in het volgende profiel:
 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 weet hoe een gemeentelijke organisatie werkt en hebt hier gevoel voor.
Hebben we een match maar voldoe je nog niet volledig aan de eisen? Als je wilt groeien en ontwikkelen
aarzel dan niet om te solliciteren.
Meer informatie?
Solliciteren Aatop Milieu & Ruimte werft voor deze functie exclusief voor ODRU. Het betreft een structurele
functie, waarbij je direct in dienst komt bij ODRU. Detachering is niet aan de orde. Heb je belangstelling?
Reageer dan snel, want we zoeken op korte termijn naar een passende kandidaat.
De sluitingstermijn voor deze vacature is zondag 25 september 2022. We wachten de sluitingsdatum niet
af; we reageren direct op geïnteresseerde kandidaten. Wanneer zich een passende kandidaat aandient
gaan we daarmee direct in gesprek, waardoor mogelijk de functie eerder ingevuld wordt.
Je kunt jouw CV en korte motivatiebrief sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Michel Aalbers, via
odru@aatop.nl of neem telefonisch contact op via 0318-796127.
We horen graag van je!

