Jurist Milieu & Omgeving
(32 – 36 uur)
Ben jij een Jurist Milieu & Omgeving? Zou je graag bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht willen
werken om samen bij te dragen aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving waar we veilig
kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!
Waarom werken bij de ODRU?
Collega Steven de Leeuw vertelt: ‘’als Jurist Milieu & Omgeving bij de ODRU ben je continu op zoek naar
een goede balans tussen de juridische wereld, de technische uitvoeringspraktijk en de bestuurlijke
werkelijkheid. Om daarin oplossingen te vinden die werken én recht doen aan de verschillende belangen
is een uitdaging. Een nieuwe dag een nieuwe puzzel. Hierdoor blijft het werk boeien. Bij de ODRU
werken collega’s die van hun vak houden en met passie werken aan een veilige, duurzame en gezonde
fysieke leefomgeving. Voor mij is deze werkomgeving daarom echt een pré’’.
Daarnaast bieden wij jou:
 Een jaarcontract bij de ODRU met de intentie om dit bij wederzijds goed bevallen om te zetten naar
een contract voor onbepaalde tijd. Detachering is niet aan de orde;
 Een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal functieschaal 10 (cao SGO); €
4.671,00 bruto per maand bij een volledige 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;
 Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen, cursussen
of opleidingen;
 Je komt te werken in een omgeving waar vakspecialisten met bevlogenheid werken aan het
maatschappelijke doel;
 Een aantrekkelijke en uitdagende baan in een team met inhoudelijk betrokken collega’s;
 Een mooie en goed te bereiken werkomgeving in het Huis voor de Provincie in Utrecht;
 De mogelijkheid om, in overleg met je collega’s, je werk deels vanuit huis te doen;
 Budget voor het Arbo-proof inrichten van je thuiswerkplek.
Als Jurist Milieu & Omgeving gaat je functie er zo uit zien:
Je krijgt in je werk vooral te maken met juridische handhaving voor zowel de agrarische als industriële
bedrijven en je geeft juridische ondersteuning bij vergunningen- en maatwerkprocedures (Wabo-milieu).
Het is in deze rol belangrijk dat je de juiste balans weet te vinden tussen de juridische wereld, technische
uitvoeringspraktijk en de bestuurlijke werkelijkheid. Door jouw kennis van de geldende wet- en
regelgeving adviseer je collega’s van andere disciplines en gemeenten. Verder behandel je in
voorkomende gevallen ook verzoeken op basis van de Woo en houd je je bezig met voorbereidende
werkzaamheden in verband met de komst van de Omgevingswet. Daarnaast is het ook goed om te weten
dat je zelf acte de présence geeft bij zittingen van de bezwaarcommissies, de rechtbank en de Raad van
State.
Je werkzaamheden wat meer specifiek:
 Volgen van relevante ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving;
 Juridisch klankbord zijn voor je collega’s;
 Opstellen van lasten onder dwangsom en invorderingsbeschikkingen;
 Beslissen op verzoeken om handhaving;
 Adviseren bij vergunningenprocedures;
 Advisering van toezichthouders en vergunningverleners;
 Opstellen van besluiten op Woo-verzoeken;
 Behandelen van bezwaar- en beroepschriften.
De vacaturetekst 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.
Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
De 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 hier wat de ODRU in 2021 allemaal heeft
gedaan. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier.
In jouw functie als Jurist Milieu & Omgeving ga je deel uit maken van het Cluster Juridische Zaken, dat
onderdeel is van de afdeling Expertise & Advies. Cluster JZ bestaat uit circa 10 juristen die zich bezig
houden met milieu- of bouwzaken.
Wanneer hebben wij een match?
Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te acteren en je bent in staat om naast consistent te
handelen in je eigen dossiers ook de verbanden met andere zaken en beleidsuitgangspunten te doorzien.
Je houdt van aanpakken, je bent nauwkeurig en oplossingsgericht en je hebt een goed gevoel voor
politiek-bestuurlijke verhoudingen. Verder beschik je over het volgende:
 Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding Rechten bij voorkeur in de richting bestuurs- of milieurecht of
vergelijkbaar;
 Minimaal drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie van jurist, handhaving en
vergunningverlening op het gebied van milieu;
 Kennis van de Omgevingswet of je vindt het interessant om hier verder in te verdiepen. Daarnaast
vind je het interessant om je kennis op peil te houden door de ontwikkelingen in de jurisprudentie bij
te houden;
 Verder beschik je over de volgende competenties: communicatief vaardig, overtuigingskracht,
omgevingsbewust, innovatie-/vernieuwingsgericht, objectief, deskundig, nauwkeurig en
oplossingsgericht.
Meer informatie of 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 vrijdag 7 oktober 2022 om 15:00 uur. 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. Anouk van Dinteren, via
ODRU@aatop.nl of neem telefonisch contact op via 0318-796129.
We horen graag van je!

