Werken aan een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners en bedrijven in de regio
Zuid-Limburg, dat gaat een stuk efficiënter en professioneler wanneer je dat als gemeenten en provincie
samen doet. Vanuit die gedachte bundelden 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg in
2013 hun krachten in de Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg. De Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg
is onderdeel van het landelijk dekkend stelsel van Omgevingsdiensten. Samen werken we nu efficiënter,
beter én goedkoper om tot een veilige en gezonde leefomgeving in de regio te komen.
Met deze collectieve aanpak zijn we als Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg intussen uitgegroeid tot
een begrip in de regio op het gebied van milieu. Door het bundelen van kennis en kunde, hebben we de
kwaliteit en de professionaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving in de regio
Zuid-Limburg naar een hoger peil weten te tillen. We worden gezien als een bekende én vooral
professionele speler op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies in
Zuid-Limburg. We zijn volop in ontwikkeling en groeiende en daarom op korte termijn bij de afdeling
Specialistisch & Juridisch Toezicht op zoek naar een :

Technisch adviseur II Bodem (1 fte, 36 uur per week)
(HR 21 : medewerker beleidsuitvoering I)
JIJ EN DE FUNCTIE
Waarom teveel op kantoor zitten als het toezicht op de uitvoering van bodemwerkzaamheden buiten
gedaan moet worden? Wil jij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een veilige leefomgeving
en een goede omgevingskwaliteit? Voel jij je verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de
normen en eisen gesteld o.b.v. de bodem wet- en regelgeving? Wil jij de bodemkwaliteit van de woon- en
leefomgeving op orde houden en mogelijk bevorderen?
Een greep uit de werkzaamheden die je gaat doen:

Het administratief toetsen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk);

Het toetsen van deze Bbk-meldingen in de uitvoeringspraktijk aan wet- en regelgeving;

Het uitvoeren van signaaltoezicht (onderzoeken klachten, meldingen en incidenten);

Het uitvoeren van preventief toezicht:
- Grondstromencontrole als onderdeel van de ketenbenadering;
- Toezicht bij nieuwe dan wel ongewone voorvallen van bodemverontreiniging;
- Toezicht op tijdige aanvang van saneringen;
- Toezicht op de uitvoeringswijze van saneringen;

Het analyseren van en adviseren bij saneringsplannen/(bodem)onderzoeksrapporten;

Het uitvoeren van toezicht en nazorg bij langlopende (grondwater)saneringen;

Het toetsen op de naleving van bodem wet- en regelgeving (o.a. Wbb en Kwalibo) bij bedrijven;

Het toetsen van BUS-meldingen in de uitvoeringspraktijk aan de geldende wet- en regelgeving;

Het bespreken van resultaten, het adviseren over maatregelen en het opstellen van rapportages
naar aanleiding van bovengenoemde taken;

Het leiden, coördineren van en deelnemen aan bijzondere toezichtacties met in- en externe
partners;

Het toetsen van het bodembeleid ten aanzien van de uitvoering van toezicht en het eventueel
voorbereiden en aanpassen van dit beleid.
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Je werkt nauw samen met een aantal (directe) collega’s, die ook de deskundigheid bodem hebben en
hebt ervaring op het gebied van bodemsaneringen, het Besluit bodemkwaliteit,
de Wet bodembescherming en de daarmee verband hebbende onderzoeks- en handhavingsaspecten.
Maar je hebt net zo makkelijk overleg met de overige (milieu)collega’s van de andere afdelingen. Als een
casus dit nodig maakt, vertegenwoordig jij het bevoegd gezag in ambtelijke overleggen of
bestuursrechtelijke procedures. Je externe contacten zijn onder meer met ingenieursbureaus, gemeenten
en provincie en onze handhavingspartners. Van je deskundigheid wordt eventueel ook gebruik gemaakt
bij ons zacht milieupiket. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt deels op (sanerings-)locatie.
Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht en dient geen belemmering te zijn
vanwege persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, ademhalingsklachten).
Functie-eisen
 Minimaal HBO niveau (bij voorkeur milieutechnische of chemische richting) of door ervaring
verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau;
 Kennis van bodemsaneringstechnieken en inzicht in het beleidsterrein bodem;
 Ervaring als toezichthouder bodem;
 Inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen van de Omgevingsdienst
RUD Zuid-Limburg;
 In bezit van een rijbewijs B.
ALS OMGEVINGSDIENST RUD ZUID-LIMBURG BIEDEN WIJ JOU

Een jonge organisatie, nog volop in ontwikkeling, waar jij met jouw inbreng daadwerkelijk een
relevante bijdrage kunt leveren aan verdere groei en ontwikkeling;

Een organisatie die, in de korte tijd dat we nu bestaan, al is uitgegroeid tot een begrip in de regio op
het gebied van milieu en verder groeit;

Een werkomgeving met volop mogelijkheden en ruimte voor hybride te werken;

Een salaris op fulltime basis van maximaal € 4.671,- bruto per maand (schaal 10 Cao SGO geldend
per 1 april 2022) met een aanloopschaal van maximaal € 4.208,- per maand (aanloopschaal
9 Cao SGO per 1 april 2022), afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring;

Uitstekende arbeidsvoorwaarden. Zo bouw je - naast het eerder genoemd salaris – maandelijks een
Individueel Keuzebudget (IKB) op van 17,05 %.
GOED OM TE WETEN
 Een aanstelling vindt plaats onder de voorwaarde van het kunnen overleggen van een
“Verklaring omtrent het Gedrag”(VOG). De kosten van deze verklaring worden geheel vergoed.
MEER INFORMATIE?
Voor informatie over de functie kun je contact op nemen met mevrouw F. (Florence) van der Heijden,
afdelingshoofd van de afdeling Specialistisch en Juridisch toezicht, bereikbaar op telefoonnummer
06 - 46 90 19 06 of via e-mail fae.van.der.heijden@rudzl.nl.
Informatie over de procedure kan verkregen worden bij mevrouw M. (Moniek) Kerkhofs, HR-adviseur,
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 33 00 50 97 of via e-mail mmee.kerkhofs@rudzl.nl.
SOLLICITEREN
Herken jij jezelf in dit profiel? En zie jij het als een mooie uitdaging om mee te bouwen aan de verdere
ontwikkeling van Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg? Stuur dan je sollicitatie o.v.v. “vacature
Technisch adviseur II Bodem” aan mevrouw Van der Heijden via e-mail info@rudzl.nl.

