Werken aan een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners en bedrijven in de regio ZuidLimburg, 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 groeiend en daarom op korte termijn bij de afdeling Vergunningen op
zoek naar een :
Vergunningverlener II Bouwen en Ruimtelijke Ordening
(HR21 : medewerker beleidsuitvoering I)

Werkzaamheden
Je takenpakket is divers, maar kent één constante: het voorbereiden en be- en/of afhandelen van
aanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Naast onderdelen zoals
bouwen, slopen, aanleggen, brandveilig gebruik, kappen en uitwegen, komen ook milieu hygiënische
aspecten aan de orde. Hou jij van diversiteit en kom je graag in contact met bedrijven dan is deze
vacature iets voor jouw.
Een greep uit jouw dagelijkse werkzaamheden:
• Je verzorgt de intake, voert (voor)overleg en toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken van
complexe aard aan de hand van het huidige VTH-beleid van onze opdrachtgevers en de wet- en
regelgeving;
• Je toetst vooraf op hoofdlijnen de constructietekeningen en berekeningen. Eventueel bespreek je de
bevindingen over de gehanteerde rekenmethode en schematisering met het raadgevend
ingenieursbureau dat de bouwconstructie heeft ontworpen.
• Je stelt beschikkingen en beoordelingen op en correspondeert met de diverse houders van
inrichtingen, adviseurs en gemeenten;
• Je coördineert meervoudige vergunningaanvragen;
• Je werkt nauw samen met o.a. je collega’s van de afdeling Milieutoezicht en Veiligheid, waarbij voor
jou het accent ligt op de toetsing van de gehele constructie van een aanvraag;
• Je adviseert het bestuur op verzoek van de opdrachtgever;
• Je werkt volgens uniforme procedures en maakt gebruik van de beschikbare standaarden.

Profiel
Draai jij je hand niet om voor het opstellen van conceptvergunningen en het bepalen van voorwaarden
voor bouwprojecten bij bedrijven? Zoek jij in je werk naar oplossingen, kijk je graag over grenzen van je
eigen vak heen? Investeer jij in innovaties binnen het vakgebied en deel je deze met collega’s?
Enthousiast, klantgericht en resultaatgericht – dat zijn woorden die jou als persoon omschrijven.
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen beschrijven je werkhouding.
Je standpunten, adviezen en (concept)beschikkingen zijn helder en compact geformuleerd.
En je weet als geen ander te plannen en te organiseren. Dus samengevat ben jij een teamspeler, een
fijne collega en gesprekspartner, die goed is in het compact formuleren en motiveren van standpunten
en adviezen en heb jij hart voor een veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
Functie-eisen
• Minimaal Hbo-niveau (bouwkunde / bouwfysica) of door ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en
denkniveau. Kandidaten met kennis op het gebied van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) hebben een pre;
• In het bezit zijn van een diploma ABW I en II is een pre;
• Bij voorkeur ervaring als vergunningverlener bouwen en ruimtelijke ordening (3-5 jaar).
DE RUD ZUID-LIMBURG ALS WERKGEVER BIEDT JOU:
Een afwisselende baan met een bruto salaris van maximaal € 4.671,- bruto per maand op basis van
36 uren per week (schaal 10 Cao SGO geldend per 1 april 2022) afhankelijk van kennis, opleiding en
ervaring.
Verder bieden wij je:
• De mogelijkheid ADV uren op te bouwen;
• Pensioenopbouw bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP);
• De maandelijkse opbouw van Individueel Keuzebudget van 17,05%;
• De mogelijkheid het opgebouwde IKB fiscaal gunstig in te zetten voor bijvoorbeeld het kopen van
een fiets, voor de vergoeding van je fitnessabonnement of de kosten van woon-werkverkeer;
• De mogelijkheid je verder te ontwikkelen door het volgen van opleiding(en);
• Je werk te doen volgens het concept van het hybride werken. Dit houdt in dat je plaats- en
tijdonafhankelijk kunt werken, deels op kantoor en deels vanuit thuis, uiteraard voor zover het werk
het toelaat.
GOED OM TE WETEN
• Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld voor werving en selectie;
• Een aanstelling vindt plaats onder de voorwaarde van het kunnen overleggen van een ‘Verklaring
omtrent het Gedrag’ (VOG). De kosten verband houdend met het afgeven van deze verklaring
worden vergoed.

MEER INFORMATIE?
Voor informatie over de functie kun je contact op nemen met Conn Hermans, afdelingshoofd van de
afdeling Vergunningen, bereikbaar op tel.nr. 06 - 55 41 89 14 of via e-mail cj.hermans@rudzl.nl
Informatie over de procedure kan verkregen worden bij José Jacobs, HR-adviseur, bereikbaar op tel. nr.
06 11 95 44 58 of via e-mail jwm.jacobs@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 de Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg? Stuur dan je sollicitatie o.v.v. “vacature
Vergunningverlener II Bouwen en Ruimtelijke Ordening” aan de heer Hermans via e-mail info@rudzl.nl.

