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De gemeente Waterland zoekt een
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
(36 uur per week)

De uitdaging
Ben jij de ervaren beleidsmedewerker ruimtelijke ordening die enthousiast wordt van het werken in een kleine gemeente met
grote ruimtelijke waarden, waar geen dag of dossier hetzelfde is?
Volg jij de ontwikkelingen in het omgevingsrecht op de voet, ben jij resultaatgericht en neem jij de eerste stap voor het maken
van verbinding? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie
Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening vervul je een sleutelpositie bij het proces rond de verlening van
omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijking en het (laten) opstellen (postzegel)bestemmingsplannen, in de gemeente
Waterland. Met jouw kennis en ervaring ben jij in staat om advies te geven bij allerlei vraagstukken op het brede gebied van het
omgevingsrecht.
Dit kan zowel intern richting je collega’s, het management en het bestuur zijn, als extern richting initiatiefnemers, inwoners en
andere belanghebbenden. Je behandelt verzoeken om vooroverleg, verzoeken om wijziging van bestemmingsplannen en de
aanvragen om omgevingsvergunning waarbij buitenplans (kruimel en uitgebreid) wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
Wanneer nodig vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Het team
Het Team Ruimtelijke Ordening wordt je basisteam en je werkt veel samen met collega’s uit bijvoorbeeld de teams Vergunningen,
Beheer en Handhaving.
Het team Ruimtelijke Ordening bestaat in totaal uit acht medewerkers, waaronder twee projectleiders, een medewerker
monumentenzorg en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening.
Het team maakt deel uit van het Domein Ruimte. Binnen dat domein zijn ruim zeventig medewerkers werkzaam met
uiteenlopende rollen en functies maar met de fysieke leefomgeving als gemeenschappelijke deler. Het team Ruimtelijke Ordening
is volop in beweging en ontwikkeling.
Het team is daarom op zoek naar versterking met een ervaren collega.
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Wij zoeken een collega:
·
·
·
·
·

Met minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding (bestuursrecht met specialiteit ruimtelijke ordening,
omgevingsrecht);
Met 3-5 jaar werkervaring bij een -bij voorkeur - gemeentelijke organisatie op het gebied van de ruimtelijke ordening;
Die thuis is in de relevante wet- en regelgeving (waaronder Wabo, Wro, Wgh, Nbw, PRV/Omgevingsverordening) en die
de verschillende ruimtelijke procedures beheerst;
Die bij voorkeur ervaring heeft met zaakgerichte digitale systemen als Squit, Corsa, Dimpact
Met een open houding, een gezonde dosis lef en die resultaatgericht te werk gaat.

Kernwaarden en competenties
In Waterland zijn belangrijke kernwaarden: lef, verbinding, vertrouwen en nieuwsgierigheid.
Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang: resultaatgericht, proactief, en planmatig.

Wij bieden
Een marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden en uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Wij gaan graag met je in
gesprek om tot een marktconform salaris te komen dat past bij jouw opleidingsniveau en werkervaring.
Ook bieden wij een individueel keuze budget (IKB) van 17,05% van je bruto maandsalaris.
Daarnaast zijn er goede ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.
De gemeente Waterland moedigt medewerkers aan om te bewegen bijvoorbeeld door het organiseren van zaalvoetbal, een
fietsregeling vanuit het IKB, yoga deelname tegen gereduceerd tarief, een bijdrage in de abonnementskosten van een fitnessclub
e.d. Ook heeft de gemeente Waterland een actieve personeelsvereniging.

Integriteit
Onbesproken gedrag is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken. Daarom vragen wij jou een integriteitsverklaring te
ondertekenen en een verklaring omtrent gedrag te leveren.

Bij de gemeente Waterland staan diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. Wij streven er naar om onze organisatie een
afspiegeling van de samenleving te laten zijn waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen geslacht, etniciteit,
geloofsovertuiging, leeftijd et cetera. Wij kijken puur naar je vakmanschap en de optimale match!

Vragen?
Natuurlijk kunnen we niet alle informatie kwijt in deze advertentie en heb je mogelijk nog vragen. Neem dan gerust contact op
met Joke van Ruler-Bronsveld, Teammanager Ruimte op (06)21000510 (maandag t/m donderdag) of Vivian Tolenaars, HRadviseur op (0299) 658 585.

Sollicitatieprocedure
Na de briefselectie worden de geselecteerden gevraagd om een casus voor te bereiden voor het eerste gesprek. Je ontvangt alle
documenten digitaal zodat je thuis de casus kan voorbereiden en uitwerken.
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De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op het gemeentehuis. Wij houden de RIVM richtlijnen in acht en kunnen dit tevens
faciliteren. Mocht dit een probleem zijn, dan kun je dat aangeven in je brief.

Gemeente Waterland
De gemeente Waterland is een gemeente van 17.275 inwoners. Typerend voor onze organisatie zijn de korte, informele lijnen. De
gemeente Waterland is volop in verandering en heeft recent gekozen voor zelfstandigheid. Het proces naar zelforganisatie is in
ontwikkeling en heeft als doel om de burger en de bestuurder efficiënter en effectiever van dienst te kunnen zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Vivian Tolenaars

Naam

Joke van Ruler-Bronsveld

Functie

HR adviseur

Functie

Teammanager Ruimte

Telefoon

06-151 605 42

Telefoon

06 21000510

E-mail

vacatures@waterland.nl

E-mail

joke.van.ruler@waterland.n
l
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