Omgevingsdienst Brabant Noord
Senior Vergunningverlener Wet natuurbescherming
Heb je hart voor de natuur en kan je goed samenwerken in het groene veld? Analyseer en
bewaak jij samen met vakkundige collega’s wat er nodig is om de natuur in de directe
omgeving te beschermen? Wil je werken bij een overheidsinstantie waar je het verschil kan
maken? Kun jij kennis vertalen naar correcte toetsing? Dan word jij wellicht onze nieuwe
collega. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is voor het Team Provincie op zoek naar
een Vergunningverlener met specialisatie Wet natuurbescherming. Als jij je hierin herkent en je
wilt inzetten voor de natuur in de provincie Noord-Brabant, kom dan werken bij ODBN in ’sHertogenbosch.

De ODBN opereert, als een van de grootste omgevingsdiensten in Nederland, in een complex, snel
veranderend speelveld. Dat maakt dat zij als jonge, energieke organisatie snel groeit en voorop wil
lopen. Samen met zo’n 300 betrokken collega’s zet jij je elke dag in om te zorgen dat ruim 2,5 miljoen
Brabanders veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in een gebied met veel industrie en
de hoogste dichtheid van agrarische bedrijven in Nederland. Daarbij spelen verschillende belangen.
De ODBN ziet het als uitdaging om deze met elkaar te verenigen, op basis van kennis van zaken en
het delen ervan. Onze visie is een schone en veilige leefomgeving voor iedereen, met respect voor de
natuur. De Vergunningverleners van de ODBN lopen voorop om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen
ten behoeve van de bescherming van de natuur en leefomgeving. Binnen deze dynamiek doe jij
betekenisvol en belangrijk werk. Op de website www.odbn.nl lees je meer.

Functie
Wat ga je doen als Senior Vergunningverlener Wet natuurbescherming?
Als Senior Vergunningverlener Wet natuurbescherming heb je een brede rol en verantwoordelijkheid.
Je houdt je bezig met het behandelen van complexe vergunningaanvragen en verzoeken om
verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel
Natura 2000). Je voert je werkzaamheden namens de ODBN in opdracht van de provincie NoordBrabant uit. De provincie geeft je daarbij het vertrouwen en de verantwoordelijk om autonoom te
handelen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voert vooroverleg met groene adviseurs en aanvragers voor een vergunning op grond van
de Wet natuurbescherming (Wnb).
Je beoordeelt complexe aanvragen en natuurtoetsen.
Je stelt vergunningen op voor de gebiedenbescherming (Natura 2000).
Je bewaakt het proces, de kwaliteit en de doorlooptijd.
Je bent oplossingsgericht en signaleert knelpunten, doet verbetervoorstellen en adviseert.
Je draagt bij aan de doorontwikkeling van het Team Provincie.
Je coacht collega Vergunningverleners, op inhoud van dossiers
Je neemt deel aan landelijke tafels met agenda’s op natuurbescherming.

Profiel
Wat vragen wij van jou?
Jij wil dat mens en natuur op een goede manier samen kunnen leven. Je vindt het leuk om te
puzzelen met een aanvraag en kunt goed schakelen met andere disciplines. Je bent analytisch en legt
verbanden. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen, je er- en
herkent signalen van belanghebbenden en schakelt hier inhoudelijk en tijdig op.
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, richting veehouderij, ecologie, milieu of bos- en
natuurbeheer.
Aantoonbare werkervaring in het vakgebied.
Kennis van de Wet natuurbescherming.
Een open en directe manier van communiceren.
Je bent nauwkeurig, proactief, flexibel en je kunt goed plannen en organiseren.
Je draagt graag kennis en werkwijze over op collega’s. Wetgeving en beleid kunnen vertalen
naar uitvoering.

Standplaats
’s-Hertogenbosch

Arbeidsvoorwaarden
Wat heeft de ODBN te bieden?
Een dynamische werkomgeving met enthousiaste betrokken collega’s met kennis van zaken. En
daarbij een modern en prettig kantoor, waar de faciliteiten goed voor elkaar zijn.
De ODBN vindt de balans tussen werk en privé erg belangrijk. Flexibele invulling van je werktijden is
dan ook geen probleem. Want als jij goed in je vel zit, kun je gezamenlijk meer bereiken. Doordat ze
zoveel mogelijk digitaal werken, kun je plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Ze hebben zeer goede
thuiswerkfaciliteiten.
De arbeidsvoorwaarden zijn ook goed geregeld. De Brabantse omgevingsdiensten vallen onder de
CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
Naast een boeiende werkomgeving en je salaris ontvang je een Individueel keuzebudget (IKB) ter
hoogte van 17,05% van je salaris. Dit kun je onder andere gebruiken om extra verlof te kopen. Ook
hebben we een paar specifieke regelingen, zoals:
•
•
•
•
•

Volledige vergoeding woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
Thuiswerkvergoeding.
Sporten tegen een sterk gereduceerd tarief bij Sportiom en LACO.
Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Een pensioenregeling bij het ABP.

•
•

De functie van Senior Vergunningverlener Wet natuurbescherming is ingedeeld in
functieschaal 10. Dat betekent een salaris minimaal € 2.973,- en maximaal € 4.494,- bruto per
maand bij een 36-urige werkweek.
In eerste instantie gaat het om een dienstverband voor één jaar, gevolgd door een mogelijke
omzetting naar een vast dienstverband.

Reageren
De ODBN heeft de Werving en Selectie voor de vacature exclusief uitbesteed aan Atelier van Buiten/
CeresRecruitment. Voor vragen over de vacature of procedure kunt u contact opnemen met Gert
Bijker 06-29239042 gert.bijker@ceresinterimsolutions.nl of Stephan Temmink 06-13128199
s.temmink@vanbuiten.nl.

