Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een
schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht
houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden
met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken over duurzame oplossingen
van morgen. Wij werken op steenworp afstand van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen
vanaf station Den Haag Centraal.
Op de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu zijn wij op zoek naar een ervaren

Toetser en Vergunningverlener Waterwet
De Waterwet heeft geen geheimen voor jou. Je hebt hart voor het milieu en loopt warm voor
waterwinning, bodemenergie, geothermie en ontgrondingen. Zorg jij ervoor dat ons kostbare
grondwater schoon blijft? Geef jij samen met je teamleden richting aan hoe je grondwater kunt
gebruiken voor de energietransitie? Werk mee aan een betere leefomgeving en solliciteer.

Wat ga je doen?
• Je toetst en beoordeelt aanvragen met bijhorende
effectrapporten voor Waterwetvergunningen en
meldingen Besluit lozen buiteninrichtingen.
• Je stelt adviezen, beoordelingen en (deels complexe)
besluiten op met betrekking tot grondwater en
ondergrond.
• Je voert overleg, informeert en adviseert aan in- en
externe partijen over waterwinning, waterplannen,
bodemenergie(plannen) en de te volgen procedures.
• Je ondersteunt toezichthouders bij de effectuering
van maatregelen en procedures.
• Je werkt met ons zaaksysteem waarin je het proces,
de kwaliteit en de doorlooptijd van jouw procedures
bewaakt.
• Je bent oplossingsgericht en signaleert knelpunten,
doet verbetervoorstellen en adviseert.
• Je draagt bij aan de doorontwikkeling van het team.

Wat vragen wij van jou?
• Een afgeronde HBO- of WO-opleiding met als
specialisatie (geo) hydrologie.
• Relevante werkervaring in het vakgebied.
• Kennis van de Waterwet en Wet milieubeheer.
• Een open en directe manier van communiceren.
• Je bent nauwkeurig en je kunt goed plannen en
organiseren.
Wat krijg je daarvoor terug?
•
Bevlogen en deskundige collega’s.
•
Goede ontwikkelings-, opleidings- en
groeimogelijkheden.
•
Afhankelijk van kennis en ervaring een salaris van
max € 4.225,00 (schaal 10) of € 4.859,00 (schaal
11) bruto bij een 36-urige werkweek.
•
Opbouw Individueel Keuze Budget.
•
Ov-chipkaart voor woon-werkverkeer of
fietsvergoeding.
•
Aantrekkelijke bijdrage in pensioenopbouw en
ziektekosten.

Kom jij ons team versterken?
Mail dan uiterlijk voor 19 mei 2019 je motivatie en cv voor vacature 2019-09 naar vacatures@odh.nl.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Alisas Scheur (teamleider) op 06 528 84 232 of Laura Scholten (P&O-adviseur) op 06 528 84 231.

