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

Jurist Wet natuurbescherming
Je hebt hart voor de natuur en een scherp oog voor juridische mogelijkheden en valkuilen. Je hebt
talent voor het vlot oplossen van complexe vraagstukken. Analyseer jij samen met vakkundige
collega’s wat er nodig is om de vleermuis, gierzwaluw en huismus te beschermen? Werk dan mee
aan een betere leefomgeving en solliciteer.

Wat ga je doen
• Je borgt de juridische kwaliteit bij de behandeling van
aanvragen voor (complexe) ontheffingen Wet
natuurbescherming (Wnb).
• Je toetst beschikkingen en correspondentie op
juridische implicaties.
• Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en
vertegenwoordigt het bevoegd gezag in rechte.
• Je bent de spin in het web bij de afstemming met
betrokken partijen.
• Je volgt en implementeert beleidsontwikkelingen en
nieuwe wet- en regelgeving.
• Je werkt met ons zaaksysteem waarin je het proces,
de kwaliteit en de doorlooptijd van jouw procedures
bewaakt.
• Je werkt oplossingsgericht, signaleert knelpunten,
analyseert uitstekend en interpreteert vindingrijk. Je
doet verbetervoorstellen en adviseert.
• Je draagt bij aan de doorontwikkeling van het groene
werkveld.

Wat vragen wij van jou
• Afgeronde wo-opleiding, afstudeerrichting staats- en
bestuursrecht.
• Ruime kennis van en werkervaring met het
bestuursrecht en aantoonbare kennis van de Wet
natuurbescherming.
• Een open en directe manier van communiceren.
• Je analyseert scherp, bent verbindend en kan goed
plannen en organiseren.

Wat krijg je daarvoor terug
• Bevlogen en deskundige collega’s die op hun kracht en
interesse worden ingezet.
• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
• Afhankelijk van kennis en ervaring een salaris tot max
€ 5.169,00 (schaal 11) bruto per maand bij een 36urige 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 voor 12 juli 2021 je motivatie en cv voor vacature 2021-05 vacatures@odh.nl.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Britt van der Kooij (P&O-adviseur) 06 117 16 761.

