Vacature (in- en extern)
De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezichten handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de
Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom
risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst
eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in NoordNederland (Drenthe, Friesland en Groningen).
Bij de Omgevingsdienst is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de
verschillende Groninger overheden samengebracht. Een belangrijk doel van de organisatie is
het verhogen van de kennis, waardoor zowel de kwaliteit van haar taken als ook een hoge
productie geborgd worden. Bij de Omgevingsdienst Groningen werken circa 190 medewerkers
in een jonge en ambitieuze organisatie, met als standplaats Veendam. De ambities richten
zich op de kwaliteit van het primaire proces en de relatie met onze opdrachtgevers.
De Omgevingsdienst kent teams op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht &
Handhaving, BRZO, Advies en Ondersteuning. De teams op gebied van Toezicht & Handhaving
verrichten werkzaamheden om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke
voorschriften dat leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd. Ze
houdt geprogrammeerd toezicht en handhaaft de wettelijke bepalingen die relevant zijn. Er
wordt zoveel mogelijk integraal omgevingstoezicht uitgevoerd.
Ter versterking van het team T&H Milieu is de Omgevingsdienst Groningen op zoek naar
meerdere:

Toezichthouders Milieu I & II en Milieu I, II & III algemeen (36 uur)
Medewerker handhaving II en medewerker handhaving I
Taken
•

Maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertalen naar
bedrijfsspecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende
toezichtmethode en frequentie.

•

Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke
documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de
vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).

•

Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van
vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het
Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).

•

Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke
vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.

•

Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.

•

Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag binnen een piket structuur, klachten,
meldingen en verzoeken tot handhaven.

•

Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun
bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Eisen Toezichthouder Milieu II
•

Relevante MBO opleiding

•

Tenminste 3 jaar relevante werkervaring

•

In het bezit van rijbewijs B

Eisen Toezichthouder Milieu I, II & III algemeen
•

Relevante HBO opleiding

• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring in klasse I, II of III, waarvan 3 jaar in klasse III
• In het bezit van rijbewijs B
Aanvullende opleiding(en)
•

Basiscursus omgevingsrecht

•

Basiscursus Wm

•

Basiscursus EV / Bevi / Revi / PGS 15

•

Basiscursus administratief toezicht

•

Specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving

•

Basiscursus NER, lucht, afval, energie, afvalwater

•

Basiscursus Geluid / IL

•

Basiscursus Bodem / NRB

•

Verdiepings- of specialistische opleiding administratief toezicht en auditvaardigheden

Procedure
De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld. Interne kandidaten hebben voorrang
op externe kandidaten.
Wij bieden:
Een salaris dat gebaseerd is op maximaal schaal 9 van de CAR/UWO (norm 1 januari 2018).
Bovenop uw salaris ontvangt u 17,45% Individueel Keuzebudget (IKB).
Informatie:
Heeft u vragen over deze functie dan kunt u contact opnemen met teamleider Toezicht en
Handhaving Milieu Sander Knoop 0598 788434. P&O adviseur Arjan Bolt 0598 788046 is
bereikbaar voor vragen over de procedure.
Reageren:
Wanneer u belangstelling heeft voor de functie, dan kunt u tot en met 24 februari 2019
solliciteren door op deze link te klikken.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

