Adviseur Lucht
Dordrecht, 24-32 uur per week
Vacaturenummer: 72381
Het oplossen van (complexe) vraagstukken op het gebied van luchtkwaliteit in de breedste zin
van het woord, dat is waar jij als gedreven (senior) Adviseur Lucht voor gaat. Bij
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) werken we met inspecties, vergunningen,
projecten en adviezen aan een veilige, gezonde en duurzame omgeving voor onze inwoners en
bedrijven.
Krijg jij daar energie van? En ben jij iemand met veel overtuigingskracht en werk je graag
samen? Dan gaan wij graag het gesprek met je aan.
Wat ga je doen?
Het onderstaande is één van de vele voorbeelden van vraagstukken waar je als
(senior)Adviseur Lucht aan werkt.
Binnen een gemeente ligt een terrein braak. In het verleden heeft op dit terrein en groot
staalbedrijf gestaan. Nu heeft de gemeente grootse (bouw)plannen en kleine industriële
activiteiten voor het terrein voor ogen. OZHZ wordt gevraagd mee te helpen ontwikkelen en
omgevingsvergunningen te verlenen. Als (senior)adviseur ga jij samen met de integraal
adviseur en andere specialisten het project helpen realiseren. Daarbij schakel je met collega's
binnen je eigen unit en met andere units om onder andere te bepalen hoe en waar het
luchtaspect een rol speelt en of andere aspecten van belang zijn bij deze herontwikkeling
(denk aan planologie, duurzaamheid, biodiversiteit, etc.).
In Nederland hebben wij een grote woningbouwopgave. De gemeenten en
projectontwikkelaars komen dan in aanraking met veel regels. Een belangrijke is de toename
van Stikstofdepositie in de omgeving van Natura 2000 gebieden (bijv. De Biesbosch). Binnen
een gemeente in de directe omgeving wil men een nieuwe woonwijk van 500 woningen
realiseren. Ten behoeve van deze plannen wordt dan een Stikstofdepositie-onderzoek
uitgevoerd. Jij ben verantwoordelijk om te toetsen of dit onderzoek voldoet en of deze
plannen gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de gedachte van de Omgevingswet wordt ook
verwacht dat je de indiener ook kan adviseren op welke punten het onderzoek eventueel moet
worden aangepast.
Onze dienst houdt toezicht bij de grotere bedrijven, die ook emissies in de lucht uitstoten.
Naar aanleiding van een nieuw verleende vergunning is een onderzoek geëist naar deze
emissies. Jij wordt door onze toezichthouder ingeschakeld om het meetrapport van dit bedrijf
te beoordelen en te toetsen aan de vergunningseisen. Jij adviseert de toezichthouder op de
inhoud en/of er handhavend opgetreden dient te worden.
Jij zorgt dat door externen opgestelde rapportages op het gebied van luchtkwaliteit en/of
geurhinder worden beoordeeld en daar waar nodig worden aangepast. Deze rapportages
worden gemaakt t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningprocedures en toezichtstaken.
Integrale samenwerking en je relatie met onze opdrachtgevers (de tien gemeenten in onze
regio en de Provincie Zuid-Holland) is hierbij van uiterst belang. Met jouw toegankelijke
houding en vernieuwende ideeën ben je in staat om de opdrachtgever waarvoor je werkt
doeltreffend te helpen en enthousiast te maken en houden.

Naast een adviserende rol krijg je ook de kans om als projectleider op te treden. Dit kunnen
projecten zijn in relatie tot luchtkwaliteit of zelfs buiten je werkveld. Als voorbeeld kan je als
projectleider optreden voor 'sanering asbestdaken'. Hierin werk je dan samen met collega's
van toezicht en duurzaamheid.
Wat neem je mee?
•
•
•
•
•

Academisch werk- en -denkniveau.
Recente en relevante werkervaring, onder andere op gebied van luchtkwaliteit in de
breedste zin van het woord.
Kennis van wet- en regelgeving op het vlak van lucht.
Goede communicatieve vaardigheden, je beschikt over omgevingssensitiviteit en je
bent resultaatgerichtheid.
Flexibele en servicegerichte houding en je kunt goed omgaan met veranderingen in je
werkomgeving.

Je bent een goede sparringpartner voor vooral je collega's binnen het team lucht, maar
natuurlijk ook voor je andere collega's zowel binnen als buiten de unit en binnen het
werkveld. De Omgevingswet komt eraan en ook onze opdrachtgevers zijn nog zoekende naar
de impact. Jij kan ze hierin helpen. Het is daarom belangrijk dat je op de hoogte bent en blijft
van de laatste ontwikkelingen.
Je gaat actief en creatief op zoek naar oplossingen voor lastige vraagstukken. Je krijgt energie
van resultaten behalen en weet deze ook over te brengen, intern en extern. Met tegenslag weet
je goed om te gaan. Je kunt luisteren naar wat speelt in je omgeving en naar wat van je
gevraagd wordt. Je zoekt graag de samenwerking en verbinding op. "Samen bereik je meer" is
jouw motto.
Waar kom je te werken?
Je komt te werken in de unit Omgevingskwaliteit (22 collega's). Binnen het team Lucht
werken 4 gedreven collega's die zich onder andere bezighouden met taken op het gebied van
lucht in de breedste zin van het woord. Daarnaast functioneren binnen de unit nog de teams
bodem, geluid, omgevingsveiligheid, ecologie en integraal advies ruimtelijke ordening.
Komende tijd richt het team zich vooral op de komst van de Omgevingswet en de daarbij
komende ontwikkelingen voor wat betreft omgevingsvisies/plannen. Bij dit laatste werken wij
samen met de Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid en Jeugd.
Wie zijn wij?
Bedrijven, woonwijken, openbare gebouwen en natuurgebieden: dat is het werkveld van de
specialisten van OZHZ. De inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid kunnen op ons
rekenen. Met advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving dragen wij bij aan een
goede omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. Met ruim 200 medewerkers
hebben wij veel expertise in huis en verbinden we kennis en ervaring in de regio. Al het werk
dat wij uitvoeren doen we in opdracht en samen met de gemeenten en de provincie.
Wat bieden we jou?
De functie is beschikbaar voor 24 tot 32 uur per week. Het salaris bedraagt, afhankelijk van

opleiding en ervaring, maximaal € 4.494,- bruto (cao SGO schaal 10) op basis van een 36urige werkweek. Het betreft een groeifunctie, waarbij we een ervaren medewerker op het
gebied van luchtkwaliteit zoeken. Schaal 11 is bespreekbaar. Bij goed functioneren heb je na
één jaar uitzicht op een vast dienstverband.
Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden op het gebied van flexibele werktijden,
pensioen, reiskosten, opleiding en ontwikkeling.
Aanvullend hierop ontvang je een Individueel Keuzebudget: 17,05% van je bruto jaarsalaris.
Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan)
te laten uitbetalen of er extra vakantie-uren van te kopen.
Solliciteren of meer weten?
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer voor 25 november 2020 via het online
sollicitatieformulier. Als jij vindt dat je de ideale kandidaat bent voor deze functie, maar je
voldoet niet helemaal aan de eisen, dan horen we ook graag van je.
Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Marcel Rietberg
via tel. (078) 770 3255 of (06) 51 23 40 91. Telefonisch goed te bereiken, eventueel ook
buiten kantooruren. Of kijk op www.ozhz.nl/over-ozhz voor meer informatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

