Wij staan voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde
leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en voor generaties na ons. Onze provincie is
energieneutraal en circulair. Inwoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving. We kunnen genieten van
een mooi, vitaal en gezond Gelderland.
Natuur en Milieu Gelderland inspireert mensen, bedrijven en overheden op weg naar een duurzame
samenleving. Wij treden op als aanjager, verbinder en belangenbehartiger. Onze manier van werken is
constructief, kritisch en oplossingsgericht.
We zijn een vereniging en vervullen een provinciale koepelfunctie voor de bijna honderd aangesloten lokale
natuur- en milieuorganisaties en ruim vijfhonderd particuliere leden.
VACATURE voor een

Medewerker Omgevingsplannen en natuur (32 u/w)
Natuur en Milieu Gelderland behartigt belangen van natuur, milieu en landschap in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen. In Gelderland zijn onder andere verstedelijking, bedrijvigheid, landbouw, beheer van
grond- en oppervlaktewater, recreatie in natuur en initiatieven rond zonneparken, windmolens of
antennemasten van belang. Die functies willen wij verenigen met de belangen van natuur, kwaliteit van de
leefomgeving en landschap.
Wat ga je doen?
Je geeft stem aan natuur, milieu en landschap op lokaal en provinciaal niveau. Je beoordeelt ruimtelijke
plannen en vergunningen. Je levert pro-actief voorstellen voor verbetering van beleid. Je reageert op
ontwerpplannen en - vergunningen. Wanneer plannen in strijd zijn met ruimtelijk beleid dien je onze
belangen in een juridische of andere actie.
Taken
Omgevingsplannen
- Je volgt actief ruimtelijke ontwikkelingen, plannen en vergunningen; je beoordeelt de relevantie
voor natuur, milieu en landschap
- Je gaat in vooroverleg met overheden (vaak gemeenten) over omgevingsplannen en vergunningen
- Je signaleert actuele en prioritaire zaken voor goed omgevingsbeleid en draagt bij aan een
effectieve agendering
- Je schrijft zienswijzen op (ontwerp) omgevingsvisies, -vergunningen en inspraakprocedures
- Zeer incidenteel behandel je een beroepsprocedure
Helpdesk
- Er komen regelmatig vragen van onze achterban die te maken hebben met lokaal omgevingsbeleid.
Je levert advies waar de vraagsteller mee verder kan
- Je levert bijdragen aan onze inzet voor verduurzaming van lokaal beleid
- Je organiseert of draagt bij aan deskundigheidsbevordering van onze lokale achterban, middels
digitale dossiers en bijeenkomsten

Samenwerking
- Je onderhoudt de contacten met natuurterrein beherende organisaties over lokale ontwikkelingen
i.r.t. de belangen van natuur en landschap
- Je draagt bij aan kennisuitwisseling binnen onze vereniging, die een groot netwerk kent.
Wat breng je mee?
• Je hebt een groen hart en wilt je inzetten voor een mooi en duurzaam Gelderland
• Je hebt kennis van ruimtelijk beleid in relatie tot natuur en milieu, inclusief wet- en regelgeving.
• Je beschikt over een WO- werk- en denkniveau, met een opleiding in geografie, planologie,
natuurbescherming of rechten.
• Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring in relevante functies
• Planmatig werken is je 2e natuur; je bent stressbestendig en kunt goed organiseren
• Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk goed
• Je bent in staat om juridische procedures te voeren
• Je beschikt over initiatief en zelfstandigheid en hebt een praktische, doelgerichte werkhouding
Wat bieden wij?
• Een functie waarin je effectief invloed uit kunt oefenen op de leefomgeving en natuurkwaliteit
• Veel waardering van de vereniging en betrokkenen in de leefomgeving
• Een zelfstandige functie met samenwerking in een klein team
• Een fijne werksfeer en betrokken collega’s
• Een aanstelling aanvankelijk voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling
• Als basis kantoor in Arnhem, met de mogelijkheid om thuis te werken
• Arbeidsvoorwaarden Natuur en Milieu Gelderland. Deze zijn marktconform voor vergelijkbare
ideële organisaties.
Procedure
Je kunt reageren door het sturen van je CV en motivatie per email naar
sollicitatie@natuurenmilieugelderland.nl o.v.v. ‘sollicitatie medewerker Omgevingsplannen en natuur’.
Sollicitaties ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 oktober 2022.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met directeur Petra Souwerbren, 06 2305 5791.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
www.natuurenmilieugelderland.nl
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