
 
 
 
 

 
Loon op Zand is een kleinschalige gemeente met grote ambities. De gemeente staat dicht bij haar 
inwoners met een aanspreekbaar bestuur dat wortels heeft in de samenleving. De kracht van 
gemeente Loon op Zand is haar verscheidenheid. Onze kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer 
vormen ieder een gemeenschap met eigen verbanden en structuren, een eigen identiteit en 
ontwikkelingen.  
Onze 150 medewerkers werken samen hard aan onze resultaten. Ze krijgen daar veelzijdig werk, korte 
communicatielijnen en veel zelfstandigheid voor terug.  
Een pragmatische benadering met oog voor de menselijke maat vinden we belangrijk in ons werk. 
Onze medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar, bekwaam, omgevingsbewust en creatief. 
 
Wij zoeken voor onze afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Veiligheid (VTV) een: 
 

Adviseur Milieu met een brede blik 
 (36 uur per week) 

 
Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor het proces van vergunningverlening en voor het afhandelen van 
meldingen voor milieu.  
Je adviseert de collega’s van de afdeling over milieuaspecten van bouwprocedures en APV- 
vergunningen. Je bent de vraagbaak op het gebied van milieu. 
Je bouwt een effectief netwerk op in de context van omgevingsvergunningen en milieu. Je legt 
relevante verbindingen in relatie tot onze ambtelijke en bestuurlijke vraagstukken. 
Je bent contactpersoon voor de Omgevingsdienst. Je stelt jaarlijks het werkprogramma voor de 
Omgevingsdienst op en je adviseert het bestuur over de samenwerking.  
Je adviseert bestuur en ambtelijke organisatie over nieuwe ontwikkelingen en over verbeteringen in 
aanpak en uitvoering. Dit advies geef je vanuit een brede kijk op de materie. 
Je ondersteunt het afdelingshoofd VTV in coördinerende taken, als sparringpartner en bij het 
onderhouden van interne en externe contacten. 
 
Je profiel 
Je bent een generalist met een brede kennis op het vakgebied milieu en omgeving. Je hebt een 
passende HBO opleiding, aangevuld met relevante cursussen en een aantal jaren gerichte ervaring. Je 
weet je kennis te vertalen naar adviezen en werkwijzen die aansluiten bij de veranderende rol van 
gemeenten. Je hebt een frisse en praktische kijk op zaken. Je bent in staat lijnen uit te zetten, ook in 
een complexe en dynamische context. Je legt makkelijk contact met anderen, op diverse niveaus. Je 
hebt een enthousiaste, open uitstraling en je staat stevig in je schoenen. 
Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag. 
 
Ons aanbod 
Je kunt rekenen op een bedrijfscultuur die informeel, uitdagend en to the point is. We werken veelal 
digitaal en kennen een flexibel kantoorconcept.  
De functie is structureel. Afhankelijk van je achtergrond starten we mogelijk met een jaarcontract. 
Het salaris is gekoppeld aan functieschaal 10 en afhankelijk van je achtergrond (max € 4225,- bruto 
per maand).  Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je salaris.  
We kennen geen vergoeding voor woon- werkverkeer, gunstige fiscale uitruil is wel mogelijk. Zakelijke 
reizen vergoeden we tegen € 0,30 netto per kilometer.  
 
Contactgegevens 
Voor vragen over de functie neem je contact op met Annemarie Visser, afdelingshoofd VTV via 0416 
289251 of a.visser@loonopzand.nl. Je kunt tot en met 30 september 2018 solliciteren via 
https://bit.ly/2D7CpKP.  
Een assessment-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

https://bit.ly/2D7CpKP

