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De provincie Gelderland heeft een belangrijke rol in het natuurbeheer. De provincie is bevoegd gezag
op grond van de Wet natuurbescherming, maakt beleid en ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering
van dat beleid door de partners in het natuurbeheer.
De taken zijn ondergebracht bij het programma Natuur en Landschap van de provincie. Wij zoeken
een juridisch adviseur die dit programma op alle fronten ondersteunt, zowel op strategisch als
beleidsmatig niveau als in concrete uitvoeringskwesties. De werkzaamheden variëren van toepassing
en uitleg van de Wet natuurbescherming, toetsing en uitleg van het provinciale natuurbeleid (Gelders
Natuurnetwerk) tot bijdragen aan de totstandkoming van beleid rondom en uitleg en uitvoering van het
Programma Aanpak Stikstof in de verschillende gebiedsprocessen, verspreid over de provincie.
Je inzet is gemiddeld 24 uur per week en kan deels vanuit huis of elders worden geleverd voor zover
de werkzaamheden dat toestaan.
NB je inzet betreft niet de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van
de Wet natuurbescherming. Deze zijn op een andere plek in de organisatie belegd.
Verantwoordelijkheden
Het Programma Aanpak Stikstof beslaat een groot deel van de werkzaamheden: enerzijds
ondersteuning van de jaarlijkse monitoring en herziening van het Programma op juridisch en
inhoudelijk vlak, zowel op het niveau van het Programma als op gebiedsanalyse-niveau, anderzijds
ondersteuning van de concrete uitvoering van het Programma in de verschillende Natura2000
gebieden met adviezen over alle juridische aspecten die in de gebiedsprocessen naar voren komen.
Dit betreft naast de Wet natuurbescherming en het PAS ook planologische vraagstukken,
onteigeningsvraagstukken, nadeelcompensatie en het opstellen en beoordelen van
overeenkomsten/subsidieregels.
Een ander bestanddeel van de werkzaamheden betreft ondersteuning van de taken die de provincie
uit moet voeren op grond van de Wet natuurbescherming. Voor de in Gelderland gelegen Natura2000
gebieden stelt de provincie beheerplannen op en bij de totstandkoming van deze plannen is de
juridisch adviseur nauw betrokken, zowel inhoudelijk als procesmatig. De adviseur is verantwoordelijk
voor de verwerking van de zienswijzen op de ontwerp-beheerplannen en begeleidt ook de eventuele
beroepsprocedure tegen de vastgestelde plannen. De beheerplannen voor de twee grootste gebieden
van de provincie, de Veluwe en Rijntakken, worden op dit moment voorbereid.
Verder lever je desgevraagd een vakinhoudelijke bijdrage aan andere taken van de afdeling
Bestuurlijk Juridische Zaken.
Neem contact op via daniellespanjers@residentieprofs.nl of 06-22974343

