Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Waarnemend projectleider Omgevingsvisie

Startdatum
Einddatum
Optie tot verlenging
Aantal uur per week
Aantal posities

14-3-2019
12-7-2019
ja, afhankelijk van verloop zwangerschap/bevalling maar max. 3 maanden.
24,00
1

Wat is het doel van je rol?
Jouw project is één van de vijf projecten van het programma Implementatie Omgevingswet. Met het
programma wordt gezorgd voor een tijdige en integrale implementatie van de Omgevingswet
waarbij we voldoen aan het ambitieniveau dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Als projectleider
ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de omgevingsvisie.
Het project is in augustus 2018 opgestart. Het is ingedeeld in 2 fases: eerst wordt een zogeheten
Hoofdlijnennotitie Omgeving opgesteld en vervolgens de daadwerkelijke Omgevingsvisie. De
Hoofdlijnennotitie Omgeving zal de koers beschrijven op een aantal overkoepelende vraagstukken.
Deze notitie wordt in juli 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.Hierbij is het proces
minstens net zo belangrijk als het resultaat. De nadruk ligt op participatie, integraliteit en bestuurlijke
afstemming
Dit zijn jouw taken
Je geeft leiding aan een projectteam van vier collega’s om het project in goede banen te leiden. Jouw
rol begint op het moment dat de participatie onder begeleiding van een extern adviesbureau gaande
is. Onder jouw leiding wordt dit participatieproces afgerond en worden de resultaten geborgd. Ook
zorg jij ervoor dat de daadwerkelijke Hoofdlijnennotitie Omgeving wordt opgesteld en het
vaststellingstraject wordt afgerond. Tenslotte start je de 2e fase van opstelling met het opstellen van
een projectplan.
In een gesprek wordt getoetst in hoeverre de kandidaat voldoet aan de beschreven competenties en
persoonskenmerken : Je hebt een relevante HBO+ of universitaire opleiding afgerond of vergelijkbare
kennis in praktijk opgedaan. Je gaat strategisch te werk en je kunt goed in spelen op de dynamiek. Je
kunt participatief beleid tot stand brengen en je voelt je thuis in een bestuurlijke omgeving. Je
communiceert met vele verschillende belanghebbenden en kunt hier richting aan geven. Je schakelt
makkelijk in stijlen van communiceren zodat je gesprekken kan beïnvloeden en soepel kan
afstemmen op verschillende gesprekspartners. Gevoel voor het werken in een politiek-bestuurlijke
omgeving Je past qua werkstijl en persoonlijkheid bij de collega's Je vindt initiatief nemen leuk,
eigenaarschap is jouw ding en regie en overzicht zijn voor jou vanzelfsprekendheden. Zelfstandig en
in teamverband werken vormen geen probleem. Je doet dat zorgvuldig, flexibel en resultaatgericht.

Je bent bestand tegen tijdsdruk, schakelt snel en je verbindt moeiteloos korte en lange termijn met
elkaar.
Kandidaat heeft ervaring met omgevingswet (eis)
Kandidaat heeft ervaring met leidinggeven (eis)

Klinkt dit interessant? Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via
renoe@residentieprofs.nl of 0618737688.

