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Handhaver water- en milieuwetgeving
Arnhem
Schoon oppervlaktewater en bescherming van natuur en milieu: voor een veilig en leefbaar Nederland is een goed toezicht op
de naleving van water- en milieuwetten noodzakelijk. Als enthousiaste, breed georiënteerde handhaver zorg jij er namens
Rijkswaterstaat voor dat alle betrokkenen zich houden aan de regels.
Het werkgebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland beslaat zo’n 400 kilometer aan vaarwegen en 700 kilometer aan wegen in
Overijssel en Gelderland. Dat betekent dat je te maken krijgt met veel afwisseling in taken, werkvelden, projecten en
industriesoorten. Dankzij jou komt het onderwerp handhaving tijdig in de omgeving- en assetmanagementprocessen aan de
orde. Bij de uitvoering van je werk maak je optimaal gebruik van in- en externe bronnen en van je netwerk. Je weet passende
interventies in te zetten die gedragsverandering in gang zetten en waarheidsvinding aanscherpen.
Je hebt contact met uiteenlopende klanten, zoals bedrijven en netwerkbeheerders. Via jou zijn zij goed op hoogte van
toezichtactiviteiten en hebben ze hiervoor ook begrip. Je werkt nauw samen met andere toezichthoudende diensten, zoals
omgevingsdiensten, waterschappen en de politie. Het borgen van de kwaliteit, de kwantiteit en het veilig gebruik van onze
netwerken is jouw verantwoordelijkheid. Jouw ambitie: het toezicht van Rijkswaterstaat aanscherpen en op een hoger plan
brengen. Dit doe je door het tijdig signaleren van ontwikkelingen, trends en knelpunten.
Toezicht bereid je voor, voer je uit en leg je helder vast in het zaaksysteem. Je voert handhaafbaarheidstoetsen uit op
(concept)vergunningen en houdt toezicht op activiteiten binnen het beheergebied. Deze toets je aan de geldende wet- en
regelgeving, zoals de Waterwet. Bij het opstellen van adviezen en rapporten werk je altijd volgens de Landelijke
Handhavingsstrategie. Ook houd je hierbij rekening met ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid.
Opdracht-eisen
Werk- en denkniveau
· Bachelor - HBO
Kennis en ervaring
· Je hebt een hbo-diploma, vaktechnische kennis van handhaving.
· Je hebt kennis van wet- en regelgeving rondom water, bodem en milieu en juridische basiskennis
van bestuurs- en strafrecht.
· Je hebt kennis van de natte en droge infrastructuur, assets en processen en affiniteit met bodem,
industrie en lozingen.
· Je bent mondeling en schriftelijk vaardig en in staat om belangen te vertegenwoordigen in
discussies.
· Je beschikt over een goede dosis overtuigingskracht en kunt uitstekend plannen en organiseren.
· Je bent accuraat, analytisch sterk en kunt onafhankelijk een oordeel vormen.
· Je bent flexibel, leert snel en kunt zelfstandig en in teamverband werken.
· Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen,
gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.
· Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer,
ondernemend en verbindend.
Eis:
•

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1- 3 jaar aantoonbare kennis en relevante ervaring binnen dit vakgebied.

•
•
•
•

De aangeboden kandidaat heeft kennis van wet- en regelgeving rondom water, bodem en milieu en juridische
basiskennis van bestuurs- en strafrecht.
De aangeboden kandidaat heeft kennis van de natte en droge infrastructuur, assets en processen en affiniteit met
bodem, industrie en lozingen.
De aangeboden kandidaat is beschikbaar buiten werktijd, stand-by en incidenteel buiten kantoortijden.
Voor deze aanvraag wordt verwacht dat de medewerker reist naar diverse locaties buiten de standplaats Arnhem.

Plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd
Arnhem
Organisatieonderdeel RWS Oost-Nederland
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de
rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land
dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van
A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Oost-Nederland
Oost-Nederland (ON) verzorgt het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Overijssel en
Gelderland. Denk aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de renovatie van de Waalbrug.
Bij het uitvoeren van onze kerntaken zetten we uiteraard onze brede en stevige kennis en kunde in. Duurzaamheid verliezen we
daarbij nooit uit het oog.
Trots zijn we op onze aanvullende taak: de bovenregionale verantwoordelijkheid voor de levensaders van ons land; de rivieren.
De Oost-West corridor in onze regio verbindt de Randstad met Europa. We houden het goederenvervoer via deze corridor dan
ook scherp in de gaten.
De hang naar samenwerking zit in ons DNA. We delen onze ambities actief met overheden, burgers en bedrijven in de regio. En
zetten er vervolgens gezamenlijk de schouders onder. Met de andere regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn we integraal
verantwoordelijk voor het optimale beheer, het gebruik en de ontwikkeling van onze netwerken. Zo zorgen we met elkaar voor
een veilig vaarwegsysteem, schoon water en gestroomlijnd wegverkeer.
De afdeling - Handhaving
De afdeling Handhaving richt zich op de inspectie, schouw, toezicht en handhaving van milieu-, verkeers- , scheepvaart- en
nautische wetgeving. We borgen en verbeteren de naleving van voorschriften en dus de kwaliteit, kwantiteit en het veilig
gebruik en beheer van de netwerken. Medewerkers op onze afdeling beoordelen vergunningen en meldingen op
handhaafbaarheid en voeren, vanaf land en water en vanuit de lucht, toezicht en controles uit.
Bijzonderheden
Als handhaver sta je soms buiten werktijd stand-by en werk je incidenteel buiten kantoortijden.
Meer informatie? Neem contact met ons op via: renoe@residentieprofs.nl of 06-18737688.
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