
Wij zijn de Fryske Marren. Een gemeente van mogelijkheden. Waar je volop de ruimte hebt. Om te 
ondernemen, te wonen en te werken. In een landschap dat barst van de diversiteit. Een gemeente met 
maar liefst 50 karakteristieke dorpen. En Sloten, parel van de Friese Elfsteden. Maar ook honderden 
festivals en evenementen. 
  
Hier houden we van doén.  We zijn een ambitieuze organisatie met een plezierige sfeer van betrokkenheid 
en collegialiteit. We denken graag in mogelijkheden en kijken naar wat wél kan. Waar we ons samen 
inzetten voor een leefbare en veilige samenleving. Waar we oog hebben voor de mensen om ons heen. 
Omdat we écht vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.  
Zó maken we De Fryske Marren tot wat ze is: kleurrijk, levendig en noflik! 
  
Ons team VTH is op zoek naar een:  
Beleidsmedewerker Vergunningen/vergunningverlener: 
  
Wat ga je dan doen? 

Als collega bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving ben je in deze functie bezig met 
beleidsadvisering op het terrein van omgevingsrecht en behandel je vooroverleggen en complexe 
aanvragen omgevingsvergunning.  

Daarnaast begeleid je procedures van postzegelbestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Verder neem je 
deel aan ruimtelijke projecten- en plannen en vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en 
beroepsprocedures.   

Naast al deze werkzaamheden: 

• Voer je teambrede werkzaamheden uit zoals input geven over procesbeschrijvingen, meedenken 
aan kwaliteitsverbetering; 

• Draai je mee in projecten zoals de Wet Kwaliteitsborging; 
• Ben je betrokken bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet; 
• En bied je waar nodig ondersteuning.  

  

Wat breng je mee? 

•         Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het terrein van het omgevingsrecht en/of planologie; 

•         Je voldoet aan de VTH-kwaliteitscriteria of bent bereid hieraan te voldoen;  

•         Je hebt enkele jaren ervaring met het begeleiden van (complexe) ruimtelijke plannen en met 
(juridische) advisering op het gebied van vergunningverlening; 

•         Je zoekt de samenwerking op met verschillende partijen; 

•         Je speelt flexibel in op de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en je loopt van nature net een stapje 
harder 

•         Jouw glas is halfvol en je hebt een gezonde dosis humor. 

•         Je kunt het Fries verstaan of je wilt dit leren. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 

Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring mag je een salaris verwachten tussen de € 2.865,- bruto 

(aanloopschaal 9) en maximaal € 4.671,- bruto (functieschaal 10) per maand bij een werkweek van 36 

uur.  Naast je brutosalaris ontvang je een keuzebudget, dat je naar eigen wens kan opnemen. Dit budget 

(IKB) bestaat uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je werktijden zijn flexibel en er bestaat de 

mogelijkheid om thuis te werken. 

Meer weten:  

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Norbert van den Akker, 

teammanager,  06 -22776931 of e-mail n.vandenakker@defryskemarren.nl. 
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