
VERGUNNINGVERLENER 
MONUMENTEN EN 
PLANTOETSER 
(32-36 UUR PER WEEK)
Met een groot hart voor 
onze historie

Je nieuwe baan
Jij behandelt voornamelijk vergunningaanvragen voor 
monumenten en cultuurhistorische gebouwen. Plannen 
toets je op juistheid en inpasbaarheid binnen de geldende 
voorschriften en regelgeving. Ook geef je advies 
over bouwplannen als monumenten gerestaureerd of 
verduurzaamd moeten worden. Je bevindingen licht je 
graag toe aan de adviescommissie omgevingskwaliteit 
(voorheen monumentencommissie). 
Je collega’s weten je ook te vinden voor bouwkundig 
advies of hulp bij reguliere vergunningaanvragen. En je 
bent een gewaardeerde gesprekspartner voor architecten, 
particulieren en ontwikkelaars. Het is leuk dat je in 
Molenlanden zoveel interne en externe contacten hebt. 

Het molencomplex in Kinderdijk staat officieel op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst en in de prachtige, historische 
kernen van Molenlanden vind je nog veel meer bijzondere 
monumenten en beeldbepalende gebouwen. Als 
liefhebber van monumenten kun je je hart dus ophalen.Je 
werkt samen met enthousiaste juniors en mediors. Samen 
bouwen jullie aan een ijzersterk vakteam. 

Dit ben jij
Je hebt een Hbo denk- en werkniveau en bij voorkeur 
een stevige bouwkundige achtergrond. Verder heb je 
kennis van restauratietechniek en kun je bouwhistorische 
rapporten en adviezen van de restauratiearchitect 
interpreteren en vertalen naar elk niveau. Je kennis van 
Erfgoed en de Omgevingswet is breed en actueel. Het is 
een pre als je in bezit bent van ABW1 en 2. 
Je bent resultaatgericht en hebt een flexibele manier van 
(procesmatig) werken en denken. Mensen ervaren jou 
als een professionele en energieke gesprekspartner. Van 
particuliere eigenaren van monumenten tot ontwikkelaars 
en partners. Je communicatiestijl is helder en je 
onderbouwt je adviezen goed. 
Je hebt aandacht voor de relatie en het proces en een 
goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.  Niemand 
hoeft jou te vertellen hoe je constructief (samen)werkt in 
een politiek-bestuurlijke context. 

Gemeente Molenlanden is een innovatieve 
gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 
kernen en een grenzeloze ambitie. Al voor 
het coronatijdperk werkten wij plaats- en 
tijdonafhankelijk. Net wat onze inwoners of 
het werk van ons vragen. We kennen geen 
leidinggevenden, maar zelforganiserende 
teams. Als team pakken we op wat nodig is; 
ook taken die niet vak-gerelateerd zijn. We 
nemen samen besluiten en hakken knopen 
door. Zelforganisatie draagt bij aan werkgeluk. 
Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om de 
dingen te regelen, zoals jij dat wilt. 
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Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris 
geboden van maximaal € 4.671,- bruto per maand  (cao 
gemeenten schaal 10) bij een 36-urige werkweek. Deze 
salarisschaal is indicatief en wordt binnenkort gewaardeerd. 
Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van 
jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget 
(IKB), waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden 
naar eigen wens kunt inrichten. Het vakantiegeld en een 
dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen 
dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling. 
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen 
graag hoe jij dit ziet. De gemeente biedt een aantrekkelijk 
werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling en 
goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO gemeenten.
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-gemeenten.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met 
Reninca de la Combe, 06- 2105880569,  
reninca.delacombe@jouwgemeente.nl.


