
 

 

 
 

Groningen Seaports is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de haven van 

Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete 

havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele 

diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Ook houdt 

Groningen Seaports zich bezig met innovatie op diverse gebieden, zoals waterstof, energie en 

duurzaamheid. 

 

In verband met het vertrek van onze collega zoeken wij een enthousiaste  

 

Adviseur Overheid & Milieu 

28-32 uur per week 

 

De werkomgeving 

Onze klanten zetten in op milieu en daarbij maken ze graag gebruik van jouw kennis en ervaring. Of 

het nu gaat om de stikstofproblematiek of het in procedure brengen van het geluidreductieplan van 

een gezoneerd industrieterrein, om het monitoren van processen bij de totstandkoming van 

bestemmingsplannen of om advisering over milieuaspecten in het kader van de Omgevingswet 

(omgevingsvisie, omgevingsplan, programma en bruidsschat) jij zet jouw tanden er in! 

 

Jouw rol 

Jij bent onze expert die uitvoering weet te geven aan onze opgaves op het gebied van overheid en 

milieu. Door jouw inzet worden nieuwe initiatieven binnen en buiten de organisatie opgepakt en 

verder gebracht. Er is genoeg te doen, gelukkig maar want jij houdt ervan om je handen uit de 

mouwen te steken. Je werkt resultaatgericht toe naar ons doel om te zorgen voor een veilig milieu en 

een prettige leefomgeving voor onze bedrijven. Als adviseur Overheid en Milieu ben je in staat 

politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar het eigen werkterrein. Je staat stevig 

in je schoenen en kunt strategisch denken, waarbij je altijd het grote plaatje in je achterhoofd houdt. 

Je bent een netwerker pur sang en zoekt de samenwerking op waar nodig. Je denkt graag mee om 

creatieve oplossingen te verzinnen binnen de wetgeving. Voor jou is niet de letter maar de bedoeling 

van de wet leidend: een goede kwaliteit van de industriële omgeving. Je draagt zorg voor goede 

communicatie en effectieve afstemming gericht op de gewenste resultaten. Je bent je bewust van 

het politieke speelveld waarin je opereert en weet het bestuur goed te adviseren en informeren. Dit 

doe je door je communicatieve vaardigheden in te zetten en door het schrijven van bondige en 

heldere stukken. 

 

 

 

http://huisstijl.groningen-seaports.com/logo1.html


 

 

Wat ga je doen? 

▪ Je adviseert over en formuleert de consequenties van nieuw overheidsbeleid voor Groningen 

Seaports ten aanzien van ruimtelijke ordening en milieu, zoals Milieu Effect Rapportages, het 

Provinciaal Ontwikkel Plan, bestemmings- en waterplannen;  

▪ Je treedt op als adviseur en intermediair bij het uitoefenen van invloed op de voorgenomen 

besluitvorming dan wel interpretatie daarvan en adviseert de organisatie vanuit de 

vakinhoudelijke achtergrond; 

▪ Je vertegenwoordigt Groningen Seaports in de discussies met overheden in het kader van 

ruimtelijke ordening, natuur en milieu; 

▪ Je adviseert over en formuleert de consequenties van nieuwe milieuwetgeving voor de 

organisatie en verwerkt diverse aspecten vanuit de organisatie in milieuplannen en zorgt 

voor de updates ervan; 

▪ Je treedt op als milieuadviseur ten aanzien van beleid, onderzoek, uitvoeringsmaatregelen, 

certificering en vergunningen; 

▪ Je verzorgt onderzoeken nodig voor het vaststellen van natuurwaarden in de haven/ 

industriële complexen;   

▪ Tenslotte toets je milieuaspecten voor vergunningen van (potentiële) klanten. 

Wat breng je mee? 

Je beschikt over commercieel inzicht, bent gedreven, proactief en vooral enthousiast. Daarnaast 

voldoe je aan het volgende:  

▪ Je hebt bestuurlijke affiniteit en ervaring met het werken bij een overheid; 

▪ Je voelt je thuis in een dynamische organisatie; 

▪ Je beschikt over een afgeronde hbo en/of wetenschappelijke opleiding die bij voorkeur 

aansluit bij het werkveld; 

▪ Je hebt relevante en recente werkervaring op het gebied van milieu; 

▪ Je bent goed op de hoogte van milieuwetgeving en -vraagstukken in relatie tot de 

Omgevingswet en van de Omgevingswet op hoofdlijnen; 

▪ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal (in woord en 

geschrift); 

▪ Je bent overtuigend en communicatief sterk met een “hands-on” mentaliteit. 

Wij bieden: 

▪ Een boeiende en dynamische werkomgeving binnen een groeiende organisatie; 

▪ Veel ontwikkelings-en opleidingsmogelijkheden; 

▪ Een professionele, informele en open cultuur; 

▪ Veel ruimte voor eigen initiatieven; 

▪ Een functie die is ingeschaald op Fsk 11 (jaarsalaris maximaal ca. € 96.000; 

▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

▪ Een overeenkomst voor de duur van een jaar met zicht op een overeenkomst voor 

onbepaalde duur. 

  



 

 

Interesse? 

Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden bij Marjolein Zwerver, teamleider Sales 

en Sales Support bij Groningen Seaports N.V. (mj.zwerver@groningen-seaports.com of 06-51 41 69 

77). 

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Janny Stollenga, HR-adviseur, 

(tel. 06-22678860). 

 

Als je belangstelling hebt, kun je dat vóór 16 maart 2022 kenbaar maken door een korte motivatie + 

CV te sturen naar (vacature@groningen-seaports.com). De kennismakingsgesprekken met 

kandidaten voor deze functie vinden in week 12 of 13 plaats op ons hoofdkantoor in Delfzijl. 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten genieten bij gelijke 

geschiktheid de voorkeur. 
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