
 

 

Rentmeester/ Adviseur R.O. 

Vestiging: 

Heteren 

Functieomschrijving: 

Binnen een inspirerende werkomgeving temidden van rentmeesters, makelaars en landschapsarchitecten 

wil jij je verbreden met advieswerk en ga je werken als Rentmeester/Adviseur R.O.. Ons doel: mensen 

ondersteunen door hun ondernemingen /bestemmingen te ontwikkelen naar een hoger (en ander) level. 

Je belangrijkste werkzaamheden: 

 

 Essentieel zijn de gesprekken met onze opdrachtgevers (aan de keukentafel!) en de bezoeken aan 

de verschillende locaties; 

 Het begeleiden van bestemmingswijzigingen en vergunningstrajecten bij functieverandering, maar 

ook bij de herontwikkeling van (agrarische) bedrijven. 

 Je bent een kartrekker die de opdrachtgever meeneemt om het plan van aanpak te realiseren. Je 

overlegt dan ook veel met betrokken instanties; 

 In het verlengde daarvan ben je bezig met het schrijven van een plan van aanpak, onderbouwingen 

voor gemeentes/ provincies en andere overheidsorganen; 

 Het opstellen en begeleiden van procedures, zoals verzoeken, inspraakreacties, zienswijzen, 

bedenkingen en indien nodig instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van 

State; 

 Het onder begeleiding uitvoeren van taxaties, het vaststellen van waardebepalingen/ 

schadeloosstellingen en het opstellen van planexploitaties; 

 Het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en andere rapporten.  

 

Functie-eisen: 

 

 Je beschikt HBO-WO werk- en denkniveau met een agrarisch georiënteerde opleiding; 

 Register-Taxateur (NRVT) is een pré; 

 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 

 Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar en woonachtig in Midden Nederland; 

 Je heb een commerciële instelling;  

 Je hebt affiniteit met de agrarische sector en het buitengebied van Midden Nederland; 

 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je weet je goed uit te drukken, zowel in woord 

als geschrift en je begrijpt welke situatie welke “tone of voice” vraagt. Je beschikt dan ook over een 

enorme dosis empathisch vermogen en sensitiviteit;  

 Opleiding of ervaring op het gebied van Omgevingsrecht/ Wabo/ Onteigeningsrecht is een pré; 

 Je hebt geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit. 

 

Kortom:  

Voor de vacature van Rentmeester/ Adviseur R.O. is je persoonlijkheid die zich kenmerkt door energie, 

gevoel voor mensen en een passie voor het buitengebied belangrijker dan je opleidingsachtergrond. Waarbij 

we een HBO opleiding wel als minimale eis stellen. Een functie waarin je je kunt ontwikkelen, welke je deels 

zelf kunt creëren en waar ideeën zeer welkom zijn. 

 



 

 

 

Contact informatie:  

 

Voor algemene vragen en vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met ons 

secretariaat, te bereiken op telefoonnummer 026-379 2075. 

 

Voor vragen m.b.t. de functie-inhoud kun je contact opnemen met de heer Ing. H. Ebbers, kantoor Heteren:  

026-379 2075.  

 

Je motivatie met uitgebreid CV ontvangen wij graag op info@noordanuspartners.nl. 
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