Tijdelijke opdracht: Juridisch Projectleider
Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije wijken
(opdrachtnummer: 19.086)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem
(DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie
aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit
een andere organisatie) voor een initiële periode van zes maanden met een mogelijke verlenging
van telkens drie maanden tot uiterlijk 16 mei 2022. De maximale duur van dit contract op grond
van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is gemiddeld 24 uur per week, de beoogde
startdatum is gepland in de loop van mei 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag, momenteel wordt
deze functie voor korte termijn onderhands ingevuld.

Over de VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Zij
behartigt hun belangen bij het kabinet, de Tweede Kamer, overheden en maatschappelijke
organisaties. De vereniging levert diensten en producten voor gemeentebestuurders en medewerkers. We streven dagelijks naar een krachtige en vitale lokale democratie. Dat dragen we
in ons hart en daar werken we iedere dag met veel passie aan. 355 gemeenten bepalen onze en
dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit
het belang van onze leden.

Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije wijken
De gemeenten krijgen de regie om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving waarbij alle
8,5 miljoen gebouwen voor 2050 van het aardgas moeten en worden voorzien van een duurzame
warmtebron. Dit is een nieuwe opgave voor gemeenten. Om ze hierin te helpen werkt de VNG
samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK),
het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) in het interbestuurlijk
Programma aardgasvrije wijken (PAW). Dit programma bestaat o.a. uit de proeftuinen aardgasvrije
wijken (BZK) waarin een aantal gemeenten extra middelen krijgen om te komen tot aardgasvrije
wijken, en uit een Kennis en Leerprogramma (KLP) dat onder coördinatie valt van de VNG staat.
Het doel van het KLP is om gemeenten te ondersteunen in het oppakken en uitvoeren van hun
regierol, door het uitwisselen en opbouwen van kennis en om gemeenten bewust te maken van de
grote opgave. Binnen het KLP organiseert de VNG dan ook verschillende activiteiten om gemeenten
te ondersteunen in het opdoen en uitwisselen van kennis en expertise. Dit doet de VNG op zes
verschillende thema’s:
•

Regie en organisatie

•

Communicatie en participatie

•

Datagedreven planvorming

•

Technische oplossingen

•

Juridische (on)mogelijkheden

•

Kosten en financiering
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Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Voor het kennis- en leerprogramma (KLP) aardgasvrije wijken zoekt de VNG een scherpe juridische
projectleider die verantwoordelijk is voor het thema Juridische (on)mogelijkheden.
Het gaat er binnen dit thema om gemeenten te ondersteunen met alle juridische mogelijkheden die
ingezet kunnen worden om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving (zowel
gebouwgebonden als collectief). Bijvoorbeeld:
•
•

•

Door gemeenten inzicht te geven in de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden bij de
opgaven;
Het coördineren van inbreng en uitdragen van juridische kennis omtrent energietransitie
(klimaatakkoord) met nadruk op de gebouwde omgeving (het bouwrecht, privaatrechtelijk
en publiekrechtelijk waaronder omgevingsrecht (in het bijzonder Crisis- en herstelwet en
Omgevingswet) en het bouwcontractenrecht, met mede affiniteit met het
aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en de samenhang met energierecht).Het
participeren en behartigen van de belangen van de gemeenten in de Wetgevingsagenda
ten behoeve van de juridische vraagstukken rond energie en het Ontwerpklimaatakkoord.
Het ophalen en agenderen van de overige juridische kwesties m.b.t. energie in relatie tot
woningen / gebouwde omgeving / aardgasvrij zoals aanbestedingsrecht.

Dit door mede het ondersteunen van gemeenten als het gaat om aardgasvrije nieuwbouw, door het
samen met gemeenten zoeken naar de juridische rol van gemeenten in de uitvoering van de
aardgasvrije wijken. Het gaat hierbij niet alleen om woningen, maar om alle type gebouwen.
Hiertoe organiseer je verschillende activiteiten zoals een gemeentelijke klankbordgroep,
leerkringen, expertmeetings etc. die erin voorzien dat gemeenten kennis- en ervaring kunnen
opdoen en uitwisselen. Ook het uitzetten en samen met gemeenten begeleiden van onderzoeken
hoort tot de taken. Je bent daarmee zowel juridisch onderlegd als in staat om kennis- en
netwerkbijeenkomsten voor gemeenten te organiseren.
Binnen het KLP werken we vraaggestuurd vanuit de gemeenten. Je haalt de vragen van gemeenten
actief op en faciliteert hen te komen tot oplossingen en handvatten. Je werkt hierin samen met
collega’s binnen het KLP zelf, als binnen het brede PAW programma met de ministeries en met
verschillende kennisorganisaties.

Kennis- en ervaringsvereisten
•
•
•
•

•

•

Universitaire juridische opleiding (WO werk- en denkniveau).
5-10 jaar WO-werkervaring waarvan >5 jaar op het gebied van bouwrecht (waaronder
omgevingsrecht en privaatrechtelijke aspecten) in de rol van adviseur of projectleider.
Kennis van energie- en duurzaamheidsbeleid en de rol van gemeenten daarbij in de rol van
adviseur of projectleider.
Ruime kennis van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet en de nieuwe
kerninstrumenten (met name met betrekking tot het omgevingsplan) in de rol van adviseur of
projectleider.
Heeft een gemeentelijk netwerk op het gebied van Bouwrecht en bij voorkeur de
Omgevingswet (met name de doelgroep juristen), maar ook bij de betrokken departementen,
uitvoeringsorganisaties en marktpartijen.
Is in staat vanuit gemeentelijk en juridisch standpunt te adviseren aan (de deelnemers binnen
het) KLP en t.b.v. de lobby op de wet- en regelgeving.

•

Meerjarige aantoonbare werkervaring op het gebied van projectleiding en het gemeentelijke
speelveld binnen de energietransitie.
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Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden met een
omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor
maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 115 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en
verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van
gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 15 mei 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 20 mei 2019, tussen 14:00 – 17:00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem)
waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en advies.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1) Registreer op CTMsolution.nl
2) Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de
aanvraag
3) Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door
op verzenden te klikken.
4) Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en
eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw
aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.
Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een
selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet
voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM
verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het
genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting
in de procedure.
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