Paul Janssen 1985
Paul Janssen is als senior adviseur in verschillende facetten van het
milieuadvies inzetbaar. Naast zijn functie als senior adviseur is hij tevens
teamleider van de adviesgroep Milieu en Ruimte. Zijn expertise ligt met
name in complexe vraagstukken in toestemmingsprocedures,
waaronder plan- en projectMER en vergunningverlening en het
koppelen van de juiste personen in een dergelijk traject. Daarnaast is hij
ook in het energiebeleidsveld actief voor diverse overheden, waarin hij
zijn kennis vanuit de projectrealisatie inzet om uitvoerbaar en realistisch
energiebeleid te helpen vormgeven.

Functie en projecten

Team Manager Milieu en Ruimte
Specialismen: Duurzame energie, m.e.r. en vergunningen, procedure
management
Paul is als team manager verantwoordelijk voor de adviesgroep Milieu en
Ruimte. Deze adviesgroep bestaat uit 18 medewerkers die zich bezig houden
met verkenningen, milieueffectrapportages, ruimtelijke plannen, beleidsadvies
en vergunningen. Paul heeft in de afgelopen 11 jaar ervaring opgedaan in de
wind- en zonne-energie sector en is naast zijn werk als team manager ook actief
als adviseur in projecten. Daarin is hij de verbindende factor tussen de
technische en procedurele aspecten. En werkt voornamelijk als zelfstandig
projectleider aan verschillende zonne- en windenergieprojecten.

Uitgebreidere beschrijving
recente en relevante
projecten (selectie)

RES regio NOB opgave en potentie tafel elektriciteit (2019 - 2020)
adviseur voor regionale energiestrategie
Als adviseur en projectleider betrokken bij het onderzoeken van de opgave en
potentie voor elektriciteit binnen de RES regio noordoost Brabant. In deze rol
onder andere verantwoordelijk voor de potentiestudie naar kansen
grootschalige opwek van elektriciteit middels windenergie en zonne-energie op
land en daken en het vertalen van deze studie naar een concrete opgave en
doelstellingen voor de RES regio, bestaande uit zestien gemeenten.

Windpark Willem Annapolder (2020)
Milieueffectrapportage en vergunningen
Projectleider voor het opstellen van een plan-project milieueffectrapport en de
benodigde vergunningen voor de realisatie van 6 windturbines in de gemeente
Kapelle. Als projectleider verantwoordelijk voor het aansturen van het team van
adviseurs en onderaannemers en redactie van het milieueffectrapport.

Zon langs rijksweg A58 Noord-Brabant Rijkswaterstaat (2019)
Ruimtelijke, technische en economische verkenning
Projectleider voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor grootschalige
opwek van duurzame elektriciteit middels zonne-energie op rijksgronden langs
de A58, A16 en A2 in de provincie Noord-Brabant. Naast een technische
verkenning van de kansen is ook de juridische en economische kant uitgewerkt,
teneinde te komen tot concrete locaties die mogelijk via een aanbesteding in
de markt gezet kunnen worden.

Energiestrategie gemeente Boxmeer (2018 - 2020)
Ruimtelijke, technische en economische verkenning
Projectleider voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor grootschalige
opwek van duurzame elektriciteit middels zonne-energie en windenergie in de
gemeente Boxmeer om te komen tot een gemeentelijke energievisie. Onderdeel
van dit traject was tevens het begeleiden van sessies met gemeenteraad en
inwoners over de invulling van het beleidskader en de daarin te maken keuzes.

Verkenning grootschalige wind en zonne-energie Kempen (2018)
Ruimtelijke verkenning naar kansen in de Kempenregio
Projectleider voor het opstellen van een grootschalig onderzoek naar de
ruimtelijke, landschappelijke en technische mogelijkheden voor zonne- en
windenergie in de Kempengemeenten (Zuidoost Brabant).

PlanMER windenergie Goeree-Overflakkee (2013 - 2015)
m.e.r. procedure en vergunningaanvragen
Assistent projectleider voor het opstellen van een plan-milieueffectrapport, ten
behoeve van de structuurvisie windenergie voor de gemeente GoereeOverflakkee. In dit project is, in samenwerking met een landschapsarchitect en
ecoloog, een integrale visie ontwikkeld voor het eiland Goeree-Overflakkee om
te komen tot een goede plaatsingsstrategie voor 225 MW aan windenergie
binnen de gemeente. Deze is vastgelegd in een gemeentelijke structuurvisie.

Overige relevante
werkervaring

Opleiding

•

Diverse milieueffectrapportages en vergunningenprocedures voor wind- en
zonne-energie;

•

Adviseur / projectleider voor de volledige projectontwikkeling van windpark
Kroningswind (Goeree-Overflakkee), Nieuwe Waterweg (Rotterdam);

•

Projectleider vergunningen en toestemmingen Haliade-X windturbine
(grootste windturbine ter wereld);

Radboud Universiteit Nijmegen
Master Milieu- & Maatschappijwetenschappen (2009)
Afstudeerrichting milieu – participatieve processen in natuurbeheer

Radboud Universiteit Nijmegen
Bachelor Milieu- & Maatschappijwetenschappen (2007)
Vakken: o.a. Milieubeleid, Milieu en communicatie, Milieurecht.
•
•
•
•

Contact

VCA-VOL (2013)
Cursus Conflicthantering (2016)
Certificaat werken op hoogte (2018)
Opleiding leidinggeven aan eigenwijze professionals (2019)
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Amsterdamseweg 13
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