
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam    Paas 
Voornamen   Timothëus Petrus Pascalis 
Geb.datum   24 maart 1961 
Geb. plaats   Eindhoven 
Burgerlijke staat  samenwonend, vader van Wouter (11) en Sophie (8) 
 
Adres    Lambrecht van Dalelaan 92 
Woonplaats   2015 EV HAARLEM 
Telefoon   023 – 5242365 
    06 – 18802057 
E-mail    paasconsultancy@hetnet.nl  
    timpaas@hetnet.nl     
Website   www.paasconsultancy.nl 
 
Opleiding 
1973 – 1977   MAVO, Aloysiuscollege te Den Haag 
1977 – 1979   HAVO, St. Stanislascollege te Delft 
1981 – 1984   Bestuursambtenaar, Bestuursacademie te Alkmaar 
zomer 1991   Colloquium Doctum, Vrije Universiteit te Amsterdam 
1992 – 1997   W.O. Nederlands Recht, avondstudie UvA te Amsterdam 

Specialisatie Milieurecht, aantekening Practicum Bestuursrecht, 
extensie Onrechtmatige Daad 

1998 – heden   diverse beleidsmatige/juridische cursussen. 
 
 
 
Werkervaring 
sept 1979 tot  mei 1982 Gemeente Zoetermeer, afd. Onderwijs 
taken    eenvoudige administratieve handelingen 
 
mei 1982 tot  jan 1987  Gemeente Egmond, afd. Algemene Zaken 
taken    administratief-juridische behandeling van aanvragen Hinderwet 
 
jan 1987 tot  mrt 1996 Provincie Noord-Holland, bureau Grondzaken 
taken aan-verkopen grond voor infrastructuur en schaderegelingen 

provinciale bodemsaneringen Wet bodembescherming (Wbb) 
 
mrt 1996 –  jan 1997 provincie Noord-Holland, Bestuurszaken, bureau juridische zaken 
taken    secretaris Hoor- en adviescommissie bezwaarschriften 
 
jan 1997 - mei 2001 Provincie Noord-Holland, bureau Bodemsanering 
taken onderzoek, overleg en zo nodig inzet juridisch instrumentarium Wbb, 

opstellen beleid, participatie landelijke overlegstructuren 
 
mei 2001 –  dec 2003 Gemeente Den Haag, afd. Juridische Zaken Milieu 
taken onderzoek, overleg en zo nodig inzet juridisch instrumentarium Wbb, 

opstellen beleid, participatie landelijke overlegstructuren 
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augustus 2002 Start Paas Consultancy BV. 
 
2002 
augustus – december Gemeente Haarlem, afdeling Milieu 
taken als juridisch adviseur juridische ondersteuning bij de monitoring 

kostenverhaal Wet bodembescherming en aanverwante zaken. 
 
augustus – december Gemeente Alkmaar, Sector Stadsontwikkeling, afdeling ROM 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
 
2003 
januari – mei  Gemeente Haarlem, afdeling Milieu 
taken als juridisch adviseur juridische ondersteuning bij de monitoring 

kostenverhaal Wet bodembescherming en aanverwante zaken. 
 
januari – december Gemeente Alkmaar, Sector Stadsontwikkeling, afdeling ROM 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
 
december Gemeente Almelo, afdeling ROM/Milieu,  
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wbb en 

aanverwante wet- en regelgeving 
 
2004 
januari – december Gemeente Alkmaar, Sector Stadsontwikkeling, afdeling ROM 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
 
januari – oktober  Gemeente Almelo, afdeling ROM/Milieu,  
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wbb en 

aanverwante wet- en regelgeving 
 
juli – december Provincie Noord-Holland, afdeling WNLO, bureau BUS 

als juridisch adviseur de ontheffingsaanvragen zorgplicht riolering ex 
artikel 10.33 Wm behandelen inclusief bezwaar- en 
beroepsprocedures. 

 
2005 
januari – december Gemeente Alkmaar, Sector Stadsontwikkeling, afdeling ROM 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
 
januari - juni Provincie Noord-Holland, afdeling WNLO, bureau BUS 
taken als juridisch adviseur de ontheffingsaanvragen zorgplicht riolering ex 

artikel 10.33 Wm behandelen inclusief bezwaar- en 
beroepsprocedures 

 
januari    Provincie Noord-Holland, afdeling WNLO, bureau Water 

als juridisch adviseur opstellen van de notitie “controle en handhaving 
bij gemeentelijke rioleringsplannen en bij de zorgplicht riolering”  
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maart – december Provincie Noord-Holland, afdeling WNLO, bureau BUS 

als juridisch adviseur fungeren als jurist team vergunningen, 
waaronder toepassing Flora- en Faunawet en overige 
natuurbeschermingswetgeving, waaronder bezwaar- en beroepzaken. 
 

februari    Gemeente Haarlem, afdeling Milieu. 
taken als juridisch adviseur uitvoering geven aan project “juridische toets 

Wet bodembescherming” op een twintigtal locaties. 
 
maart – december Provincie Noord-Holland, afdeling MBBS, bureau Bodemsanering 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving. 
 
2006 
januari – december Gemeente Alkmaar, Sector Stadsontwikkeling, afdeling ROM 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
 
januari – april Provincie Noord-Holland, afdeling MBBS, bureau Bodemsanering 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving. 
 
januari – december  Gemeente Hengelo, afdeling Bodem, 
taken  als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving. 
 
februari – december Gemeente Vlaardingen, dienst Stadswerk, Milieu  
taken  als juridisch adviseur betrokken bij project “Buizengat-oevers” 
 
mei – oktober Gemeente Almelo, afdeling ROM/Milieu, projecten 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wbb en 

aanverwante wet- en regelgeving 
 
november – heden Syncera Legal BV te Delft 
taken    als juridisch adviseur betrokken bij project “Steendijkpolder”. 
 
november – heden Lankelma Ingenieurs BV te Almelo 
taken als juridisch adviseur betrokken bij diverse projecten. 
 
december – maart Gemeente Zwolle 
taken  als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
 
2007 
januari – december Gemeente Alkmaar, Sector Stadsontwikkeling, afdeling ROM 
taken als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
 
januari – juni   Gemeente Hengelo, afdeling Bodem, 
taken  als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving. 
 
Januari – maart Gemeente Zwolle 
taken  als juridisch adviseur adviseren en begeleiden bij toepassing Wet 

bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving 
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Nevenwerkzaamheden 
 
juni 2001 –         maart 2005 Voorzitter IPO-vakgroep Landelijk Juristenoverleg bodem 
 
augustus 2002 - maart 2005 Lid Bodemoverleggroep (BOOG) 
 
april 2002 –        nov 2004 docent cursus Milieurecht bij Geoplan Nederland BV. 
 
dec 2003 –         april 2004 docent Leerwerktraject bodemmedewekers Noord-Holland 
 
april 2004 auteur hoofdstuk Beschikken opgenomen in de Leidraad 

Bodembescherming aanvulling 55 (SdU uitgeverij) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


