
 

Curriculum vitae EIDHOF ADVIES  
 

  Tonny Eidhof 
   

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 Eidhof Advies 
 Tonny Eidhof 
 Hinvertsweg 19  
 7665 AW Albergen 
 T. 0546 442096   

 Tm. 06 250 238 25 
 E: info@eidhofadvies.nl 
 W: www.eidhofadvies.nl 

 
 

 

 

Tonny Eidhof 

 

Geb. Datum : 11 – 06 - 1960 

Woonplaats : Albergen (O) 

Nationaliteit : Nederlandse 

 

 

Telefoonnummer : 06 25023825 

Email   : info@eidhofadvies.nl 

Website  : www.eidhofadvies.nl 

 

Profiel 

Tonny Eidhof staat voor: 

 Resultaat gerichte advisering bij complexe ruimte- en milieu projecten, 

 Oog voor de belangen van alle betrokken partijen voor een gedragen eindresultaat, 

 Inhoudelijke kennis en betrokkenheid en een grote bestuurlijke ervaring, 

 Een verbindende rol bij tegengestelde belangen in projecten, 

 Specialisme m.b.t. bodem, asbest, projectleiding, ontwikkelingsprojecten, Omgevingswet procedures. 

 

Opleidingen 

 Bedrijfskunde, Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Twente (SWOT), Nederland. Opleiding bedrijfskunde   

diploma 1995, 

 HTS, chemisch technologie specialisatie milieutechnologie, 1982 – 1986 diploma 1986, 

 Militaire dienstplicht (1980-1981), 

 Klinisch chemisch analist, HBO. 1978 – 1980, Diploma 1980, 

 

Talen 

 Nederlands  : Moedertaal 

 Engels  : mondeling en schriftelijk goed 

 Duits  : mondeling goed schriftelijk redelijk 

 Frans  : mondeling beperkt 

 

  

Werkervaring 

 

2011-heden Projectleider, Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat, Oost Nederland (RWS-ON) 

Project: Ruimte voor de Rivier, 4 dagen per week Juni 2011 - heden 

 

Werkzaamheden:  

 Overleg met- en advisering van initiatiefnemers van Ruimte voor de Rivier projecten zoals 

Provincies, Waterschappen, gemeenten, Staatsbosbeheer). 

 Vertegenwoordiging van RWS adviseurs (Rivierkunde, Scheepvaart, Ecologie, Beheer en 

onderhoud, veiligheid, handhaving) voor initiatiefnemers en overige partijen. 
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 Contactpersoon namens RWS ON als bevoegd gezag en waterbeheerder voor externe bevoegde 

gezagen (NB vergunning, Ontgrondingen , Flora en Faunawet, WABO, 

 Contactpersoon voor het documenteren van ontwikkelingen van het project, bijdragen aan 

strategie en daaruit voortkomende activiteiten.  

 Verzorging van de inhoudelijke inbreng op het dossier bodem- en waterkwaliteit en 

grondstromenplannen en de Waterwet. 

 Aanspreekpunt in  overlegmomenten met initiatiefnemers, adviesbureaus, adviseurs, en 

aannemers en overige bevoegde gezagen; Vertegenwoordiging in de ambtelijke werkgroepen 

bevoegde gezagen.  

 Namens Rijkswaterstaat de projectleider in het kader van de Waterwet (projectplan en 

vergunningen) en de onderliggende betrokken disciplines. 

 Vertegenwoordiging naar het waterdistrict van RWS met betrekking tot de  ex-WBR aspecten, 

Beheer en Onderhoud en vraagspecificaties. 

 Coördinatie van de inbreng van RWS m.b.t. de procesmatige en inhoudelijke inbreng voor  

vergunningverlening.    

 Verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen Waterwet  en advisering m.b.t. het 

vaststellen van Projectplan Waterwet. 

 Vergunningen en meldingen m.b.t. Waterwet, meldingen besluit Bodemkwaliteit en besluit 

lozingenbuiten inrichtingen. 

 Coördinatie m.b.t. procedurele afhandeling (publicatie, bekendmaking etc.) bij 

watervergunningen en besluiten. 

 (voor)overleg met andere bevoegde gezagen ingeval van samenloop. 

 voeren van correspondentie en terugkoppeling met initiatiefnemers. 

 

2015 - heden Projectleider, Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat, Oost Nederland  

Project: Verruiming Twentekanaal Fase 2, september 2015 – heden, ca gem 0,5 dag per week 

 

Werkzaamheden 

 Beoordeling uitgevoerde onderzoeken waterbodemonderzoeken Twentekanaal; overleg met 

Adviesbureau, Veldwerkbureau en IL&T. 

 Optimaliseren herbruikbaarheid vrijkomende materialen (mijnsteen stortsteen, verontreinigd 

slib). 

 Beoordeling vergunbaarheid uitvoeringsmethoden m.b.t. hergebruiken of vervangen water 

afdichtend bodemslib. 

 Beoordeling afstemmen/advisering m.b.t. beheersing HCH verontreiniging en infiltratie in het 

Twentekanaal Hengelo. 

 Voorbereiding Inlichtingenfase aanbesteding kanaalverruimingscontract. 

 Overleg met betrokken gemeenten. 

 

2007 - 2009 Projectleider, Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat, Oost Nederland  

Project: vergunningverlening en Ruimte voor de Rivier. 

1 september 2007 tot ca 31 december 2019,  4 dagen per week 

 

Werkzaamheden 

 Vergunningverlener voor initiatiefnemers in het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost 

Nederland (WBR aspecten, WBB aspecten Waterwet). 

 Beoordeling Onderzoeksopzet, Waterbodemonderzoeken, saneringsplannen. 

evaluatierapporten, opstellen vergunningen Wbb,( voor 2009)  Waterwetvergunningen. 

 

1990 – 2007 DHV Raadgevend ingenieursbureau Oost Nederland 

Projectleider Bodem en Asbest, afvalstoffen 

1 april 1990 tot 31 december 2007 

 

Werkzaamheden 

 Contactpersoon voor DHV naar externe relaties, gemeentes, Provincie m.b.t. bodem en asbest.  

 Acquireren van bodem en asbest opdrachten, relatiemanagement bodemzaken. 



 Begeleiding aansturing van bodem en asbest onderzoeken, nadere onderzoeken, 

saneringsonderzoeken, saneringsplannen. Uitvoering saneringen en evaluatierapporten. 

 Contactpersoon voor bevoegde gezagen en handhaving. 

 Kennisontwikkeling en normering onderzoeken , implementatie kennis. Detachering Provincie 

Gelderland; vergunningverlening WBB, onderzoeken, saneringen. 

 Advisering bewoners Asbestwijk De Hogenkamp te Goor. Opstellen Asbestprotocollen. 

 Diverse afvalstoffenprojecten (autosloperijen afvalverwerkingsbedrijven) voor de provincies 

Overijssel, Gelderland Utrecht Zuid Holland.  

 

1986 - 1995 DHV Raadgevend ingenieursbureau Amersfoort 

15 augustus 1986 – 1 april 1990 

 

Werkzaamheden 

 Medewerker / Adviseur Afvalstoffen. 

 Onderzoek naar kwaliteit en zuiveringsmogelijkheden Percolaatwater stortplaatsen. 

 Detachering Provincie Utrecht Afvalstoffenwet vergunningverlening. 

 Diverse afvalverwerkingsonderzoeken. 

 

Overige 

 Gemeenteraadslid gemeente Tubbergen (april 2002 – maart 2012, Commissielid (2012 – 

heden), Bestuurslid en secretaris politieke partij gemeente Tubbergen (1999 – 2006) . Lid 

Kerkbestuur 2010 – 2014). 

 

Cursussen, trainingen 

  

Titel: Startdatum: Einddatum: Diploma/certificaat: 

 Bodemacademie (DHV intern) Sept. 2012 Juni 2013 NVT 

 Waterwet (RWS intern) Sept 2008 Okt 2009 NVT 

 Asbest/ Asbestherkenning  April 2005 2april 2005 Ja  

 Omgevingsmanagement  

 Veiligheid VCA VOL 

Heden 

Mei juni 2016 

Febr. 2017 

15 06 2016 

Lopend 

ja 

 

Soft skills 

 Communicatief. 

 Resultaatgericht. 

 Consensus gericht. 

 Proces, procedure en voortgangsbewaker.  

 Samenwerkend. 

 

Hard skills 

 Waterwet, Waterbodemaspecten, Projectplannen, Watervergunningen. 

 Bodem, Asbest, Wet bodembescherming; Bodemonderzoek, Bodemsanering, Kwalibo.  

 Projectleiding, resultaat en doelgericht, Omgevingsgericht. 

 Bestuurlijke aspecten.  

 

Persoonlijke aspecten 

Tonny is deskundig op diverse disciplines en heeft veel ervaring opgedaan met bodem-, asbest- en 

waterbodemprojecten. Sinds 2011is hij bij Rijkswaterstaat (bevoegd gezag en waterbeheerder) als 

projectleider betrokken bij Ruimte voor de Rivier projecten. In deze rol is hij aanspreekpunt voor 

externe partijen en voor de interne adviseurs van Rijkswaterstaat. Als projectleider is hij 

verantwoordelijk om adviezen van derden (juristen, ecologen, rivierkundigen etc.) op een goede 

wijze te verwerken in de gewenste producten. Hij is onder werkdruk stressbestendig en weet zijn 

prioriteiten goed te stellen. Hij is een echte proces- en resultaatsbewaker maar blijft ondanks dat 

omgevingsbewust. Hij is sensitief voor juridische, bestuurlijke, ambtelijke en publieke aspecten. 

Tonny is door zijn ruime ervaring in hoge mate ingevoerd in de werkwijze binnen Rijkswaterstaat 

Oost Nederland. Door de jarenlange betrokkenheid is hij goed bekend met de vergunning- en 



meldingsaspecten van de Waterwet, Bbk, Blbi, Asbest, Wet bodembescherming, Kwalibo etc. Ook 

de procedurele aspecten zijn hem goed bekend. 


