Team meten & advies
Team meten & advies voert onderzoek naar de omgevingskwaliteit uit,
ten behoeve van een gezond, duurzaam en veilig leefmilieu.

Adviezen
Specialistische adviezen
–– Emissiemetingen lucht en geur
–– Geluid- (inclusief laag frequent)
en trillingsmetingen
–– Monsternemingen afvalwater
–– Luchtkwaliteitsmetingen
(PM2.5, PM10, NO2 en zwarte rook)
–– Lichthindermetingen en
berekeningen
–– Verspreidingsberekeningen
(o.a. met Geomilieu en Aerius)

Adviezen over
–– Maatwerkvoorschriften
–– Meetplannen en meetrapporten
op het gebied van lucht,
luchtkwaliteit en geur
–– Meet- en registratiesystemen

Meerwaarde
–– Onafhankelijkheid Het team heeft geen andere binding met een bedrijf dan
de rol van toezichthouder en adviseur namens het bevoegd gezag.
–– Kwaliteit zonder aanwezigheid van commerciële druk
–– Kennis van de context Het team is goed op de hoogte van de vergunde situatie
bij bedrijven. Hierdoor kan (in overleg met opdrachtgevers) beter bepaald worden
welke metingen noodzakelijk zijn.
–– Flexibiliteit Het team is in staat snel in te springen op ontwikkelingen en zo nodig
direct metingen te verrichten.

Accreditatie
Team meten & advies is voor de uitvoering van emissiemetingen geaccrediteerd als
inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA|168). De kwaliteit voor de uitvoering
van de geluid- en trillingsmetingen en luchtkwaliteitsmetingen zijn geborgd binnen
het kwaliteitssysteem van het team.

Samenwerking
Vanaf 1 juli 2017 heeft het team meten & advies van ODRA een samenwerking met het team
metingen en onderzoek (TMO) van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB).
De teams versterken elkaar in de expertise en bij de uitvoering van metingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Vragen of opdracht geven?
Vragen? Wilt u de expertise van team meten & advies inzetten voor een vraagstuk
binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Frank te Pas, 026 - 377 16 70,
of stuur een e-mail naar milieumetingen@odra.nl.

Het team voert onderzoek naar
de omgevingskwaliteit uit,
ten behoeve van een gezond,
duurzaam en veilig leefmilieu.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is
een uitvoeringsorganisatie die vergunning-,
toezicht- en handhavingstaken (VTH) uitvoert
voor 10 gemeenten en provincie Gelderland
in de regio Arnhem. Samen staan we voor een
veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
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