
De regio 
Zuidoost-Brabant 
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21 gemeenten ZOB 
opdrachtgevers pilot meetnet 

bestuurlijk trekker Mevr. M.A. 
Scheurs (wethouder Eindhoven) 

 
 
 
 
 
Uitvoering: Eindhoven en ODZOB 
ODZOB is uitvoeringsdienst voor 
de 21 deelnemende gemeenten in 
Zuidoost- Brabant 
 
 



Stedelijk gebied (Eindhoven, Helmond ….) 
Eindhoven Airport 
Landelijk gebied, buitengebied 

Meetnet  
3 aandachtsgebieden 
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http://www.aireas.com  
 

2.0 (v.a.2018) 
Huidig 

http://www.aireas.com/
http://www.aireas.com/


Waarom? Aanleiding? Problemen?  Wetgeving? 

Meten  

3 

Meten is 
weten 



Waarom? Aanleiding? Problemen?  Wetgeving? 
 

Met welk doel  
… 
…. 
…..  

 
 
Met welk resultaat 

… 
…. 
….. 

Workshop Meten  
- groepen 7-8 personen  
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Meetnet  
wat meten 
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Landelijk gebied, buitengebied 
m.n. emissies veehouderij, evt. verkeer 
NH3-sec.fijnstof; (ultra) fijn stof, NO, 
SO2 
endotoxinen, zoönose … 
geur, geluid,  

Eindhoven Airport 
Vliegverkeer, wegverkeer 
Geluid, (ultra) fijn stof, roet 

Stedelijk gebied  
(Eindhoven, Helmond ….) 

emissie verkeer en industrie 
(ultra) fijn stof, roet, NO2, Ozon, 
temperatuur, luchtvochtigheid 
…. 



Meetnet  
(nav. 27 september) 
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Gezonde 
leefomgeving 

Ontsluiten data 
resultaten beschikbaar 
stellen voor publiek, 

beleid, bestuur 

Aanzet verandering 
- lifestyle - beleid -  

Burger participatie 
meetcampagnes 

periodieke metingen 
meetpaal in de tuin 

Omgevingswet 
monitoren 

omgevingswaarden 

Betrouwbare en 
geloofwaardige 
feiten en cijfers 

kwaliteit door meten 
+ modelleren 

Kennishiaten 
opvullen 



Meetnet  
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Meten is zweten 

Betrouwbaarheid 
metingen 

Wantrouwen over cijfers, rekenen, modelleren 
sluit niet aan bij de beleving, te grof, gemiddeld, platgeslagen 

Validatie 

Vertalen naar termen als omgevingskwaliteit en gezondheid 

Tools aanreiken voor actieve 
deelname 

Aanzetten tot nemen eigen 
verantwoordelijkheid, participatie en 

innoveren 



Twee bijeenkomsten gehouden 
Verkenning 
Uitwerken doelen en meetplan 
 

Aan de slag:  
RIVM: meetplan (i.s.m. ECN, IRAS, GGD) 
ODZOB/Eindhoven: doelen  
 

3e bijeenkomst (medio december) 
Concept plan van aanpak + begroting 
(businesscase) 

 
Januari: oplevering  

 

Stand van zaken 
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Keizer Karel V Singel 8 
5615 PE Eindhoven 
I: www.odzob.nl 

Vragen? 


	De regio Zuidoost-Brabant
	Meetnet �3 aandachtsgebieden
	Meten	
	Workshop Meten �- groepen 7-8 personen	
	Meetnet �wat meten
	Meetnet �(nav. 27 september)
	Meetnet �
	Stand van zaken
	Slide Number 9

