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Vooronderzoek:
Dit onderzoek is geschikt voor evenementen waar door de
organisator al in meerdere of mindere mate aandacht wordt
besteed aan milieuzorg. Het onderzoek bestaat uit:
a. beoordeling van de milieu-informatie over een
evenement.
b. een voorstel voor aanvullende milieumaatregelen.
c. overleg met de direct betrokkenen over het voorstel.
Richtprijs vooronderzoek:
€ 455 tot € 910 excl. BTW.
Evenementenbezoek:
Dit korte bezoek is bedoeld om het draagvlak voor milieuzorg te vergroten en een indruk te krijgen van de milieusituatie van het evenement. Evenementenbezoeken zijn
uitermate geschikt om binnen een gemeente in één jaar
een groot aantal evenementen te bezoeken. Het bestaat
uit:
a. kennismaking met organisator.
b. kort bezoek aan het evenement met fotoreportage.
c. een eindrapport van alle evenementenbezoeken in één
jaar binnen een gemeente.
Richtprijs evenementenbezoek:
€ 227 tot € 455 excl. BTW.
Quick-scan:
Een quick-scan is geschikt voor evenementen waar geen
uitgebreid milieuzorgsysteem nodig is of als er voor een
soortgelijk evenement al een milieu-audit is uitgevoerd.
Het onderzoek omvat:
a. een beperkt onderzoek naar knelpunten en
mogelijkheden.
b. een fotoreportage.
c. een beknopt rapport.
Richtprijs quick-scan:
€ 455 tot € 682 excl. BTW.
Milieuonderzoek:
Bij een milieuonderzoek wordt uitgebreid ingegaan op alle
milieuaspecten. Indien gewenst kunnen bezoekersenquêtes
worden afgenomen naar verkeer & vervoer, ervaringen met
duurzaam kunststof glazen, etc. Het onderzoek bestaat uit:
a. een uitgebreid en diepgaand onderzoek aan de hand van
een standaard vragenlijst.
b. een fotoreportage.
c. een uitgebreid verslag met praktische aanbevelingen.
Richtprijs milieuonderzoek
€ 1818 tot € 4091 excl. BTW.

Milieu-audit:
Een audit is absoluut noodzakelijk voor de opzet van een
milieuzorgsysteem. Bij een milieu-audit wordt een milieuonderzoek uitgebreid met:
a. een interne doorlichting van de organisatie
(procedures, werkafspraken, draaiboek).
b. onderzoek tijdens op- en afbouw.
c. metingen en registraties van energie- en
waterverbruik, geluid, afval en verkeer & vervoer.
d. een uitgebreid rapport.
Richtprijs milieu-audit:
€ 2273 tot € 4091 excl. BTW.
Evaluatieonderzoek:
Dit onderzoek is geschikt om nieuwe milieumaatregelen bij
pilots te evalueren. Het bestaat uit:
a. een onderzoek naar de effecten van een specifieke
milieumaatregel op de milieubelasting.
b. één of meer enquêtes.
c. een rapport.
Richtprijs evaluatieonderzoek:
€ 1364 tot € 4091 excl. BTW.
Workshop:
Workshops zijn uitermate geschikt om de bewustzijns-vorming op gang te brengen of te verbeteren of het draagvlak
voor milieuzorg bij evenementen te vergroten. Mogelijk zijn
workshops voor ambtenaren binnen één gemeente, voor de
“natte horeca”, voor de “droge
horeca” en voor organisatoren van evenementen binnen
één gemeente. Een workshop omvat:
a. een voorbespreking.
b. voorbereiding, inclusief beknopte en overzichtelijke
informatie c.q. instructies.
c. de workshop zelf.
Richtprijs workshop:
€ 682 tot € 1818 excl. BTW.

Alle prijzen zijn inclusief reis-, bureau- en eventuele
fotokosten. Korting is mogelijk als tegelijkertijd
meerdere opdrachten worden verleend.

