VMM – Voiceover

Inleiding (T2S 1 :) (23 sec)
De Vlaamse Milieumaatschappij, ijvert elke dag weer voor het milieu van morgen. Met meer dan
1000 werknemers verspreid over heel Vlaanderen werken we rond de thema’s water, lucht en
leefmilieu.
Door haar zeer ruime takenpakket is de VMM uitgegroeid tot één van de belangrijkste bronnen
van betrouwbare milieu‐informatie in Vlaanderen.

Lucht (T2S: 37s)
De Vlaamse Milieumaatschappij houdt de luchtkwaliteit scherp in het oog.
De meest geavanceerde meetstations vind je overal terug. Zo weten we meteen waar en wanneer
luchtverontreiniging optreedt .
De resultaten worden ook gebruikt om modellen te voeden, waardoor we fijnstof‐ en
ozonpieken kunnen voorspellen.
Doordat we de bronnen van luchtverontreiniging ook systematisch inventariseren, kunnen
beleidsmakers op een slimme manier milieuvergunningen verlenen. Zo hebben we samen de
luchtvervuiling in Vlaanderen al sterk kunnen inperken.
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Text to Speech

Water (1m 48s)
Met een divers takenpakket, speelt de Vlaamse Milieumaatschappij een cruciale rol in het integraal
waterbeleid.
Om een betere waterkwaliteit te bereiken, zorgen we voor de planning en opvolging van rioleringen en
zuiveringinfrastructuur voor afvalwater.
Daarnaast innen we heffingen op waterverbruik en adviseren we aanvragen voor milieuvergunningen.
Om te weten of dat beleid ook resultaten oplevert, meet en controleert de VMM de kwaliteit van het
oppervlaktewater, het zwemwater, het grondwater en de waterbodems.
Onze monsternemers zijn daarom voortdurend op het terrein. Water –en bodemstalen worden
genomen en nadien in geaccrediteerde labo’s onderzocht.
De Vlaamse Milieumaatschappij is ook beheerder van de grootste onbevaarbare waterlopen. Daarbij
streven we naar het ecologische herstel van rivieren door ze bijvoorbeeld te hermeanderen of
visdoorgangen aan te leggen.
Om wateroverlast te vermijden, investeren we voortdurend in waterberging. Zo realiseerden we
talrijke wachtbekkens, dijken en computergestuurde pompstations.
Onze hydrologen volgen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 de waterstanden en weersverwachtingen op.
Wanneer de waterlopen dreigen te overstromen, lopen de wachtbekkens op het juiste moment vol. Zo
worden overstromingen vaak voorkomen. En als het dan toch dreigt mis te lopen, worden de
hulpdiensten vooraf gewaarschuwd.
Via www.overstromingsvoorspeller.be kan je voortdurend de voorspellingen volgen.

Milieu (36 sec)
Onze manier van wonen, werken, en verplaatsen oefent een grote druk op milieu en natuur uit.
Om die druk te verminderen, hebben beleidsmakers nood aan wetenschappelijk onderbouwde
informatie. Daarom onderzoekt het MIRA‐team van de VMM, de verbanden tussen milieudruk en
de problemen die daaruit voortvloeien.
MIRA , of Milieurapport Vlaanderen, analyseert, evalueert en maakt toekomstscenario’s voor het
leefmilieu.
Slotboodschap 26 sec
Hoewel uit MIRA blijkt dat het leefmilieu er al sterk op vooruitging, is er geen reden om op de
lauweren te rusten. Zowel voor water, lucht, als het leefmilieu is er nog heel wat werk voor de
boeg. Onze medewerkers zetten zich hiervoor met hart en ziel in, elke dag opnieuw, al meer dan
20 jaar lang.

De Vlaamse Milieumaatschappij. Voor het milieu van morgen. Al 20 jaar!

