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Inbreng SP

MdV,

Mijn collega Van Leeuwen heeft bij het vorige spoeddebat over dit onderwerp op 28 
januari al veel gezegd over de verhouding tussen politiek en wetenschap, in het 
bijzonder klimaatwetenschap. En dat in drie minuten!

Het debat van vandaag heeft dus een hoog herhaling van zetten gehalte. Maar vooruit, 
het is het eerste debat dat we kunnen voeren met de nieuwe minister, al is ze dan 
demissionair. Dus sta ik hier toch.

Het recente artikel van de Wageningse hoogleraren Leemans en Turkenburg gaat in op 
de inmiddels ontdekte fouten in het 4e IPCC-rapport, de onvolkomenheden bij de 
naleving van procedures en de mogelijkheden om die naleving te verbeteren.
Deelt de minister hun analyse en conclusies, in het bijzonder dat “… ondanks de 
geconstateerde fouten, de robuuste hoofdconclusies van het IPCC-rapport Climate 
Change 2007 onverkort overeind blijven staan.”?

Het bewaken van de wetenschappelijke standaard bij het IPCC is belangrijk. Daartoe 
behoort wat mij betreft ook de benoeming van leden van de werkgroepen op basis van 
prestaties in plaats van op basis van relaties. Overigens blijft een goede geografische 
spreiding ook een belangrijk criterium, al is het maar omdat op die wijze het mondiale 
onderzoeksnetwerk zo goed mogelijk benut wordt. Onderschrijft de minister dat ook en 
zo ja: hoe ligt dat standpunt binnen de andere lidstaten van de VN?

Het is mooi dat de minister van VROM een brandbrief gestuurd heeft aan het IPCC, 
maar wat de SP-fractie betreft zou de Nederlandse regering bij  het bewaken van de 
kwaliteit en integriteit van het klimaatonderzoek prioriteit moeten geven aan de 
Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Die worden immers voor een 
groot deel gefinancierd met Nederlands belastinggeld. Als hun onderzoek van 
topkwaliteit is kan de wereldwijde kennis over het klimaat naar een hoger plan tillen.

Een evaluatie van het Nederlandse klimaatonderzoek onder onafhankelijke vlag van de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen kan ook de scepsis bij de PVV
en VVD over onze eigen onderzoeksinstellingen wegnemen. Want zij vertrouwen zelfs 
onze goeie ouwe suffe en oerdegelijke KNMI niet meer.
Op 28 januari zei de heer De Mos letterlijk dat het KNMI slaafs achter het IPCC aan 
loopt. Als hij gelijk heeft is de werkelijkheid nog veel erger. Ik was vorig jaar op 
bezoek bij MeteoConsult, de belangrijkste commerciële concurrent van het KNMI. Bij 
die gelegenheid hoorde ik dat zij de conclusies van het KNMI over de 
klimaatontwikkeling, met inbegrip van de klimaatscenario’s voor de komende decennia, 
op hoofdlijnen delen. Dus zelfs de commerciële weermannen en –vrouwen zijn
geïnfiltreerd door climategate!

De SP-fractie dringt er daarom ten sterkste op aan dat snel wordt vastgesteld of het 
klimaatonderzoek bij de Nederlandse onderzoeksinstellingen  de wetenschappelijke 
toets der kritiek kan doorstaan. Als dat niet zo is, dan moet daar de bezem doorheen.



En als dat wel zo is, dan ga ik ervan uit dat de heer De Mos de conclusies van deze 
instellingen voortaan serieus neemt, ook als deze misschien niet geheel passen bij zijn 
politieke opvattingen. Mag ik daarop vertrouwen?

Ik heb met belangstelling de antwoorden gelezen op de vragen van de PVV-fractie van 
21 januari over het bericht dat met temperatuurdata zou zijn gefraudeerd. De vragen 
waren gebaseerd op een artikel van het Science and Public Policy Institute. De 
onderliggende studie van de heren d’Alea en Smith blijkt niet gepubliceerd, niet extern 
gecontroleerd en gereviewd.
Volgens een column in het maart-nummer van Energie+ worden veel klimaatsceptici
gefinancierd door de kolenindustrie en de oliebaronnen. Kan de minister bevestigen of 
dat klopt? En zouden we bij iedereen die zich serieus klimaatonderzoeker noemt 
voortaan moeten eisen dat hij zijn financiers bekend maakt?

De SP-fractie is er voorstander van dat de lat niet alleen voor onderzoekers hoog wordt
gelegd, maar ook voor politici. Vind de heer De Mos net als de SP dat ook Kamerleden 
voor ze zaken gaan roepen hun huiswerk moeten maken, hoor en wederhoor moeten 
toepassen? Ik weet uit eigen ervaring hoe ongelofelijk moeilijk het is om zorgvuldig te 
opereren. Maar het begint ermee dat je probeert om zelf te voldoen aan de eisen die je 
aan anderen stelt.


