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Wijzing KNMI-wet
Inbreng SP-fractie

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het 
wetsvoorstel. Bij het debat over de evaluatie van de KNMI-wet op 24 maart 2009 
hebben zij hun visie gegeven op de verdeling van meteorologische activiteiten over de 
publieke en private sector.
Zij dringen er op aan dat de (publieke) financiering van de wettelijke taken van het 
KNMI op peil blijft, omdat de gevolgkosten bij het afkalven van de kwaliteit vele malen 
hoger zijn dan het bespaarde budget. Uiteraard mag daarbij ook van het KNMI 
verwacht worden dat zij haar efficiency voortdurend probeert te verbeteren. Zou het 
principe van een adequate financiering niet beter in de wet verankerd moeten worden?
Hoe wordt de efficiency ontwikkeling van het KNMI bewaakt?

Single European Sky, luchtvaartmeteo.
De leden van de SP-fractie hebben bij de evaluatie van de KNMI-wet aangegeven dat 
hun voorkeur om het publieke monopolie op de luchtvaartmeteo in de komende periode 
te handhaven mede het gevolg is van de ontwikkeling van de Single European Sky. Hoe 
ontwikkelt dit project zich? 
Bij een publiek monopolie is van belang dat de kostprijs reëel is. Hoe is dit in de wet 
verankerd? Hoe verhouden de meteokosten voor de Nederlandse luchthavens zich tot 
die van luchthavens elders in Europa?

Specifieke luchtvaartproducten
De meteorologische inlichtingen voor de burgerluchtvaart, zoals voorgeschreven in het 
verdrag van Chicago, werken naar de mening van de SP-fractie als een verplichting 
voor de nationale overheden om vliegtuigen op hun verzoek te voorzien dienen van 
adequate meteoinformatie. In omgekeerde richting is er volgens hen geen sprake van 
een verplichting voor vliegtuigen om –uitsluitend- via dit kanaal zich te informeren over 
de weersgesteldheid.
De minister van VW stelt in de MvT (1.3 onder d) dat ook specifieke dienstverlening 
voor bv. helicopters naar boorplatforms, die nu door een commerciële partij verzorgd 
wordt, in de publieke sector hoort. Vanwaar deze koerswijziging? Dienen volgens de 
regering lopende contracten van particuliere bedrijven met commerciële meteobedrijven 
beëindigd te worden? Zo ja, is er een directe aanleiding om te veronderstellen dat de 
huidige dienstverlening onder de maat is? In 2009 is op het Engels deel van de 
Noordzee een groot ongeluk gebeurd met een helicopter die een vlucht maakte naar een 
platform. Wie verzorgde in dat geval de meteo en wat concludeerde de Engelse 
onderzoekscommissie over dit aspect in relatie tot het ongeluk?
Overigens wordt in het wetsvoorstel de formele tekst van de wet op dit punt niet 
aangepast. Is dat een omissie en zo nee, is de huidige formulering dan niet zo ruim dat 
je er alle kanten mee uit kunt?

Weeralarm
Bij het debat over de evaluatie van de KNMI-wet is door de staatssecretaris VW gesteld
dat de andere meteobedrijven betrokken/geconsulteerd zullen worden voordat het 
KNMI een weeralarm doet uitgaan.



Is dit voornemen inmiddels gerealiseerd? Welke meteobedrijven worden inmiddels 
geconsulteerd voor het uitgeven van een weeralarm? Is de regering van mening dat in 
ieder geval de grotere meteobedrijven in de consultatiepoule moeten worden 
opgenomen? Dient dit uitgangspunt niet in de wet verankerd te worden?

Heroverweging licentiestructuur ECOMET
De leden van de SP-fractie onderschrijven het standpunt dat het KNMI meteorologische 
data gratis beschikbaar moet stellen aan derden. Zij waarderen dat het KNMI per 1 
oktober 2009 al zijn eigen data licentievrij heeft gemaakt. Maar waarom wordt dit 
uitgangspunt niet verankerd in de wet?
Daarnaast hebben zij de vraag of ook meteodata in het kader van klimaatonderzoek 
licentievrij zijn. Dat is van belang om de wetenschappelijke transparantie van 
conclusies die gebaseerd zijn op die data zo groot mogelijk te maken.

Scheepvaartmeteo
De verzorging van de scheepvaartmeteo wordt in het wetsvoorstel niet gewijzigd. 
Tijdens het debat van 2009 zei de toenmalige staatssecretaris VW dat de positie van het 
KNMI voor de scheepvaart en luchtvaart niet veel anders is.
De leden van de SP-fractie hebben gehoord dat het Havenbedrijf Rotterdam de 
scheepvaartmeteo voor de Rotterdamse haven gaat aanbesteden. Hoe verhoudt zich dat 
tot het standpunt van de staatssecretaris tijdens genoemd debat?

Artikel I, onderdelen B en D.
De leden van de SP-fractie vragen zich af of de voorgestelde grondslag voor het op 
verzoek verstrekken van meteorologische inlichtingen aan decentrale overheden wel de 
beoogde duidelijkheid oplevert voor de scheiding van verantwoordelijkheden van 
KNMI en marktpartijen. Het KNMI heeft de bevoegdheid om een regionaal weeralarm 
af te geven. In die situatie zijn openbare orde en veiligheid in het geding. Het KNMI 
hoeft in die situatie ook niet te wachten op een verzoek van decentrale overheden. 
Welke andere situaties heeft de regering in gedachten bij het voorgestelde artikel? Is er 
in die situaties niet gewoon behoefte aan een specifiek weerbericht, bv. bij een 
evenement, dat door marktpartijen geleverd kan worden?

Artikel I onderdelen F en G.
De toezichtsraad houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van het KNMI. Kan 
de regering aangeven op grond van welke criteria de leden door haar benoemd worden? 
Hoe is de huidige samenstelling van de raad, wat is de achtergrond van de leden? Kan 
de samenstelling van de raad, behalve door de wetenschappelijke kwaliteiten van de 
leden, ook mede bepaald worden door overwegingen van pluriformiteit, bijvoorbeeld 
door personen uit de geledingen van opdrachtgevers of commerciële aanbieders te 
benoemen?
Is de concepttekst van de ministeriële regeling, zoals bedoeld in artikel I onderdeel F, al 
gereed? Zo ja, kan deze voor de behandeling van het wetsvoorstel aan de Kamer worden 
toegestuurd?
Hoe is de huidige samenstelling van de programmaraad? Onderschrijft de regering de 
wenselijkheid dat (ook) de belangrijkste commerciële meteobedrijven deel uit maken 
van de programmaraad?




