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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33802 

Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet 

taken meteorologie en seismologie) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de 

Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel 3 

14 (Van Veldhoven) dat bewerkstelligt dat de minister tevens zorgdraagt voor het 

onverwijld informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door 

geofysische bronnen of bij vulkanische activiteit. 

 

Dit amendement bewerkstelligt dat de Minister tevens zorgdraagt voor het onverwijld 

informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door geofysische 

bronnen of bij vulkanische activiteit. Tevens zullen ingevolge dit amendement bij 

ministeriele regeling regels worden gesteld over de inhoud, verwachtingstermijn en 

openbare bekendmaking van die informatie.  

 

 



 

 datum 24 juni 2015 

 blad 2 

 

 

Ook zullen regels worden gesteld over het leveren van ondersteuning bij een verzoek 

daartoe op het terrein van openbare orde, veiligheid en bevolkingszorg bij significante 

bodembeweging of vulkanische activiteit. Een dergelijk verzoek zal altijd worden 

ingewilligd. 

 

De indiener is van mening dat de overheid niet alleen bij gevaarlijk weer, maar ook bij 

significante bodembeweging zoals aardbevingen of bij vulkanische activiteit op Saba, een 

taak heeft om het algemeen publiek te informeren. Indien de stand van de wetenschap en 

de techniek dat toelaten, wordt deze informatie vooraf verstrekt. Anders wordt het 

algemeen publiek in ieder geval achteraf over de bodembeweging of vulkanische activiteit 

geïnformeerd. Ook moeten, net als bij verwacht of werkelijk gevaarlijk weer, verzoeken tot 

ondersteuning op het terrein van openbare orde, veiligheid en bevolkingszorg bij verwacht 

of werkelijk gevaarlijke bodembeweging of vulkanische activiteiten altijd worden 

ondersteund. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

Artikel 3 

Artikel 4 

12  16  22 (Albert de Vries/Van Veldhoven) dat regelt dat de minister zorgdraagt voor 

het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of 

maatschappij-ontwrichtend weer.  

 

Uit de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel blijkt dat het ondersteunen van 

bestuursorganen bij gevaarlijke weer niet behoort tot de basistaken, maar onderdeel is van 

de extra dienstverlening door de minister. Deze ondersteuning zal daarmee vraag gestuurd 

plaats vinden en voor het verkrijgen van deze ondersteuning moet de kostprijs worden 

betaald. 

 

Dit amendement leidt er met de toevoeging van artikel 4a toe dat bestuursorganen, zoals 

waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s in geval van maatschappij-ontwrichtend 

weer (waarvan in ieder geval sprake is in situaties van GRIP 3 en hoger) of calamiteiten 

waarbij het weer een belangrijke rol speelt weersinformatie afnemen bij de Minister. En 

met wijziging van artikel 3 regelt dit amendement dat deze informatie in de genoemde 

situaties kosteloos zal worden verstrekt.  

 

Door het gebruik van verschillende weersinformatie kunnen coördinatie- en 

inschattingsproblemen ontstaan bij de hulpverlening in het geval van (dreigende) 

calamiteiten. Bovendien kan met de huidige kostentoedeling de situatie voorkomen dat bij 

de instantie die de taken meteorologie en seismologie namens de minister uitvoert, 

belangrijke informatie beschikbaar is ten aanzien van weer gerelateerde gevaarlijke 

situaties waarmee grote maatschappelijke ongelukken kunnen worden voorkomen, maar 

dat die informatie niet wordt benut.  
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De indieners zijn daarom van mening dat bestuursorganen op het terrein van openbare 

orde, veiligheid en bevolkingszorg onafhankelijke en eenduidige informatie moeten krijgen 

en dat bij calamiteitenbestrijding als gevolg van verwacht of werkelijk gevaarlijk of 

maatschappij-ontwrichtend weer of calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol 

speelt, die informatie kosteloos moet worden verstrekt en als basistaak van de minister in 

het wetsvoorstel moet worden opgenomen. De financiële consequenties van dit 

amendement zullen beperkt zijn, aangezien situaties van GRIP 3 en hoger maar weinig 

voorkomen. 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, 

GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

Artikel 3, eerste lid, onderdeel h 

11 (Van Tongeren) dat het openbaar maken van de onderzoeksopzet beoogt. 

 

Dit amendement beoogt het openbaar maken van de onderzoeksopzet. Dit geeft andere 

partijen de mogelijkheid om het onderzoek te reproduceren en de resultaten te gebruiken 

voor vervolgonderzoek. Het openbaar maken van de opzet is in belang van de 

kennisontwikkeling; zoals aanbevolen in het rapport over aardbevingsrisico’s in Groningen 

van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit wordt wetstechnisch vormgegeven door het 

invoegen van een nieuw lid 1a na artikel 5, eerste lid, alsmede een toevoeging in artikel 5, 

zesde lid, van de Wet taken meteorologie en seismologie. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 3 

15 (Van Veldhoven) dat bewerkstelligt dat bij AMvB wordt geregeld aan wie de uitvoering 

van de taken op het gebied van meteorologie en seismologie wordt opgedragen. 

 

Dit amendement bewerkstelligt dat bij AMvB wordt geregeld aan wie de uitvoering van de 

taken op het gebied van meteorologie en seismologie wordt opgedragen. Ook wordt 

geregeld dat deze AMvB bij instelling en wijziging in voorhang aan de Staten-Generaal 

wordt voorgelegd. De indiener is namelijk van mening dat er een grotere mate van 

rechtszekerheid en parlementaire betrokkenheid nodig is ten aanzien van de plek waar de 

uitvoering van de taken op het gebied van meteorologie en seismologie worden belegd, 

dan dat in de voorliggende wet geregeld is. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 3, eerste lid, na onderdeel c 

9 (Van Tongeren) dat een actievere rol beoogt voor de minister in het verzamelen en 

voortbrengen van seismologische en andere geofysische gegevens in het kader van door 

mijnbouw geïnduceerde aardbevingen. 
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Dit amendement beoogt een actievere rol voor de Minister in het verzamelen en 

voortbrengen van seismologische en andere geofysische gegevens in het kader van door 

mijnbouw geïnduceerde aardbevingen. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

over de aardbevingsrisico’s in Groningen concludeerde dat het KNMI een terughoudende 

opstelling had ten opzichte van het onderzoek doen naar het aardbevingsgebied. Een 

actievere rol is in het belang van de veiligheid van burgers die wonen in het gebied waar 

mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. De gegevens worden kosteloos openbaar gemaakt zoals 

geregeld in artikel 3, eerste lid, onder h, in combinatie met de Wet hergebruik van 

overheidsinformatie. Deze gegevens moeten raadpleegbaar worden via een openbaar 

platform, zoals een website.  

Dit wordt wetstechnisch vormgegeven door het toevoegen van een nieuw onderdeel ca aan 

artikel 3, eerste lid, van de Wet taken meteorologie en seismologie. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 

D66, GroenLinks en de PvdD.  

 

Artikel 3, eerste lid, na onderdeel c 

10 (Van Tongeren) dat beoogt de ontwikkeling van aardwarmte te faciliteren. 

 

Dit amendement beoogt de ontwikkeling van aardwarmte te faciliteren. Het kabinet heeft 

als doelstelling om 14% van de energie duurzaam op te wekken in 2020, waarvan 11 Peta 

joule uit aardwarmte. De ontwikkeling van aardwarmte blijft aanzienlijk achter bij de 

doelstelling. De beschikbaarheid van geofysische informatie is een noodzakelijke 

voorwaarde om aardwarmte te produceren. De gegevens worden kosteloos openbaar 

gemaakt zoals geregeld in artikel 3, eerste lid, onder h, in combinatie met de Wet 

hergebruik van overheidsinformatie. Deze gegevens moeten raadpleegbaar worden via een 

openbaar platform, zoals een website. Dit wordt wetstechnisch vormgegeven door het 

toevoegen van een nieuw onderdeel ca aan artikel 3, eerste lid, van de Wet taken 

meteorologie en seismologie. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, Houwers, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks en 

de PvdD. 

 

Artikel 3, eerste lid 

13 (Albert de Vries) dat ervoor zorgt dat ze positie van het Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut in de wet verankerd blijft. 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de positie van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut (KNMI) in de wet verankerd blijft. Wel blijft de Minister op grond van artikel 3, 

eerste lid, een zorgplicht houden voor de taken die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 

Het KNMI verstrekt belangrijke informatie voor het veiligheidsbeleid en het voorkomen of 

beperken van hinder, gevaar, schade of letsel. Het is cruciaal dat deze informatie 

betrouwbaar en eenduidig is. Het kabinet erkent de exclusieve kwaliteiten van het KNMI en 

zegt niet van plan te zijn om de basistaken via een andere weg te regelen. Het 

wetsvoorstel zet echter de deur open om zonder tussenkomst van de Tweede Kamer taken 

die nu bij het KNMI liggen, bij andere partijen neer te leggen en (delen van) het KNMI te 

privatiseren.  
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Met de voorgestelde wijziging wordt dit voorkomen en blijft het KNMI volgens de wet het 

aangewezen instituut voor publieke taken op het gebied van meteorologie zoals vastgelegd 

in artikel 3, eerste lid. Dit conform het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 

State. 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de 

PvdD en de SP. 

 

 

Moties 

 

17 (Smaling) over een reactie op het rapport "Verstand op veilig" van het Rathenau 

Instituut. 

Aangehouden. 

 

18 (Madlener) over het privatiseren van het KNMI. 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

19 (Van Tongeren) over de gewenste cultuurverandering bij het KNMI. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, de PvdA, de PvdD. 

 

20 (Van Tongeren) over een herijking van de huidige methode van het KNMI om de 

magnitude vast te stellen. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 

GroenLinks, de PvdD en de SP.  

 

21 (Agnes Mulder) over een vergelijking met de risicoanalyse van Staatstoezicht op de 

Mijnen in 2013 van het Loppersumcluster. 

Aangehouden. 


