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Van: Kockelkoren, T.F. (Theodorus)
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 17:04
Aan:  

Onderwerp: Overleg bij IenW met EZK omtrent KNMI issue

Beste allemaal, 
 
Even een snelle terugkoppeling van het gesprek: 

1) De conclusie is getrokken dat de mogelijke doorwerking van het meet-issue breed is: mogelijke impact op 
verleden (schadebeslissingen, versterkingsbeslissingen, vormgeving versterkingsprogramma) en toekomst 
(schadebeslissingen, versterkingsbeslissingen en verdere vormgeving versterkingsprogramma). 

2) De conclusie is ook getrokken dat de aard en omvang van de doorwerking nu nog niet (voldoende goed) 
bekend is. Om die reden zal ook niet gecommuniceerd gaan worden dat de impact naar verwachting klein 
zal zijn. 

3) Er is een task force samengesteld (ter plekke in de vergadering), waar wij niet in zitten, maar wel op 
aangesloten zullen zijn in onze rol als toezichthouder. Opdracht voor deze task force is om zo snel 
mogelijk het proces dat doorlopen moet worden om de doorwerking in kaart te brengen (voor zowel 
verleden als toekomst) inclusief de verwachting doorlooptijd daarvan. Inschatting was dat dit maximaal 
een maand zou kosten, maar dat dit mogelijk (in elk geval voor delen) al veel eerder kan. EZK verzorgt de 
coordinatie van deze taskforce. NAM zal hierbij betrokken worden (omdat zij mogelijk aan de bak moeten 
om eventuele doorwerking naar in het verleden genomen, privaatrechterlijke beslissingen zal moeten 
bepalen) 

4) De minister en de staatssecretaris bepalen nog of er één brief of twee brieven naar de kamer gaan. Deze 
brieven gaan in elk geval voor het reces (vrijdag) naar de TK. 

5) KNMI stuurt een brief naar de minister van EZK met cc aan de staatssecretaris. KNMI zal een afschrift van 
deze brief met een opleg notitie naar SodM sturen in haar rol als toezichthouder. 

6) Het werd iedereen, inclusief ministerie IenW en KNMI, duidelijk dat het meet-issue niet alleen relevant is 
voor EZK en NAM (en het toezicht) maar ook voor wetenschappelijke onderzoeken en mogelijk ook voor 
private partijen die in welke hoedanigheid dan ook met verkeerde KNMI data hebben gewerkt (denk aan 
een ingenieursbureau dat in opdracht van een gemeente of een private partij gerekend heeft om te 
toetsen of schade door aardbevingen veroorzaakt kan zijn of om te toetsen of een pand wel voldoende 
veilig is). 

7) KNMI heeft in de meeting nogmaals toegezegd mee te werken met de door SodM opgestarte validatie van 
ALLE meetgegevens (dus niet alleen het G- en B-netwerk maar ook de reeds langer geinstalleerde 
meters). 

8) Afgesproken is dat de communicatie in het verlengde van de kamerbrieven uitgewisseld gaat worden om 
te voorkomen dat er ruis ontstaat en bovendien om te zorgen dat correcte informatie gedeeld gaat 
worden. De communicatiemensen zullen hierover met elkaar in contact blijven (danwel komen). Er zal dus 
niet eerder dan de kamerbrief worden gecommuniceerd. 

 
@  vul vooral aan waar nuttig. 
 
@ : ik zal vanavond laat nog naar het bericht van vanmiddag kijken dat je hebt 
gemaakt. Ik vermoed dat we morgen wel weer nieuwe concepten van brieven etc gaan zien. De brief van KNMI 
aan minister en in afschrift naar ons zullen we naar verwachting vandaag nog ontvangen. Deze brief zal de 
technische basis bieden. 
 
Hgr., theodor. 
 
 




