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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z03786
Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie),
Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat over het bericht dat de metingen van het KNMI in de
Groninger bodem niet kloppen (ingezonden 25 februari 2019).
Vraag 1
Wat is de verklaring voor het feit dat een deel van de versnellingsmeters van
het KNMI niet goed stond afgesteld?
Vraag 2
Op welk moment bent u geïnformeerd over de foutieve metingen door het
KNMI?
Vraag 3
Wanneer zijn de instellingen bijgesteld? Wie is daarover geïnformeerd?
Vraag 4
Hoeveel en welke data zijn onbruikbaar door het niet correct werken van
versnellingsmeters van het KNMI en van welke periode is deze data?
Vraag 5
Kunt u aangeven wat het effect is van onjuiste meetgegevens van het KNMI
op de analyses van de seismiciteit ten behoeve van de versterkingsopgave in
Groningen?
Vraag 6
Kunnen deze effecten hersteld worden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, wat
betekent dit voor de analyses van de seismiciteit van afgelopen jaar?
Vraag 7
Kunt u aangeven wat het effect is van onjuiste meetgegevens van het KNMI
op de schadebeoordeling in Groningen?
Vraag 8
Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat deze foutieve meetgegevens leiden tot vertraging in het oppakken van het proces van schadeherstel
en versterking?
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Vraag 9
Deelt u de mening dat woningen die nu in de versterkingsoperatie zitten
hierin moeten blijven? Vindt u ook dat woningen die op basis van de nieuwe
gegevens mogelijk ook onveilig zijn aan de plannen moeten worden
toegevoegd?
Vraag 10
Wanneer is het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geïnformeerd over de
foutieve meetgegevens?
Vraag 11
Wanneer is de audit van het SODM, die als toezichthouder gestart is met het
opzetten van een onafhankelijke toets op de kwaliteit van de meetdata
gereed? Wat betekent dit voor de tussentijd?
Vraag 12
Deelt u de mening dat een dergelijke fout van het KNMI niet goed is voor het
vertrouwen van Groningers? Bent u bereid aan de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat te vragen in gesprek te gaan met het KNMI om
herhaling te voorkomen?
Vraag 13
Wilt u deze vragen beantwoorden voor 11 maart 2019?
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