
VVD-Kamerlid
René Leegte
weet weinig
van klimaat

Tweede-Kamerlid René Leegte (VVD)
toont zich wars van onafhankelijke
wetenschap als de uitkomsten ervan
kennelijk niet in zijn politieke
kraam te pas komen. Dat blijkt uit
zijn uitspraken over het KNMI (Ten
eerste, 29 juni). Leegte vindt het kli-
maatonderzoek van het KNMI alar-
mistisch en onvoldoende onafhan-
kelijk. Het instituut kijkt volgens
hem onvoldoende naar de theorieën
van de ‘sceptici’, enmoet de lijn van
het internationale klimaatforum
IPCC volgen. Het KNMI kan daarom
maar beter worden verzelfstandigd;
als de overheid klimaatvragen heeft
worden deze gewoon bij marktpar-
tijen aanbesteed.
Als het KNMI partijdig zou zijn,

waarvoor Leegte geen enkele aanwij-
zing geeft, zijn vrijwel alle weten-
schappelijke instituten, universitei-
ten en verenigingenwereldwijd dat.
Een eventuele aanbesteding van kli-
maatonderzoek bij andere weten-
schappelijke instellingen zou dus
geen andere conclusies opleveren.
De aanwijzingen voormenselijke in-
vloed op het klimaat zijn namelijk
heel sterk, en als gevolg daarvan is
er een brede wetenschappelijke con-
sensus hierover.
In al die jaren dat wij met het

KNMI werken, hebbenwe nooit poli-
tieke voorkeuren gezien van het in-
stituut of zijnmedewerkers, die het
werk zouden beïnvloeden. Dat is
ook niet zo vreemd: de werking van
de aardatmosfeer trekt zich van poli-
tieke voorkeuren niets aan, CO2 ab-
sorbeert infrarode straling ongeacht
de politieke kleur van de onderzoe-
kers, en het smeltpunt van ijs laat
zich niet beïnvloeden door de wen-
sen van een lid van de Tweede Ka-
mer. Opmerkelijk genoeg hebben de
Nederlandse kennisinstituten (in-
clusief het KNMI) de afgelopen jaren
de dialoog gezochtmet ‘klimaat-
sceptici’, ondermeer in de brochure
De Staat van het Klimaat 2010.
In verschillende uitingen over kli-

maat laat Leegte zien dat zijn kennis
van klimaatverandering en van kli-
maatwetenschap beperkt is. Dat is
niet erg, politici kunnen niet inhou-
delijk op elk onderwerp expert zijn.
Wel kwalijk is op grond van beperk-
te kennis beweren dat een kennisin-
stituut zijn werk niet goed doet, par-
tijdig is, enmaarmoet worden afge-
schaft of geprivatiseerd.
Het is voor begrip van een com-

plex systeem van groot belang dat
jarenlang en continu kanworden
gewerkt aan begrip van de werking
van het klimaatsysteem. Als af en
toe een vraag uit de Tweede Kamer
aan een commercieel bureau in con-
currentie wordt aanbesteed, kan
diepgaande kennis nietmeer wor-
den opgebouwd. Bovendien zou een
dergelijke aanbesteding van onder-
zoek juist afhankelijkheid van de po-
litieke wind in de hand kunnenwer-
ken. Juist Nederland, waar de econo-
mie bovengemiddeld gevoelig is
voor intensiteit en spreiding over
het jaar van regenval, van rivierwa-
terafvoer, van de zeespiegel enmeer
mede van het klimaat afhankelijke
factoren, kan zich geen oppervlakki-
ge, met de politieke windmeewaai-
ende klimaatkennis veroorloven.
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