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College van Burgemeester en Wethouders van Venlo 

Postbus 3434 

5902 RK VENLO 

 
 
Venlo, 15 april 2015 
Betreft: Vragen ex artikel 44 RvO inzake KNMI weerstation Arcen 
 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
De afgelopen weken is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut ( verder te noemen: KNMI) weerstation Arcen veelvuldig in het 
nieuws geweest.  
 
Het KNMI weerstation in Arcen is verouderd en is sterk aan vervanging toe. 
Het KNMI heeft aangegeven dat -  indien het weerstation wordt vervangen - 
ook een andere locatie noodzakelijk is. Volgens het KNMI is de omgeving 
rond het weerstation de afgelopen jaren sterk veranderd, waardoor de 
metingen niet meer betrouwbaar zijn. Een locatie in Lomm zou mogelijk de 
aangewezen plek kunnen zijn volgens menigeen.  

 

Daarnaast wil het KNMI het aantal meetpunten in Noord-Limburg uit 

bezuinigingsredenen beperken tot slechts één station. Plannen om het 

station naar Lomm te verhuizen met medewerking van de gemeente Venlo 

zijn nog niet concreet. De gemeente Peel en Maas wil het weerstation graag 

naar Kessel halen en is, net als de gemeente Venlo voor de locatie te 

Lomm, bereid de eventuele kosten van een verhuizing (ongeveer € 25.000,-) 

te betalen. Het KNMI wil voor de zomer nog een beslissing nemen over een 

nieuwe locatie voor het weerstation.  

Van belang is voorts, dat ondernemers uit Arcen, Lomm en Velden bereid 

zijn om bij te dragen aan de jaarlijkse onderhoudskosten van € 3.000,- tot    

€ 5.000,-. De ondernemers willen het station behouden vanwege de gratis 

publiciteit voor het dorp in weerberichten op de lokale, regionale en 

landelijke radio en televisie. Indien Lomm de beoogde nieuwe bestemming 

is, zou het meetpunt volgens de ondernemers de naam Arcen kunnen 

behouden. 
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Ook vandaag, 15 april 2015, zal de temperatuurmeter op het huidige KNMI 

weerstation binnen onze gemeente hopelijk weer een mooi (dan wel het 

beste) resultaat tonen, met alle publiciteit van dien.  

Dit willen we graag “warm” houden. Daarom stellen wij de navolgende 

vragen:  

 
Vragen 
 

1. Erkent de gemeente het directe dan wel het indirecte belang van het 

KNMI weerstation in onze eigen gemeente? 

2. Is de gemeente (nog steeds) bereid om de verhuiskosten voor haar 

rekening te nemen Zo ja, om welk bedrag gaat het en is daar een 

reservering voor? Zo nee, waarom niet? 

3. Heeft de gemeente overleg met de ondernemers hierover? Zo ja, 

wat zijn de uitkomsten hiervan? Zo nee, is de gemeente alsnog op 

zeer korte termijn bereid het initiatief hiertoe nemen? 

4. Heeft de gemeente overleg met het KNMI? Zo ja, wat zijn de 

uitkomsten hiervan? Zo nee, is de gemeente alsnog op zeer korte 

termijn bereid het initiatief hiertoe nemen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de VVD-fractie, 
 
 
Sraar Geelen 
Jozanne van der Velden 


