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To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal <voorzitter@tweedekamer.nl>

Geachte voorzitter,

Graag vestig ik uw aandacht op het aangehechte rapport dat te vinden is op:
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/Monckton-Caught%20Green-
Handed%20Climategate%20Scandal.pdf

In dit rapport kunt u een grondige analyse alsmede tekst en uitleg vinden van de onlangs
uitgelekte gegevens van de Universiteit van East Anglia. Erg onthullend is de grafiek op blz 27:

"A startling example of the data tampering by scientists at the Goddard Institute for Space
Studies is the century-old temperature record for the temperature station at Santa Rosa,
California, the headquarters of the NOAA itself. The raw data show one thing: the processed
data show quite another. This is a trick we have already seen in the Climate Research Unit’s
“Nature trick” to “hide the decline” in tree-ring proxy temperature data after 1960. And we shall
see it again later, when we examine in detail how one national temperature dataset has been
similarly tampered with so as grievously to misstate the true direction of the temperature
trend."

Uit dit rapport blijkt zonneklaar dat er dusdanig met de klimaatgegevens gerommeld is, dat u
politiek bedrijft op basis van onbetrouwbare gegevens. Politiek bedrijft die de burgers van dit
land dreigt op te zadelen met torenhoge kosten om een toch wel waarschijnlijk niet bestaand
probleem op te lossen, met alle gevolgen van dien.

Ik verzoek u dan ook deze email door te sturen aan alle kamerleden en ik verzoek de
kamerleden van de inhoud van dit rapport kennis te nemen en mee te nemen bij uw
beraadslagingen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend Lammertink,
Schoolstraat 107,
7471 WV Goor.
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