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Harlingen, 21 december 2017
Geachte heer Van der Meijden,
Sinds 2014 werkt u aan het toekomstbestendig maken van SodM, en aan het herwinnen van
gezag en autoriteit van deze instantie. Met deze brief willen wij u ervan op de hoogte stellen dat
er, vanuit ons burgerperspectief, op dat gebied nog wel een tandje bij mag.
In een notendop de zaak waarom het draait:
Vanaf 2019 wil Frisia Zout BV zout winnen vanonder het wad, op drie kilometer voor de kust van
Harlingen. De bodemdaling zal tot in de haven van onze stad reiken en de ongerustheid groeit al
jaren, dat de monumentale binnenstad (ruim 600 gemeentelijke en rijksmonumenten op 1 km2,
direct grenzend aan de bodemdalingsschotel) te maken zal krijgen met schade. Huiseigenaren,
beheerders van kerkelijke gebouwen en lokale, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties
richtten onze stichting op om hun belangen in dezen te vertegenwoordigen.
Onze insteek is enerzijds de zoutwinning mogelijk te houden, maar waarborgen te verkrijgen dat
de stad daarvan geen schade gaat ondervinden. Daartoe zijn we in gesprek met Frisia Zout BV,
de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân, het KEM, Atelier Rijksbouwmeester, de TCBB en
anderen. Alleen met SodM verloopt de communicatie tot nu toe verwarrend en moeizaam:
 Op 11 september vroegen wij Hans de Waal telefonisch om een gesprek met SodM. Op zijn
verzoek verduidelijkten wij die vraag diezelfde dag nog via bijgaande brief – toen nog vanuit
de vereniging Oud Harlingen, die de aanzet tot onze nieuwe stichting gaf.
 SodM stuurde ons 29 september een onondertekende mail, die niet ingaat op onze vraag. Is
de zaak naar mening van SodM hiermee afgedaan?, vroegen wij. Daarop kwam geen reactie.
 Op 11 oktober belden wij daarom met SodM (mw. Verhulst). Ze kende de zaak niet en vroeg
ons de correspondentie opnieuw te sturen. Dat deed ik, met (weer) de vraag om een gesprek.
 Op 18 oktober mailde SodM (Wouter van der Zee): 'Wij zijn van mening dat er geen
aanleiding is om op dit moment hier een discussie over te voeren.'
 Daarop stuurden wij 14 november een tweede brief (bijlage 2).
 Na een maand radiostilte belden wij met SodM over het uitblijven van een reactie. Na nog
wat heen en weer gebel kreeg ik gisteren SodM aan de lijn (Mathijs Schouten) die nauwelijks
van de voorafgaande communicatie op de hoogte bleek. Hij vroeg me de correspondentie
voor de derde maal te sturen, wat ik – inclusief een chronologisch overzicht – deed.
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Daarop belde de heer Schouten mij, ‘of het over de zoutwinning bij Harlingen ging’ en ‘wat het
probleem was?’, waarna een onaangenaam gesprek ontstond. ‘Afpoeieren’ dekt de lading mooi.
Nadat ik het vruchteloze gesprek afbrak ontving ik een mail van Mathijs Schouten, waarin hij stelt
dat ‘Wij ons best doen om zo veel mogelijk met eenieder die daar behoefte aan heeft te spreken,
zeker wanneer er sprake lijkt te zijn van groeiende zorgen om de effecten van mijnbouw.’
Dat SodM erg zijn best doet is echter, zoals u zult begrijpen, onze beleving niet.
De mail eindigt uitnodigend met: ‘Neemt u vooral contact op als u, of iemand anders van de
vereniging Oud Harlingen nog vragen heeft.’
Wel, wij hebben inderdaad tal van vragen over de risico’s van de voorgenomen zoutwinning bij
Harlingen en de eerdere beoordeling daarvan door SodM, maar dat wij daarover graag in gesprek
willen schijnen wij niet duidelijk te kunnen maken.
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat SodM administratief niet in staat is vragen vanuit de
maatschappij correct af te handelen, of dat SodM onwillig is om dat te doen. Voor dat gegeven
lijkt u ons de juiste contactpersoon. In breder perspectief lijkt het ons voor u belangrijk te weten
dat het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, om de burger en zijn zorgen centraal te
stellen als het om mijnbouw gaat, binnen uw organisatie ook na ruim twee jaar onvoldoende
effect lijkt te sorteren.
Graag ontvangen wij van u een reactie. Wilt u nadere informatie, dan kunt u terecht op
onderstaand telefoonnummer of via de mail op chris@terp10.nl
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Bescherming Historisch Harlingen
Chris Elsinga
0518-481494 (werkdagen)

