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Geachte mevrouw, heren,
Vandaag hadden wij telefonisch contact met Hans de Waal over de voorgenomen
zoutwinning door Frisia Zout BV bij Harlingen. In vervolg daarop vroeg hij een
toelichting, die we bij dezen graag geven. De cursief opgenomen vragen zouden
we graag in een persoonlijk gesprek met de betrokken medewerkers van het
Staatstoezicht op de Mijnen (verder SodM) bespreken.
Ter introductie het volgende.
De vereniging Oud Harlingen (1500 leden) komt statutair op voor het behoud
van het monumentale karakter van Harlingen. Met meer dan 600 gemeentelijke
en rijksmonumenten, vaak huis aan huis in de compacte binnenstad, is
Harlingen een van de Top 15-monumentensteden van Nederland.
Dan de zaak zelf. In de afgelopen jaren is er op het Friese vasteland nabij
Harlingen zout gewonnen. Over die zoutwinning heeft SodM geadviseerd.
Wij hebben begrepen dat de kennis en kunde van SodM van oudsher met name
de olie- en gaswinning betrof, en niet zozeer de (gevolgen van) zoutwinning.
Verder lazen wij uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015,
dat SodM als toezichthouder in het verleden onvoldoende kritisch naar
winningsplannen heeft gekeken.
Uit de officiële meetgegevens van het Rijk is inmiddels duidelijk dat de
bodemdaling bij Wijnaldum vele keren sneller is verlopen dan door Frisia Zout
werd voorspeld, veel sterker is dan voorspeld en zich bovendien over een groter
gebied uitstrekt dan voorspeld.
Wij bespreken graag met u hoe SodM de capaciteiten van Frisia Zout beoordeelt
om de vorm, grootte en diepte van een bodemdalingsschotel accuraat te
voorspellen. Datzelfde geldt vanzelfsprekend de positieve advisering door het
toenmalige SodM. Zou het Staatstoezicht nu tot eenzelfde advies komen?
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Bij Wijnaldum is sprake geweest van een ‘ongecontroleerd groeien’ van een
caverne van Frisia Zout, gevolgd door instorting daarvan, met beschadiging van
de installatie als gevolg. Gezien de positieve advisering inzake de boringen onder
de Waddenzee meent SodM kennelijk dat Frisia Zout inmiddels voldoende grip
heeft op het productieproces om zulke situaties in de toekomst te voorkomen.
Graag bespreken wij met u waarop u dit vertrouwen baseert.
Bij de nu beoogde winning onder de Ballastplaat wordt een bodemdaling
verwacht van ruim 100 cm. De contouren van de geprognosticeerde
bodemdalingsschotel reiken onderlangs de Waddenzeedijk tot in de haven van
Harlingen, op korte afstand van de historische bebouwing.
Oud Harlingen is bezorgd dat uitlopers van de bodemdalingsschotel de
monumentale binnenstad kunnen treffen. Om die reden hebben wij Frisia Zout
BV gevraagd naar de onderbouwing van de stelling, dat de bodemdalingsschotel
perfect cirkelvormig zal zijn. Daarop ontvingen wij enkel een rapport uit 2001
over de winning bij Wijnaldum.
Graag bespreken wij met u op grond van welke gegevens SodM heeft geoordeeld
dat de voorspellingen van Frisia betreffende de bodemdalingscontour door de
boringen voor de kust van Harlingen juist zullen zijn.
Zoals telefonisch aangegeven wordt momenteel op initiatief van Oud Harlingen
in Harlingen een stichting opgericht die zich uitsluitend met de eventuele
gevolgen van de zoutwinning gaat bezighouden. Hierin nemen particuliere
huiseigenaren, erfgoedorganisaties en kerkrentmeesters deel. Waarschijnlijk zal
deze nieuwe organisatie verder het gesprek met SodM voeren. Vooralsnog
fungeer ik echter nog als aanspreekpunt.
Met vriendelijke groet,
namens de vereniging Oud Harlingen
Chris Elsinga
0518-481494
chris@terp10.nl
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