> Retouradres Postbus 965 6040 AZ Roermond
Commissie Mijnbouwschade

Stichting Bescherming Historisch Harlingen
T.a.v. de heer J. Langhout
e-mail: info@sbhh.nl

Postbus 965
6040 AZ Roermond
www.commissiemijnbouwschade.nl
T 088 042 42 70

Onze referentie

Datum 24 november 2020
Betreft Uw brief van 1 november 2020

Geachte heer Langhout,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief van 1 november jl.
waarin u aandacht vraagt voor het (nog aan te leggen) aanvullende meetnet voor
de stad Harlingen.
De Commissie Mijnbouwschade heeft tot taak om naar aanleiding van een
schademelding advies uit te brengen over de vraag of er sprake is van schade,
wat de oorzaak is van deze schade en, indien deze schade is ontstaan door
bodembeweging als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk,
welk deel van de schade daaraan kan worden toegerekend en wat de hoogte van
het schadebedrag is dat naar ons oordeel door de mijnbouwonderneming aan de
schademelder dient te worden vergoed.
Onze bevoegdheid is beperkt tot de behandeling van meldingen van schade als
gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk
ten behoeve van olie- en gaswinning uit en olie- en gasopslag in kleine velden. De
behandeling van meldingen van schade als gevolg van bodembeweging door de
aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van zoutwinning behoort
daar op dit moment nog niet toe. Door het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) wordt wel gewerkt aan een dergelijk protocol. Wij wachten de
ontwikkelingen ter zake af.
Daarnaast zien wij als onafhankelijke commissie geen rol voor ons weggelegd bij
(zout)winningsplannen, meetplannen en/of het meet- en regelprotocol betreffende
winning bij Harlingen Havenmond. Wij verwijzen u wat dat betreft naar het
Staatstoezicht op de Mijnen.
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Wij voeren een actief stakeholdersbeleid. Zodra wij een rol krijgen in de
afhandeling van mijnbouwschade ten behoeve van zoutwinning, ligt in de lijn der
verwachting dat onze wegen zich zullen kruisen.
Wij vertrouwen u met bovenstaande reactie naar behoren te hebben
geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
Commissie Mijnbouwschade

Mr. H.W. Vogels
Voorzitter
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