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Geachte leden van de raad 

Tijdens de commissievergadering van 16 oktober 2019 zijn door de Wad'n Partij Harlingen 
een tweetal vragen gesteld tijdens de rondvraag. Voor de beantwoording is afgesproken dat 
deze schriftelijk zou worden afgedaan. De brief voorziet hierin. 

Vraag inzake zout- en gaswinning: 
We horen steeds vaker, zoals vorige week nog in het Friesch Dagblad, dat gemeenten zich 
steeds meer beginnen te verzetten tegen zout- en gaswinning, waarbij de winsten naar 
elders vertrekken en de risico's bij de lokale bevolking en overheid blijven liggen. Maar 
Harlingen blijft schitteren door afwezigheid in dit verzet, en dat terwijl we hier te maken 
hebben met een problematische stapeling van zeespiegelstijging, te laag waterpeil en 
ongelijkmatige bodemdaling door gaswinning en zoutwinning. Wanneer gaat het college de 
belangen van de bevolking behartigen door zich in navolging van andere gemeentebesturen 
kritischer op te stellen? 

Antwoord: 
In basis liggen de bevoegdheden op het gebied van delfstoffenwinning bij het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Op rijksniveau worden beslissingen genomen op het gebied 
van winningsplannen, exploratie- en exploitatievergunningen en omgevingsvergunningen. 
Gemeenten hadden hierbij een zeer beperkte mogelijkheid invloed uit te oefenen. Sinds de 
wijziging van de Mijnwet in 2018 worden gemeenten in een eerder stadium in de 
gelegenheid gesteld te reageren op komende ontwikkelingen binnen de eigen grenzen. 
Daarnaast kan een gemeente altijd reageren op bijzondere ontwikkelingen binnen de 
gemeente maar zonodig ook samen met andere gemeenten op ontwikkelingen die een 
breder gevolg hebben. Zo is er het afgelopen jaar o.a. door meerdere gemeente gereageerd 
op het kleine gasvelden beleid. Wij zagen geen aanleiding de brief die hierover was 
opgesteld, en ter medeondertekening aan ons was voorgelegd, te ondertekenen. Harlingen 
heeft geen kleine gasvelden en er is ook geen sprake van de komst van een kleine gaslocatie. 
De Zuidwallocatie is een bestaande gaswinningslocatie waar 



al 30 jaar gas wordt gewonnen. Dit veld valt niet onder de noemer kleine 
gaswi n n i ngslocati es. 
Voor wat betreft de zoutwinning zal deze zich de komende jaren verplaatsen naar een 
locatie onder de Waddenzee en stopt de winning onder land. In de vorm van de pilot 
Harlingen, met name geïnitieerd door de Stichting Bescherming Historisch Harlingen, gaan 
we hier anders met de belangenbehartiging om en hopen daarmee een voorbeeld voor 
andere locaties van delfstofwinning te worden. Hiervoor zijn er ook contacten met het 
eerder genoemde Ministerie die met belangstelling naar de ontwikkelingen in Harlingen 
kijkt. 

Vraag inzake zoutwinning: 
Zoals bekend heeft Follow The Money onderzoek gedaan naar de gevolgen van zoutwinning 
en is met publicatie van de resultaten begonnen. Dat liegt er niet om. Nu gaat er in Harlingen 
binnenkort op beperkte schaal gemeten worden en daar zullen we het nu niet over hebben. 
Onze vraag betreft Wijnaldum e.o. Daar is in de jaren '90 met zoutwinning begonnen en 
onder druk van de minister mocht er niet gemeten worden. Nu zijn we in dat gebied 
tientallen centimeters bodemdaling verder en zijn er tientallen panden met 
verzakkingsschade. Voor de inwoners is het juridisch bijna onmogelijk om een oorzakelijk 
verband aan te tonen met de zoutwinning. Wat gaat het college doen om die inwoners van 
onze gemeente te helpen? Om ze te ontzorgen m.b.t door de overheid geaccordeerde 
bodemdaling? 

Antwoord: 
Tot nu toe is in de Mijnwet de afhandeling van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten 
geregeld. Daarvoor is ook een waarborgfonds opgericht. Mocht iemand bewezen schade 
door mijnbouwactiviteiten hebben dan zal eerst het betreffende bedrijf de schade moeten 
betalen. Is dit niet mogelijk dan kan een beroep op het waarborgfonds worden gedaan. 
Eventueel kan het Rijk hierbij nog als achtervang dienen. Het denken over de afhandeling 
van schade is echter de laatste tijd sterk gewijzigd. Zo is voor de gaswinning in Groningen de 
bewijslast al omgedraaid. Wij hebben als college in het kader van de herziening van de 
Mijnwet ook een pleidooi gehouden om de bewijslast bij delfstofwinning elders in het land 
om te draaien. In december 2019 is besloten dat mensen die schade denken te hebben 
geleden door gaswinning daarvoor zelf het bewijs niet meer hoeven te leveren. Een 
onafhankelijke commissie (Commissie Mijnbouwschade) van het nieuwe schadeloket gaat 
schade beoordelen en de mijnbouwbedrijven hebben toegezegd zich neer te leggen bij haar 
oordeel. Dit beleid zal ook worden uitgerold voor andere vormen van delfstoffenwinning. Bij 
het opstellen van de protocollen over zoutwinningsschade wil het ministerie graag gebruik 
maken van de inbreng van de bij de vorige vraag ook al genoemde stichting. Zij zijn graag 
bereid hierin te participeren. Voor zover mogelijk en noodzakelijk willen wij deze stichting 
hierin bijstaan. Overleg hierover is inmiddels gaande. 
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Informatieve raad. 
Op woensdag 15 april 2020 zal er een informatieve raad over zoutwinning worden 
georganiseerd. Op deze avond zal o.a. een deskundige op het gebied van bodembeweging 
aanwezig zijn om vragen hierover te beantwoorden. Ook zal worden stil gestaan bij de 
voortgang van de pilot Harlingen. 
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