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1 Onderwerp: 1 Voortgang zoutwinning. 

Kennisnemen van: 
1. De brief d.d. 9 juni 2020 van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de 

Tweede Kamer inzake voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade; 
2. De brief d.d. 29 juni 2020 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

inzake de start Commissie Mijnbouwschade; 
3. Voortgang pilot Harlingen. 

Beste raadsleden, 

Zoals al toegezegd in de raadsvergadering van 1 juli 2020 zouden wij u enige documenten 
toesturen welke betrekking hebben op de afhandeling van mijnbouwschade. Bijgaand deze 
documenten. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u te informeren over de 
voortgang van de Pilot Harlingen. 

Brieven inzake afhandeling mijnbouwschade. 
Door de minister van de Economische Zaken is op 9 juni 2020 een brief naar de Tweede 
Kamer gestuurd waarbij wordt ingegaan op de start van de Commissie Mijnbouwschade per 
1 juli 2020. De Commissie Mijnbouwschade zal een laagdrempelige, transparante en 
deskundige wijze schadeverzoeken afhandelen. De schademelder staat centraal. De 
bewijslast wordt door de commissie opgepakt waarmee de schademelder wordt ontzorgd. In 
de brief wordt ook nog specifiek de zoutwinning genoemd. De commissie werkt op basis van 
protocollen welke afgesproken worden met de mijnbouwsector. Naar verwachting wordt 
deze zomer nog het protocol met de zoutondernemingen vastgesteld. 

Op 1 juli 2020 hebben wij een brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
ontvangen waarin wordt gemeld dat de Commissie Mijnbouwschade in werking is getreden. 
Voortaan kunnen burgers die een vermoeden van schade aan hun woning of pand hebben 
als gevolg van mijnbouwactiviteiten zich rechtstreeks wenden tot de genoemde commissie. 
De commissie zal nieuwe meldingen van schade in behandeling nemen. In het verleden 
afgehandelde schademeldingen zullen door deze commissie overigens niet opnieuw worden 
beoordeeld. Bij de brief zit een bijlage met veel gestelde vragen en een infografic. Deze 
informatie zullen wij op onze website plaatsen. 
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Voortgang Pilot Harlingen. 
De Stichting Bescherming Historisch Harlingen werkt samen met Frisia Zout, de Provincie, 
het Wetterskip en de gemeente Harlingen de op 18 maart 2019 getekende 
samenwerkingsovereenkomst uit. Er is met name gewerkt aan het voorbereiden van een 
aanvullend meetplan waarbij in de Binnenstad extra meetpunten gerealiseerd zullen 
worden. De uitvoering staat gepland voor komend najaar. Verder is een website gemaakt 
(www.sbhh.nl), is er overleg met Provincie, Wetterskip en Ministerie geweest en wordt 
onderzocht hoe de meetgegevens van de diverse meetpunten toegankelijker kunnen 
worden gemaakt. Het is de bedoeling om in het najaar tijdens een informatieve raad nader 
op o.a. bovengenoemde onderwerpen in te gaan. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, .IA 
Bijlagen: 

1. Kamerbrief over voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade, doc.nr 
73844; 

2. Brief inzake start commissie mijnbouwschade, doc.nr 73847. 


