Aan de minister van Economische Zaken
De heer H.G.J. Kamp
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
cc Onderzoeksraad voor Veiligheid, mw. E. Verolme

Betreft: aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid
Harlingen, 30 november 2015
Geachte heer Kamp,
In zijn rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen – onderzoek naar de rol van
veiligheid van burgers in de besluitvorming over de gaswinning (1959-2014)’
doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid 5 aanbevelingen. Centraal daarbij staat,
wat de Raad betreft, het veiligheidsbelang bij activiteiten in de diepe
ondergrond. De voorgenomen zoutwinning voor de haven van Harlingen is zo’n
activiteit.
In de plannen voor de zoutwinning loopt de rand van de bodemdalingsschotel
exact langs de voet van de zeedijk bij onze stad. Een lichte afwijking van die als
perfect rond voorgestelde cirkel zou grote negatieve gevolgen kunnen hebben
voor de zeedefensie, maar ook voor de historische binnenstad van Harlingen –
en dat laatste raakt aan de doelstellingen van onze vereniging.
De vereniging Oud Harlingen vertegenwoordigt een kleine 1500 leden, waarvan
velen een monumentaal pand in het Harlinger stadscentrum bewonen.
Harlingen telt op een relatief zeer klein oppervlak ca. 600 gemeentelijke en
rijksmonumenten, op een steenworp afstand van de voorspelde bodemdaling in
de havenmond.
Na consultatie van de Onderzoeksraad leggen we u zes vragen voor:
a. Hoe is sinds februari invulling gegeven aan de eerste aanbeveling van de
Raad om twee andere ministeries bij de voorgenomen zoutwinning te
betrekken?
b. Hoe is sinds februari invulling gegeven aan een onomstreden
onafhankelijkheid van SodM ten opzichte van het ministerie en de sector?
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De Onderzoeksraad stelt: ‘Onzekerheid is onlosmakelijk verbonden aan
ondergrondse activiteiten (…). Naar het oordeel van de Onderzoeksraad is
reductie van deze onzekerheid door het doen van onderzoek en het daaraan
verbinden van maatregelen een cruciaal onderdeel van de licence-to-operate’.
De vierde aanbeveling van de Raad is dan ook structureel en onafhankelijk
onderzoek te laten doen naar (de onzekerheid over) de veiligheidsproblematiek
rond de zoutwinning.
c. Met het oog op het risico van bodemdaling en verzakkingen onder de
Harlinger binnenstad vernemen wij graag of, hoe en door wie integraal en
onafhankelijk onderzoek plaatsvindt inzake mogelijke afwijkende
bodemdalingscontouren bij zoutwinning onder de Waddenzee
d. wanneer deze resultaten bekend worden
e. en hoe de uitkomsten van invloed kunnen zijn op de huidige plannen.
Onzes inziens kan de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee niet
plaatsvinden alvorens het door de Onderzoeksraad bedoelde onderzoek de
eventuele risico’s zo goed mogelijk heeft doen inschatten en de eventuele risico’s
zijn geminimaliseerd tot een niveau, dat – ook plaatselijk – maatschappelijk
aanvaardbaar wordt geacht.
We voegen aan bovenstaande nog een vraag toe betreffende de omgekeerde
bewijslast. Zoals het zich nu laat aanzien wil de Tweede Kamer dat principe
laten toepassen op de gaswinningsschade. Bent u bereid hetzelfde principe op
soortgelijke grootschalige ondergrondse mijnbouwactiviteiten zoals zoutwinning
toe te passen?
Het kabinet heeft aangegeven alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid over te nemen – ook die wat betreft communicatie met burgers. Wij
vertrouwen er daarom graag op dat u onze vragen dit jaar nog zult
beantwoorden, en zo vriendelijk wilt zijn mevrouw Verolme van de
Onderzoeksraad uw reactie in kopie te doen toekomen.
Met vriendelijke groet,
Anneke F. Visser
voorzitter
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