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Harlingen, 19 februari 2018
Geachte heer Van Tuinen, beste Durk,
Vorige week maandag spraken we af de eerste stappen te zetten wat betreft het inrichten van een
meetnet.
Bij het ontwerpen van het meetnet moet met tal van zaken rekening worden gehouden. In de
afgelopen maanden zijn allerlei wensen, plannen of voorwaarden genoemd:
- koppeling van Frisia’s GPS-metingen aan de overige metingen
- nulmetingen aan 10 panden in de stad
- een extra meetpaal (al of niet buitendijks)
- een veiligheidszone
- tiltmeters
- een combinatie van meerdere meettechnieken
- het onderscheiden van bodemdaling door zoutwinning van bodemdaling door andere oorzaken
- metingen aan de Sas en de Tjerk Hiddessluizen, en aan de Grote en de Kleine sluis
Ons gezamenlijke standpunt is dat uit deze en/of andere ingrediënten een meetnet moet
voortvloeien dat dát meet, wat we beiden willen weten.
Voor het ontwerpen van zo’n meetnet dragen wij drs. Peter van der Gaag aan, van Holland
Innovation Team in Rotterdam. Hij is momenteel vooral actief in het Groninger gaswinningsgebied –
hij reviewt bijvoorbeeld voor Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders de resultaten van de
tiltmetingen daar. Maar hij kent de Friese ondergrond en het zoutwingebied hier ook uitstekend.
De afgelopen decennia heeft hij in het gebied zelf veel boringen verricht. Hij geldt bovendien als
deskundige wat betreft knipklei. Deltares werkt bijvoorbeeld inmiddels met modellen die drs. Van
der Gaag heeft ontwikkeld.
Wij zien de heer Van der Gaag als een uitgesproken onafhankelijke wetenschapper. Hij treedt onder
andere op als deskundige voor boeren, die tegen de NAM procederen. Maar de NAM huurt hem zelf
óók in, ondanks zijn voorwaarde dat de resultaten van zijn onderzoek altijd openbaar zullen zijn.
Het bovenstaande geeft ons het vertrouwen dat voor hem niet het belang telt, dat eventueel aan
een uitkomst van een onderzoek verbonden is, maar alleen de zuivere feiten.
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Vanwege zijn onafhankelijkheid, zijn bekendheid met het betreffende (zoutwin)gebied en zijn brede
kennis van verschillende meetsystemen vinden we hem een uitstekende kandidaat om onze
wederzijdse vragen en voorwaarden in een meetplan te gieten. Ook in het vervolgtraject kan drs. Van
der Gaag adviseren, gaf hij aan. Hij kent de meest geschikte bureaus voor het uitvoeren van een
opdracht in de Harlinger situatie, en hij kan hun offertes beoordelen, suggesties doen om kosten te
besparen en ook de resultaten van de metingen duiden.
Gezien de omvang van de Groninger gasproblematiek en zijn betrokkenheid daarbij hebben wij
contact gezocht met drs. Van der Gaag met de vraag of hij de komende tijd wel beschikbaar is. Dat is
het geval.
Bijgaand ter oriëntatie wat nadere informatie over zijn kennis en ervaring, met name wat betreft de
ondergrond en zoutwinning. Graag ontvangen we van jullie kant eventuele andere namen, om
uitvoering aan met meetnet te geven, dan kunnen wij ons daarop oriënteren.
Vrijdag 23 februari gaan we graag weer om tafel; wat de gemeente betreft is dat akkoord. Wat ons
betreft bespreken we dan:
- de concept-opdracht
- welke partij(en) we uitnodigen daarmee aan de slag te gaan

We hopen dat we op deze manier samen een stap in de goede richting kunnen zetten.
Met vriendelijke groet,
Jarig Langhout
voorzitter

