Notulen 4e Bijeenkomst Concept Afsprakenkader
Datum: 05-06-2019; 19:30 – 22:30
Locatie: dorpshuis Tunawerth - Ternaard
-----------------------------------------------------Agenda
Zie bijlage 1
------------------------------------------------Actualiteit
Aardbeving Westerwijtwerd 22 mei 2019
▪ Aanvullende toelichting door NAM;
▪ Tot nu toe ca. 3000 schademeldingen bij de TCMG ontvangen;
▪ Brief van NAM aan de minister en SodM; ook vermeld op de NAM website;
▪ Discussie over 3.0 voor kleine velden en de rechtsgeldigheid en de overdraagbaarheid van
het Afsprakenkader – onderwerpen; “onderwerp zal terechtkomen in het Afsprakenkader”
Provinciebrief mbt gaswinning Weststellingwerf
▪ Aanvullende toelichting door min. EZK
▪ Zorg wordt gedeeld / uitgesproken dat de omgevingsprocessen niet gelijk zijn
Brief - Beantwoording kamervragen door de minister van EZK
▪ Reactie: “Minister zit fout met zijn opmerking dat het Omgevingsproces aantoont dat er
draagvlak is voor gaswinning” – “dit klopt niet – zo zitten wij hier niet aan tafel”; actie: er
wordt een brief aan de minister opgesteld + uitnodiging aan hem om in discussie te gaan met
de werkgroep Ontzorgingskader: 1e opzet door voorzitter
▪ Opmerking in algemene mbt brieven minister: “Minister let op je woordgebruik in je brieven”
▪ Vraag terloops: “welke (financiele) middelen zijn er dan wel als de gaswinning niet door zou
gaan?”
ARO / Investeringsagenda
▪ Nogmaals wordt opgemerkt dat het beslag op de bewoners met name met betrekking tot de
Investeringsagenda te groot is
▪ Aandachtspunt is de verdeling overheidsvertegenwoordigers vs. Inwoners ntijdens de
werkgroepoverleggen van de Investeringsagenda
-------------------------------------------------Communicatie
▪

Ontzorgingsspoor wordt gecommuniceerd via de NAM website; link staat geplaatst op de
gemeente-website; aandachtspunten:
▪ Afspraken mbt privacy bescherming;
▪ Anonimisering van de notulen;
▪ Gepubliceerd worden: Agenda; Vraag&Antwoorden; Presentaties; Afspraken

▪

Discussie omtrent naamgeving van het proces; voorstel: “Gaswinning Noordoost Friesland –
locatie Ternaard”; om nog nader de noodzaak hiertoe af te stemmen binnen de werkgroep

▪

Afstemming tussen Ontzorging en Investeringsagenda heeft plaats gevonden op het bureau van
Partoer; de gemelde grote openbare bijeenkomst Investeringsagenda gepland op 11 juli te
Ternaard zal geen doorgang vinden

▪

Discussie over grote openbare bijeenkomst Ontzorgingsspoor; voorkeur voor mening/oordeel
vorming op het afsprakenkader; voorbeeld: Nijmegen stads-panel; ‘ad-random’ keuze voor
enquete-deelnemers

------------------------------------------------Concept Afsprakenkader
Art. 2
▪

Art. 3
▪
▪
▪

Voorstel voor het voornmen: In stappen ook ver-algemeniseren voor kleine velden gaswining
– ook breed Noord Oost Friesland - dus ook inclusief werkgebied Vermillion;

Uitnodiging doorsturen voor “Zeegse- waddenmonitoring bijeenkomst” te Leeuwarden op 13
september.
OZB uitbreiding
Aanvullend: monitoring van drainage

Ivm het uitlopen van het overleg zijn art. 4 t/m 6 nog niet aan bod gekomen ter bespreking; door
de voorzitter wordt gevraagd de schriftelijke commentaren mbt deze artikelen naar hem door te
sturen.
------------------------------------------------Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Communicatie
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brief naar minister wordt opgesteld + uitnodiging – voortouw door Albert van der Ploeg
Communicatie via websites van de NAM (en gemeente)
Verslagen van de bijeenkomsten worden geannonimiseerd
Concept Afsprakenkader nader uitwerken; commentaren toesturen naar Albert
Nasturen / verwijzen naar Risicobeheersysteem
Opstellen en delen kaart met monitoringplan

-------------------------------------------------Afsluiting / Wvttk
▪

▪

Er is een gesprek geweest tussen Fêstegrûn en vertegenwoordigers vanuit LTO Noord Oost
friesland en de Veeteelt organisatie omtrent mogelijke gevolgen voor de drainage; info
wordt nog gedeeld door Feste Grun en kan mogelijk worden meegenomen in het
Afsprakenkader;
Afsluitende mededeling Albert van der Ploeg: volgende bijeenkomst waarop het
Afsprakenkader nader wordt besproken en afgestemd is op woensdag 3 juli in Ternaard.

BIJLAGE 1
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Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT)
Plaats Tunawerth Ternaard op 5 juni van 19.30 tot 22.00 uur.

Agenda ronde tafel bijeenkomst over actualiteit, communicatie en overeenkomst.
19.30 Opening en welkom.
Medelingen.
Notulen 24 april. Bijlage.
19.45 Actualiteit. Aardbeving op 22 mei in Groningen.
Brief van de provincie over de gaswinningop 7 mei. Bijlage.
Antwoorden op kamervragen 15 mei. Bijlage.
Reacties op de recente ontwikkelingen.
Amtelijk overleg gaswinning Ternaard (ARO)en procedure RCR.
20.15 Communicatie.
OOT op de websitevan de gemeente.
https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard
Verslagen, presentaties, concept overeenkomst.
Op 8 juli openbare/grote bijeenkomst investeringsspoor (IOT).
Behoefte openbare/groten bijeenkomst ontzorgingsspoor (OOT)?
Bijeenkomst alle sporen (IOT, OOT en RCR) en advies aan de minister in september/oktober.
20.45 Pauze
21.00 Concept afsprakenkader/overeenkomst. Bijlage.
Dit is een eerste concept dat wat vorm en inhoud betreft nog kan wijzigen.
Onafhankelijke Stichting `Waakhûn” voor borging en monitoring afspraken.
21.45 Conclusies/Samenvatting/Afspraken/Communicatie.
22.00 Rondvraag en sluiting.

Volgende bijeenkomst OOT op 3 juli en afspraken voor vervolg.

