
Notulen 5e Bijeenkomst Concept Afsprakenkader 
Datum: 03-07-2019; 19:30 – 22:30 
Locatie: dorpshuis Tunawerth - Ternaard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Agenda 
 

▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 

▪ Streven om de bijeenkomst om 22:00 af te ronden 
▪ Opmerking mbt 2 bijlagen – welke nog in conceptfase zijn; alvast wel rondgestuurd ihkv 

openheid informatie 
▪ Vraag mbt de status van mogelijke aanwezigheid SodM bij deze bijeenkomst ihkv het Hand-

aan-de-Kraan methodiek; de voorzitter geeft aan dat contact met SodM – dhr. Kockelkoren 
(nog) niet is gelukt 

▪ Mededeling vanuit Festegrun: SodM komt binnenkort met haar bevindingen mbt mogelijke 
risico’s rondom kleine velden  

 

-------------------------------------------------- 
Notulen 

▪ Geen noemenswaardige opmerkingen / commentaren op de notulen 

-------------------------------------------------- 
Actualiteit 

Beantwoording Kamervragen - 25 juni 2019 
▪ Wijze van beantwoording door Minister Wiebes in 25 juni brief – in vergelijking met de 

vorige brief - maakt de brief vanuit de werkgroep voorlopig overbodig  
▪ Opvallend: “geen schade voor mensen, natuur of gevolgen voor de waterkwaliteit“ 

 
Vraag voorzitter: wadden integraal onderdeel van het Omgevingsproces ja / nee? 
▪ Antwoord: ja, want er zijn mensen die zich zorgen maken over de effecten op het 

waddengebied 
▪ NAM schrijft tekst voor het Afsprakenkader mbt het ontvangen advies van SodM; hoe de 

Minister dit heeft vertaald in de vergunning en welke aanpassingen de NAM heeft genomen 
c.q. doorgevoerd 

 
-------------------------------------------------- 
Communicatie 

Voortgang en documentatie op de websitevan de gemeente: 
▪ https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
 
Concept brief aan de minister 
▪ Wel brief sturen; aanpassing tov eerder concept; positieve reactie nadere concretisering 

mbt de genoemde veiligheid en nog steeds welkom heten – wordt vooraf rondgestuurd  
 

https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard
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Publieke bijeenkomst Omgevingsproces 
▪ Vanuit bestuurders het streven een gezamelijke presentatie Ontzorgingsspoor + 

Investeringsagenda te organiseren eind september (week van 23 sept) 
▪ Bestuurders geven unaniem aan dat Ontzorging op 1) staat; gevolgd door de 

Investeringsagenda 
▪ Ontzorgingsspoor dient los te staan van Investeringsagenda 
▪ Duidelijkere beloften en uitspraken zijn benodigd 

 
------------------------------------------------- 
Concept Afsprakenkader – bespreken versie 2 en versie 3 
 
Algemeen 

▪ Voorkeur voor Versie 3; duidelijker onderscheid tussen  
▪ Versie 2 - Artikel 5 overnemen in Versie 3 
▪ Investeringsspoor is ook een Ontzorgingsspoor 

 
Art 1. 

▪ EZK geeft aan waarom men niet gaat tekenen – wel een appreciatie-brief mbt het traject 
▪ Vraag of er uberhaupt door partijen getekend dient te worden; kan ook met “met 

medewerking van ..... “ 
▪ Doelstelling duidelijker 
▪ Doel: als voorbeeld voor bestaande en nieuwe gaswinning 
▪ Verwijderen laatste bullitpoint mbt reguliere bijdragen  

 
Art 2. 

▪ Specifieker maken bij de 2e bullit 
▪ 3e bullit: toevoegen: overnemen SodM adviezen mbt LTS-II + toezeggingen 
▪ Instemming met Wipla + toevoegen audit commissie 
▪ Verwijzing naar NOGEPA gedragscode; bijdrage aan regionale versterking 
 

Art 3. 
▪ Specificeren bullit 3 
▪ Uitwerken bullit 4; OZB – ontwikkeling; “op basis van de reguliere taxering en de 1e als nul-

situatie”- ontwikkeling te bespreken in de Klankbordgroep / onder beheer van  
▪ Selectie voor de nulmetingen – actie: NAM (opmerking Lefier) 

 
Art. 4. 

▪ Early warning systeem goed communiceren – wordt nl. niet gedaan voor huidige wadden-
systeem; mogelijk onder te brengen bij stichting of externe expert 

▪ Koppelen aan artikel 7: Communicatie 
 
Art 5. 

▪ Herhaalde bevingen – wat dan? 
▪ Rol van SodM; veiligheidshandhaver 

 
Art 6. 

▪ Tekstaanpassingen worden gedaan door EZK ; “in de geest van” 
▪ Naam Friese bodemdalingsommissie aanpassen 

 
Art 7. 

▪ Toevoegen connectie “Early warning system” 
▪ Inschakelen van Communicatie-expert Veiligheidsregio / Gemeente 



▪ 2e bullitpoint naar de Stichting 
▪ Definitie van de Klankbordgroep 

 
Art 8. 

▪ Wie gaan dit doen? 
▪ Wat gaat de Stichting doen? 
▪ Opstellen convenant – formelere structuur – kijk naar format van Harlingen 
▪ Steunende partijen van het convenant om de tafel zetten 
▪ Vraag SodM om een standpunt te hebben over het Afsprakenkader 

 
Ondertekening 

▪ Geen ondertekening door partijen; wel “met medewerking van ...... “ 
 
------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Communicatie 
 

▪ Aanpassing brief aan Minister 
▪ Aanpassing afsprakenkader opwerken naar versie 4 
▪ Vervolgafspraken; 28 aug + 2 okt 

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

▪ Geen aanvullende opmerkingen; 
▪ Vergadering wordt om 22:35 afgesloten. 

 
 

  



BIJLAGE 1 
 

VOF It Deel 

Ottemawei 7 

9067 DT Readtsjerk 

itdeel@hetnet.nl 

www.ruischaap.nl 

Rabobank NL25 RABO 0145 3971 73 
 

 
 
Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Tunawerth Ternaard op 3 juli  van 19.30 tot 22.00 uur. 
 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over actualiteit, brief minister, communicatie en overeenkomst. 
 
19.30 Opening en welkom. 
           Mededelingen. 
           Notulen 5 juni. Bijlage 1. 
 
19.45 Actualiteit. 
           Manifest Friese overheden en antwoorden op kamervragen 25 juni . Bijlage 2 en 2a. 
           Werken aan de Investeringsagenda Omgevingsproces Ternaard. Bijlage 3. 
 
20.00 Communicatie.  
           OOT op de websitevan de gemeente. 
           https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
           Verslagen, presentaties, concept overeenkomst. 
           Communicatie met de achterban IOT en OOT. Vragen over beide spore. Zie bijlage 3. 
           Centrale boodschapOmgevingsproces Ternaard. Bijlage 4. 
           Concept brief aan de minister. Bijlage 5. en 6. Reactie provincie en betrekken Bijlage2. 
           Behoefte openbare/grote bijeenkomst ontzorgingsspoor (OOT)? 
           Bijeenkomst alle sporen (IOT, OOT en RCR) en advies aan de minister in september/oktober. 
           SodM en auditcommissie. 
 
20.45 Pauze 
 
21.00 Concept afsprakenkader/overeenkomst. Bijlage 7 en 8.  
           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/volgende bijeenkomst OOT. 
 
22.00 Rondvraag en sluiting. 
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