
Notulen 6e Bijeenkomst Concept Afsprakenkader 
Datum: 04-09-2019; 19:30 – 22:00 
Locatie: dorpshuis Tunawerth - Ternaard 
 
------------------------------------------------- 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Wederom wordt gestreefd om de bijeenkomst om 22:00 af te ronden 
▪ Bij aanvang wordt de “Toekomststoel” geplaatst en wordt toegelicht dat deze ‘lege’ stoel ons 

bewust moet maken dat we rechtvaardige keuzes maken met het oog op de toekomstige 
generaties; zie ook: http://www.toekomststoel.nl/ 

 

-------------------------------------------------- 
Presentatie door Mathijs Schouten - SodM: “Rol en taken van SodM / Monitoring Waddengebied“ 
 
In de presentatie worden de volgende onderwerpen toegelicht – zie ook het toegestuurde slidepack 
vd presentatie: 

▪ Toezicht en advies rol van SodM 
▪ Wedervraag: “Waar vindt u waar dit over moet gaan”  
▪ Uitleg van het “Hand aan de Kraan” principe dat voor de waddengaswinning wordt toegepast 

 
Belangrijkste vragen /antwoorden: 
 
Vraag: Hoe onafhankelijk is SodM als het valt onder EZK? 
Antwoord: De onafhankelijkheid zit met name in het feit dat toetsingen en advisering vanuit SodM 
publiekelijk plaatsvindt 

 
Vraag: Is het mogelijk om voorspellingen op bodemdaling en aardbevingen te doen? En worden deze 
beoordeeld door SodM. 
Antwoord: Ja, dat is namelijk een formeel onderdeel van vergunningaanvragen. 
 
Vraag: Kan er een rapportage worden opgesteld in “Jip en janneke taal” ? 
Antwoord: SodM is bereid om bijv. jaarlijks langs te komen bij de Klankbordgroep en/of  Stichting om 
SodM rapportages nader toe te lichten; ook wil SodM vanuit communicatie-oogpunt 
publieksvriendelijker rapporteren 

 
-------------------------------------------------- 
Notulen 05-07-2019 

▪ Aanpassen deelnemerslijst;  
 
-------------------------------------------------- 
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Actualiteit 

LC interview NAM-directeur + NAM – toelichting/persbericht 
▪ Korte toelichting door NAM – geen nadere opmerkingen 
 
PAS – Programma Aanpak stikstof (Natura 2000) 
▪ Korte toelichting door NAM – geen nadere opmerkingen 
 
-------------------------------------------------- 
Concept Afsprakenkader – versie 4 
 
▪ Een aantal tekstaanpassingen worden aangedragen en worden doorgevoerd in versie 5 
▪ Samen met communicatie adviseur van de gemeente Noardeast-Fryslân – wordt nader gekeken 

naar de leesbaarheid van het document en ‘tekstuele concretisering’ van de afspraken; PM  -
overleg vindt plaats op 25 september 13 – 15 uur te gemeentehuis Dokkum 

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

Voortgang en documentatie op de website van de gemeente: 
▪ https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 

 
Concept brief aan de Minister EZK – versie 2 
▪ Er zijn geen nadere opmerkingen; besloten wordt de brief te versturen 
 
------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Communicatie 
 

▪ SodM presentatie wordt met notulen meegestuurd 
▪ Aanpassing afsprakenkader opwerken naar versie 5 
▪ Afspraak met de gemeente communicatie adviseur wordt gemaakt 

o PM  -overleg vindt plaats op 25 september 13 – 15 uur te gemeentehuis Dokkum 
▪ Brief aan Minister wordt verstuurd 
▪ Volgend overleg “Afsprakenkader – Ontzorging”: wo. 2 okt – Ternaard; 19:30 u 

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

▪ Geen aanvullende opmerkingen; 
▪ Vergadering wordt om 22:03 afgesloten. 
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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 4 september  van 19.30 tot 22.00 uur. 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over metingen Waddengebied, actualiteit, overeenkomst en 
communicatie. 
 
19.30 Opening en welkom. 
           Medelingen. 
           Notulen 3 juli. Bijlage. 
 
19.45 Mathijs Schouten van de SodM over de noodzaak van relevante metingen in het      
           Waddengebied. 
 
20.30 Actualiteit.  
           Nieuwsbrief over ontzorgen en meeprofiteren lokale omgevingbij gaswinning NAM. Bijlage.  
           De ontwikkelingen met betrekkeing tot de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof. 
           Reacties op de recente ontwikkelingen.  
 
20.45 Pauze 
 
21.00 Concept afsprakenkader/overeenkomst. Bijlage.  
           Dit het vierde concept dat wat vorm en inhoud betreft nog  kan wijzigen. 
           Onafhankelijke Stichting `Waakhûn” voor borging en monitoring afspraken. 
 
21.30 Communicatie.  
           OOT op de websitevan de gemeente. 
           https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
           Verslagen, presentaties, concept overeenkomst. 
           Bijeenkomst alle sporen (IOT, OOT en RCR) en advies aan de minister in oktober. 
           Conceptbrief aan de minister. Bijlage. 
 
 
21.45 Conclusies/Samenvatting/Afspraken/Communicatie. 
 
22.00 Rondvraag en sluiting. 
 
 
Volgende en laatste bijeenkomst  OOT op 2 oktober. 
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