
Notulen 7e Bijeenkomst Concept Afsprakenkader 
Datum: 02-10-2019; 19:30 – 22:00 
Locatie: dorpshuis Tunawerth - Ternaard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Geen bijzonderheden 
-------------------------------------------------- 

Notulen 04-09-2019 – 6e bijeenkomst 

▪ Aanpassen deelnemerslijst mbt Thús Wonen;  
▪ Opmerking omtrent ontbrekende uitspraken van Mathijs Schouten van het SodM in relatie tot 

“het uitvoeren van extra metingen maakt voorspellende waarde niet groter; wel worden de 
onzekerheden minder en de bandbreedte nauwkeuriger”; wordt voorgelegd aan Mathijs 
Schouten en in de juiste bewoording gezet ; actie voorzitter / NAM 

▪ Aandacht gevraagd mbt het onderdeel stichting Waakhun – komt later terug in de vergadering 
▪ Thús Wonen is op 25-09 wel op gemeentehuis geweest voor de afspraak met de communicatie 

adviseur – de receptie gaf aan dat er geen overleg gepland stond met de communicatie adviseur  
▪ Brief aan de minister is verstuurd – ontvangstbevestiging ontvangen 
 
-------------------------------------------------- 
Actualiteit 

Brief Waddenvereniging aan burgermeester Noardeast-Fryslân  
▪ De brief was geadresserd aan de voorzitter van het Omgevingsproces en is als zodanig 

doorgestuurd naar EZK / Ruud Cino voor beantwoording als zijnde de voorzitter van het 
Omgevingsproces 

▪ Gewezen wordt op het feit dat aandacht voor het waddengebed niet terugkomt in de 
Investeringsagenda. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat de Waddenvereniging niet wilde 
deelnemen aan het Omgevingsproces en dat in alle sessies mbt Investeringsagenda alleen 
projecten gericht op het vaste land zijn ingebracht. 

 
Aankondiging info-bijeenkomst 15-10: Project Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden: 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage 
▪ Dit project staat geheel los van het Ternaard Omgevingsproces 
 
-------------------------------------------------- 
Concept Afsprakenkader – versie 6 
 
▪ Samen met de communicatie adviseur gemeente Noardeast-Fryslân en 2 vertegenwoordigers 

van dorpsbelangen Wierum – is nader gekeken naar de leesbaarheid van het document en 
‘tekstuele concretisering’ van de afspraken; deze zijn verwerkt in versie 6 

▪ Hoofdstuktitels aangepast; het woord ‘artikel’ is weggelaten om verwarring met een juridische 
status te voorkomen 



▪ H 1: in tekst (of anders) benadrukken dat de tijdsinspanning en tijdsdruk als te hoog zijn ervaren 
om aan alle Omgevingsprocessen te kunnen deelnemen;  

▪ Gehele document: ‘huizen’ en ‘woningen’ aanpassen tot: ‘gebouwen en bouwwerken’; 
 

Inhoudelijke discussie – Stichting vs Klankbordgroep 

▪ Nut en Noodzaak wordt gezien voor een sterke vertegenwoordiging vanuit de bevolking ihkv 

de borging van het afsprakenkader welke ‘scherpe tanden’ krijgt; 

▪ Voorkeur wordt uitgesproken voor een Stichting; met een soort van dagelijks bestuur en een 

werkgroep die ook fungeert als klankbord 

Concept ondersteuningsbrief Minister EZK mbt Afsprakenkader / Ontzorging  

▪ De brief wordt ervaren als te prematuur omdat het proces nog niet afgerond is en 

bewoordingen als een “gedragen afsprakenkader” zijn te zwaar aangezet omdat het proces 

noog steeds verloopt met een in omvang beperkte vertegenwoordiging vanuit de omgeving; 

▪ Verzoek wordt gedaan aan de voorzitter om te reageren op deze concept-brief met als doel 

dat de strekking van de brief gepast wordt bijgesteld. 

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

Voortgang en documentatie op de website van de gemeente: 
▪ https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
 
------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Communicatie 
 
▪ De deelnemende partijen (niet-overheden) zullen het Afsprakenkader niet eerder tekenen dan 

dat formeel de gaswinning is vergund; 
▪ De voorzitter en de NAM zullen het Afsprakenkader-document ondertekenen;  
▪ Met de decentrale overheden worden omtrent ondertekening cq. steunbetuiging nog afspraken 

gemaakt door de voorzitter; 
▪ Het overlegorgaan Ontzorgingstraject Omgevingsproces Ternaard (OOT) – olv voorzitter Albert 

van der Ploeg zal worden voortgezet; in ieder geval totdat formeel een besluit over de 
vergunningverlening voor de gaswinning wordt genomen (verwacht eind 2020); 

▪ DE OOT-overleggroep zal worden bijeengeroepen op het moment dat daar aanleiding voor is; dit 
kan zowel worden aangegeven door de voorzitter, de deelnemende partijen als door de NAM. 

 
-------------------------------------------------- 
Afsluiting / Wvttk 
 
▪ Vraag: hoe wordt het OOT betrokken bij de Investeringsagenda en kan de werkgroep van te 

voren geinformeerd worden over de Investeringsagenda? De vetregenwoordigers van de 
decentrale overheden zullen dit in BO van 04-10 opbrengen – PM: op ma. avond 28 oktober vindt 
een bijpraatsessie plaats mbt de Investeringsagenda voor de deelnemers aan de 
Investeringsagenda werkgroepen als ook de werkgroep OOT; 

▪ Vergadering wordt om 22:28 afgesloten. 
 
 

  

https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard


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 2 oktober  van 19.30 tot 22.00 uur. 
 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over de actualiteit, overeenkomst en communicatie. 
 
19.30 Opening en welkom. 
           Medelingen. 
           Notulen  4 september. Bijlage. 
 
19.45 Actualiteit.  
          Reacties op de recente ontwikkelingen.  
 
20.00 Concept afsprakenkader/overeenkomst. Bijlage.  
           Dit het zesde concept dat wat vorm en inhoud betreft nog  kan wijzigen. 
           Onafhankelijke Stichting “Waakhûn” en klankbordgroep voor borging en monitoring afspraken. 
 
21.00 Pauze 
 
21.15 Communicatie, afsluiting en vervolg. 
           Bijeenkomst op 25 september 
           Bijeenkomsten op 28 oktober 
            
21.45 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
22.00 Rondvraag en sluiting. 
 
 
Presentatie IOT en OOT op 28 oktober. 
 

 

http://www.ruischaap.nl/

