
Notulen 8e Bijeenkomst Concept Afsprakenkader 
Datum: 20-11-2019; 19:30 – 22:00 
Locatie: dorpshuis Tunawerth - Ternaard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Geen bijzonderheden 
 

-------------------------------------------------- 
Notulen 02-10-2019 – 7e bijeenkomst 

▪ De toelichting van SodM tijdens de presentatie van 4-9-2019 wordt opgenomen in de notulen 04-
09-2019: “het uitvoeren van extra metingen maakt voorspellende waarde niet groter; wel 
worden de onzekerheden minder en de bandbreedte nauwkeuriger”; 

▪ Vraag vanuit deelnemers OOT: “Wat is de status van de brief vanuit de OOT aan de Minister van 
EZK?” Na de ontvangstbevesting is er geen formele beantwoording geweest; delen zijn wel 
verwerkt in de breven van de Minister. Er zal alsnog om een formele beantwoording worden 
verzocht. 

▪ Nogmaals de uitvraag/verzoek aan EZK voor een vorm van ondertekening van het 
Afsprakenkader. 

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

▪ Aandacht voor ‘de toekomststoel’ en het artikel over Anna Anjema in het LC van 19 november; 
▪ FG heeft zorg c.q. uitgesproken – via brief – over het feit dat men buitengesloten werd van 

overleg tussen de gemeentebestuurders en de dorpsbelangen Ternaard en Friesland; 
▪ Er wordt geconstateerd dat er nog veel ruis is met betrekking tot de investeringsagenda; de 

uitvoeringsorganisatie, wat investeert de regio? wat is nieuw op de agenda? wat zijn bestaande 
middelen? wat zijn nieuwe middelen?  

▪ Advies vanuit het Ontzorgingsspoor om ook zorgen tov de Investeringsagenda uit te spreken; 
hiervoor wordt vanuit het OOT een brief opgesteld naar het Bestuurlijk Overleg – actie: 
voorzitter 

 
-------------------------------------------------- 
Concept Afsprakenkader – versie 7 
 

▪ Paragraaf 3; nog verduidelijking benodigd tav status Stichting tov Klankbordgroep 

▪ Paragraaf 3: ook overwegen om SodM uit te nodigen voor evaluatiemomenten 

▪ Ondertekening nog nader af te stemmen en te formuleren mbt juridische status en dergelijke 

▪ Openstaande vraag mbt de Stichting: “Hoe krijgt de Stichting tanden?” 

  



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

Voortgang en documentatie op de website van de gemeente: 
▪ https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
 
------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Communicatie 
 
▪ Besloten wordt om op 11 december een extra OOT te houden om terug te kijken op de publieke 

bijeenkomst van 9 december van het Omgevingsproces Ternaard en het behandelen van de 
laatste versie van het Afsprakenkader – concept 08. 

 
-------------------------------------------------- 
Afsluiting / Wvttk 
 
▪ Vergadering wordt om 21:56 afgesloten 
▪ Volgend OOT: wo. 11 december 19:30 te Tunawerth - Ternaard 
 

  

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 20 november  van 18.00 tot 22.00 uur. 
 
 
18.00 uur warm buffet. 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over de actualiteit, overeenkomst en communicatie. 
 
19.30 Opening en welkom. 
           Medelingen. 
           Notulen  2 oktober. Bijlage. 
 
19.45 Actualiteit.  
          Reacties op de recente ontwikkelingen.  
          Overleg van B&W met dorpsbelangen Ternaard en Wierum.Bijlagen. 
 
20.00 Concept afsprakenkader/overeenkomst. Bijlage.  
           Dit het zevende concept dat wat vorm en inhoud betreft nog  kan wijzigen. 
           De provincie vraagt om in juridische vorm van deze versie om te kunnen tekenen. 
 
21.00 Pauze 
 
21.15 Communicatie en vervolg. 
            
            
21.45 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
22.00 Rondvraag en sluiting. 
 
 

 

http://www.ruischaap.nl/

