
Notulen - 10e Bijeenkomst OOT 
Datum: 08-04-2020; 19:30 – 21:30 
Locatie: Skype verbinding 
 
------------------------------------------------------ 
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Een bijzondere OOT bijeenkomst middels een skype verbinding in verband met het heersende 

Corona-virus; 
▪ Medeling Festegrun: we hebben recentelijk een brief verstuurd naar de gemeente over de 

huidige voortgang van het proces; we hebben echter nog geen reactie terug gehad;  
▪ Introductie van 2 ‘nieuwe’ gezichten vanuit de gemeente Noardeast Fryslân / provincie Fryslân: 

Karin Wierda (coordinator Gebiedsfonds (overkoepelend voor de drie decentrale overheden)) en 
Dennis Klooster (medewerker Gebiedsproces);  

▪ Vervolgd met voorstelronde door alle deelnemers. 
 

Notulen 11-12-2019 – 9e bijeenkomst 

▪ Vraag: Is het punt mbt monitoring zoutgehalte opgenomen in paragraaf 4? Antw: dit item is in de 
laatste versie toegevoegd onder paragraaf 4 – bladzijde 5. Het onderwerp dient nog wel nader 
ondergebracht te worden voor uitvoering; wellicht dat het Verziltingsprogramma als onderdeel 
van de Investeringsagenda de plaats is om deze monitoring in onder te brengen – actie: 
voorzitter OOT 

 
Ingekomen antwoordbrief van EZK op zorgen OOT 

▪ Reactie vanuit OOT: de brief geeft geen antwoorden op de vragen / zorgen gesteld in de OOT 

brieven. Geconstateerd wordt dat voor de antwoorden hoofdzakelijk wordt doorverwezen naar 

de publieke bijeenkomsten en met name die van 9 december. Actie: voorzitter OOT zal 

bovenstaande overbrengen aan EZK. 

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

Toelichting EZK op de Rijkscoordinatieregeling planning 
▪ De RCR bestaat uit verschillende onderdelen dan wel documenten; 
▪ Het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA) - voor de nieuwe locatiekeuze en het traject van de 

pijpleiding - is al eerder vastgesteld door het Ministerie;; 
▪ De timing van het voorontwerp Inpassingsplan wordt momenteel bepaald door het actuele 

thema mbt de stikstof depositie (PAS) 
▪ De onderstaande timing is daarom met een slag om de arm. 
▪ Het voorontwerp Inpassingsplan, evenals het Winningsplan worden voor advies voorgelegd aan 

de decentrale overheden in de periode april – mei 2020; 
▪ Afronding tot Ontwerp Besluiten vindt plaats in de periode juni – september 2020; 



▪ Medio oktober-november 2020 zullen bovenstaande documenten ter inzage worden gelegd voor 
publieke consultatie. 

 
▪ Het Afsprakenkader Ontzorging – is inmiddels ondertekend door de minister ( in zes-voud); het 

‘pakket’ gaat nu door naar de provincie; 
 

Toelichting Provincie  
▪ Provincie Gedeputeerde Staten heeft op 31 maart haar formele goedkeuring gegeven op de 

februari-versie van het Afsprakenkader; hier is ook aandacht aan besteed in lokale en regionale 
media 

 
Toelichting Gemeente 
▪ Geen bijzonderheden 
 
Toelichting NAM 
▪ Korte beschouwing op wat het Corana-virus betekent voor de Nederlandse gas- en 

energievoorziening en welke voorzorgsmaatregelen genomen worden. 
 
-------------------------------------------------- 
Concept Afsprakenkader – versie Feb-2020 

▪ Er zijn geen nieuwe opmerkingen / commentaren mbt de laatste versie van het Afsprakenkader 

(Feb-2020) 

▪ Het ondertekenen van het Afsprakenkaderkader vindt momenteel plaats; de eerste 

handtekening door minister Wiebes is gezet; 

Op te pakken acties vanuit het Afsprakenkader: 

▪ Het Monitoringsplan zal nu nader worden opgesteld en uitgewerkt. Hiervoor worden separate 

OOT sessies georganiseerd; actie: NAM 

▪ Een proces voor de oprichting van de Stichting Waakhûn zal middels digitale werksessies worden 

opgezet door de voorzitter OOT 

▪ De uitwerking van de case mbt tot schadevergoeding bij overdracht van eigendommen wordt 

nader uitgewerkt door de voorzitter met medewerking van een lokale agrariër en LtO Noord; in 

samenwerking met de Bodemdalingscommissie Fryslân. 

Overig: 

▪ Deelnemers van het OOT wensen ook verdere betrokkenheid bij het gebiedsproces dat door de 

gemeente wordt voorgezeten. Gemeente geeft aan inmiddels in contact te zijn met o.a. de 

doprsbelangenverenigingen om de wensen en mogelijkheden te bespreken; 

▪ Er zal door OOT leden nader worden gekeken naar verschillende digitale toepassingen om OOT-

overleggen c.q. werksessies zo effectief mogelijk in de huidige ‘thuiswerk’-situatie te kunnen 

organiseren.  

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

▪ Een Nieuwsbrief rondom de actualiteit van het Gebiedsproces is in wording en zal op korte 
termijn door de gemeente worden uitgestuurd; 

▪ Unaniem wordt de wens uitgesproken om de digitale OOT sessies te vervolgen; volgende sessie 
wordt gepland voor 20 mei 



 
Voortgang en documentatie op de website van de gemeente: 
▪ https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
 
NAM website: 
▪ https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten/ontwikkeling-gasveld-

ternaard.html#vanity-aHR0cHM6Ly93d3cubmFtLm5sL3Rlcm5hYXJk 
 
------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Wvttk 
 
De voorzitter maakt een ronde langs alle deelnemers; hieronder de belangrijkste opmerkingen: 
▪ Over het algemeen is eenieder positief over deze manier van overleggen; ook wordt de wens 

uitgesproken dat eenieder gezond blijft en dat we later het jaar elkaar weer in goede gezondheid 
zullen treffen; 

▪ Dorpsbelangen Wierum laat weten graag zitting te nemen in de stichting Waakhun; 
▪ LtO Noord wil graag deelnemen aan de gebiedscommissie; 
▪ Uitgesproken wordt dat monitoring ook waarschuwend zou moeten zijn en niet alleen reactief; 

Antw.: in het Afsprakenkader staat deze insteek ook al weergegeven (“Early Warning system”) en 
zal in de uitwerking van het Monitoringsplan ook terugkomen; 

▪ De wens om voor een OOT de Water-ambassadeur Friesland uit te nodigen blijft staan; 
▪ Vraag: “wat is het effect van de aangenomen motie van de Christen Unie op de 

waddenmonitoring?” Antwoord vanuit provincie: “er komt een onafhankelijke wetenschappelijke 
commissie die een onderzoek hierna gaat verrichten”; verder zal EZK worden gevraagd voor een 
nadere toelichting, actie: voorzitter OOT; 

▪ Verzoek aan de gemeente om de brief van Fêstegrûn met een brief ‘formeel’ te beantwoorden. 
 
-------------------------------------------------- 
Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt rond 21:15 afgesloten; 
▪ Volgend OOT: woensdag 20 mei 2020; 19:30 – digitale verbinding. 
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Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Thuis op 8 april  van 19.30 tot 22.00 uur. 
 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over de actualiteit, overeenkomst en communicatie. 
 
19.30 Opening, welkom en vaststellen agenda 
           Medelingen. Rol en functie Karin Wierda 
           Notulen  11 december. Bijlage. 
           Ingekomen antwoordbrief zorgen OOT. Bijlage 
 
19.45 Actualiteit.  
           EZ over de RCR planning en onderteking afsprakenkader 
           Provincie 
           Gemeente 
           Wetterskip 
           NAM 
 
20.00 Concept afsprakenkader/overeenkomst . Bijlagen 
           Zaken die nog open staan om af te handelen. Bijlage mail FG-NEF 

1. Tekenen afspraken kader en bijhouden als levend document.  

2. Monitorings- en evaluatieprogramma.  

3. Statuten stichting Waakhûn en oprichting stichting. 
4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. 
5. Rol OOT in het gebiedsproces en de spelregels. 
 
 
21.00 Pauze 
 
21.15 Communicatie en vervolg. 
             
21.45 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
22.00 Rondvraag en sluiting. 
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