
 

Notulen 9e Bijeenkomst Concept Afsprakenkader 
Datum: 11-12-2019; 19:30 – 22:00 
Locatie: dorpshuis Tunawerth - Ternaard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Geen bijzonderheden 
 

-------------------------------------------------- 
Notulen 20-11-2019 – 8e bijeenkomst 

▪ Geen opmerkingen 
 
-------------------------------------------------- 
Actualiteit 

Terugkijken op maandagavond 9 december – publiekspresentatie ; 
 

Een aantal reacties tijdens het OOT van 11-12-2019: 
▪ Positief: de opmerkingen van de directeur van NAM: “Afsprakenkaders ook van toepassing 

gaan maken regio-breed” 
▪ “Geen meel in de mond” 
▪ “Met een goed gevoel naar huis” 
▪ “Logisch dat personen s’avonds nog de zelfde type vragen hadden als in de middag vanuit de 

OOT deelnemers” 
▪ Hoe gaan we om met het Afsprakenkader – hoe publiek te maken? 
▪ Breder communiceren van het proces, dan alleen via de dorpskrant 
▪ Vraag: is de raad voldoende geinformeerd? 
▪ Vraag: kan iemand vanuit de OOT op 19 dec bij de gemeenteraad zijn? 
▪ Vraag: hoe gaat het verder met de Investeringsagenda? 

o “Zorg ervoor dat je zsm de juiste mensen bijelkaar hebt voor de uitwerking van de 
Investeringsagenda” 

▪ “Werkwijze van dit proces is kopieerbaar” 
 
Vervolg Afsprakenkader: / communicatie Ontzorgingstraject 
 
▪ Insturen naar Minister voor ondertekening 

o vervolgens naar andere bestuurders voor ondertekening 
▪ Publiceren van het Afsprakenkader; via: 

o Gemeentre pagina 
o Link naar de NAM website 
o Dorpskranten 
o Dorpsvergaderingen 
o Etc. 

 



 

-------------------------------------------------- 
Concept Afsprakenkader – versie 8 
 
▪ Paragraaf 1; toevoegen dat NAM het Afsprakenkader breder dan Ternaard gaat uitrollen;  

▪ Paragraaf 4; overwegen om monitoring van zoutgehalte grondwater toe te voegen; 

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

▪ Stappenplan & Tijdsplan – wat gaat er nu verder gebeuren? 
▪ Mobielnummer van de voorzitter is iedereen bekend. 
▪ Communicate-aanpspreekpunten  

o Gemeente Noardeast-Fryslân – Didi Boskma 
o NAM – Sape Jan Terpstra 

 
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 / Communicatie 
 
▪ Voor een volgend OOT: uitnodigen Water-ambassadeur Friesland 
 
-------------------------------------------------- 
Afsluiting / Wvttk 
 
▪ Vergadering wordt rond 21:30 afgesloten 
▪ Volgend OOT: wordt nader afgestemd in overleg tussen voorzitter en deelnemers 
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Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Tunawerth Ternaard op 11 december  van 19.30 tot 22.00 uur. 
 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over de actualiteit, overeenkomst en communicatie. 
 
19.30 Opening en welkom. 
           Medelingen. 
           Notulen  20 november. Bijlage. 
 
19.45 Actualiteit.  
          Reacties op de bijeenkomst van 9 december. Bijlage presentatie OOT. 
 
20.00 Concept afsprakenkader/overeenkomst. Bijlage met tekstveranderingen en zonder.  
           Dit is het achtste concept dat wat in deze vorm gesteund wordt door gemeente, provincie en  
           EZ. Wetterskip Fryslân laat nog weten of ze in deze vorm ook hun steun aan dit document  
           kunnen geven. 
            
 
21.00 Pauze 
 
21.15 Communicatie en vervolg. 
            
            
21.45 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
22.00 Rondvraag en sluiting. 
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