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Fase 2 – Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT) 

Datum:   14-04-2020 

Update-versie:  22-05-2020 

Versie:   final 

 

Het voortzetten van het Ontzorgingsspoor in het Omgevingsproces 

Ternaard onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, tot aan het 

moment dat bekend wordt, of het gaswinningsproject Ternaard al dan 

niet vergund wordt. Verwacht wordt dat dit medio 2021 bekend is. 

 

In 2019 – in fase 1 van het Omgevingsproces - heeft NAM met 

belanghebbenden afspraken gemaakt mocht het gaswinningproject tot 

uitvoering komen.  

 

Het proces is tot stand gekomen onder leiding van een onafhankelijk 

voorzitter – Albert van der Ploeg - en uitgevoerd met een brede 

vertegenwoordiging van lokale en regionale belanghebbenden en de 

Rijksoverheid bestaande uit: de dorpsbelangen Ternaard en Wierum, 

Fêste Grûn Noardeast-Fryslân, Thús Wonen, LTO Noardeast-Fryslân, 

een aantal individuele inwoners Ternaard / Noardeast-Fryslân, 

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân 

en het ministerie van EZK. 

 

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een Afsprakenkader, en 

zijn aanvullend op de formele wet- en regelgeving. Het 

Afsprakenkader is een zogenaamd levend document; de tot nu 

gemaakte afspraken hebben o.a. betrekking op: 

▪ extra monitoring zoals het uitvoeren van representatieve 

gebouwopnamen (‘nulmetingen’) en het opzetten van een netwerk 

van versnellingsmeters; 

▪ criteria voor ingrijpen in geval van geïnduceerde bevingen; 

▪ afhandelen van mijnbouwschade met het nieuwe schadeprotocol 

voor Kleine Velden;  

▪ communicatie & informatievoorziening & evaluatie-momenten met 

de omgeving ten tijde van  de projectuitvoering (locatie-aanleg, 

boring en pijpleiding werkzaamheden) en later de gaswinning; 

▪ oprichting van een Stichting Waakhun, bestaande uit de 

belanghebbenden om toe te zien op de uitvoering & borging van 

het Afsprakenkader. 

 

▪ 6 wekelijkse OOT overleggen olv Albert van der Ploeg; volgens 
vooraf vastgestelde agenda 

▪ separate werkgroepsessies mbt specifieke thema’s; o.a. 
Monitoringsplan, oprichting St. Waakhun, Communicatieprotocol, 
etc. 

▪ Het OOT zal in deze fase ook de functie krijgen als informatie-
platform / klankbordgroep voor de direct belanghebbenden voor 
de beide sporen RCR en Investeringsagenda. 

 
  

Plan van Aanpak 

 

Wat ? 
 

Waarom ? 
 

Hoe ? 
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▪ Update(s) van het Afsprakenkader 
 
o Monitoringsplan 
o St. Waakhun – in oprichting 
o Uitgewerkte case: “schadevergoeding bij overdracht van 

eigendommen” 
o Communicatieprotol; incl. o.a. 

- Project website 
- Project informatie boekje 

 

 

▪ Voorzitterschap – Albert van der Ploeg  

▪ Organisatie/facilitatie: NAM  

▪ Vertegenwoordigingen vanuit: 

o Dorpsbelangen Ternaard en Wierum,  

o Fêste Grûn Noardeast-Fryslân 

o Thús Wonen,  

o LTO Noardeast-Fryslân,  

o een aantal individuele inwoners Ternaard / Noardeast-

Fryslân 

o Provincie Fryslân,  

o Wetterskip Fryslân 

o gemeente Noardeast-Fryslân 

o ministerie Economische Zaken en Klimaat (agenda-lid) 

 

▪ Looptijd: januari 2020 t/m medio 2021 

 

▪ NAM (kartrekker) en de Friese overheden 
 

 

 
 

Eindproducten ? 
 

 
Wie ? 
 

Wanneer ? 
 

Opdrachtgevers ? 
 


