
CONCEPT 

Notulen - 11e Bijeenkomst OOT                                                                       
Datum: 20-05-2020; 19:30 – 21:30 
Locatie: Skype verbinding 
 
------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------- 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Wederom een digitale OOT bijeenkomst middels een skype verbinding in verband met het 

heersende Corona-virus; 
▪ Vaststelling agenda 
 

-------------------------------------------------- 

Notulen 08-04-2020 – 10e bijeenkomst 

▪ Aanpassen typo mbt datering 9e bijeenkomst; 
▪ EZK heeft meer informatie gegeven mbt het panel dat zich buigt over het Hand aan de Kraan 

principe; is voorafgaand aan dit overleg doorgestuurd aan alle OOT-deelnemers door de 
voorzitter 

-  Provincie geeft nog aan dat vanuit de Staten ook vragen zijn gesteld omtrent dit 
onderwerp; deze staan weergegeven op de website van de provincie 

▪ Gemeente heeft via mail geantwoord richting Fêstegrûn; benodigd verder geen formeel 
schrijven; 

▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd  
-------------------------------------------------- 
Actualiteit 

Ondertekening Afsprakenkader 
▪ Voorzitter Albert van der Ploeg zet tijdens de OOT bijeenkomst de laatste handtekening; 
▪ Vanuit het OOT zal Albert van der Ploeg een persbericht uitsturen naar lokale en regionale 

media; persbericht is vooraf gedeeld met de OOT deelnemers. 
 
vanuit provincie Fryslân 
▪ Toelichting op de Staten vragen rondom de Waddenzee; zie ook bovenstaand. 
 
vanuit de Gemeente 
▪ Huidig wethouder en portfolio houder Omgevingsproces Ternaard - Engbert van Esch wordt 

mogelijk op korte termijn vervangen 
 
vanuit het Wetterskip 
▪ Nieuwe dijkgraaf Luzette Kroon wordt ook nieuwe portefeuillehouder gaswinning 
 
vanuit de NAM 
▪ Meer zichtbaarheid van Shell/NAM in energietransitieprojecten in Friesland mbt aardwarmte-

ontwikkelingen en aanleg grootschalige zonneparken 
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vanuit Fêstegrûn:  
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit  LtO:  
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit  Thús Wonen 
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ geen bijzonderheden 
 
-------------------------------------------------- 
Concept ToR Fase 2 – Ontzorging/OOT (plan van aanpak) 

▪ Document is vooraf toegezonden en wordt nog kort toegelicht;  

▪ Het Bestuurlijk Overleg heeft het plan van aanpak ook unaniem aangenomen en is verheugd (bij 

woorden van weth. Van Esch) dat het OOT proces wordt vervolgd; 

▪ Geen nadere opmerkingen op inhoud. 

-------------------------------------------------- 
Monitoring & Evaluatie 

▪ Toelichting van het concept door NAM; presentatie wordt separaat verstuurd 

Specifieke vragen tijdens de presentatie 

▪ Wie bepaalt wanneer er echt sprake is van waardevermindering en wat gebeurt er dan? A: 

om nader uit te zoeken met de nieuwe Commissie Mijnbouwschade 

▪ Wat zijn de controle-maatregelen wanneer er sprake is van bodemdaling? A: verwijzing naar 

het Hand aan de Kraan principe en de continue GPS metingen 

▪ Wanneer valt het besluit over plaatsing van de extra versnellingsmeters? A: medio 2020 
 

▪ Nadere detailering van het plan zal plaats vinden met kleinere afvaardiging OOT en in elke OOT-

bijeenkomst wordt de voortgang besproken en vindt afstemming plaats; deelnemers kunnen zich 

aanmelden bij Albert van der Ploeg 

 

-------------------------------------------------- 
Statuten stichting Waakhûn en oprichting stichting 

▪ Deelnemers voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden bij Albert van der Ploeg;  
▪ Vanuit de gemeente zal er ondersteuning worden geboden door Aafke Barkhof op het juridische 

vlak. 
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-------------------------------------------------- 
Case: schadevergoeding bodemdaling bij overdracht van eigendom 

▪ Voorzitter Albert van der Ploeg zal contact leggen met Henk Sol (Tcbb) om ook te betrekken bij 

de case-uitvoering 

-------------------------------------------------- 
Rol OOT in het gebiedsproces 

▪ Karin Wierda - gemeente ligt toe dat updates over het Gebiedsproces; lees: Investeringsagenda 

in elke OOT zullen worden gedaan; om deze ook als klankbord te gebruiken 

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

▪ Neuwsbrief Omgevingsproces Ternaard 
o Korte toelichting door Karin Wierda - gemeente 

▪ Communicatieprotocol 
o Er wordt voorgesteld om dit onderwerp centraal te stellen op het eerstvolgende OOT 

middels een presentatie voor een plan van aanpak 
 
▪ Planning OOT overleg in 2020: 

o nieuwe data:  8 juli,  9 september, 21 oktober en 2 december 2020. 
 

Voortgang en documentatie op de website van de gemeente: 
▪ https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
 
------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Wvttk 
 
Afspraken/acties 
▪ Presentatie NAM omtrent Monitoringsplan worden gedeeld; 
▪ Aanmelden voor de werkgroep Monitoring kan bij Albert van der Ploeg 
▪ Albert van der Ploeg neemt contact op met Henk Sol (Tcbb) mbt de case-uitwerking wat te doen 

met schadevergoeding bodemdaling bij overdracht van eigendom 
▪ Aanmelden voor de werkgroep Stichting Waakhûn – in oprichting - kan bij Albert van der Ploeg 
▪ In volgend OOT; bespreking concept Communicatie-protocol  
 
-------------------------------------------------- 
Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt rond 21:30 afgesloten; 
▪ Volgend OOT: woensdag 8 juli 2020; 19:30 – Dorpshuis Tunawerth of digitale verbinding. 
 

 
 
  

https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard
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Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Thuis op 20 mei  van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over de actualiteit, voortgang en communicatie. 
 
19.30 Opening, welkom en vaststellen agenda 
           Mededelingen.  
           Notulen  8 april. Bijlage. 
 
19.45 Actualiteit.  
           Onderteking afsprakenkader voorzitter 
           Provincie 
           Gemeente 
           Wetterskip 
           NAM 
 

20.00 . Fase 2 – Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT) Bijlage. 

Acties afsprakenkader: 

1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 

2. Monitorings- en evaluatieprogramma.Toelichting Ruud van Boom. 

3. Statuten stichting Waakhûn en oprichting stichting.  
    Albert van der Ploeg en Wynzen de Vries. 
4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. Wat is er   
     landelijk geregeld. Albert van der Ploeg. 
5. Rol OOT in het gebiedsproces. Karin Wierda en Dennis Klooster. 
 
20.30 Pauze 
 
20.45 Communicatie en vervolg: 
            1. nieuwsbrief OP Ternaard. 
            2. Communicatieprotocol. Erwin Bruinewoud. 
            3. Planning OOT overleg:  1 juli,  29 augustus, 9 september, 21 oktober en 2 december 2020. 
             
21.15 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 
 

 

http://www.ruischaap.nl/

