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Notulen - 12e Bijeenkomst OOT 
Datum: 08-07-2020; 19:30 – 21:30 
Locatie: Tunawerth – Ternaard  
 
------------------------------------------------------ 
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Mooi dat we weer in het dorpshuis te Ternaard rondom de tafel kunnen zitten! Hartelijk welkom! 
▪ Vaststelling agenda 
 

-------------------------------------------------- 
Mededelingen 

▪ Fêste Grûn geeft een toelichting op de ontwikkelingen rondom het niet mogen deelnemen aan 

de Gebiedscommissie in oprichting. In de Leeuwarder Courant van 8 juli is ook een artikel 

verschenen hieromtrent waarin de visie en het belang van Fêstegrûn nader wordt toegelicht. 

-------------------------------------------------- 
Notulen 22-05-2020 – 11e bijeenkomst 

▪ Voorzitter constateert dat alle vermelde acties zijn uitgevoerd. 
▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd. 
 
-------------------------------------------------- 
Actualiteit 

Vanuit Voorzitter OOT 
▪ Geen nadere mededelingen. 
 
vanuit provincie Fryslân 
▪ Toelichting op de berichtgeving vanuit de Waddenvereniging in de media, dat de publieke ter 

inzage termijn gedurende de vakantieperiode gepland zou zijn. Door de provincie wordt 
aangegeven dat dit een onjuiste veronderstelling is: de publieke ter inzage legging zal niet eerder 
dan begin volgend jaar zijn. Vanaf 17 augustus 2020 start wel de procedure voor het inwinnen 
van het formele advies van de bevoegde gezagen, dit zijn onder meer de gemeente, de provincie 
en het waterschap. Als onderdeel van de wettelijke procedure wordt hen advies gevraagd op het 
winningsplan en het inpassingsplan. 

 
vanuit de Gemeente 
▪ Esther Hanemaaijer komt terug als wethouder en neemt het onderwerp Omgevingsproces 

Ternaard en de portefeuille gaswinning weer over van Engbert van Esch. 
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vanuit het Wetterskip 
▪ De projectfase van de zeedijkversterking gaat tot uitvoering komen. Dit besluit is genomen op 30 

juni in het dagelijks bestuur van het Wetterskip. Na de vakantieperiode, na 15 augustus zal  de 
bijhorende procudure incl. een Milieu-Effect-Rapportage formeel in werking worden gezet. 

 
vanuit de NAM 
▪ Voortgaand op de berichtgeving in het vorige overleg, komt er meer zichtbaarheid van NAM in 

energietransitieprojecten in Friesland. Deze zomer wordt aangevangen met het project om het 
platform voor de kustlijn van Ameland om te bouwen naar een electrische installatie. Nu nog 
wordt de enrgievoorziening van het platform bewerkstelligd met generatoren op aardgas. Nadat 
het platform ge-elektrificeerd is wordt het gevoed met electriciteit. Vanaf de dijk bij Ternaard en 
Wierum zal in augustus een groot vaartuig waarneembaar zijn ter hoogte van het platform om de 
benodigde bekabeling op de zeebodem aan te leggen. 

 
vanuit Fêstegrûn:  
▪ Zie bij mededelingen en het aandachtspunt vanuit LTO wordt ook onderschreven. 
 
vanuit  LtO:  

▪ Gehoord op de radio: “kleine gasvelden leiden nog steeds tot zorg en onrust gerelateerd aan 
bodemdaling en o.a. effect op landbouw-areaal”. 

 
vanuit  Thús Wonen 
▪ Geen bijzonderheden. 
 
vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ Geen bijzonderheden. 
 
vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ Geen bijzonderheden. 
 
-------------------------------------------------- 
Afsprakenkader 
▪ Geen nadere opmerkingen op inhoud in dit overleg. 

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

▪ Aanmelding deelnemers werkgroep Monitoring & Evaluatie: 

-------------------------------------------------- 
Stichting Waakhûn - in oprichting stichting 

▪ Aanmelding deelnemers werkgroep stichting Waakhûn - in oprichting: 

 

-------------------------------------------------- 
Case: schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom 

▪ Albert van der Ploeg heeft gesproken met Gosse Jan Steendam van de Commissie Bodemdaling 

Fryslân op 23-06-2020; er wordt een stappenplan opgesteld welke nader wordt toegelicht in een 

eerstvolgende OOT-overleg. 
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▪ Daarnaast is Henk Sol (Tcbb) van harte bereid langs te komen voor een toelichting op het 

schadeprotocol en zijn visie op de case. 

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

▪ Karin Wierda – gemeente - licht het proces toe, hoe tot de oprichting van de Gebiedscommissie 

voor de uitvoer van de Investeringsagenda is gekomen (zie ook de meest recente nieuwsbrief en 

de gemeente website). 

▪ Vraag OOT: zitten in de commissie ook vertegenwoordigers met deskundigheid op het gebied 

van spelregels voor gebiedscommissies? Antwoord: goed punt; wellicht ook raadzaam dit soort 

kennis op bpaalde momenten te betrekken in het proces. 

▪ Vraag OOT: worden de vergaderstukken openbaar? Dit wordt bevestigend beantwoord. 

▪ Opmerking vanuit OOT: “de 1e commissie (in oprichting) maakt geen statuut, maar stuurt naar 

een richting; dan kan vervolgens de 2e commissie (uitvoerend) niets meer (bij)sturen. 

▪ Zorgen vanuit OOT: hoe wordt er omgegaan met dubbelingen in de verschillende commissies? 

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

▪ Nieuwsbrief Omgevingsproces Ternaard 
o Verschenen op 7 juli; direct gedeeld met het OOT 
o Korte toelichting door gemeente - Karin Wierda 

 
▪ Communicatieprotocol 

o Opmerkingen / verzoeken vanuit het OOT worden meegenomen in de presentatie en het 
concept 

o De presentatie wordt rondgestuurd met de notulen 
o Het 1e concept wordt voorafgaand aan de eerstvolgende OOT rondgestuurd 

 
▪ Planning OOT overleg in 2020: 

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

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

ternaard.html 
▪ https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-

projecten/gaswinning/gaswinning-ternaard 
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------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Wvttk 
 
Afspraken/acties 
▪ Er zijn nog aanmeldingen mogelijk voor de werkgroepen Monitoring en St. Waakhûn in 

oprichting; een aantal organisaties / personen zal het nog in overweging nemen 
▪ Blijvend aandacht houden voor de Gebiedscommissie in oprichting 
▪ Communicatieprotocol – delen de presentatie en het 1e concept  
 
Wvttk 
➢ FG: Overheden nemen verantwoordelijkheid niet voor de ‘toekomststoel’  
➢ FG: vraag of een vergoeding voor OOT deelnemers ook mogelijk is? Zoals dit ook bij 

Gebiedscommissie - in oprichting, wellicht wordt toegepast. 
➢ LTO: helderheid benodigd over scheiden van het onderwerp verzilting in het 

OOT/Afsprakenkader en de Investeringsagenda/Gebiedsfonds 
➢ Opmerking 1: “als het project nog zo lang duurt, is gaswinning dan nog wel nodig?” 
➢ Opmerking 2: “wordt het zo langzamerhand niet tijd dat het OOT een eigen logo krijgt?” 

o Ieder goed idee voor een OOT logo is welkom. 
 
-------------------------------------------------- 
Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt rond 21:45 afgesloten 
▪ Volgend OOT: woensdag 9 september 2020, 19:30 – Dorpshuis Tunawerth  
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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 8 juli  van 19.30 tot 22.00 uur. 
 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over de actualiteit, voortgang en communicatie. 
 
19.30 Opening, welkom en vaststellen agenda 
           Mededelingen.  

           Notulen  20 mei. Bijlage  1. 
 
19.45 Actualiteit.  
           Dorpen, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
 

20.00 . Fase 2 – Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT) 

Acties afsprakenkader: 

1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 

2. Monitorings- en evaluatieprogramma. Ruud van Boom.Werkgroep. Bijlage 2. 

3. Statuten stichting Waakhûn en oprichting stichting.  
    Albert van der Ploeg en Wynzen de Vries.Werkgroep. Bijlage 3. 
4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. Wat is er   
     landelijk geregeld. Albert van der Ploeg. Bijlagen PDF ter informatie. 
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. Presentatie Erwin Bruinewoud. 
            3. Planning OOT overleg:   9 september, 21 oktober en 2 december 2020. 
             
21.30 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
21.45 Rondvraag en sluiting. 
 

 

http://www.ruischaap.nl/

