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Notulen - 13e Bijeenkomst OOT 
Datum: 09-09-2020; 19:30 – 21:30 
Locatie: Tunawerth – Ternaard  
 
------------------------------------------------------ 
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 
------------------------------------------------- 
Opening en welkom 
 
▪ Gelukkig kunnen we voor de tweede keer in rij weer fysiek bijelkar zitten in het dorpshuis te 

Ternaard! Hartelijk welkom! 
▪ Vaststelling agenda; plenair gedeelte tot half 9 – vanaf kwart voor 9 op te delen in de 2 

werkgroepen; 1) Monitoring & Evaluatie; 2) Stichting Waakhûn - in oprichting stichting 

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

▪ Fêste Grûn geeft aan niet gelukkig te zijn met de kwalificatie ‘activistisch’; welke ook is genoemd 
in het proces bij de samenstelling van de gebiedscommissie in oprichting. Fêste Grûn vraagt aan 
het OOT om richting de gemeente te ondersteunen dat de werkgroep Fêste Grûn niet activitisch 
is. Voor de aanstaande Raadsvergadering van 15 september zal het OOT – via voorzitter Albert 
van der Ploeg – dit uiten. 

▪ Vraag Fêste Grûn: is er nog informatie rondom de overgang van de tijdelijke naar de vaste 
gebiedsagenda commissie ? 
 

-------------------------------------------------- 
Notulen 08-07-2020 – 12e bijeenkomst 

▪ Vraag Fêste Grûn: waarom zit Karin Wierda vanuit de gemeente bij het OOT proces? 
▪ Zijn er nog ontwikkeling mbt vergoedingen voor de werkgroepleden; om nader uit te werken; 
▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd. 
 
-------------------------------------------------- 
Actualiteit 

Vanuit Voorzitter OOT 
▪ Geen nadere mededelingen. 
 
vanuit provincie Fryslân 
▪ Uitvoering is gaande mbt de advisering op het Winningsplan en het Voorontwerp Inpassingsplan. 

Op 23 september wordt het advies behandeld in de Provinciale Staten. 
 
vanuit de Gemeente 
▪ Uitvoering is gaande mbt de advisering op het Winningsplan en het Voorontwerp Inpassingsplan. 

Hoofdlijnen advisering wordt voorgelegd aan het College en de Raad op een extra Raadszitting 
op 15 september; 

▪ Juridisch overleg mbt de St. Waakhun in oprichting gepland voor 10 september 
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vanuit het Wetterskip 
▪ Uitvoering is gaande mbt de advisering op het Winningsplan en het Voorontwerp Inpassingsplan. 
 
vanuit de NAM 
▪ Voorontwerp Inpassingsplan en Wipla zijn per 17 augustus in procedure 
 
vanuit Fêstegrûn:  
▪ Geen bijzonderheden. 
 
vanuit  LtO:  
▪ Geen bijzonderheden. 
 
vanuit  Thús Wonen 
▪ Niet aanwezig 
 
vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ Geen bijzonderheden. 
 
vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ Geen bijzonderheden. 
 
Vraag Froukje van der Velde - inwoner Ternaard 
▪ Graag een toelichting op de berichtgeving mbt pijpleidingaanleg – was niet eerder toegelicht; 
 
------------------------------------------------- 
Terugblik bezoek van Minister van Economische Zaken – 17-08-2020 te Wierum 
▪ Vanuit OOT zijn duidelijk de zorgen en aandachtspunten onder de aandacht gebracht; 
▪ Goed gevoel omtrent het belang van de pilot; 
▪ Als groep is naar voren gebracht; “Hoe verder in het proces – hoe minder vertrouwen in de 

overheid”; 
▪ Minsister gaf aan dat EZK rol momenteel iets meer op afstand is, in deze fase van het RCR proces; 
▪ Albert deelt nog de notitie, welke FesteGrun met minister Wiebes had gedeeld 
 
-------------------------------------------------- 
Vooruitblik  15 september – Raadsvergadering omtrent het Omgevingsproces Ternaard 
▪ Inspraakmoment door FesteGrun staat op de agenda; 2x 3 minuten  
▪ Status RCR – toelichting door Ruud Cino van het min van EZK 
▪ Reactie op Voorontwerp Inpaasingsplan – gemeente 
▪ Stavaza Ontzorgingsspoor door Albert (15 minuten) 
▪ Stavaza Investeringsagenda / Gebiedscommissie i.o. – voorzitter Bart Bakker 
▪ Te volgen via de gemeente-site / RTVNOF 
▪ ACTIE: agenda wordt gedeeld + links naar livestreams 
 
-------------------------------------------------- 
Afsprakenkader 
▪ Geen nadere opmerkingen op inhoud in dit overleg. 

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

▪ Update - deelnemers werkgroep Monitoring & Evaluatie: 

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

▪ Aanmelding deelnemers werkgroep stichting Waakhûn - in oprichting: 

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

▪ Nieuwsbrief Omgevingsproces Ternaard 
o 3e Nieuwsbrief te publiceren in Oktober 
o Onderwerpen: 

▪ Stand van zaken RCR 
▪ Verslag werkbezoek minister Wiebes (met veel foto’s) 
▪ Duo interview Albert vd Ploeg en Bart Bakker  

 
▪ Communicatieprotocol 

o Het vooraf toegestuurde 1e concept wordt pagina voor pagina doorgenomen 
o Gemelde aanpassingen / opmerkingen worden doorgevoerd in versie 2; actie Erwin 
o Belangrijkste opmerkingen: 
o Verzoek om bundeling van websites; 1 loket voor alle projectinformatie 
o Meerdere formele partijen die communiceren over het project; nu al  

 
▪ Planning OOT overleg in 2020: 

o nieuwe data:  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 
 

------------------------------------------------- 
Conclusies / Samenvatting / Afspraken / Wvttk 
 
Afspraken/acties 
▪ Reactie OOT naar het College van B&W nav kwalificatie van Feste Grûn als zijnde ‘activitisch’ 
▪ Nadere Discussie onafhankelijk voorzitterschap 
▪ Aanpassingen doorvoeren in Communicatieprotocol 
▪ Verbeteren Communicatie-afstemming van de formele partners 
 
Wvvtk 
▪ In een bericht van het Wetterskip wordt de aankomende dijkversterking ook din verband 

gebracht met Ternaard project  
 
-------------------------------------------------- 
Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt rond 20:50 afgesloten; en vervolgd in de 2 werkgroepen 
▪ Volgend OOT: woensdag 21 oktober 2020, 19:30 – Dorpshuis Tunawerth  

 
 

https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten/ontwikkeling-gasveld-ternaard.html
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
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-ternaard
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BIJLAGE 1                                                              

                                              
 
 
Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Tunawerth Ternaard op 9 september  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  8 juli. Bijlage  1. 
 
19.45 Actualiteit.  
           Dorpen, Fêste Grûn, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
          Gebiedscommissie in oprichting 
          Bezoek van de minister op 17 augustus 
         Raad van Noardeast-Fryslân op 15 september over het omgevingsproces Ternaard 
 
20.00  Communicatie en vervolg: 
            1. nieuwsbrief OP Ternaard. 
            2. Communicatieprotocol door Erwin Bruinewoud.  Bijlage 4. 
            3. Planning OOT overleg:   21 oktober en 2 december 2020. 
             
20.30 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
20.35 Rondvraag en sluiting. 
 
20.45 Pauze 
 
21.00 Fase 2 – Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT) 

Acties afsprakenkader werkgroepen: 

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 op 21 oktober. 
 

 


