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Notulen - 14e Bijeenkomst OOT 
Datum: 21-10-2020; 19:30 – 21:30 
Locatie: Skype-meeting  
 

• Omdat niet iedere deelnemer aan het OOT deze vergadering kon volgen, mede door 
haperende Skype-verbindingen, is dit verslag uitvoeriger dan gewoonlijk om iedereen toch 
goed op de hoogte te brengen van wat besproken is. 

 
 
 

 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 

 
1. Opening en welkom 
 
▪ De voorzitter geeft aan dat we door de Covid-19 beperkingen helaas gedwongen zijn de 

vergadering via Skype te moeten doen, is niet ideaal maar wel meest verstandig.  
▪ De gastsprekers worden welkom geheten, zij geven als gastsprekers een toelichting bij twee 

verschillende agendapunten. 
 

Mededelingen 

▪ Er zijn geen mededelingen, niet anders dan dat er enkele ingekomen stukken eerder al door hem 
zijn doorgestuurd. 

▪ Er zijn ook geen mededelingen van de deelnemers aan de vergadering. 
 

Notulen 09-09-2020 – 13e bijeenkomst 

▪ Notulen worden per blad behandeld, er worden geen opmerkingen gemaakt. 
▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd  
 

 
2. Overleg gebiedscommissie in oprichting en verbinding met OOT - Bart Bakker, voorzitter. 
 
 
Over de Gebiedscommissie: 

• Bakker gaat kort in op de deelnemers aan de Gebiedscommissie:  

• Opdracht van FBO aan deze commissie kent twee elementen: 
o stel een advies op over de bevoegdheden en samenstelling voor de definitieve 

Gebiedscommissie; 
o stel een advies op over de criteria voor de toekenning van de gelden uit het 

Gebiedsfonds. 

• Relatie tussen de Gebiedscommissie i.o en het OOT: Bakker geeft aan dat dit in de eerste 
vergadering van de commissie (d.d. 02-10-2020) is besproken. Commissie ziet geen aparte 
status voor het OOT. Het zijn gescheiden werkzaamheden, waarbij de commissie acteert 
binnen het spoor Investeringsagenda en het OOT binnen het spoor Ontzorging.  



CONCEPT 

Er is wel een ‘dubbeling’ in deelnemers vanuit de dorpen, maar er is geen inhoudelijke 
dubbeling. De beide voorzitters wisselen onderling informatie uit. 

• Overgang tijdelijke naar definitieve commissie: dit moet nog in de commissie besproken 
worden, dit komt uiteindelijk in het advies aan het FBO aan de orde. 

• Planning: de Gebiedscommissie heeft op 2 oktober voor het eerst vergaderd en wil het 
advies in april 2021 aanbieden aan FBO, zij gaat tussentijds zeven maal vergaderen. 

• Aanpak: Bart en Karin zijn ondersteunend aan de commissie, advies moet vooral vanuit de 
commissieleden komen. De besluiten die de commissie neemt worden via de website van de 
gemeente openbaar. De commissie gaat na of zij haar voorgenomen advies te zijner tijd voor 
inspraak gaat voorleggen aan de regio, voordat het naar het FBO verstuurd wordt. Zij willen 
breed draagvlak voor het advies. 

• De commissieleden krijgen een vergoeding van de gemeente voor het commissiewerk, Bart 
doet het onbezoldigd. 
 

 

 
3. Toelichting op de statuten en werkwijze van Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH) 
 
Er wordt ingegaan op hoe de statuten van SBHH tot stand zijn gekomen en hoe zij samenwerken met 
het ministerie van EZK, provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Frisia Zout. 
 

• De statuten die voor SBHH zijn opgesteld door de stichting, zijn na de start van de pilot 
Harlingen niet gewijzigd. De pilot heeft daar geen aanleiding voor gegeven. 

• De statuten zijn vrij algemeen en universeel. Ze zijn wel bij de notaris opgesteld maar ze zijn 
niet specifiek voor het doel en werk van SBHH opgesteld. 

• Twee adviezen: 
o Richt wel een rechtspersoon op, zij hebben gekozen voor een stichting en niet voor 

vereniging omdat de inwoners dan lid zouden moeten worden. 
o Het overleg met je gesprekspartners is belangrijker dan de statuten, een goede 

relatie met je gesprekspartners moet vertrouwen geven dat afspraken nagekomen 
worden. 

• Hun relatie met Frisia Zout is in de loop der jaren gegroeid, het bedrijf is opener geworden 
naar de andere gesprekpartners, er is een basis van vertrouwen in elkaar ontstaan. 

• In de pilot Harlingen is alles erop gericht de afspraken die ze onderling maken ook uit te 
voeren. Die afspraken staan in de zogeheten SOK (SamenwerkingsOvereenKomst). 

• Aan die SOK nemen het ministerie van EZK en SodM niet deel, maar zij werken wel mee in de 
pilot Harlingen. De SBHH heeft een belangrijke rol: zij neemt de lead en ‘trekt’ de rest mee in 
dit burgerinitiatief. 

• SBHH levert input naar EZK met betrekking tot het schadeprotocol voor zoutwinning, doel is 
dit protocol praktisch en hanteerbaar te maken. 

• Er is een Raad van Advies opgericht, waarin o.a. EZK zitting heeft, die raad ‘bewaakt’ de 
Stichting en de SOK. 
 
Reactie voorzitter, verwijzend naar de Pilot Harlingen die vooruit loopt op het 
Omgevingsproces Ternaard: 

o De Samenwerkingsovereenkomst van de pilot Harlingen is model geweest voor 
Afsprakenkader Ontzorging Ternaard 

o De Raad van Advies is bij Ternaard de nog op te richten Stichting Waakhûn 
 

• Naar aanleiding van de vraag wat ‘de tanden zijn van de Raad van Advies’: 
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o In de vergunning komen enkele aanvullende voorwaarden die afkomstig zijn uit de 
afspraken van de pilot Harlingen, zoals de aanvulling op het meetnetwerk. Daar kan 
op toegezien worden door de Raad van Advies. 

o Voor het overige is vooral het vertrouwen van belang en het hebben van een goed 
overleg, dat is de basis van de samenwerking tussen alle partijen. De statuten zijn 
daarom ook niet tot in detail door juristen bekeken, het doel is vooropgesteld. Men 
wil wegblijven bij het juridisch afdwingen van afspraken en het nakomen daarvan. 

o De SBHH heeft ervoor gezorgd dat zij over veel expertise kunnen beschikken. 
Daarom het advies aan Ternaard om ervoor te zorgen dat je over mensen beschikt 
die de taal van het volk spreken, die bestuurlijk onderlegd zijn, gevoel voor politiek 
hebben en ondernemend zijn. 
 

• Meer info op www.pilotharlingen.nl 
 

 
 

Pauze 

 

 

4. Actualiteit  

A. Mededelingen 

vanuit Voorzitter OOT 
▪ Geen bijzonderheden. 

 
vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ Vervanging deelnemers in werkgroepen 
 
vanuit de gemeente 
▪ De RCR-procedure is gestart, gemeente heeft voorontwerp Inpassingsplan en Winningsplan voor 

advies ontvangen van EZK. De adviezen van de gemeente op beide plannen zijn dinsdag 20 
oktober door het college van B&W vastgesteld, deze worden aan EZK toegezonden.  

▪ In de adviezen is een kritische passage opgenomen over het uitblijven van de zgn. ‘Regiobrief’ 
van EZK. Het duurt lang voordat die regiobrief er is, dat was eerder al aanleiding voor de drie 
Friese overheden een ‘zorgbrief’ te schrijven aan EZK waarin gevraagd is de regiobrief voor 15 
oktober toe te zenden aan de provincie, gemeente en waterschap. De LeeuwarderCurant 
berichtte daar over. 

▪ Ternaard heeft n.a.v. dat artikel vragen gesteld, deze worden door de gemeente tijdens de 
vergadering beantwoord: 

o Betekent de zorgbrief van de gemeente dat men nu voor gaswinning is omdat men 60 
miljoen euro krijgt? Waarom staat dit in de krant?  
Antwoord: De gemeente is nog steeds tegen nieuwe gaswinning. De zorgbrief van de 
regio is een herinnering richting EZK aan de gemaakte afspraken, die vastgelegd zouden 
worden in de brief van EZK. De regiobrief ziet dus toe op de afspraken en is daarom 
belangrijk. De zorgbrief is door de krant opgepikt en die hebben er op eigen initiatief een 
bericht van gemaakt. 

▪ Naar aanleiding van de toelichting van de gemeente vraagt Ternaard of het ministerie de 
regiobrief niet voor 15 oktober heeft verstuurd, zoals gevraagd en toegezegd? 

o Antwoord: Correct, die datum is niet gehaald. 
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o Toelichting EZK: de brief is gereed maar de afhandeling is vertraagd door onvoorziene 
omstandigheden (er is dus niet een inhoudelijke reden), EZK gaat ervan uit dat de brief 
eind oktober verstuurd kan worden. 
 

vanuit EZK:  
▪ De adviezen van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân op het voorontwerp Inpassingsplan 

zijn ontvangen, die van de gemeente volgt nog. De adviezen op het ontwerp Winningsplan 
moeten nog ontvangen worden. 

 
vanuit  NAM:  
▪ Geen bijzonderheden. 
 
vanuit  Thús Wonen 
▪ Geen bijzonderheden. 
 
vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ Geen bijzonderheden. 
 

 

4. Actualiteit  

B. Logo OOT 

Er is een logo gemaakt voor het OOT en wordt toegelicht. De vergadering gaat akkoord met dit 
logo, welke vanaf nu gebruikt gaat worden op o.a. de vergaderstukken. 
 

• Actie: NAM laat de tekening van het logo uitwerken naar een grafisch bestand dat in de 
documenten gebruikt kan worden. 

 
 

 
5. Actualiteit  

C.  Gemeenteraad, bespreking Omgevingsproces 

 

• De gemeenteraad heeft uitgebreid gesproken over het Omgevingsproces Ternaard. Ruud 
Cino heeft namens EZK de RCR toegelicht, Bart Bakker de Gebiedscommissie i.o. en Albert 
van der Ploeg het Ontzorgingstraject. Vanuit de raad zijn er weinig vragen gesteld. 

• Burgemeester Kramer, wethouder Hanemaaijer en Karin Wierda hebben uitgebreid met 
Feste Grûn gesproken over de wrijving die is ontstaan nadat de stichting door de gemeente 
onbedoeld geassocieerd werd met de term ‘activistisch’. De kwestie is tussen beide prtijen 
goed uitgesproken, er volgt een schriftelijk verklaring die beide partijen hebben opgesteld. 
Deze wordt door de burgemeester uitgesproken bij de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad.  

• Albert van der Ploeg en Feste Grûn hebben ook gesproken over voorgaand punt en een 
ander nabesproken. Feste Grûn kan hiermee haar inzet voor het OOT ook voortzetten. 

 

 
6. Acties uit Afsprakenkader 

 

• Bijhouden Afsprakenkader als ‘levend document’: geen nadere opmerkingen op de inhoud in dit 

overleg. 
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• Werkgroep Monitoring en evaluatie, stand van zaken door Ruud van Boom: 

o NAM is nog bezig met benaderen van bedrijven/organisaties die gebouwinspecties 

kunnen uitvoeren, soortgelijk aan Thorbecke. 

o NAM is bezig informatie over de tiltmeters te verzamelen om dit in de werkgroep te 

kunnen bespreken. 

o Meetstation in de Waddenzee nabij Moddergat: deze is zoals bekend niet van NAM, 

maar blijkt van Rijkswaterstaat te zijn. Er wordt navraag gedaan wat deze exact meet, die 

informatie wordt gedeeld met OOT (actie NAM). 

 

Werkgroep Stichting Waakhûn, stand van zaken door Wynzen de Vries: 

o De interne jurist van de gemeente heeft een eerste advies opgesteld voor de statuten en 

positie van de Stichting Waakhûn. Doel is een ‘panklaar verhaal’ op te leveren voor een 

notaris. 

o Albert van der Ploeg merkt op dat naar aanleiding van de toelichting door SBHH het 

verstandig is om profielen op te stellen voor de mensen die in de uiteindelijke Stichting 

Waakhûn plaats gaan nemen. 

o In volgende OOT komt een notitie van de gemeente aan de orde over de oprichting van 

de Stichting Waakhûn (Actie Wynzen/Albert). 

 

• Duidelijkheid schadevergoeding bodemdaling bij bij overdracht eigendommen: Albert van der 

Ploeg heeft contact gehad met de secretaris van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning 

Friesland. Deze heeft een notitie opgesteld voor de commissie, maar deze notitie is teruggelegd 

bij de secretaris. Albert heeft nadien met voorzitter Klaas Arie Beks gesproken en de vraagstelling 

van het OOT toegelicht. Beks komt hierop terug. 

 

Douwe Anema geeft aan dat hij het persoonlijk belangrijk vindt, dat dit duidelijk moet worden. 

Dit blijft dan ook een actiepunt. 

 

 

7. Communicatie en vervolg 

a. De Nieuwsbrief is bijgevoegd bij de vergadering, er is waardering voor de informatieve 

nieuwsbrief. 

b. Communicatieprotocol: dit komt in de volgende vergadering aan de orde, de stand van 

zaken wordt dan door de NAM toegelicht. 

c. Planning OOT Overleg: 2 december is de eerstvolgende vergadering. Nu nog onduidelijk 

of dit wederom via Skype moet, dan wel dat we in Tunawerth kunnen vergaderen. 

d. Voor 2021 moet nog een voorstel voor een vergaderplanning gemaakt worden: actie 

NAM. 

e. Aansluitend op wat Bart Bakker noemde over vergoedingen voor de Gebiedscommissie, 

geeft Albert van der Ploeg aan dat hij wel een vergoeding voor zijn uren ontvangt. Vanaf 

het moment dat Albert voor het Ontzorgingsspoor benaderd werd, en Partoer voor de 

Investeringsagenda, is dit het geval. Deze inkomsten worden in mindering gebracht op 

zijn wachtgeld dat hij als ex-wethouder van de gemeente ontvangt. 
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8. Conclusies en afspraken 

• Blijvend: indien nodig, aanpassen Afsprakenkader en Communicatieprotocol 

• Blijvend: verbeteren communicatie-afstemming tussen de formele partners 

• Actie voorzitter / gemeente: eerstvolgend OOT: notitie over oprichting Stichting Waakhûn 

• Actie NAM: uitwerken tekening logo OOT naar grafisch bestand 

• Actie NAM: informatie over meetpunt RWS opvragen en naar OOT mailen 

• Actie NAM: vergaderplanning 2021 

 

9. Rondvraag 

 

Geen bijzonderheden, wel het punt vertrouwen in de overheid aan de orde als aandachtspunt onder 

de aandacht gebracht. 

 

 
10. Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt rond 21:40 afgesloten 
▪ Volgend OOT: woensdag 2 december 2020, 19:30 – Dorpshuis Tunawerth / Skype 

 

BIJLAGE (BIJGEWERKT) 

 

Werkgroep Monitoring & Evaluatie  

▪ Update - deelnemers werkgroep Monitoring & Evaluatie: 

-------------------------------------------------- 
Werkgroep Stichting Waakhûn  

▪ Aanmelding deelnemers werkgroep stichting Waakhûn - in oprichting: 
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Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Online  op 21 oktober  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  9-9-2020 juli. Bijlage 1 
 
19.45 Overleg gebiedscommissie in oprichting en verbinding met OOT door Bart Bakker, voorzitter. 
 
20.00 Chris Elsinga geeft een toelichting op de statuten en werkwijze van Stichting Bescherming 
            Historisch Harlingen (SBHH). Bijlage 2 
 
20.30 Pauze 
 
20.45 Actualiteit:  
           Dorpen, Fêste Grûn, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
          Logo OOT door Anna Anjema 
         Raad van Noardeast-Fryslân op 15 september over het omgevingsproces Ternaard.Bijlagen 3,4 
 

Acties afsprakenkader werkgroepen: 

1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 

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

3. Statuten stichting Waakhûn en oprichting stichting.  
    Albert van der Ploeg en Wynzen de Vries.Werkgroepverslag 
4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. Wat is er   
    landelijk geregeld. Albert van der Ploeg. Verslag over contact met Gosse Jan Steendam  
    secretarisvan de bodemdalingscommissie Fryslânen Klaas Arie Beks, voorzitter. 
 
 
21.15  Communicatie en vervolg: 
            1. nieuwsbrief OP Ternaard. Bijlage 5. 
            2. Communicatieprotocol.  
            3. Planning OOT overleg:  2 december 2020. 
             
21.25 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 
 
 

 


