
CONCEPT 

Notulen - 15e Bijeenkomst OOT 
Datum: 02-12-2020; 19:30 – 21:30 
Locatie: TEAMS-meeting  
 
 

AANWEZIGEN: AFWEZIG MET/ZONDER KENNISGEVING: 
 

  
 

 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 

 
1. Opening en welkom 
 
▪ De voorzitter opent de vergadering ( digitaal,ditmaal met een ander programma: Teams). 
 
Mededelingen 
▪ Geen bijzonderheden 
 

Notulen 21-10-2020 – 14e bijeenkomst 

▪ Er worden op een aantal een typo’s gewezen, met name naamsverwijzingen.  
▪ Het OOT-logo is in de laatste fase van finalisatie. 
▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd (actie: Erwin Bruinewoud). 
 

2. Actualiteit  

Rondgang organisaties / deelnemers 

 

vanuit Voorzitter OOT 

▪ geen bijzonderheden. 
 

vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit LTO: 
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit de gemeente 
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit EZK:  
▪ geen bijzonderheden 
 
vanuit  NAM:  



CONCEPT 

▪ Op 26-11-2020 is het definitieve advies en het persbericht van de Auditcommissie 
Gaswinning Waddenzee verschenen over de Monitoringsrapportage 2019 van de NAM 
inzake de MLV-gaswinning: 

  
▪ Reactie op uitspraken in de media rondom de actuele Zeedijkversterking en de rol van NAM. 

In de media wordt gesuggereerd dat NAM volledige verantwoordelijk neemt voor de 
waddendijkversterking. Dit is onjuist: het Wetterskip voert dit uit als onderdeel van het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het eerste traject dat al is uitgevoerd is door 
het Wetterskip kostte 10M Euro waarvoor door het waterschap ca. 2,5% financiele 
ondersteuning vanuit NAM gevraagd aan de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning 
Friesland. Voor de dijkversterking die nu in uitvoering is heeft het waterschap nog geen 
bijdrage gevraagd. 

 
vanuit  Thús Wonen 
▪ geen bijzonderheden. 
 
vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ geen bijzonderheden. 

 

Regiobrief minister Wiebes en persbericht (bijlages). 

Vraag vanuit dorpsbelang Ternaard: met betrekking tot genoemde jaartallen mbt mogelijke start 
winning en einddatum van het Winningsplan; “wat als gaswinning pas in 2031 aanvangt – houdt 
dan de fondsvulling op in 2036?”- antwoord: “fondsvulling volgt de daadwerkelijke productie; 
mocht geschetst scenario zich voordoen, dan zal een verlenging van het Winningsplan benodigd 
zijn”. 

 
Adviescollege Hand aan de Kraan, onderzoek naar effectiviteit (bijlage). 

Toelichting door de provincie; het Wetenschappelijk panel beoordeelt – op verzoek van de 
minister van EZK – het Hand aan de Kraan-principe voor gas- en zoutwinning van onder de 
Waddenzee. Begin volgend jaar worden resultaten verwacht. 

 
 

 
3. Procedure Omgevingsproces Ternaard 

Toelichting door EZK;  

Waar staat het proces? 

De adviezen op het voorontwerp inpassingsplan, een ruimtelijk plan, en het winningsplan 
zijn ingediend door het Wetterskip, gemeente Noardeast-Fryslan en provincie Fryslan.  
In deze adviezen staan vragen en aandachtspunten. Kunnen mogelijk leiden tot aanpassingen 
in het voorontwerp inpassingsplan. Alle punten worden genoteerd in een tabel, de 
zogenaamde Nota van antwoord op de vooroverlegreacties. Deze nota wordt later ook ter 
inzage gelegd, zodat voor een ieder zichtbaar is hoe alle vragen en aandachtspunten zijn 
behandeld. 



CONCEPT 

Het winningsplan en de adviezen hierop door de decentrale overheden, Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM), Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Technische 
commissie bodembeweging (Tcbb) liggen voor advies bij de Mijnraad.  
 

Wat zijn de stappen hierna? 

▪ Het voorontwerp inpassingsplan wordt aangepast en de nota van antwoord wordt 
definitief gemaakt.  

▪ De nieuwe versie van het voorontwerp inpassingsplan heet het ontwerp inpassingsplan 
(OIP). Dit is de versie die samen met de overige ontwerpbesluiten ter inzage zal liggen. 

▪ Binnen het ministerie van EZK en BZK kijken verschillende afdelingen mee op dit ontwerp 
inpassingsplan, zoals onze juristen en inhoudelijke experts. 

▪ De overige ontwerpbesluiten worden opgesteld door het ministerie van EZK en de 
andere bevoegde gezagen (gemeente/provincie/Wetterskip).  

▪ Na ontvangst van het Mijnraadadvies op het winningsplan, zijn alle adviezen van de 

wettelijke adviseurs binnen om het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan op 

te stellen. Het ontwerp-instemmingsbesluit en alle stukken die daaraan ten grondslag 

liggen zoals de adviezen, worden ter inzage gelegd.  

▪ De terinzagelegging is medio april 2021. 

 

 
4. Acties uit Afsprakenkader 
 

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

dit overleg. 

▪ Werkgroep Monitoring en evaluatie: geen nadere opmerkingen op de inhoud in dit overleg. 

Werkgroep Stichting Waakhûn: bespreking aan de hand van het advies vanuit de gemeente. 

Vastgesteld wordt dat het gewenst is als werkgroep weer bijelkaar te komen om het advies te 

bespreken, als ook voortgang te maken in het definieren en opstellen van de te adresseren 

onderwerpen waarvoor de St. Waakhûn zich sterk wil maken; daarnaast dient het onderwerp van 

“tanden”ook nader uitgedacht en uitgewerkt te worden (actie: voorzitter). 

▪ Duidelijkheid schadevergoeding bodemdaling bij bij overdracht eigendommen: nog geen 

reactie ontvangen van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland. 

▪ Communicatieprotocol:(update door Erwin Bruinewoud): i.s.m. de gemeente wordt er naar 

gestreefd dat de gemeentelijke website ‘de entree’ wordt voor informatievoorziening m.b.t. 

het gehele Ternaard-project incl. RCR-traject, Ontzorging en Gebiedsfonds. Daarnaast zal met 

de afdeling betrokken bij de ‘gemeentelijke pagina’ worden afgestemd dat nieuws rondom 

het Ternaard-project ook zo spoedig mogelijk onder de aandacht van het OOT kan worden 

gebracht. Aanpassingen zijn doorgevoerd in een update versie van het concept 

Communicatieprotocol; zal worden uitgestuurd door de voorzitter voorafgaand aan de 

volgende OOT. 

 

5. Communicatie en vervolg 

 



CONCEPT 

▪ Nieuwsbrief OP Ternaard: verschijnt medio december. Onderwerpen mbt het RCR traject, de 
Regiobrief en een interview met Gosse Jensma als delnemer OOT. 

▪ Planning OOT overleg:  13 januari 2021 van 19:30 – 21:30 uur,hoogstwaarschijnlijk via Teams. 
 

 

6. Conclusies en afspraken 

▪ In eerstvolgende OOT: werkgroep oprichting Stichting Waakhûn: actie voorzitter 

▪ Afronding uitwerking tekening logo OOT naar grafisch bestand:actie NAM 

▪ Navraag reactie Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland op de ‘case’: actie voorzitter 

▪ Communicatieprotocol 2e concept:; actie NAM 

▪ Vergaderplanning 2021: actie voorzitter / NAM 

 

 

7. Rondvraag 
 

▪ Geen bijzonderheden. 

 

 
8. Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt rond 21:40 afgesloten 
▪ Volgend OOT: woensdag 13 januari 2021, 19:30 – 21:30 / Teams 
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Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT)   
 
Plaats Online  in Teams op 2  december  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  21-10-2020 Bijlage.  
 
19.45 Actualiteit:  
           Dorpen, Fêste Grûn, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
          Regiobrief minister Wiebes en persbericht (bijlages). 
          Adviescollege Hand aan de Kraan, onderzoek naar effectiviteit (bijlage). 
 
20.00 Procedure Omgevingsproces Ternaard: 
          Planning: Louisa Crijns-Tan EZ. Toelichting op de planning. 
          Winningsplan en inpassingsplan: Wat is aangevraagd door de NAM? 
                                                                     Advies van de overheden! 
 
20.30 Pauze 
 

20.45 Acties afsprakenkader werkgroepen: 

1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 

2. Monitorings- en evaluatieprogramma. Ruud van Boom. 

3. Statuten stichting Waakhûn en oprichting stichting.  
    Albert van der Ploeg en Wynzen de Vries. Advies vervolgstappen (bijlage) 
4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. Contact     
    met Tjits Mondria zaakbegeleider commissie mijnbouwschade. 
5. Communicatieprotocol. Erwin Bruinewoud. 
 
 
21.15  Communicatie en vervolg: 
            1. Nieuwsbrief OP Ternaard. Interviews leden OOT en GC. 
            1. Communicatie algemeen. Informatie volgorde. Intern en pers. 
            2. Planning OOT overleg:  13 januari 2021 en afhankelijk van de procedure. 
             
21.25 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 
 

 


