
CONCEPT 

Notulen – 16` e Bijeenkomst OOT 
Datum: 13-01-2021; 19:30 – 21:30 
Locatie: TEAMS-meeting  
 
 
 
 
Agenda 
 
 Zie bijlage 1 
 
 
1. Opening en welkom 
 
 De voorzitter opent de vergadering. Wederom een digitale meeting via Teams. 
 Vaststelling agenda; geen aanvullingen. 
 
Mededelingen 
 De huidige voorzitter van Fêste Grûn legt de functie neer. Er is respect voor het besluit en er is 

veel waardering voor de gedane bijdragen aan het OOT de afgelopen jaren. 
 

Notulen 02-12-2020 – 15e bijeenkomst 

 Er wordt aangegeven dat de vergaderdata voor 2021 nog niet gedeeld zijn; als ook het vastleggen 
van de overlegmomenten voor de 2 werkgroepen: Monitoring en Stichting Waakhûn i.o.  

 Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd  
 
2. Actualiteit  

Rondgang organisaties / deelnemers 
 

vanuit Voorzitter OOT 
 Duidelijkheid schadevergoeding bodemdaling bij bij overdracht eigendommen: nog geen 

reactie ontvangen van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland. 

vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
 Dorpsbelangen is uitgenodigd door wethouder Esther Haanemaaijer voor een overleg tav de 

gaswinnings-ontwikkelingen. 
 
vanuit dorpsbelangen Wierum: 
 Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
 
Vanuit Festegrun 
 Douwe Anema nodigt alle deelnemers uit om op een zaterdag `naar zijn percelen te komen 

voor een toelichting om gezamelijk naar de dijk te komen kijken om zo zijn inzichten te 
kunnen delen mbt de bodemdaling. Een uitnodiging volgt. 

 
vanuit de gemeente 
 In aanvulling op de mededeling van dorpsbelangen Ternaard; er is ook een afspraak gemaakt 

met Dorpsbelangen Wierum om in gesprek te gaan met de wethouder. 
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vanuit LTO: 
 Geen bijzonderheden. 
 
vanuit  Thús Wonen 
 Geen bijzonderheden. 
 
vanuit Provincie:  
 Het advies van het tijdelijke wetenschappelijk panel mbt het “Hand aan de Kraan” prinicipe 

zal op 12 februari 2021 worden behandeld in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen 
Overleg Mijnbouw . 

 
vanuit EZK:  
 Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
 
vanuit  NAM:  
 Raad van State heeft op 23 december uitspraak gedaan over de beroepszaken van de huidige 

waddengaswinningen; het ingediende beroep is verworpen. In de beroepszaken was er ook 
specifieke aandacht voor het “Hand aan de Kraan” principe; voor meer informatie en 
detailering zie: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123708/201902717-1-r4/ 

  
vanuit het Wetterskip 
 Updates Gebiedsproces en Dijkversterking: 

 
o Gebiedsproces Wetterskip – bodemdaling Noordoost Friesland 

Er wordt een gebiedsproces opgezet naar de effecten van de bodemdaling die al 
langere tijd in het gebied speelt; zowel door autonome bodemdaling als door 
gaswinning. Hoofddoelen zijn het herstel van de watersystemen en voorbereiding op 
de noodzakelijke klimaat-adaptatie. De eerste verkenning, uitgevoerd door It 
Wetterskip, provincie en gemeente is afgerond. Verdere verkenning gaat 
plaatsvinden met een bredere groep aan belanghebbenden. Het rapport is 
beschikbaar op de website van het Wetterskip: 
https://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-dongeradielen 

3955-publieksversie-
dongeradielen-definitief.pdf 
Ook kan men zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via: 
dongeradielen@wetterskipfryslan.nl 

 
o Dijkversterking NO Fryslan 

 
De daadwerkelijke projectuitvoering zal aanvangen in 2023. De organisatie rondom de 
voorbereiding hiernaatoe zijn volop in beweging. Ook is aangevangen met de 
publiekscommunicatie rondom het project. Hierover meer te vinden op de website: 
https://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/koehool 
Ook hievoor kan men zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief: 
waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl 
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3. Communicatie en vervolg 

 
 Nieuwsbrief OP Ternaard: is verschenen in december 2020. Een eerstvolgende nieuwsbrief 

volgt later dit kwartaal.  
 Communicatieprotocol: update door Erwin Bruinewoud: conceptversie 2 wordt besproken. 

Opgemerkt wordt dat er relatief weinig tijd is geweest om concept-02 door te nemen en dat 
niet goed zichtbaar is welke veranderingen zijn doorgevoerd t.o.v. concept-01.  Afgesproken 
wordt dat het concept opnieuw wordt uitgestuurd met de aanpassingen zichtbaar en qua tijd 
ruim voor de volgende bespreking. 

 

4. Acties / Werkgroepen uit Afsprakenkader 
 

Na de pauze zijn de 2 werkgroepen aan de slag gegaan met de specifieke onderwerpen: 

Werkgroep Monitoring en evaluatie 

Gespreksonderwerpen: 

1) Status Rapport Noord Nederland  ; geeft het beeld weer van de huidige daling, in 2025, in 
2050 en in 2080. Het laatste rapport is eind 2020 gepubliceerd. 

2) Gebouwopnamen; besproken wordt welke lokale partijen c.q. aannemers hier een rol in 
zouden kunnen nemen. In het overleg is een eerste inventarisatie gemaakt. Er werd ook 
aangegeven dat de groep een versnelling wil zien en niet nog langer wil wachten . 

3) Er bleek behoefte te zijn aan een meer frequente informatievoorziening ipv heel veel info 
eens in de zoveel weken. Er wordt gedacht aan een tweewekelijkse informatieve email 
aan de monitoring groep zodat de sessie gebruikt kunnen worden voor besluiten. 

 
 
Werkgroep Stichting Waakhûn:  

Gespreksonderwerpen: 

 Inventarisatie “hoofdstukindeling” van de Statuten voor de Stichting i.o. 
 Gemeente is gevraagd/aangewezen als de editor van de concept Statuten voor de 

Stichting i.o. en het kader/mandaat waarbinnen de Stichting opereert. 
 Het huishoudelijk regelement/kader voor Stichting Waakhûn dezelfde indeling te 

geven als het afsprakenkader met duidelijk aangegeven wat, hoe en bij wie. 

 

5. Conclusies en afspraken 

 
 Vergaderplanning 2021 opzetten en uitsturen:  
 In het vervolg bijlagen – welke gelezen dan wel becommentarieerd dienen te worden eerder 

uitsturen naar de OOT-leden: 
 Afronding uitwerking tekening logo OOT naar grafisch bestand 
 Navraag reactie Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland op de ‘case’:  
 Communicatieprotocol concept opnieuw uitsturen – met tekstveranderingen duidelijk 

aangegeven:  
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 Uitnodiging uitsturen voor ‘veldbezoek’ bodemdaling.  

 

 

6. Rondvraag 
 
 Vragen / opmerkingen van Feste Grun:  

o heeft iemand ook de brief voor een interview met de SodM gekregen mbt 
omgevingscommunicatie? Dateert van december 2020, verstuurd aan een inwoner in Ee. 
Wellicht gelinkt aan de gaswinning omgeving Grijpskerk. Wordt nader uitgezocht door 
NAM en Feste Grun. 

o ontvangen we nog communicatie vanuit de gebiedscommissie in oprichting mbt het 
regiofonds en waarom is er een externe partij aangetrokken voor communicatie? 
Voorzitter zal desbetreffende vragen afstemmen met de andere commissie. 

 
7. Afsluiting  
 
 De vergadering wordt om 22:00 door de voorzitter afgesloten 
 Volgend OOT: woensdag 17 februari 2021, 19:30 – 21:30 / Teams 
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BIJLAGE 1 

Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT)   
 
 
Plaats Online  in Teams op 13  januari  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  2-12-2020 Bijlage.  
 
19.45 Actualiteit:  
           Dorpen, Fêste Grûn, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
          Hoe verder met de bodemdaling. Gebiedsproces: 
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1014672-hoe-verder-met-bodemdaling-dongeradielen-praten-
zeggen-overheden. Toelichting overheden op verband met dijkversterking en OOT. 
 
20.00 Tweede versie communicatieprotocol: 
          Toelichting (Bijlage) 
 
20.15 Pauze 
 
20.30 Acties afsprakenkader in werkgroepen: 
1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 
2. Monitorings- en evaluatieprogramma. (bijlagen) 
3. Statuten stichting Waakhûn en oprichting stichting.  
 (bijlagen) 
4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. 
5. Communicatieprotocol. Erwin Bruinewoud. 
 
 
21.15  Communicatie en vervolg: 
            1. Nieuwsbrief OP Ternaard. 
            1. Communicatie algemeen. 
            2. Planning OOT overleg:  24 februari 2021 en afhankelijk van de procedure. 
             
21.25 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 
 
 
 


