
  CONCEPT 

Notulen – 17` e Bijeenkomst OOT 
Datum: 17-02-2021; 19:30 – 21:30 
Locatie: MS TEAMS-meeting  
 
 
 
 
Agenda 
 
 Zie bijlage 1 
 
 
1. Opening en welkom 
 
 De voorzitter opent de vergadering. Wederom een digitale meeting via MS TEAMS. 
 Te gast is Bart Bakker, om als voorzitter een toelichting te geven op de stand van zaken rondom 

de Gebiedscomissie in oprichting. 
 Vaststelling agenda; geen aanvullingen. 
 
Mededelingen 
 Geen mededelingen 
 

Notulen 13-01-2021 – 16e bijeenkomst 

 Vanuit Fêste Grûn wordt aangegeven dat de opmerkingen op het verslag van de bijeenkomst van 
december 2020 – met betrekking tot het media-artikel rondom de actuele Zeedijkversterking en 
de rol van NAM – nog niet zijn meegenomen. In het overleg van 13-01-2021 is uitgelegd hoe de 
opmerkingen bedoeld zijn. Met de uitleg van Feste grun en toelichting van NAM wordt dit in deze 
vergadering rechtgezet. Afgesproken wordt dat, als er kritiek is op één van deelnemers in het 
OOT, dit eerst met deze deelnemer gedeeld wordt voor het in de pers komt. 

 Als er informatie toegestuurd wordt om op de agenda te zetten, moet dit ook gedeeld worden.  
 Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd. 
 

2. Actualiteit  

Rondgang organisaties / deelnemers 
 

Vanuit Fêste Grûn 

 Een aantal OOT leden zijn op 30 januari komen kijken en luisteren naar de ‘knik’ in de zeedijk. 
Eerste reacties van de aanwezigen geven aan dat het een interessante inkijk geeft en men 
benieuwd is hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt. Het veldbezoek krijgt een vervolg op 27 
maart (alternatieve datum: 20 maart) om ook anderen de gelegenheid te geven om te 
komen kijken en te bespreken. 

 Vastgesteld wordt dat er meerdere gebiedsprocessen gaande zijn in gemeente Noardeast-
Fryslân. Dit wordt als verwarrend en storend ervaren. Er is onder andere een brief ontvangen 
vanuit het Wetterskip mbt een gebiedscommissie Dongeradielen. Constatering wordt door 
meerdere OOT deelnemers gedeeld. Voorgesteld wordt dat Provincie en NAM een 



  CONCEPT 

inventarisatie maken van alle lopende initiatieven op het gebied van gebieds- dan wel 
omgevingsprocessen in Noardeast-Fryslân. 

 
vanuit Voorzitter OOT 
 Geen bijzonderheden 

vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
 Geen bijzonderheden 

vanuit dorpsbelangen Wierum: 
 Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
 
vanuit de gemeente 
 In het kader van het Ontwerp Inpassingsplan, is de landschappelijke inpassing van de nieuwe 

locatie nog een aandachtspunt met de welstandscommissie. Hierop volgen vragen vanuit 
dorpsbelangen Ternaard of men mee kan kijken met de inpassingsplannen en wat er gaat of 
kan gebeuren met de bestaande locatie. Aangegeven wordt dat met de publieke consultatie-
ronde van alle documenten/vergunningen – begin mei – ook het landschappelijke 
inpassinsplan ter inzage wordt gelegd; met betrekking tot de bestaande locatie zal NAM 
direct contact opnemen met Dorpsbelangen. 
 

vanuit LTO: 
 Verwijzing naar de uitzending van De Hofbar; di. 16-02 mbt schade-problematiek in de 

omgeving van Pieterzijl 
 Zorgen om de vele belangenclubs in de regio welke ook impact (kunnen) hebben op de 

Agrarische sector; verwijzing naar het Webinar van Holwerd aan Zee mbt een mogelijke 
UNESCO Biosphere kwalificatie van Noardeast Fryslân; 

 
       vanuit  Thús Wonen 

 Geen bijzonderheden. 
 

vanuit Provincie:  
 Attendeert op Tweede Kamer Schriftelijk Overleg (SO) op 18 februari met daarin ook 

onderwerpen mbt gaswinning in het Waddengebied. Bijgegevoegd de TK brief van 18 
december (ook rondgestuurd tijdens het OOT-overleg) 

kst-969543 (1).pdf

 
vanuit EZK:  
 Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
 
vanuit  NAM:  
 Onderschrijft de hoeveelheid aan gebiedsprocessen en commissies die de laatste tijd worden 

gelanceerd in de regio en zal aandacht besteden om duidelijkheid in dit ‘landschap’ te 
verkrijgen. 

  
vanuit het Wetterskip 
 Geen bijzonderheden 
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Gebiedscommissie i.o. – Toelichting ‘stand van zaken’ door Bart Bakker - Tergrêft 

Bart Bakker – voorzitter van de Gebiedscommissie i.o. is uitgenodigd op verzoek van OOT-leden 
voor het geven van een update rondom oprichting van de Gebiedscommissie, welke het beheer 
en de uitvoer van de Investeringsagenda – als het tot gaswinning komt – zal coördineren. 
Onderstaand puntsgewijs de belangrijkste informatie: 

 De Commissie i.o. is tot nu toe vier keer bijeen geweest; o.a. zijn externe sprekers  
uitgenodigd vanuit bijv. Historisch Harlingen, DOM, etc 

 Er zijn 3 thema’s – met sub-werkgroepen: 
o Verzilting 
o Sociaal-economische vitaliteit 
o Energietransitie 

 Voor externe communicatie wordt een extern bureau ingeschakeld 
 Er wordt gewerkt aan een jaarrapportage 2020 
 Het advies van de Gebiedscommissie i.o. zal eind 2021 uitgebracht worden aan de Friese 

overheden; 
 Op de gemeentelijke website zijn de agenda’s, verslagen en overige documentatie van de 

Gebiedscommissie i.o. te lezen: https://www.noardeast-fryslan.nl/gebiedsfonds-en-
gebiedscommissie 

 Bart Bakker geeft aan dat communicatie vanuit het OOT richting de Gebiedscommissie i.o., 
bij voorkeur direct met hem plaatsvindt. 

 

 

3. Communicatie  

Communicatieprotocol: conceptversie 2 wordt besproken aan de hand van een ruwe upadte versie 
en een ‘opgeschoonde’ versie van het 2e concept. Aandachtspunten vanuit OOT: 

o Verduidelijking aangeven mbt reikwijdte van de projectcommunicatie 
o Toevoegen van de rol van de Commissie Mijnbouw (Tjits Mondria) 

 

4. Acties / Werkgroepen uit Afsprakenkader 
 

Na een korte pauze wordt in 2 werkgroepen – ook in een ingekorte sessie – de laatste stand van 
zaken besproken: 

Werkgroep Monitoring en evaluatie 

Gespreksonderwerp: 

 Gebouwopnamen; afgesproken wordt dat Ruud van Boom contact opneemt met bureau 
Thorbecke voor het opstelen van een plan van aanpak voor gebouwopnamen. 
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Werkgroep Stichting Waakhûn:  

Gespreksonderwerpen: 

 Hoe invulling te geven aan de Statuten voor de Stichting i.o.; met aandacht voor het 
huishoudelijk regelement en voor welke onderwerpen de “tanden benodigd zijn“ ? 
Afgesproken wordt om vanuit het Afsprakenkader de meest specifieke 
aandachtspunten naar voren te halen waarop de controle van de Stichting zal gaan 
richten. 

 Verslag van de werkgroep wordt gemaakt in de werkgroep. 

 

 

5. Conclusies en afspraken 

 
 Infomatie die gedeel wordt om te bespreken op de agenda zetten:  
 Ten aanzien van vergaderschema en aandachtsvelden in de overleggen: 

o Eerstvolgende overleegen aanvangen met de werkgroepen; in de ‘overgebleven’ tijd 
kunnen dan nog algemene zaken besproken worden;  

o De frequentie van vergaderingen verlagen; meer ‘uitsmeren’ over het jaar en meer de 
tijd nemen; de Terms of Reference van het Omgevingsproces zal hierop aangepast 
worden;  

 Navraag reactie Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland op de ‘case’:  
 Communicatieprotocol uitwerken tot 3e concept;  
 Opstellen inventarisatie van alle lopende initiatieven op het gebied van gebeids- dan wel 

omgevingsprocessen in NE Fryslân 
 Uitsturen hernieuwde uitnodiging voor ‘veldbezoek’ bodemdaling 27 maart 2021 :  

 

6. Rondvraag 
 
 Geen vragen c.q. opmerkingen. 

 
 
7. Afsluiting  
 
 De vergadering wordt om 21:55 door de voorzitter afgesloten 
 Volgend OOT: woensdag 24 maart 2021, 19:30 – 21:30 / MS TEAMS 
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BIJLAGE 1 

 
Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Online  in teams op 17 februari  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  13-1-2021 Bijlage.  
 
19.40 Actualiteit:  
           Dorpen, Fêste Grûn, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
          Dijkbezoek op 30 januari 
          Gebiedsscommissie i.o.door voorzitter Bart Bakker. 
 
20.00 Tweede versie communicatieprotocol: 
          met en zonder wijzigingen (Bijlagen) 
 
20.05 Pauze 
 
20.15 Acties afsprakenkader in werkgroepen: 
1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 
2. Monitorings- en evaluatieprogramma. werkgroep. 
3. Oprichting stichting Waakhûn. werkgroep. (bijlagen) 
4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. 
5. Communicatieprotocol.  
 
 
21.15  Communicatie en vervolg: 
            1. Nieuwsbrief OP Ternaard. 
            1. Communicatie algemeen. 
            2. Planning OOT overleggen (bijlage) 
             
21.25 Conclusies/Samenvatting/Afspraken. 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 
 


