
  CONCEPT 

Notulen – 18e Bijeenkomst OOT 
Datum: 24-03-2021; 19:30 – 22:00 
Locatie: MS TEAMS-meeting  
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 

 
1. Opening en welkom 
 
▪ Voorzitter Albert van der Ploeg opent de digitale vergadering via MS TEAMS. 

▪ Te gast zijn Peter Lieverdink (Wetterskip) en Rob van Eijs (NAM) om presentaties te geven over 
resp. de dijkversterkingsprojecten en de diepe bodemdaling door gaswinning. 

▪ Vaststelling agenda: geen aanvullingen. 
 
Mededelingen 

• Fêste Grûn heeft via een brief aangegeven aan de voorzitter van het OOT uit het overleg te 
stappen – zal later worden toegelicht en besproken na de presentaties en na de pauze. 

• Aandacht gevraagd voor de motie vanuit Tweede Kamer, welke veel aandacht heeft gegenereerd 
in de Friese media. 

 
Notulen 17-02-2021 – 17e bijeenkomst 

▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd  
 

2. Presentaties 

“Bodemdaling door gaswinning”: Rob van Eijs (NAM) 

Rob van Eijs is geomechanicus bij de NAM. Hij houdt zich bezig met de effecten op de ondergrond – 

met name bodemdaling - bij het winnen van aardgas. Naast het monitoren van actuele gaswinning is 

Rob ook betrokken bij de voorspellingen van bodemdaling bij nieuwe gaswinningen zoals het 

mogelijke Ternaard project. 

In de presentatie heeft Rob aandacht besteed aan: 

▪ Hoe ontstaat bodemdaling door gaswinning? 
▪ Wat zie je en merk je er van aan de bovengrond? 
▪ Hoe meet je bodemdaling? 
▪ Hoe groot is/wordt de bodemdaling? 
▪ Kan bodemdaling door gaswinning schade aan woningen veroorzaken? 
▪ Zijn er andere processen die bodemdaling kunnen veroorzaken? 
 

De volledige presentatie wordt naar alle OOT deelnemers toegestuurd. 

Bij de vragen vanuit OOT is gevraagd naar de positie van de meetpunten die in het Wad zijn 

opgesteld. Dit is door Rob toegelicht. 
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“Waddendijkonderhoud”- Peter Lieverdink – Wetterskip 

Peter Lieverdink is projectleider bij het Wetterskip. In zijn presentatie besteedt hij aandacht aan de 
volgende onderwerpen: 
▪ Dijken versterkingsprogramma Koehool-Lauwersoog 

- Omgevingsmanagement 
- Uitvoering 
- Planning 

 
Mbt de ‘deuk’ in de dijk bij Moddergat geeft Peter aan dat oneffenheden in de dijklichamen geen 

uitzondering zijn. Oneffenheden zijn vaak het gevolg van inklinkingen, er is geen sprake van een 

veiligheidsrisico. Bij de versterkingswerkzaamheden worden de oneffenheden meestal uitgevlakt.Er 

is toegelicht dat NAM een beperkt deel van de kosten voor het dijkonderhoud vergoed via de 

Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Friesland, dit betreft vrij vertaald de bodemdaling door 

gaswinning omgerekend naar het kuubs grond.  

 

3. Actualiteit  

Rondgang organisaties / deelnemers 

 

vanuit Voorzitter OOT 

▪ Geen bijzonderheden 

Vanuit Fêste Grûn 

▪ Het veldbezoek krijgt een vervolg op 27 maart – een aantal personen en organisaties geeft 
aan hier niet bij te zullen zijn vanwege de vigerende corona-maatregelen. 

▪ Feste Grûn geeft een toelichting op haar besluit om uit het OOT-overleg te stappen. Details 
zijn na te lezen in de verzonden brief – rondgestuurd door de OOT-voorzitter.  
 
In de opvolgende discussie wordt Fêste Grûn gevraagd deze stap in overweging te nemen, 
omdat het Omgevingsproces als ook het RCR-vergunningenproces niet is stil komen te staan, 
zoals wel gesuggereerd is in een aantal media-artikelen. Het vergunningentraject loopt door, 
waarbij de periode voor ter inzagelegging en indienen van eventuele zienswijzen in 
ontwikkeling is.  

 
vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ Geen bijzonderheden. 

vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ Geen bijzonderheden. 

vanuit de gemeente 
▪ Overleggen vanuit de gemeente zijn gepland met beide dorpsverenigingen en met Fêste 

Grûn. 
 
vanuit LTO: 
▪ Geen bijzonderheden. 
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       vanuit  Thús Wonen 

▪ Geen bijzonderheden. 
 

vanuit Provincie:  
▪ Geen bijzonderheden. 

 
 
vanuit  NAM:  
▪ Geen bijzonderheden. 
  
vanuit het Wetterskip 
▪ Geen bijzonderheden 

 

 

4. Rondvraag 
 
▪ NAM en Fêste Grûn maken een afspraak om na OOT verder te spreken over een aantal zaken 

m.b.t. de expertise rondom bodemdaling. 
 

 

 
5. Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt om 22:00 door de voorzitter afgesloten 
▪ Volgend OOT: woensdag 14 april 2021, 19:30 – 21:30 / MS TEAMS 
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BIJLAGE 1 

 

Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Online  in teams op 24 maart  van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
 
Agenda ronde tafel bijeenkomst over de de monitoring, bewaking, communicatie en actualiteit. 
 
19.30 Opening, welkom en vaststellen agenda 
           Mededelingen: Dijkbezoek op 27 maart en FG NEF uit OOT Bijlagen 
           Notulen  17-2-2021 Bijlage.  
 
19.45 Bodemdaling door gaswinning : Rob van Eijs (NAM) 

20.15 Waddendijk onderhoud : Peter van Lieverdink (Wetterskip)  

20.45 Pauze 
 

21.00 Acties afsprakenkader: 

          1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 

         2. Monitorings- en evaluatieprogramma. Ruud van Boom. 

          3. Oprichting stichting Waakhûn. Albert van der Ploeg en Wynzen de Vries. 
         4. Duidelijkheid over schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. 
         5. Communicatieprotocol. Erwin Bruinewoud. 
 
21.15 Actualiteit: Bijlagen. 
           Dorpen, Fêste Grûn, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
           
21.25 Conclusies/Samenvatting/Afspraken/Volgend OOT op 14-4-2021. 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 

 
 


