
   

 

Notulen – 19e Bijeenkomst OOT 
Datum: 14-04-2021; 19:30 – 22:00 
Locatie: MS TEAMS-meeting  
 
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 

 
1. Opening en welkom 
 
▪ Albert van der Ploeg opent de digitale vergadering via MS TEAMS. 
▪ Te gast is Leijn de Wolf van Buro Thorbecke om een presentatie te geven mbt gebouwopnamen 

in de werkgroep Monitoring 
▪ Werkbelasting Bestuurlijk Overleg  
 
Mededelingen 

▪ Fêste Grûn heeft via een tweede brief; dd. 9-4-2021, aangegeven aan de voorzitter van het OOT 
dat men alsnog heeft besloten uit het overleg te stappen; 

▪ In navolging van de vorige vergadering heeft er telefonisch contact plaatsgevoden tussen Fêste 
Grûn en NAM 

 
Notulen 17-02-2021 – 17e bijeenkomst 

▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd. 
 
 

2. Werkgroepen 

Werkgroep Monitoring en evaluatie 

Gespreksonderwerp: 

▪ Gebouwopnamen; presentatie door Leijn de Wolf – Buro Thorbecke (presentatie is 
bijgevoegd) 

▪ Afgesproken wordt: 
o Beeldbepalende gebouwen gericht selecteren als onderdeel van de steekproef. 

O.a. het gemeentehuis van Ternaard (gestapelde bouw). De gemeente heeft een 
subsidieregeling voor de instandhouding van deze panden en zou dus een 
adreslijst moeten hebben. NAM neemt hierop actie. 

o Bij eventuele herhalingsmeting voor de start van de winning kunnen bewoners 
zich melden als ze graag willen dat hun pand wordt opgenomen. De opnames in 
2021 doen we conform het plan en de selectie van de firma Thorbecke. 

o Voorafgaand aan de opnames / aan het verzenden van de individuele brieven, is 
algemene informatieverstrekking gewenst. 

o De woningbouwcoöperatie wil betrekken in de communicatie naar de huurders 
o Er wordt geen onderzoek gedaan naar mestkelders, dit is benoemd als 

aandachtspunt voor nadere uitwerking. 
 



   

 

Werkgroep Stichting Waakhûn:  

Gespreksonderwerpen: 

▪ Invulling van de Statuten voor de Stichting i.o.; aan de hand van een aandachtslijst 

▪ Afgesproken wordt dat de inbreng wordt verwerkt door Wynzen in een nieuwe 

versie en dat de openstaande aandachtspunten in het volgend overleg verder 

worden opgepakt. 

 

3. Actualiteit  

Rondgang organisaties / deelnemers 

 

vanuit Voorzitter OOT 

▪ Geen bijzonderheden. 

vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ Geen bijzonderheden. 

vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ Overleggen gehad met gemeente als ook met NAM 

vanuit de gemeente Noardeast Fryslan 
▪ Overleggen vanuit de gemeente geweest met beide dorpsverenigingen en Fêste Grûn.  
▪ Er komen vanuit meerdere organisaties signalen dat de werkdruk erg hoog is; verzoek om 

frequentie van overleg te verlagen. 
▪ M.b.t. het vertrek van Feste Grun uit het OOT, zal een reactie vanuit de gezamelijke Friese 

overheden richting Feste Grun gaan. 
 

vanuit LTO: 
▪ Geen bijzonderheden. 
 

       vanuit  Thús Wonen 

▪ Geen bijzonderheden. 
 

vanuit Provincie:  
▪ Geen bijzonderheden. 

 
vanuit  NAM:  
▪ Geen bijzonderheden. 
  
vanuit het Wetterskip 
o N.a.v. de foto’s bij het dijkkijken heeft ons dijkbeheer aangegeven dat de betreffende situatie 

en toestand van het asfalt niet bijzonder of verontrustend is. Het asfalt ligt op dit deel ietsje 
hoger dan op de aansluitende trajecten. Mogelijk is dit al ontstaan bij de aanleg want er is 
nergens scheurvorming te zien wat meestal bij een vervorming optreedt. Bovendien zijn 
oneffenheden in waterbouwasfalt vrij algemeen omdat het aanbrengen van dit asfalt niet 
met een spreidmachine gebeurd en het ook nog onder invloed van warmte kan vloeien 
waardoor het oneffen/hobbelig kan worden. 



   

 

o De nieuwsbrief april 2021 over de dijkversterking is uitgekomen (webadres staat in het 
verslag van een van de vorige vergaderingen). Er worden onder andere online 
informatiebijeenkomsten aangekondigd. 

 

 

4. Rondvraag 
 
▪ Heeft de uitspraak van het OM rondom het niet strafbaar zijn voor de aardbevingen 

consequenties voor de Stichting Waakhun; Antwoord: dat heeft geen consequenties voor het 
OOT dan wel de stichting i.o.; de uitspraak betooogt dat er geen sprake is van moedwillig schade 
willen aanbrengen aan anderen. 

 

 
5. Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt om 21:40 door de voorzitter afgesloten 
▪ Volgend OOT: woensdag 26 mei 2021, 19:30 – 21:30 / MS TEAMS 
  



   

 

BIJLAGE 1 

 

Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Online  in teams op 14 april  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: FG NEF en Wetterskip Fryslân Bijlagen 
           Notulen  24-3-2021 Bijlage.  
 

19.45 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. Bijlage  
         4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom. 
         5. Communicatieprotocol. Erwin Bruinewoud. 
 
20.45 Pauze 
 
21.00 Actualiteit:  
           Dorpen, Fêste Grûn, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
           
21.25 Conclusies/Samenvatting/Afspraken/Volgend OOT op 26-5-2021. 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 

 


