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Notulen – 20e Bijeenkomst OOT 
Datum: 26-05-2021; 19:30 – 21:30 
Locatie: MS TEAMS-meeting  
 
Agenda 
 
▪ Zie bijlage 1 
 

 
1. Opening en welkom 
 
▪ Albert van der Ploeg opent de digitale vergadering via MS TEAMS. 
 
Mededelingen 
▪ De Nieuwsbrief Omgevingsproces Ternaard (mei 2021) is gepubliceerd, rondgestuurd en is te 

downloaden vanaf de gemeente website 
▪ Vanuit Fêstegrûn is een Nieuwsbrief (mei 2021) ontvangen 
 
Notulen 14-04-2021 – 19e bijeenkomst 

▪ Notulen worden vastgesteld en gefinaliseerd. 
 

 

2. Werkgroepen 

Werkgroep Monitoring en evaluatie 

Gespreksonderwerpen / Afspraken: 

▪ Gemeente heeft gesteld dat er in Ternaard geen beeldbepalende bebouwing is. Er is 

afgesproken dat Jan de Graaf een aantal inwoners gaat vragen om circa een vijftal 

beeldbepalende woningen voor te stellen. 

▪ NAM doet bij de gemeente nog navraag of Wierum beeldbepalende gebouwen heeft. Er 

wordt ook contact gezocht met Dorpsbelangen Wierum (niet vertegenwoordigd in de 

sessie deze keer) om te kijken of zij zoals in Ternaard ook zelf met een voorstel kunnen 

komen. 

▪ Communicatie Gebouwinspectie 

o Communicatie vindt al plaats via Nieuwsbrief gemeente. 

o Kort voor de inloopsessie EZK/NAM in september: een ‘huis aan huis’ brief met 

uitleg wat er besproken is en wat er gaat gebeuren.  

o Tijdens de inloopsessie ook uitleg verzorgen over gebouwinspectie met 

gelegenheid tot 1-op-1 gesprekken en juiste aanvullende informatie. 

o Na september: gerichte communicatie aan eigenaren van te inspecteren 

objecten. (huurder via de eigenaren/cooperatie) 

o Afgesproken wordt dat alle conceptbrieven eerst aan  het OOT worden 

voorgelegd. 
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▪ Er wordt door het OOT (Voorzitter) aan de commissie mijnbouwschade gevraagd wat de 

juridische waarde is van een nulmeting bij schadeafhandeling. De NAM blijft hier expliciet 

buiten 

▪ De NAM gaat inventariseren hoeveel mestkelders er in het gebied staan en of er ook lege 

(buitengebruik zijnde) mestkelders zijn die kunnen worden geinspecteerd. Dit is 

vooralsnog geen onderdeel van het inspectie project in september. De NAM komt hier 30 

juni op terug. 

 
Werkgroep Stichting Waakhûn:  

Gespreksonderwerpen: 

▪ Invulling van de Statuten voor de Stichting – in oprichting.; aan de hand van een 

onderwerpen/aandachtspuntenlijst – vervolg van de vorige sessie in april 2021 

▪ Afgesproken wordt dat de inbreng op alle vragen/onderwerpen wordt verwerkt door 

Wynzen. Dit overzicht wordt vervolgens gedeeld met het gehele OOT. Daarna kan 

een notaris op basis van het overzicht een eertse aanzet maken tot een statuut voor 

de stichting. 

3. Actualiteit  

Rondgang organisaties / deelnemers 

 

vanuit Voorzitter OOT 

▪ Contact met de Bodemdalingscommissie Friesland mbt consequenties ihkv van overdracht 

van eigendommen is in gang gezet. 

vanuit dorpsbelangen Ternaard: 
▪ Geen bijzonderheden. 

vanuit dorpsbelangen Wierum: 
▪ Geen bijzonderheden. 

vanuit de gemeente Noardeast Fryslân 
▪ Ter inzage legging van de vergunningen en inpassingsplannen staan gepland voor eind 

augustus. Informtie sessie zal in september worden verzorgd door EZK. Uitvoeringsvorm nog 
niet bekend. 

 
vanuit LTO: 
▪ Geen bijzonderheden. 
 

       vanuit  Thús Wonen 

▪ Geen bijzonderheden. 
 

vanuit Provincie:  
▪ Niet aanwezig in dit overleg. 

 
vanuit het Wetterskip 
▪ Geen bijzonderheden. 
 

https://www.commissiemijnbouwschade.nl/
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vanuit  NAM:  
▪ De EZK-brief met het advies mbt het ‘hand aan de kraan’- principe en het nieuwe 

zeespiegelstijging scenario is nog niet naar de Tweede Kamer gegaan. 
  

 

4. Rondvraag 
 
▪ Geen onderwerpen. 
 

 
5. Afsluiting  
 
▪ De vergadering wordt om 21:29 door de voorzitter afgesloten 
▪ Volgend OOT: woensdag 30 juni 2021, 19:30 – 21:30 in Tunawerth - Ternaard 
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BIJLAGE 1 

 
 

Ontzorgingstraject omgevingsproces Ternaard (OOT) 
 
Plaats Online  in teams op 26 mei 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: Nieuwsbrieven OT en FG NEF Bijlagen 
           Notulen  14-4-2021 en presentatie bouwkundige opnames Bijlagen.  
 

19.45 Acties afsprakenkader: 

          1. Bijhouden afsprakenkader als levend document. Allen. 

         2. Monitorings- en evaluatieprogramma. Werkgroep. 

          3. Oprichting stichting Waakhûn. Werkgroep: Vragen en uitwerking. Bijlagen  
         4. Duidelijkheid oer schadevergoeding bodemdaling bij overdracht fan eigendom.   
             Kontakt met LTO-Noord, agrarische makelaars en bodemdalingscommissie Fryslân. 
        5. Communicatieprotocol. Erwin Bruinewoud. 
 
20.45 Pauze 
 
21.00 Actualiteit:  
           Dorpen, LTO, Thús Wonen, Provincie, Gemeente, Wetterskip en NAM. 
           
21.25 Conclusies/Samenvatting/Afspraken/Volgend OOT op 30-6-2021 in Ternaard en voorstel data  
           na de zomer. Bijlage 
 
21.30 Rondvraag en sluiting. 

 
 


