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Stevig aan het werk met de Investeringsagenda 

Zoals u weet zijn we flink aan het werk om de inhoud te verzamelen voor een Investeringsagenda, 

die de minister zal betrekken in zijn afwegingen over de mogelijke gaswinning in Ternaard. 

Bijeenkomsten met experts en bewoners zijn volop in uitvoering. Om u te informeren over het 

proces schrijven we af en toe een voortgangsbericht. Dit is de eerste daarvan. We merken dat het 

voor veel inwoners en andere betrokkenen een intensief proces is en dat het lastig is om de veelheid 

aan bijeenkomsten goed te volgen en het overzicht te bewaren.  

Hoe zit het ook alweer  

Om het geheugen even op te frissen beginnen we met een korte terugblik naar 11 maart van dit jaar. 

Toen was er een informatieve avond in dorpshuis Túnawerth in Ternaard. Ongeveer 100 inwoners en 

andere belanghebbenden uit Ternaard, Wierum en omgeving waren aanwezig. Zij werden door het 

ministerie, de NAM, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân 

uitgebreid bijgepraat over de activiteiten die nu plaatsvinden rondom de vergunningaanvraag van de 

NAM om gas te mogen winnen uit het veld bij Ternaard. De activiteiten zijn op te delen in drie 

gescheiden trajecten: De Rijkscoördinatieregeling, het Ontzorgingstraject en de Investeringsagenda. 

(De PowerPointpresentatie die op 11 maart is gebruikt, vindt u hier). 

Rijkscoördinatieregeling 

Ruud Cino van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vertelde er over de 

Rijkscoördinatieregeling (RCR) die wordt uitgevoerd. Die procedure is nodig omdat het gasveld voor 

een deel onder de Waddenzee ligt. In de RCR wordt het winningsplan van NAM en de ruimtelijke 

inpassing van het project, zorgvuldig getoetst aan allerlei wetgeving en randvoorwaarden. De 

minister neemt uiteindelijk een besluit. Gemeente, provincie en waterschap hebben een adviesrol.  

Ontzorgingstraject 

Rondom gaswinning leven zorgen in de regio. Om die zorgen een plek te geven en zoveel mogelijk 

weg te nemen is een Ontzorgingstraject gestart. Daarin gaat het onder andere over monitoring, 

schadeherstel en het compenseren van waardeverlies of overlast. Het ministerie van EZK en de NAM 

zijn verantwoordelijk voor het Ontzorgingstraject.  Om het proces zorgvuldig te laten verlopen is 

Albert van der Ploeg gevraagd voor de begeleiding. Hij vertelde over de bijeenkomsten die er zijn om 

inhoud en goede oplossingen te verzamelen. 

Investeringsagenda 

Er wordt door de regio een Investeringsagenda opgesteld. Deze Investeringsagenda moet ervoor 

zorgen dat de regio er niet op achteruitgaat maar er juist op vooruitgaat, als de minister kiest voor 

gaswinning. Partoer is door de gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân 

gevraagd om als onafhankelijke partij het proces te begeleiden. Jan Rodenhuis nam de bezoekers 

mee in een korte toelichting op de pijlers van de Investeringsagenda: Energietransitie, Verzilting en 

Sociaaleconomische vitaliteit.  

In gesprek met burgemeester Hayo Apotheker, wethouder Esther Hanemaaijer, 

waterschapbestuurder Egbert Berenst en gedeputeerde Michiel Schrier is toegelicht dat de  
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verschillende activiteiten een sterke onderlinge samenhang hebben, maar dat de 

verantwoordelijkheden verschillend zijn en dat de activiteiten daarom als gescheiden sporen zijn 

georganiseerd (zie PowerPointpresentatie). Om tijdig alle opbrengsten op het bureau van de minister 

te hebben zodat deze een weloverwogen besluit kan nemen, is er bestuurlijke afstemming tussen 

Rijk, de regionale overheden en de NAM.   

Investeringsagenda: Focus op de inhoud 

Om de Investeringsagenda op te stellen, heeft Partoer alle relevante informatie over bestaand beleid 

en relevante projecten bij provincie, gemeente en waterschap verzameld. Nadenken over de 

toekomst en nieuwe ontwikkelingen begint immers niet bij nul: er is veel beleid dat nog een lange 

looptijd heeft en waarover ook al met veel deskundigheid is nagedacht. Die informatie wordt benut 

als bouwsteen. (Een overzicht hiervan en de documenten die hiervoor zijn gebruikt, vindt u hier). 

Tegelijkertijd gaan ontwikkelingen snel en moet je dus ook voortdurend aandacht hebben voor 

nieuwe kansen en ideeën die kunnen bijdragen aan een sterk toekomstperspectief. Om daar grip op 

te krijgen zijn er in april drie expertsessies georganiseerd. Tijdens de expertsessies is met deskundige 

gesprekspartners (zowel professionals als betrokken vrijwilligers) nagedacht over kansrijke inhoud en 

prioriteiten. Het ging steeds om de drie hoofdthema’s: Energietransitie, Verzilting en 

Sociaaleconomische vitaliteit.       

In de laatste weken van april zijn er dorpensessies uitgevoerd voor inwoners uit de omgeving. Deze 

zijn goed bezocht. Misschien heeft u zelf aan één of meer deelgenomen? Ook bij de inwoners zijn 

ideeën opgehaald over de Energietransitie, Verzilting en Sociaaleconomische vitaliteit. Naast het 

gesprek met elkaar, werd tijdens de avonden gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen om u 

kennis, ideeën en afwegingen op te halen. Vaak was de tijd te kort om echt de diepte met elkaar in te 

gaan.  

Alle inbreng nemen we nu mee naar werkgroepen, met als doel om van de verkregen inhoud en 

ideeën een samenhangende investeringsagenda te maken. De werkgroepen doen hun werk in mei en 

juni. 

Zorgvuldigheid voorop 

Het is voor iedereen die betrokken is een enorme kluif om in zo’n hoog tempo bij het proces 

betrokken te zijn. We merken ook dat dit soms schuurt met het uitgangspunt om zorgvuldig te zijn. 

We hebben goed gehoord dat veel inwoners hebben laten weten dat het lastig is om hun vrije tijd zo 

in te zetten dat ze goed voorbereid en geïnformeerd aan tafel kunnen schuiven. Dat is herkenbaar. 

Ook voor de professionals, die vanuit hun werk tijd in kunnen zetten op het proces. We doen met 

elkaar ons uiterste best om goed de tijd te nemen, jullie zorgvuldig te informeren en jullie inbreng op 

een goede manier een plek te geven in het resultaat.  
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