
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsproces Ternaard op 9 

december 2019 
 
 
Geachte inwoner, belanghebbende, 
 
Informatiebijeenkomst Omgevingsproces Ternaard 
Op 11 maart jl. is het Omgevingsproces Ternaard gestart met een drukbezochte bijeenkomst in dorpshuis 
Túnawerth in Ternaard. Nu, ruim een half jaar verder, willen wij de uitkomsten van dit proces met u delen op 
dezelfde plek. Daarom is er op maandag 9 december 2019 van 19:30 tot 21:30 uur een informatieve 
bijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden.  
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.   
 
Aanleiding Omgevingsproces Ternaard 
De aanleiding voor het Omgevingsproces Ternaard is het verzoek van de NAM aan het ministerie van EZK 
voor instemming met het winningsplan voor gaswinning in het gasveld bij Ternaard, de zorgen van de regio 
hierover en de verantwoordelijkheid van de minister om al dan niet in te stemmen met het verzoek. Het doel 
van het omgevingsproces is om voorafgaand aan de besluitvorming over gaswinning voldoende ruimte te 
geven aan de belangen en zorgen van de inwoners in de omgeving. 
 
Het omgevingsproces bestond uit drie delen: Aandacht voor Ontzorging, het opmaken van een 
Investeringsagenda en een zorgvuldige (voorbereiding van de) Rijkscoördinatieregeling. Er was een grote 
betrokkenheid vanuit de regio. Ondanks tijdsdruk hebben veel inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, overheden en andere belanghebbenden in werkgroepen deelgenomen aan het intensieve 
proces. Daar zijn wij zeer erkentelijk voor.  
 
Programma 
Tijdens de bijeenkomst wordt kort terug gekeken en vooruitgeblikt. De uitkomsten van het proces rond de 
Ontzorging, de Investeringsagenda en ontwikkelingen rondom de Rijkscoördinatieregeling worden toegelicht 
door de betrokken partijen. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Wanneer 
Maandag 9 december 2019. Inloop 19:15 uur, start om 19:30 uur en eindtijd om 21:30 uur . 
 
Waar 
Dorpshuis Túnawerth te Ternaard (Aldbuorren 13, 9145 SE). 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Noardeast-Fryslân 
Inwoners Ternaard, Wierum en omgeving en andere 
belanghebbenden 
 
 

Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
  
Ons adres: Postbus 13 

9290 AA  Kollum 
Ons telefoonnr: (0519) 29 88 88 
Ons whatsapp nr: (06) 120 830 46 
Ons e-mailadres: info@noardeast-fryslan.nl 
Ons kenmerk: 

 
Website: 

Kommunikaasje - DB 

 
www.noardeast-fryslan.nl 

  
Behandeld door: D. Boskma 
Bijlage(n):  
  
Datum: 
Datum verzending: 

20 november 2019 
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Aanmelden 
U kunt zich, graag vóór 3 december 2019, opgeven voor de bijeenkomst via de link: 
www.partoer.nl/avond9december. Onder die link zit een aanmeldformulier.  
De zaal kent een max. aantal bezoekers. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe beter het is.  
 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân 
 

                   
 
H.J.C.M. Verbunt, MBA    drs. H.H. Apotheker 
Secretaris     Burgemeester 
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