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Via deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen met 
regelmaat geïnformeerd over de drie verschillende 
sporen van het omgevingsproces Ternaard.  

De drie sporen gaan over het vergunningentraject  
(RCR), het Ontzorgingsspoor en de Investerings- 
agenda. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door 
de gemeente Noardeast-Fryslân in samenwerking 
met de andere partijen: het ministerie van EZK, de 
NAM, de provincie Fryslân en It Wetterskip Fryslân.  

In deze vierde editie van de nieuwsbrief staan 
de volgende onderwerpen:
 
1. Regiobrief ontvangen

2. Rijkscoördinatieregeling: Waar staan we?

3. De Gebiedscommissie (i.o.) is van start 

4. Even voorstellen: Gosse Jensma in 4 vragen 

In december 2019 zijn in het dorpshuis Túnawerth 
in Ternaard de eerste resultaten gepresenteerd van 
het omgevingsproces. Ruud Cino van het ministerie 
van EZK heeft daar aangegeven dat het gebied op 
€ 6 miljoen per jaar kan rekenen over een periode 
van 10 jaar, mocht het tot gaswinning komen. 

Deze afspraken zijn op schrift gesteld in een 
zogenaamde regiobrief. Deze is onlangs door de 
regionale overheden ontvangen.  

Dit wordt opgeschreven in een grote tabel, 
de zogenaamde Nota van antwoord op de 
vooroverlegreacties. Deze nota wordt ook ter 
inzage gelegd. Zo kan iedereen zien wat er 
gedaan is met alle vragen en aandachtspunten.

Winningsplan
Het winningsplan en de adviezen hierop door 
de decentrale overheden, Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM), Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (TNO) en Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb) liggen voor advies bij de 
Mijnraad. 

Dit betekent dat het omgevingsproces nu verder 
vorm kan krijgen. Zo kan de Gebiedscommissie 
Ternaard in oprichting (i.o.) verder aan de slag met 
het formuleren van de criteria voor de besteding 
van deze middelen. Onderdeel hiervan is ook 
de gebiedsscope: voor welk geografisch gebied 
kunnen aanvragen worden gedaan.

De volledige brief staat op de website van de 
gemeente Noardeast-Fryslân en kunt u hier lezen. 

Voorontwerp inpassingsplan
Adviezen op het voorontwerp inpassingsplan (en 
ruimtelijk plan), en het winningsplan zijn ingediend 
door het Wetterskip, gemeente Noardeast-Fryslân 
en provincie Fryslân. 

In deze adviezen staan vragen en 
aandachtspunten. Het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) is nu bezig alle vragen en 
aandachtspunten door te nemen. 

Bij het voorontwerp inpassingsplan wordt bij elke 
vraag en advies, samen met de NAM en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), gekeken 
naar een passende reactie. Ook of deze reactie 
betekent dat het voorontwerp inpassingsplan wordt 
aangepast.

Regiobrief ontvangen

Rijkscoördinatieregeling: Waar staan we?

https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2020-11/Brief%20Financiering%20Gaswinning%20Ternaard%20-%20avg_0.pdf


Wat zijn de volgende stappen?
  Opstellen van ontwerp inpassingsplan en ontwerp 
besluiten: Het voorontwerp inpassingsplan 
wordt aangepast en de nota van antwoord wordt 
definitief gemaakt. 

  De nieuwe versie van het voorontwerp 
inpassingsplan heet het ontwerp inpassingsplan 
(OIP). Dit is de versie die samen met de overige 
ontwerpbesluiten ter inzage komt te liggen.

  Binnen het ministerie van EZK en BZK kijken 
verschillende afdelingen mee op dit ontwerp 
inpassingsplan, zoals juristen en inhoudelijke 
experts.

  Na ontvangst van het Mijnraadadvies op het 
winningsplan, zijn alle adviezen van de wettelijke 
adviseurs binnen bij het ministerie van EZK 
en kan vanuit het ministerie het ontwerp-
instemmingsbesluit op het winningsplan worden 
opgesteld.

De Gebiedscommissie Ternaard in oprichting (i.o.) 
is in oktober 2020 van start gegaan met een eerste 
bijeenkomst in het dorpshuis van Ternaard. De 
november vergadering moest digitaal plaatsvinden 
in verband met de aangescherpte corona-
maatregelen. 

De eerste bijeenkomst stond in het teken van 
kennismaken en het maken van afspraken over 
de manier van vergaderen. Zo is bijvoorbeeld 
afgesproken dat de leden zitting hebben in de 
gebiedscommissie op persoonlijke titel. Daarnaast 
is afgesproken dat er besluitvorming plaatsvindt 
volgens het principe van ‘consent’ (toestemming). 
Bij deze wijze van besluitvorming wordt aan alle 
partijen gevraagd of je kunt leven met de uitkomst 
(niet of je voor bent). Op deze manier kan iedereen 
water bij de wijn doen, mocht dat nodig zijn. 
Kennis is de basis van deze besluitvorming en 
streeft naar een kwalitatief goed advies. In het 
definitieve advies worden de argumentatie en 
de beelden van de meer-en minderheden wel 
benoemd. 

Fijne feestdagen! 

Gebiedscommissie in oprichting is van start

  De overige benodigde ontwerpbesluiten 
worden opgesteld door het ministerie van EZK 
en de andere bevoegde gezagen (gemeente/
provincie/Wetterskip). Soms moet een besluit 
wachten totdat het ontwerp inpassingsplan 
er ligt. Voor de besluiten van de gemeente, 
de provincie en het Wetterskip is dat niet 
het geval. Deze worden dan ook iets eerder 
afgerond, maar gaan gelijktijdig met het 
ontwerp inpassingsplan ter inzage.

Ter inzagelegging 
Het ontwerp-instemmingsbesluit en alle stukken 
die daaraan ten grondslag liggen zoals de 
adviezen, worden ter inzage gelegd. De ter 
inzagelegging is gepland medio april 2021. 
Het is een strakke planning en daarom is deze 
datum onder voorbehoud.

Er is ook een spoorboekje gemaakt met daarin de 
te bespreken onderwerpen per vergadering. De drie 
inhoudelijke thema’s van de investeringsagenda 
worden in drie afzonderlijke bijeenkomsten 
besproken. Het gaat dan om de thema’s 
verzilting, energietransitie en sociaaleconomische 
vitaliteit. Werkgroepen bereiden de verschillende 
thematische vergaderingen voor. De laatste 
vergadering staat gepland in mei 2021, maar 
kwaliteit staat voorop. Als het nodig is neemt de 
Gebiedscommissie meer tijd. 

Er wordt nog nagedacht over een manier om 
bewoners en organisaties te betrekken bij het 
advies wat de Gebiedscommissie uiteindelijk 
oplevert. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de 
maatregelen rondom corona. Tot die tijd zal per 
vergadering in ieder geval de agenda en een korte 
weergave op de website worden geplaatst onder 
het kopje Gebiedsfonds en Gebiedscommissie.



RAADSBIJEENKOMST

Wie is Gosse Jensma?
Gosse Jensma woont in Hallum en heeft hier 
samen met zijn vrouw Tineke een akkerbouwbedrijf 
in een maatschap, ze telen voornamelijk 
pootaardappels. Verder is het een vrij traditioneel 
bouwplan met graan en suikerbieten om de grond 
- tussen de aardappelteelt door - tot rust te laten 
komen. Gosse legt hierbij uit dat je aan graan niet 
het meeste verdient. Het bedrijf is overgenomen 
van de heit en mem van Gosse Jensma. In 1993 is 
hier een start mee gemaakt, in 1998 is er uitgebreid 
en is het bedrijf overgenomen. Ze hebben samen 
een zoon en een dochter. De dochter heeft de 
studie aan de hogere landbouwschool afgerond, 
en heeft inmiddels een baan. De zoon zit in 
de afrondende fase van dezelfde studie. Het 
akkerbouwbedrijf wordt gezamenlijk gerund door 
de ouders samen met de kinderen. Elk doet wat 
hij kan en draagt bij. Qua bedrijfsopvolging zijn er 
waarschijnlijk wel ambities bij de kinderen. De tijd 
zal leren hoe dit verloopt. Verder zijn er 5 katten, 2 
honden en 3 paarden op het erf. 

Op welke manier is Gosse Jensma betrokken
 bij het omgevingsproces Ternaard?
Opvallend is dat Gosse niet direct in de omgeving 
van Ternaard woont. Hij was al langer lid van het 
afdelingsbestuur van Lto-afdeling Noardeast-
Fryslân, als portefeuillehouder Landelijk Gebied. 
Op die manier is hij in het omgevingsproces gerold. 
Er is vooraf wel de afweging gemaakt of de LTO 
actief wilde participeren in het omgevingsproces. 
Het leek toch beter om wel mee te praten. Gosse 
zit specifiek in het Ontzorgingsspoor. De LTO heeft 
weer andere leden die participeren in bijvoorbeeld 
de investeringsagenda en de Gebiedscommissie 
i.o. Gosse ziet het zelf als een voordeel dat hij niet 
direct belanghebbende is. Hij kan met een beetje 
afstand meepraten vanuit het boerenbelang. Zijn 
verwachting was dat het met een paar jaar wel 
klaar zou zijn. Nu merkt hij dat het een langdurig 
proces is: “Je rolt van het een in het ander, soms 
doet het daarom wel wat stroperig aan”.  

Wat hoopt Gosse te bereiken?
Het allerbelangrijkste vindt Gosse dat de schade 
voor zowel de burgers als bedrijfsschade, of 
wat voor schade dan ook, uiteindelijk netjes 
wordt afgehandeld. Dat dit gebeurt via duidelijke 
procedures die niet al te veel tijd kosten. Deze 
directe schadepost ziet Gosse helemaal los 
staan van de gelden in het Gebiedsfonds en de 
projecten die daaruit gefinancierd gaan worden. Hij 
zit er voor landbouw, maar geeft aan, dat hij ook 
burger is. Vanuit die breedte doet hij mee aan het 
omgevingsproces. 

Gosse ziet dit proces ook wel als een baanbrekend 
voorbeeld! Zeker als je kijkt naar de voorbeelden 
in buurprovincie Groningen. Hij vindt het belangrijk 
dat het vooraf duidelijk is hoe de bewijslast 
plaatsvindt. De ervaringen tot nu toe bij schade 
afhandeling geeft het beeld dat de overheid een 
onbetrouwbare partner is. Vanuit het bedrijfsleven 
is hij gewend: Vandaag schade, morgen betalen.  
In het gebied rondom Ternaard is de verwachting 
dat eventuele bodemdaling heel langzaam gaat. 
Het is juist daarom van belang om vooraf goede 
afspraken te maken over de procedures. 

Wat zijn de ervaringen tot nu?
Zoals Gosse al eerder zei kost het proces veel tijd! 
Dat is niet negatief bedoeld, maar wel anders dan 
hij had verwacht. Hij voelt zich thuis bij de andere 
leden van het ontzorgingsspoor. Inmiddels heeft 
Gosse contact met Sieger Talsma, die actief is in 
de Gebiedscommissie i.o. namens de LTO. Over 
het algemeen spreken boeren elkaar onderling op 
vergaderingen, maar nu in corona tijd is dat veel 
minder. “We zijn ook vaak druk op onze eigen toko 
en verzanden zomaar in ons werk”, geeft Gosse 
toe. Hij is blij dat er meer boeren actief zijn want 
het is wel goed om vanuit de branche aan tafel 
te zitten. Bovendien, het blijft vrijwilligerswerk. Hij 
roept boeren ook op om zich te melden als ze er 
wat van vinden en wat mee willen geven. Of zijn 
inzet wordt gewaardeerd? Een blijk van waardering 
is met geld niet betaald. Gosse heeft er wel lol in 
en geeft ook aan er veel van op te steken. 

Lees meer over het omgevingsproces Ternaard op de website.

In de komende nieuwsbrieven wordt steeds 
iemand die betrokken is bij het omgevings-
proces Ternaard geïnterviewd aan de hand 
van vier vragen. De aftrap wordt gedaan 
door Gosse Jensma.
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Even voorstellen: Gosse Jensma in 4 vragen

https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard

