
 

 

 

 
Fêste Grûn Noardeast - Fryslân 
Doelstelling ‘informeren- kennis delen, ‘veiligheid wonen – werken – leven, ‘energie 
transitie en ‘rechtvaardige economische compensatie voor deze streek’ 
 
Aan: besturen Dorpsbelangen en inwoners gemeente Noardeast - Fryslan  

 
MEMO 
 
OPHEF Omgevingsproces Ternaard 
Zoals u wellicht gelezen heeft in de kranten van de afgelopen tijd, is er rumoer ontstaan 
rondom de Gebiedscommissie in oprichting. 
Deze tijdelijke commissie is werkzaam tot mei 2021 en heeft als opdracht meegekregen om 
de spelregels en transparante procedures te ontwikkelen voor de verdeling van de 60 
miljoen, die wellicht voortkomt uit het nieuwe gaswinningsproject Ternaard. 
 
Hoewel we als gesprekspartner Fêste Grûn daaraan mee wilden werken, hebben de lokale 
overheden besloten onze stichting daarvan uit te sluiten. 
Het doorslaggevende argument daarvoor is dat men Fêste Grûn als een te activistische 
groep ziet. Een wonderlijk argument, aangezien onze belangengroep al jaren als een 
gewaardeerde gesprekspartner gezien werd door de eerdere Colleges. 
 
Zorgen draagvlak en democratisch proces 
De Gebiedscommissie in oprichting bestaat nu uit een zware overheidsvertegenwoordiging,  
een drietal bewoners uit Ternaard en Wierum, het LTO en een drietal nieuwkomers, die  
themavertegenwoordigers worden genoemd. 
 
Wij maken onze zorgen over deze bezetting.  
Naar onze mening is de deelname en inspraak van de overige bewoners uit dit gehele 
gaswinningsgebied tot een abrupte stilstand gekomen. 
Een weinig democratisch gebeuren en dat terwijl de pilot Ternaard bedoeld is om het 
draagvlak onder de inwoners Noardeast - Fryslân te vergroten.  
 
Wij hebben dus ook geprotesteerd tegen deze gang van zaken.  
Het bestuurlijk overleg (B&W, Gedeputeerde Statenlid, Wetterskip) heeft echter besloten 
het eerdere besluit op 2 juli jl. te handhaven.  
 
Ontmoeting met de minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer E. Wiebes 
17 Augustus aanstaande is er een ontmoeting met bestuurders – inwoners met de minister 
van EZK, dhr. Wiebes en ook Fêste Grûn is hierbij aanwezig. Het onderwerp ‘bevorderen van 
een democratisch draagvlak’ zal zeker door ons aangekaart worden. 
 
 

Maak u sterk voor overleg en inspraak 
Wij roepen u op alert te zijn op de procedures voortkomend uit de afspraken van de 
Gebiedscommissie Ternaard in oprichting en uw eigen dorpsbelangen niet te vergeten 
hierin. 



 

 

Ons dringende advies aan u is om dit tot een vast agendapunt voor uw overleg met de 
betrokken wethouder van onze gemeente te maken. Er wordt sedert jaren gas gewonnen in 
Noardeast - Fryslân en daarbuiten. Het is niet meer dan redelijk dat naast deze lasten er ook 
lusten, in de vorm van lokale financiële compensatie, tegenover komen te staan.  
 
Nieuwe gasvelden exploiteren? 
Fêste Grûn Noardeast - Fryslân is uitdrukkelijk tegen de voornemens om gas te winnen in 
nieuwe velden. Dat is dus ook een tegenstem ten aanzien van de gaswinningsplannen van 
het Ternaarderveld. Ons prachtige wad en onze regio verdienen het om ook voor de 
toekomstige generaties behouden te blijven. Onze deelname aan overlegsituaties zoals aan 
het Omgevingsproces stond en blijft staan in het teken van het bevorderen van leven, 
werken, milieu en welzijn. Er wordt al jaren gas gewonnen in dit kwetsbare gebied. Dat 
vraagt een ieders waakzaamheid om de veiligheid te bevorderen en de risico’s van 
gaswinning te verminderen en met name te voorkomen! Fêste Grûn blijft zich hiervoor 
inzetten. 

 
Daarnaast zullen wij ons als Stichting onverminderd inzetten om inhoud te geven aan onze 
doelstellingen. 
De veiligheid voor bewoners, mens en milieu blijft centraal staan, maar ook zetten wij ons in 
om winningsplannen voor nieuwe gasvelden in onze gemeente en het Wad te voorkomen.  
Ter herinnering: dit laatste doel wordt eveneens onderschreven door het Fries Manifest 
(initiatief van de Friese Gemeenten en Provinciale Staten). 
 
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied via onze website en 
facebook! 
 
Bestuur Fêste Grûn Noardeast - Fryslân 
29 juli 2020 
 
 

Laat de belofte van 60 miljoen euro (voortkomend uit een 
eventuele winst uit het gasveld Ternaard en Wierum) niet 
het perspectief van een veilige wereld voor ons (en de 
generaties na ons) vertroebelen. 


