
   
 

Datum: 5 december 2022 

Betreft:  Beslissing op uw Woo-verzoek (2) 

 

 

Geachte   

 

Op 26 augustus 2022 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen uw verzoek van 24 augustus 

2022 ontvangen.  

 

Verzoek 

Hierin verzoekt u (samengevat) om de navolgende informatie op grond van de Wet open overheid 

(hierna: Woo):  

 

1. Alle informatie gerelateerd aan de behandeling en beantwoording van het Woo-

verzoek inzake het beoordelingskader met als datum besluit 17 juni 2022 (  

). 

Waaronder begrepen minimaal de volgende zaken: 

- Alle onderliggende documenten, denk bijvoorbeeld aan: vergaderstukken (bijvoorbeeld 

agenda's, notulen, bijlagen, etc), verslagen, rapporten, (interne) memo's, e-mails, 

whatsapp berichten, direct messages, sms'jes verzonden van zowel zakelijke als privé-

accounts. 

 

- Inzicht in/op hoe, onder andere, de reactie luidde op voornoemd verzoek, tot welke 

discussies dit heeft geleid en tot welke afstemmingen en overleggen. Waarbij gedacht kan 

worden aan alle informatie uit de niet limitatieve lijst met document suggesties zoals 

hierboven opgesomd. 

 

- Alle informatie en communicatie met en tussen: 

- Pels Rijcken; 

- Ministerie van EZK; 

- Communicatie adviseurs; 

- Deskundigen bureaus; 

- Rechtbank Noord Nederland; 

- NAM; 

- Andere overheden. 

 

2. Alle informatie gerelateerd aan het op 28 juli 2022 gepubliceerde nieuwsbericht op de 

website van het Instituut naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de 

indirecte effecten van diepe bodemdaling.  

 

 

 

 
 

 

  

Uitsluitend per e-mail:  

 

 

 

Instituut Mijnbouwschade 

Groningen  

 

Cascadeplein 10 

9726 AD Groningen 

 

Antwoordnummer 3061 

8000 WB Zwolle 

0800 44 44 111 

www.schadedoormijnbouw.nl 

contact@schadedoormijnbouw.nl 

 

 

Ons kenmerk 

 

 

Bijlagen  

1. Inventarislijst 

2. Relevante wetsbepalingen 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



   

   

 

Waaronder begrepen minimaal de volgende zaken: 

- Alle onderliggende documenten, zoals: vergaderstukken (bijvoorbeeld agenda's, notulen, 

bijlagen, etc), verslagen, rapporten, (interne) memo's, e-mails, whatsapp berichten, direct 

messages, sms'jes verzonden van zowel zakelijke als privé-accounts.  

- Inzicht in/op hoe, onder andere, voor de genoemde 30 objecten het onderzoek opgezet, 

afgestemd en uitgevoerd is, alsmede de verwerking van de resultaten. Denk ook hierbij 

aan alle informatie uit de niet limitatieve lijst met document suggesties zoals hierboven 

opgesomd. 

 

- Alle informatie en communicatie met en tussen: 

- Deltares; 

- Pels Rijcken; 

- Ministerie van EZK; 

- RVO; 

- KNMI; 

- DAED ingenieurs; 

- Deskundigen bureaus; 

- Communicatie adviseurs; 

- Piet van Staalduinen; 

- Andere overheden. 

 

Procesverloop 

U heeft op 29 augustus 2022 bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. 

Daarbij is aangegeven dat uw verzoek binnen vier weken na de ontvangst van uw verzoek wordt 

beoordeeld. Bij bericht van 20 september 2022 is u medegedeeld dat de beslistermijn met twee 

weken is verdaagd op grond van artikel 4 lid 4 Woo. Dit besluit heeft te gelden als het tweede 

deelbesluit. D.d. 6 oktober 2022 heb ik een besluit genomen op uw Woo-verzoek onder 1 en aan u 

toegezonden. Dit besluit heeft te gelden als deelbesluit 2. 

 

Wettelijk kader 

Uw verzoek is behandeld als een verzoek op basis van artikel 4.1 van de Woo. 

 

Besluit 

Ik heb besloten uw verzoek in te willigen. Er zijn uiteindelijk 379 documenten aangetroffen. Deze 

documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. In deze brief wordt vanaf 

nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat voor u duidelijk is wat ik per document 

heb besloten en waarom ik dit heb besloten. 

 

Overwegingen  

Algemene overweging   

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te 

hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de 

burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er 

uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de 

Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik 

informatie aan u verstrek, het openbaar is voor eenieder. De Woo is niet van toepassing op 

informatie die al openbaar is. 

 

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of één van de 

uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. Vervolgens kijk ik wat 

voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de 

informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging 

maken tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de 



   

   

 

uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie 

weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie ouder 

dan vijf jaar is. Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 

moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun mening 

kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk 

aan mij om te beslissen of ik de informatie openbaar maak. 

 

In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van 

toepassing zijn. 

 

Overwegingen 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient uitsluitend het algemeen belang van 

openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving, zoals neergelegd in 

artikel 2.5 van de Woo. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van 

de openbaarmaking geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of 

belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook het algemeen 

belang van openbaarmaking van de gevraagde informatie betrokken en de door de 

weigeringsgrond te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker bij de 

kennisname van de informatie. 

 

Voor zover er geen sprake is van verstrekking van op de verzoeker betrekking hebbende gegevens 

zoals bedoeld in artikel 5.5 van de Woo, kent de Woo geen beperkte vorm van openbaarmaking. 

Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 

Woo niet mogelijk is. Indien het Instituut aan u de (betreffende) documenten verstrekt, moet het 

Instituut die ook publiceren, zodat de informatie toegankelijk is voor iedereen. In dat licht vinden 

de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 

 

Verder geldt dat de Woo alleen ziet op documenten die onder het Instituut berusten op het 

moment van het verzoek. Het Instituut heeft dus ook geen verplichting om gegevens te 

vervaardigen die niet in reeds bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van 

inspanning die dat zou vergen. Voor digitale documenten geldt hierbij de grens dat voor de Woo 

een schermafdruk wel een document betreft, maar zodra gegevens moeten worden verzameld of 

bewerkt sprake is van niet verplichte vervaardiging van documenten. 

 

Waar toepasselijk heb ik de zienswijze van derden betrokken in de belangenafweging. 

 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van 

informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 

persoonlijke levenssfeer van individuele personen wordt geëerbiedigd.  

 

In diverse documenten staan persoonsgegevens dan wel gegevens die de persoonlijke levenssfeer 

kunnen raken. Het Instituut is van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang van 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder moet wegen dan het belang van 

openbaarheid. Daarom heeft het Instituut de namen, handtekeningen, e-mailadressen en 

telefoonnummers verwijderd uit deze documenten.  

 

In meerdere documenten heeft het Instituut daarom persoonsgegevens of gegevens die 

herleidbaar zijn tot personen onleesbaar gemaakt. 

 

Advies- en onderzoeksrapporten  

Op grond van artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (hierna: EVRM) 

heeft een ieder recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van 

dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk 



   

   

 

is. Mede vanwege dit mensenrecht, wordt informatie niet verstrekt op grond van artikel 5.1, 

tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de 

persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

Deze uitzonderingsgrond slaat op persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een 

individu. 

 

Indien ik adviesrapportages, nader onderzoeken, grondonderzoeken et cetera openbaar maak dan 

worden (onder meer) foto’s van de woonomgeving van betrokkenen openbaar. Deze geven dan 

inzicht in de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen en dit schaadt betrokkenen in hun 

persoonlijke levenssfeer. Hierbij merk ik op dat artikel 8 van het EVRM expliciet de woning noemt. 

 

Daarnaast vallen onder uw verzoek specifieke adresgegevens. Daarmee is het aannemelijk dat 

betrokkenen al snel herkenbaar worden voor derden of omwonenden. Hiermee wordt informatie al 

snel herleidbaar tot personen. Volgens vaste jurisprudentie, weliswaar onder de Wet openbaarheid 

van bestuur (Wob) gewezen maar nog altijd vigerend, mag in dat geval aan de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, daaronder begrepen het adres, een zwaarder gewicht worden 

toegekend dan aan het belang van openbaarmaking:  

 

ECLI:NL:RVS:2013:291 

‘De rechtbank heeft daarover terecht overwogen dat openbaarmaking van die gegevens ertoe kan 

leiden dat informatie tot bepaalde personen herleidbaar is, omdat die informatie betrekking heeft 

op een beperkte groep mensen die elkaar allemaal kennen. Informatie die op grond van de Wob 

openbaar wordt gemaakt, wordt geacht vanaf die openbaarmaking voor een ieder toegankelijk te 

zijn’. 

 

ECLI:NL:RVS:2022:175 

‘6.2. Anders dan [appellant] betoogt, heeft het college persoonsgegevens in de koopovereenkomst 

niet achtergehouden, omdat het om een zakelijke overeenkomst over een bedrijfspand en zakelijke 

belangen gaat, maar omdat delen van de koopovereenkomst rechtstreeks raken aan de 

persoonlijke levenssfeer van de kopers. Het gaat bijvoorbeeld om het adres van de kopers. Het 

college heeft op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob het belang van 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in redelijkheid zwaarder kunnen laten wegen dan het 

belang van openbaarheid. De rechtbank is terecht tot hetzelfde oordeel gekomen’. 

 

ECLI:NL:RVS:2015:116 

‘5. De rechtbank heeft overwogen dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft 

kunnen stellen dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de ex-

echtgenote van [appellant], als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, 

zwaarder dient te wegen dan het publieke belang bij informatieverstrekking. Daarbij heeft de 

rechtbank van belang geacht dat de bijstandsuitkering aan de ex-echtgenote als alleenstaande is 

toegekend, zij niet heeft ingestemd met openbaarmaking van de verzochte informatie, het college 

onweersproken heeft gesteld dat er geen stukken zijn die mede betrekking hebben op [appellant] 

en in het kader van de Wob geen betekenis toekomt aan diens persoonlijke belang bij verkrijging 

van de verzochte informatie’.  

 

ECLI:NL:RVS:2016:302 

‘Met de openbaarmaking van de perceelnummers kan de identiteit worden achterhaald van de 

bewoners van de desbetreffende percelen. Het college mocht het belang van de eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer van de bewoners van de desbetreffende percelen belangrijker achten 

dan het belang van openbaarmaking van de perceelnummers. Dat het college bij een eerder 

verzoek om openbaarmaking de perceelnummers wel openbaar heeft gemaakt, zoals [appellante] 

betoogt, leidt niet tot een ander oordeel. Het college heeft te kennen gegeven dat dit berustte op 

een vergissing. Het kan niet worden verplicht een eerder gemaakte fout te herhalen’.  

 



   

   

 

Als wij inzage in de adviesrapporten van betrokkenen verlenen, dan geeft dit inzicht in de geleden 

schade en daarmee de financiële positie van betrokkenen en daarnaast ook (vaak) in het leed dat 

betrokkenen hebben ondervonden. Op grond van onder meer ABRvS 25 november 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:3588, heeft te gelden dat openbaarmaking van gegevens die de zakelijke 

positie van betrokkenen raakt, dit tevens de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen raakt. 

Openbaarmaking van deze gegevens vind ik een onwenselijke inbreuk in de persoonlijke 

levenssfeer van betrokkenen waar het belang van openbaarheid niet tegen opweegt. Ik acht het 

belang van de bescherming hiervan groter dan het belang van openbaarmaking voor eenieder. 

 

Bij deze belangenafweging weeg ik tevens mede dat het Instituut de wettelijke taakstelling heeft 

om de schade die veroorzaakt is door de gaswinning in Groningen te vergoeden voor de 

gedupeerden op grond van artikel 2 van de Tijdelijke Wet Groningen, maar ook om het geschonden 

vertrouwen in de overheid te herstellen.1 Op het moment dat middels toepassing van de Woo de 

gegevens van de individuele aanvragers voor eenieder openbaar worden, kan dit met zich 

meebrengen dat aanvragers schroom zullen voelen een aanvraag tot schadevergoeding bij het 

Instituut in te dienen of gegevens te overleggen aan het Instituut, nu tal van passages die hun 

persoonlijke levenssfeer raken of nadelige financiële gevolgen voor de afwikkeling en herstel van 

de schade met zich meebrengen, openbaar kunnen worden gemaakt. Dit kan de procedure voor 

het afwikkelen van de schade negatief beïnvloeden en mensen remmen een aanvraag in te dienen 

omdat hun dossier snel op straat kan liggen. Aanvragers van schadevergoedingen mogen er voorts 

op vertrouwen dat hun gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld, juist omdat zoveel 

elementen binnen de procedure de persoonlijke levenssfeer raken.  

 

Ik stel derhalve vast dat het openbaar maken van deze advies-, onderzoeks- en 

deskundigenrapporten een inbreuk oplevert van de persoonlijke levenssfeer van betrokken 

inwoners. Hun rapporten met de daarin opgenomen persoonlijke informatie wordt voor iedereen 

voor onbepaalde tijd toegankelijk.  

 

Indien het Instituut die lijn zou volgen dat in beginsel alle schaderapporten via de Woo openbaar 

zouden kunnen worden gemaakt, wordt de persoonlijke levenssfeer van heel veel gedupeerden 

geschaad.  

 

Namen van ambtenaren en deskundigen 

Met betrekking tot de namen van medewerkers van het Instituut en ambtenaren is hierbij het 

volgende van belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van medewerkers en 

ambtenaren, kan in beginsel slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 

van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt echter anders indien het openbaar 

maken van de namen van medewerkers en ambtenaren betreft. Namen zijn immers 

persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen 

het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het 

opgeven van een naam aan een individuele burger die met een medewerker en/of ambtenaar in 

contact treedt, maar om openbaarmaking van een naam in de zin van de Woo; dus aan eenieder.  

 

Uitgezonderd daarvan zijn de namen van de (oud-)leden van het bestuur (zie o.m. ABRvS 8 

december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO6617, AB 2011/55 m.nt. P.J. Stolk), op grond van vaste 

jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dienen deze namen 

openbaar te worden gemaakt.  

 

In meerdere documenten heeft het Instituut daarom persoonsgegevens of gegevens die 

herleidbaar zijn tot personen onleesbaar gemaakt. Namen van deskundigen die reeds openbaar 

zijn gemaakt door middel van openbaarmaking van onderzoeksrapporten via 

www.schadedoormijnbouw.nl zijn ook hier openbaar gemaakt, tenzij dit ertoe leidt dat meningen 

van deskundigen tot personen herleidbaar zijn. 

 
1 Kamerstukken II 2018-2019, 35 250, nr 3. 



   

   

 

 

Andere dan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte concurrentiegevoelige bedrijfs- en 

fabricagegegevens 

Daarnaast ben ik van opvatting dat openbaarmaking van de adviesrapporten inzake 

schadeaanvragen een concurrentieverstorend effect oplevert waar de Groningers door gedupeerd 

(kunnen) worden. Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken wanneer dit de bescherming van concurrentiegevoelige gegevens 

schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond 

beschermt concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens/ fabricagegegevens die niet vertrouwelijk aan 

de overheid zijn verstrekt. Dit is dus een andere grondslag dan artikel 5.1, eerste lid, aanhef en 

onder c, van de Woo, die vertrouwelijk verstrekte informatie beschermt. Ik moet afwegen of het 

belang van openbaarmaking opweegt tegen het belang om de bedrijfsgegevens/ 

fabricagegegevens te beschermen.  

 

In de adviesrapporten zijn gegevens aanwezig (of kunnen aanwezig zijn) omtrent de 

geconstateerde schade alsmede de waardering daarvan en wat het bedrag is wat het Instituut 

daarvoor als schadevergoeding uit zou dienen te keren. Het Instituut vergoedt schade in de regel 

ruimhartig, hetgeen inhoudt dat als een aanvrager (meerdere) offertes aanvraagt, het aannemelijk 

is dat de vergoeding hoger uit zal vallen zijn dan het daadwerkelijke schadebedrag. Een 

betrokkene hoeft voorts niet aan een schadehersteller melding te maken dat deze 

schadevergoedingsaanvraag bij het Instituut heeft aangebracht. Indien schadeherstellers door 

middel van openbaar gemaakte informatie kunnen achterhalen of betrokkenen een 

schadevergoeding hebben ontvangen alsmede de hoogte daarvan kunnen raadplegen, dan ontstaat 

hiermee een focus in de markt, waardoor de gerede kans aanwezig is dat schadeherstellers hier 

hun offertes en prijzen op zullen aanpassen, ten nadele van gedupeerden van aardbevingsschade. 

Schadeherstellers kunnen met het opvragen van dergelijke gegevens daar hun voordeel mee doen 

en dat is niet wenselijk voor de betrokkene die de gegevens met het Instituut heeft gedeeld of met 

wie het Instituut hierover heeft gecommuniceerd. Uit de jurisprudentie volgt dat het belang van de 

bescherming van informatie die concurrentiegevoelig is en de mededinging kan raken, zwaarder 

weegt dan het belang van openbaarheid, zoals bijvoorbeeld volgt uit ABRvS 20 november 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:2004, ABRvS 22 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1270, en ABRvS 9 maart 2005, 

ECLI:NL:RVS:2005:AS9247. 

 

Ook om deze reden maak ik de gevraagde informatie niet openbaar. 

 

Voor wat betreft de documenten 102c, 111a, 236, 238 en 242-271 merk ik op dat na de 

beoordeling en het onleesbaar maken van de persoonsgegevens en de informatie op basis van 

bovenstaande afwegingen, er in de documenten geen of geen zinnige inhoudelijke of 

samenhangende informatie overblijft over de bestuurlijke aangelegenheid waarop uw verzoek 

betrekking heeft, die voor afzonderlijke openbaarmaking in aanmerking komt. Het betreft niet voor 

de bestuurlijke aangelegenheid relevante informatie, zoals de aanhef en afsluiting van een brief of 

procesmatige of agenda-technische informatie, waarvan het zinledig is deze openbaar te maken. 

Het openbaar maken van vrijwel volledig onleesbaar gemaakte documenten levert geen zinvolle 

bijdrage aan het belang van openbaarheid en deze documenten verstrek ik u dan ook niet. 

 

Het goed functioneren van het bestuursorgaan (5.1 lid 2 sub i) 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen informatie 

openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van het Instituut schaadt en dit belang 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In (passages uit) bepaalde documenten staat 

informatie die het functioneren van het Instituut of andere overheden in gevaar zou kunnen 

brengen. Ik vind dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid, Ik maak 

daarom informatie in een aantal documenten niet openbaar. 

 

Documenten 15a, 23b, 24c, 144d, 162a 



   

   

 

Voor een ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces is het belangrijk dat dit gebeurt op 

basis van voldragen documenten. Wanneer communicatie over conceptteksten of de 

conceptteksten zelf openbaar worden gemaakt is dit schadelijk voor het goed functioneren van het 

Instituut nu er een publiek debat kan ontstaan over documenten die nog niet rijp zijn voor 

besluitvorming. Dat geldt des te meer indien er binnen het besluitvormingsproces overleg plaats 

vindt met (externe) deskundigen. Daar is ook hier sprake van. Het Instituut is daarbij in 

belangrijke mate afhankelijk van externe adviezen. Indien ik conceptadviezen van externe 

deskundigen of communicatie hierover openbaar maak, dan kan dit ertoe leiden dat externe 

deskundigen schroom zullen voelen het Instituut van advies te dienen, nu hun conceptadviezen 

onderwerp kunnen worden van discussie terwijl deze nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Dat kan 

ertoe leiden dat het Instituut verminderd in staat zal zijn extern advies in te winnen of dat het 

adviseringsproces van en naar het Instituut toe belemmerd wordt. Dat vind ik onwenselijk en 

schadelijk voor het goed functioneren van het Instituut. 

 

Deze documenten maak ik daarom niet openbaar met een beroep op het belang van het goed 

functioneren van het Instituut. Ik heb voorts beoordeeld of documenten middels een samenvatting 

openbaar kunnen gemaakt. Ik heb daarbij geconstateerd dat ik op grond van de inhoud van de 

documenten geen samenvatting kan overleggen. Voor de motivering daaromtrent verwijs ik naar 

het bovenstaande. 

 

Document 229 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen informatie 

openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van het Instituut kan schaden en dit belang 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In dit document staat informatie die het 

functioneren van het Instituut in gevaar zou kunnen brengen. Ik vind dat dit belang zwaarder moet 

wegen dan het belang van openbaarheid, omdat openbaarmaking ervan zou kunnen leiden dat 

potentiële leveranciers kennis kunnen nemen van interne besluitvoering binnen het Instituut en 

hier hun voordeel mee kunnen doen of dat medewerkers binnen het Instituut minder vrijelijk hun 

gedachten hieromtrent zullen durven te uiten. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar. 

 

Openbaarmaking in de vorm van een samenvatting is niet mogelijk gelet op de inhoud van het 

document. 

 

Persoonlijke beleidsopvattingen bedoeld voor intern beraad (5.2 lid 1)  

Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dat geldt in beginsel ook voor 

documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Intern beraad is het overleg tussen 

ambtenaren binnen een bestuursorgaan of een kring van bestuursorganen over een bestuurlijke 

aangelegenheid waarvoor zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Documenten bestemd 

voor intern beraad kunnen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier het geval. Ten 

aanzien van de openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bedoeld voor 

intern beraad geldt dat op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo daarover geen informatie 

wordt verstrekt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, meningen, visies, 

standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad. Daaronder vallen niet: feiten, 

prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere 

onderdelen met een overwegend objectief karakter.  

 

Net als in de Wob is deze beperking op de informatieverplichting opgenomen in de Woo, omdat 

ambtenaren en bestuurders maar ook personen van buiten die betrokken zijn bij het intern beraad 

vrijelijk hun opvattingen moeten kunnen geven over beleidskwesties en beleidskeuzes. 

Ambtenaren, bestuurders en anderen die bij het intern beraad zijn betrokken, moeten in alle 

openhartigheid met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de beleidsvorming als ook de 

voorbereiding. Een zekere mate van veiligheid en intimiteit is vereist om tot een effectieve 

besluitvorming te kunnen komen.  

 

Daarnaast is het vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

dat adviezen van externe deskundigen als persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad 



   

   

 

kunnen worden aangemerkt (zie o.a.: ABRvS 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1942 en ABRvS 21 

december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3376). Vooropgesteld is dat de externe deskundigen bij de 

advisering geen ander belang vertegenwoordigen dan dat van het bestuursorgaan. De adviseurs 

dienen vanuit de eigen ervaring en deskundigheid een opvatting te geven over een bestuurlijke 

aangelegenheid. Ook een publiekrechtelijke rechtspersoon moet immers de ruimte hebben om zich 

in vertrouwelijkheid te laten adviseren zonder dat zij naderhand op kan worden aangesproken. 

 

Ook conceptversies van documenten waarvan een definitieve versie die onder de reikwijdte van het 

verzoek valt en is meegenomen, vallen onder de noemer van intern beraad. Uit jurisprudentie 

volgt dat verschillen tussen een conceptversie en een definitief document kunnen worden 

aangemerkt als persoonlijke beleidsopvatting van de opstellers voor zover het geen feitelijke en 

technische informatie betreft (zie ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:199). Daaronder vallen 

onder meer de conceptversies. Voor zover in de conceptstukken feitelijke gegevens zijn 

opgenomen, geldt dat in de fase waarin concepten worden opgesteld en worden besproken, feiten 

en persoonlijke beleidsopvattingen in sommige gevallen sterk verweven zijn en niet van elkaar te 

scheiden zijn. Met de openbaarmaking van de definitieve documenten heeft het Instituut de in de 

conceptstukken opgenomen feitelijke gegevens, die ongewijzigd zijn, openbaar gemaakt.  

 

Hetzelfde geldt voor de e-mailberichten die onderling zijn gewisseld over de wijze waarop een 

dergelijk document tot stand moet worden gebracht. Een dergelijk intern beraad is nodig om als 

bestuursorgaan goed te kunnen functioneren. Medewerkers, deskundigen en adviseurs moeten 

vrijelijk van gedachten kunnen wisselen over de inhoud van een op te stellen document. 

 

Met verwijzing naar bovengenoemde weigeringsgrond heeft het Instituut besloten bepaalde (delen 

van) documenten niet openbaar te maken. Het Instituut acht het in deze gevallen ook niet in het 

belang van een goede en democratische bestuursvoering om met toepassing van artikel 5.2, 

tweede lid, van de Woo de persoonlijke beleidsopvattingen alsnog te verstrekken in niet tot 

personen herleidbare vorm.  

 

Documenten 24a, 24d, 61a, 61b, 81a, 88a, 88b, 89a, 96a, 102c, 113a, 128a, 138a, 144a, 145, 

147, 166d, 172a, 186a, 189a, 200, 204, 224,  

Voor wat betreft het niet openbaar te maken (passages van) documenten merk ik op dat na de 

beoordeling en het onleesbaar maken van de persoonsgegevens en de informatie op basis van 

bovenstaande afweging, er in deze documenten geen of geen zinnige inhoudelijke of 

samenhangende informatie overblijft over de bestuurlijke aangelegenheid waarop uw verzoek 

betrekking heeft, die voor afzonderlijke openbaarmaking in aanmerking komt. Het betreft dan niet 

voor de bestuurlijke aangelegenheid relevante informatie, zoals de aanhef en afsluiting van een e-

mail of procesmatige of agenda-technische informatie, waarvan het zinledig is deze openbaar te 

maken, ofwel blijft na onleesbaar maken van bepaalde passages een document waarvan de 

strekking reeds is openbaar is, waardoor openbaarmaking zinledig wordt. Het openbaar maken van 

vrijwel volledig onleesbaar gemaakte of zinledige documenten levert geen zinvolle bijdrage aan het 

belang van openbaarheid en deze documenten verstrek ik u dan ook na heroverweging niet. 

 

Ik heb voorts beoordeeld of documenten middels een samenvatting openbaar kunnen gemaakt. Ik 

heb daarbij geconstateerd dat ik op grond van de inhoud van de documenten geen samenvatting 

kan overleggen. Voor de motivering daaromtrent verwijs ik naar het bovenstaande. Verder heb ik 

op grond van artikel 5.2 lid 2 Woo voor deze documenten beoordeeld of een openbaarmaking in 

het kader van het belang van een goede en democratische bestuursvoering alsnog aan de orde is. 

Ik ben van opvatting dat dit ook na heroverweging in bezwaar niet het geval is. Alleen waar het 

niet mogelijk is gebleken de documenten gedeeltelijk openbaar te maken zijn de documenten in 

hun geheel geweigerd.  

 

Bezwaar maken 

Mogelijk bent u het niet eens met onze beslissing. U kunt hiertegen bezwaar maken door binnen 

zes weken na verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. U kunt het 



   

   

 

ondertekende bezwaarschrift sturen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen, Postbus 40009, 

8004 DA Zwolle. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk IMG-Woo-016. Het is 

belangrijk dat u dit kenmerk in uw bezwaarschrift vermeldt. 

 

Contact 

Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut 

Mijnbouwschade Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag 

bereiken van 8.00 tot 17.30 uur op 0800 4444 111. We vragen u het kenmerk van uw Woo 

verzoek IMG-Woo-016 bij de hand te houden als u met ons belt. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Mr. M.Tj. (Menno) Bouwes 

Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen 

 

Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is 

verwerkt. 



Bijlage 1 relevante artikelen Woo 

Artikel 4.1 Verzoek 
1. 
Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste 
geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 
 
2. 
Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden 
op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 
 
3. 
De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
 
4.  
De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende 
document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
 
5. 
Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken 
na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker 
daarbij behulpzaam. 
 
6. 
Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet 
meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, 
vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen 
aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat 
de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
 
7. 
Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5. 
 
Artikel 5.1 Uitzonderingen 
1. 
Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen 
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene 
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens 
of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van 
bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 
 
2.  
Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties; 
b.de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft 
op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige 
bedrijfs- en fabricagegegevens; 
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. 



 
3. 
Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt 
afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering. 
 
4. 
Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde 
van deinformatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het 
bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking 
alsnog zal geschieden. 
 
5. 
In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie 
Voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengtaan een 
ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid 
niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege 
laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 
informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden. 
 
6. 
Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van 
milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, 
genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van 
informatie niet opweegt tegen deze schade. 
 
7. 
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op 
emissies in het milieu. 
 
Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen 
1. 
In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, 
wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Onder 
persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en 
overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend 
objectief karakter. 
 
2. 
Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm. 
Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 
 
3. 
Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van formele 
bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, Gedeputeerde 
Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een 
wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen 
herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad. 
 
4. 
In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de 
persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over 
persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien 
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, 
kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 



 

 

 

 

Bijlage 2 

Inventarislijst 

Nr.  Document Beoordeling  Woo 
1 E-mailwisseling 14 oktober 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
2 E-mailwisseling 15 oktober 2021 

met drie bijlagen 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

2a. DOG zetting of niet Gedeeltelijk openbaar 5.12.e 
2b. NIVRE zetting of niet Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
2c. 10BE zetting of niet Gedeeltelijk openbaar 5.1.2 e 
3 E-mailwisseling 21 oktober 2021 

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

3a.  Effecten van diepe bodemdaling Gedeeltelijk openbaar 5.1.2 i 
4 E-mailwisseling 28 oktober 2021  

met twee bijlagen 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

4a. Over de invloed van trillingen door 
bevingen op zettingen van 
gebouwen 

Openbaar  

4b. Memo toerekenbaarheid Openbaar  
5 E-mailwisseling 4 november 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
6 E-mailwisseling 12 november 2021   Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
7 E-mailwisseling 12 november 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
8 E-mailwisseling 15 november 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

8a. NO IEDB CED Gedeeltelijk openbaar 5.1.2.e 
9 E-mailwisseling 15 november 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

9a. NO IEDB DOG Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
10 E-mailwisseling 15 november 2021  

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

10a. NO IEDB NIVRE Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
11 E-mailwisseling 15 november 2021 

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

11a. IEDB zetting nog te controleren Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
12 E-mailwisseling 15 november 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
13 E-mailwisseling 15 november 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e  

13a. NO IEDB NIVRE Gedeeltelijke openbaar 5.1.2e 
14 E-mailwisseling 16 november 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
15 E-mailwisseling 18 november 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

15a.  Planning (concept) Niet openbaar 5.1.2i 
16 E-mailwisseling 22 november 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

16a.  Presentatie 19-11-2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e/5.1.2i 
17 E-mailwisseling 22 november 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
18 E-mailwisseling 22 november 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
19 E-mailwisseling 29 november 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e  
20 E-mailwisseling 29 november 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
21 E-mailwisseling 29 november 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
22 E-mailwisseling 30 november 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
23 E-mailwisseling 2 december 2021 

met twee bijlagen 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

23a.  Opnameplan NO fundering Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
23b. Concept pva deskundigenbureaus Niet openbaar 5.1.2i 
24 E-mailwisseling 3 december 2021 

met vijf bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

24a. Discussie cases 02-12-2021  Niet openbaar 5.2 



 

 

 

 

24b. Memo toerekenbaarheid Openbaar  
24c. Memo Deltares concept Niet openbaar  5.1.2i 
24d. Verslag 02-12-2021 Niet openbaar 5.2 
24e. Aanvulling grootste hoekvervorming Openbaar  
25 E-mailwisseling 4 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e / 5.2 
26 E-mailwisseling 7 december 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
27 E-mailwisseling 7 december 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

27a. QA’s NO concept Openbaar  
28 E-mailwisseling 7 december 2021 

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

28a. QA’s NO CONCEPT Openbaar  
29 E-mailwisseling 7 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
30 E-mailwisseling 9 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
31 E-mailwisseling 9 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
32 E-mailwisseling 9 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e / 5.2 
33 E-mailwisseling 9 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
34 E-mailwisseling 10 december 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
35 E-mailwisseling 13 december 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
36 E-mailwisseling 13 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
37 E-mailwisseling 13 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
38 E-mailwisseling 13 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e /5.2 
39 E-mailwisseling 14 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
40 E-mailwisseling 14 december 2021  

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

40a. Eerste doorkijkplanning IEDB Gedeeltelijk openbaar  
41 E-mailwisseling 15 december 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
42 E-mailwisseling 17 december 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

42a. Planning  Gedeeltelijk openbaar  
43 E-mailwisseling 17 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
44 E-mailwisseling 20 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
45 E-mailwisseling 21 december 2021  

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

45a. Planning IEDB Gedeeltelijk openbaar  
46 E-mailwisseling 21 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
47 E-mailwisseling 21 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
48 E-mailwisseling 21 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
49 E-mailwisseling 21 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
50 E-mailwisseling 21 december 2021  

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

50a. IEDB bijlage Openbaar  
51 E-mailwisseling 22 december 2021  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
52 E-mailwisseling 23 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
53 E-mailwisseling 23 december 2021  

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

53a. PvA IEDB 1.0 Openbaar  
54 E-mailwisseling 23 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
55 E-mailwisseling 23 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
56 E-mailwisseling 23 december 2021 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
57 E-mailwisseling 24 december 2021 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

57a. IEDB NO gepland 24-12-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
58 E-mailwisseling 24 december 2021 

met drie bijlagen 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e / 

5.1.2i. 
58a.  COP Beerta Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
58b. PvA 08-12-21 Niet openbaar 5.1.2i 
58c. Agenda en actielijst IEDB 23-12 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
59 E-mailwisseling 24 december 2021 

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

59a. IEDB NO gepland 24-12 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 



 

 

 

 

60 E-mailwisseling 30 december 2021 
met één bijlage 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

61 E-mailwisseling 6 januari 2022 met 
twee bijlagen  

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e /5.2 

61a. Overzicht vragen zetting en zetting Niet openbaar 5.2 
61b. QA’s nader onderzoek richting ZB Niet openbaar 5.2 
62 E-mailwisseling 11 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
63 E-mailwisseling 11 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
64 E-mailwisseling 12 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
65 E-mailwisseling 13 januari 2022 met 

vier bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

65a. NIVRE status dossiers Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
65b. DOG status dosssiers Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
65c. CED status dossiers Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
65d. 10 BE status dossiers Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
66 E-mailwisseling 13 januari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

66a. IEDB overzicht 17-01 – 23-01 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2.e 
67 E-mailwisseling 13 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
68 E-mailwisseling 13 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
69 E-mailwisseling 15 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
70 E-mailwisseling 16 januari 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
71 E-mailwisseling 21 januari 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e/ 5.2  

71a. QA’s NO Openbaar  
72 E-mailwisseling 21 januari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

72a. IEDB overzicht 24-1 – 30-1 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2.e 
73 E-mailwisseling 25 januari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

73a. Resultaten grondonderzoek Oude 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

74 E-mailwisseling 25 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
75 E-mailwisseling 26 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
76 E-mailwisseling 27 januari 2022 met 

vier bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

76a. Resultaten grondonderzoek Nieuwe 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

76b. Resultaten grondonderzoek Oude 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

76c. Resultaten grondonderzoek Oude 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

76d. Rapportage NO Oude Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
77 E-mailwisseling 27 januari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

77a. Powerpoint presentatie case Oude 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

78 E-mailwisseling 27 januari 2022 met 
drie bijlagen 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e  

78a. Presentatie IEDB effecten Openbaar  
78b. Powerpoint case Oude Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
78c. Powerpoint case Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
79 E-mailwisseling 28 januari 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

79a.  IEDB overzicht 31-01 – 6-2 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
80 E-mailwisseling 28 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
81 E-mailwisseling 28 januari 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

81a. Conceptverslag bespreking Niet openbaar  5.2 
82 E-mailwisseling 28 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 



 

 

 

 

83 E-mailwisseling 28 januari 2022  
met één bijlage 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

83a. IEDB overzicht 31-01  - 6-2 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
84 E-mailwisseling 28 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
85 E-mailwisseling 28 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
86 E-mailwisseling 28 januari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
87 E-mailwisseling 31 januari 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
88 E-mailwisseling 1 februari 2022 met 

twee bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e/ 5.2  

88a. Notitie aan te houden peilvakken 
IEDB 

Niet openbaar 5.2. 

88b. Voortgangsdocument 9 januari 2022 Niet openbaar 5.2. 
89 E-mailwisseling 1 februari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

89a. Verslag bespreking cases Niet openbaar 5.2 
90 E-mailwisseling 2 februari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

90a.  Overzicht ingeplande dossiers Gedeeltelijk openbaar 5.1.2 e 
91 E-mailwisseling 2 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
92 E-mailwisseling 2 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
93 E-mailwisseling 3 februari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e /5.2 

93a. Resultaten grondonderzoek Nieuwe 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

94 E-mailwisseling 3 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
95 E-mailwisseling 3 februari 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2.e/5.2 
96 E-mailwisseling 4 februari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

96a. Verslag tweede bespreking cases Niet openbaar 5.2 
97 E-mailwisseling 4 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
98 E-mailwisseling 4 februari 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e / 5.2 

98a.  Resultaten grondonderzoek Nieuwe 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

99 E-mailwisseling 4 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
100 E-mailwisseling 4 februari 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
101 E-mailwisseling 4 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e / 5.2 
102 E-mailwisseling 7 februari 2022 met 

drie bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

102a. Powerpoint case Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
102b. Powerpoint case Beerta Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
102c. Verslag bespreking cases 04-02-22 Niet openbaar 5.1.2e / 5.2 
103 E-mailwisseling 8 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e /5.2 
104 E-mailwisseling 8 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
105 E-mailwisseling 8 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
106 E-mailwisseling 8 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
107 E-mailwisseling 10 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
108 E-mailwisseling 10 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
109 E-mailwisseling 10 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
110 E-mailwisseling 10 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
111 E-mailwisseling 11 februari 2022 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

111a. Verslag bespreking cases 04-02-22 Niet openbaar 5.1.2e / 5.2 
112 E-mailwisseling 15 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
113 E-mailwisseling 15 februari 2022 

met twee bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

113a. Verslag 3e bespreking cases Niet openbaar 5.2 
113b. Powerpoint case Oude Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
114 E-mailwisseling 16 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
115 E-mailwisseling 17 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
116 E-mailwisseling 17 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 



 

 

 

 

117 E-mailwisseling 21 februari 2022 
met één bijlage  

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

117a.  Overzicht Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
118 E-mailwisseling 22 februari 2022 

met vier bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

118b. Bijlage b. Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
118d. Bijlage d. Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
118e. Bijlage e. Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
119 E-mailwisseling 22 februari 2022 

met één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

119a Powerpoint presentatie Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
120 E-mailwisseling 23 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
121 E-mailwisseling 23 februari 2022 

met één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

121a.  Powerpoint presentatie  Gedeeltelijke openbaar 5.1.2e 
122 E-mailwisseling 24 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
123 E-mailwisseling 24 februari 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
124 E-mailwisseling 3 maart 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
125 E-mailwisseling 8 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
126 E-mailwisseling 8 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
127 E-mailwisseling 9 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
128 E-mailwisseling 10 maart 2022 met 

twee bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

128a. Verslag werkgroep zettingen 10-03-
22 

Niet openbaar 5.2 

128b.  Case Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
129 E-mailwisseling 10 maart 2022 met 

twee bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

129a Case 1 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
129b Case 2 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
130 E-mailwisseling 11 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
131 E-mailwisseling 11 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
132 E-mailwisseling 11 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
133 E-mailwisseling 11 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
134 E-mailwisseling 11 maart 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
135 E-mailwisseling 11 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
136 E-mailwisseling 17 maart 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

136a.  Resultaten grondonderzoek Oude 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

137 E-mailwisseling 17 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
138 E-mailwisseling 22 maart 2022 met 

drie bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

138a. Verslag werkgroep zettingen 10-03-
22 

Niet openbaar 5.2 

138b. Case Oude Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
138c. Case Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
139 E-mailwisseling 23 maart 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
140 E-mailwisseling 3 februari 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e / 5.2 
141 E-mailwisseling 23 maart 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

141a. Resultaten grondonderzoek Oude 
Pekela 

Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

142 E-mailwisseling 24 maart 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
143 E-mailwisseling 24 maart 2022 met 

drie bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

143a. Nader onderzoek Beerta Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
143b. Presentatie Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
143c. Presentatie Oude Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
144 E-mailwisseling 24 maart 2022 met 

vier bijlagen 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 



 

 

 

 

144a. Verslag bespreking cases 24-03-22 Niet openbaar 5.2 
144b. Presentatie Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
144c. Presentatie Oude Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
144d. Berekening Niet openbaar 5.1.2i 
145 E-mailwisseling 28 maart 2022  Niet openbaar 5.2 
146 E-mailwisseling 29 maart 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
147 E-mailwisseling 30 maart 2022  Niet openbaar 5.2 
148 E-mailwisseling 31 maart 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
149 E-mailwisseling 1 april 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
150 E-mailwisseling 5 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
151 E-mailwisseling 6 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
152 E-mailwisseling 6 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
153 E-mailwisseling 6 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
154 E-mailwisseling 6 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
155 E-mailwisseling 7 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
156 E-mailwisseling 7 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
157 E-mailwisseling 7 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
158 E-mailwisseling 7 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
159 E-mailwisseling 7 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
160 E-mailwisseling 7 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
161 E-mailwisseling 7 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
162 E-mailwisseling 8 april 2022 met 

twee bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

162a. Opmerkingen specifiek onderzoek Niet openbaar 5.1.2i 
162b. Case Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
163 E-mailwisseling 11 april 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

163a. IEDB overzicht Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
164 E-mailwisseling 11 april 2022 met 

één bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

164a. Quickscan Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
165 E-mailwisseling 11 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
166 E-mailwisseling 15 april 2022 met 

vier bijlagen  
via bestuursstukken  

166a. Via bestuursstukken (zie 221)   
166b. Via bestuursstukken (zie 222)   
166c. Via bestuursstukken (zie 232)   
166d. Notitie indirecte schade Niet openbaar 5.2 
167 E-mailwisseling 15 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
168 E-mailwisseling 22 april 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

168a. Grondonderzoek Nieuwe Pekela Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
169 E-mailwisseling 22 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
170 E-mailwisseling 25 april 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
171 E-mailwisseling 26 april 2022 Niet openbaar 5.2 
172 E-mailwisseling 2 mei 2022 met één 

bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e / 5.2 

172a. Vergoeding pilot Niet openbaar 5.2 
173 E-mailwisseling 3 mei 2022 met één 

bijlage 
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e /5.2 

173a. Overzicht Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
174 E-mailwisseling 4 mei 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
175 E-mailwisseling 6 mei 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
176 E-mailwisseling 9 mei 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
177 E-mailwisseling 10 mei 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
178 E-mailwisseling 10 mei 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
179 E-mailwisseling 10 mei 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

179a. PvA 08-12-2021 Openbaar  
180 E-mailwisseling 25 mei 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
181 E-mailwisseling 2 juni 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 



 

 

 

 

182 E-mailwisseling 3 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
183 E-mailwisseling 3 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
184 E-mailwisseling 3 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
185 E-mailwisseling 7 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
186 E-mailwisseling 10 juni 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

186a. Verslag bespreking cases 04-02-22 Niet openbaar 5.2 
187 E-mailwisseling 13 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
188 E-mailwisseling 22 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
189 E-mailwisseling 24 juni 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

189a. Werkdocument uitkomsten Pilot Niet openbaar 5.2  
190 E-mailwisseling 27 juni 2022 met 

twee bijlagen  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

190a. Via bestuursstukken (zie 222)   
190b. Via bestuursstukken (zie 221)   
191 E-mailwisseling 27 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
192 E-mailwisseling 27 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
193 E-mailwisseling 29 juni 2022 met 

één bijlage  
Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 

193a. Overzicht Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
194 E-mailwisseling 30 juni 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
195 E-mailwisseling 4 juli 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
196 E-mailwisseling 6 juli 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
197 E-mailwisseling 22 juli 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
198 E-mailwisseling 27 juli 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.2e 
199 Memo 02-10-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
200 Notitie 05-10-21 Niet openbaar 5.2 
201 MT-verslag 05-10-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
202 Email 07-10-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e / 

5.1.2 lid i 
203 Bestuursvergadering 11-10-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 

e/5.2 
204 Bestuursvergadering 18-11-21 Niet openbaar 5.2 
205 Conceptmemo 17-11-21 Gedeeltelijk openbaar 5.2 
206 Memo 18-11-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
207 Memo 30-11-21 (identiek aan 206) Niet openbaar  
208 MT-verslag 07-12-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
209 Bestuursvergadering 09-12-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 sub 

e / 5.2 lid 1 
210 Memo 09-12-21 (identiek aan 206) Niet openbaar  
211 Bestuursvergadering 16-12-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
212 Voortgangsdocument 27-12-21 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
213 MT-verslag 18-01-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
214 Presentatie 18-01-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
215 Bestuursvergadering 20-01-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
216 Bestuursvergadering 10-02-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e / 

5.2 lid 1 
217 Email 25-02-20 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e / 

5.2 lid 1 
218 Email 08-03-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
219 MT-verslag 12-04-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
220 Notitie 14-04-22 Indirecte schade Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
221 Notitie 14-04-22 Aanpassing BOK Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
222 Notitie 14-04-22 beoordelen 

gebieden buiten 2mm 
Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 

223 Bestuursvergadering 14-04-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
224 Email 19-04-22 Niet openbaar 5.2  
225 Verslag MT 19-04-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
226 Notitie 06-05-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e / 

5.1 lid 2 i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 Bestuursvergadering 06-05-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
228 MT-verslag 14-06-22  Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
229 PvA 14-06-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e / 

5.1 lid 2 i 
230 Werkinstructie uitvoeren nader 

funderingsonderzoek 20-06-22 
Openbaar  

231 Naar aard geen zettingsschade 01-
07-22 

Openbaar  

232 Zettingen door diepe bodemdaling 
achtergronden 07-07-22 

Openbaar  

233 Zettingen door diepe bodemdaling 
werkinstructie 07-07-22 

Openbaar  

234 Werkinstructie IEDB 1.0 08-07-22 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
235 Werkinstructie standaard teksten 

08-07-22 
Openbaar  

236 Rapportage NO motivering IEDB 
DOG 21-02-22 

Niet openbaar 5.1 lid 2 e 

237 Presentatie bestuur 08-03-2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 
238 Uitgevoerd NO 16-03-2022 Niet openbaar 5.1 lid 2 e 
239 Resultaten grondonderzoek 25-03-

2022 
Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 

240 Resultaten grondonderzoek 29-03-
2022 

Gedeeltelijk openbaar 5.1 lid 2 e 

241 Naar aard geen zettingschade 23-
05-2022 

Openbaar  

242-
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Adviesrapporten IEDB Niet openbaar 5.1 lid 2 e / 
5.1 lid 2 f 



Van:
Aan: 10BE;  @ced.nl"
Cc:
Onderwerp: Update IEDB
Datum: donderdag 14 oktober 2021 15:18:00
Bijlagen: image001.jpg

Goedemiddag,

Korte update aangaande herbeoordelingen indirecte effecten diepe bodemdaling:

Voor de herbeoordelingen IEDB wordt er gebeld met de aanvragers (voormalig on-hold
dossiers) om na te gaan of er belangstelling is voor de VES-regeling of een herbeoordeling
conform de instructie IEDB.
Met de opgegeven lijsten vanuit de bureaus wordt daarbij ook de belangstelling voor een Nader
onderzoek/VES onderzocht bij de aanvrager waar er al een opname, beoordeling of rapport ligt.
Indien de aanvrager aangeeft verder te gaan met het proces IEDB en er een Nader onderzoek
gedaan moet worden wordt dit teruggekoppeld aan het betreffende bureau voor vervolg. Het
NO kan dan op reguliere wijze via Atabix aangegeven worden.

Volgende week donderdag is het eerste werkgroep-overleg en zal de instructie
Staalduinen/Everts besproken worden.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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5.1 lid 2 sub e
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5.1 lid 2 sub e
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Dossiers IEDB zetting of niet.
Datum: vrijdag 15 oktober 2021 10:15:00
Bijlagen: DOG IEDB zetting of niet.xlsx

NIVRE IEDB zetting of niet.xlsx
10BE IEDB zetting of niet.xlsx
image001.jpg

Hallo ,

Bijgaand 3 lijsten van de partijen met voormalig IEDB on-hold dossiers. Er is door de partijen
aangegeven in de lijsten of er sprake is van zettingschade of niet. Indien een dossier
zettingsschade bevat is het nodig om een Nader onderzoek te verrichten (indien de aanvrager
geen VES kiest).
Indien een Nader onderzoek ingepland moet worden dan graag aangeven in de lijst.

Van CED ontbreekt de lijst nog. Indien ik deze krijg stuur ik het gelijk door.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
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Relatie bodemdaling en grondwaterstand

Algemeen:  wanneer de waterschappen de polderpeilen niet wijzigen, 
dan stijgt de relatieve grondwaterstand.
Relatief betekent: t.o.v. maaiveld.

Maar er zijn uitzonderingen:
- door kanteling van de bodem in

de randgebieden;
- door ingrepen van de waterschappen.







Randvoorwaarden voor effecten van diepe 
bodemdaling.
Onderscheid wordt gemaakt in directe effecten en indirecte effecten.
Direct effect: bodemdaling; leidt niet tot schade (TNO)
Indirect effect: verandering grondwaterspiegel.

Dat kan tot schade leiden als de gws meer daalt dan 0,02 m.

Deze rapportage heeft uitsluitend betrekking op twee gebieden met de 
volgende kenmerken:
- De berekende trillingssnelheid is < 2 mm/s
- De gws is meer dan 2 cm veranderd (meestal gedaald)





Waar speelt dit? (2)

In en rondom de 
Pekela’s en 
Winschoten

Alleen de rode 
gebieden binnen de 
blauwe omlijning 



Welke indirecte effecten zijn er?

Het gaat alleen over de gevolgen van een verandering van de 
grondwaterstand. Die gevolgen kunnen zijn:

- Een zakking door samendrukking door verhoging van de korrelspanning (bij 
verlaging gws); vaak ook consolidatie genoemd;

- Een rijzing (door zwel) of zakking (door krimp)
- Een zakking door oxidatie van veen
- Een zakking door het aantasten van houten delen van funderingen.

De eerste 3 spelen alleen in cohesieve lagen (klei, veen en in mindere
mate silt/leem). Niet in zand.



Hoe die effecten te beoordelen?

Laat tenminste 1 boring maken ter plaatse van het pand (diepte tenminste 5 m en 
op de plaats van de grootste zakking). (zie ook de ingevoegde sheet 10 hierna n.a.v. 
de bespreking op 21-10-2021)
Wat levert dat op?

- inzicht in de gelaagdheid (wel of geen veen en wel of geen andere 
samendrukbare lagen).

- inzicht in de ligging van de gws.

- inzicht in de laagst opgetreden gws (het wel/niet voorkomen van oxidatie of 
kleurverschil geeft een indicatie van de GLG (overgang van bruin naar 
grijs).

Bij grote zakkingsverschillen en geen verschillen in gewicht bovenbouw een extra 
boring maken.



Discussie m.b.t. aantal boringen d.d. 21-10-2021
5.1 lid 2 sub i



Wanneer speelt consolidatie een rol?

• Bij een grondwaterstandverlaging > 5 cm

• Dit is het geval in de gebieden 10 en 12 (niet in de overige gebieden).

• Bij de aanwezigheid van klei of veenhoudende lagen (niet in zand).

• De omvang van de funderingszakking door consolidatie is te bepalen uit:
wcons = a * d * ∆gws, waarin:

a = 0,03 in gebied 10 en in gebied 12: a = 0,08 voor veen en 0,05 voor klei.
d = dikte klei- of veenlaag beneden de fundering (zie de boring)
∆gws = verlaging gws (zie achtergrond rapport of rapportage Deltares)

• De helft van wcons leidt tot verschilzakking van de fundering.













Wanneer speelt droogstand van hout een rol?

Wanneer de GLG lager komt te staan dan de bovenzijde van het 
funderingshout.
Als de GLG al meer dan 0,1 m lager stond dan het funderingshout, dan is de daaruit 
volgende houtrot niet het gevolg van de gaswinning. Als de GLG hoger staat dan het 
hout is er ook geen houtrot. Conclusie: speelt zelden een rol (alleen als de GLG 
nabij de bovenzijde van het hout ligt).



Wanneer leiden zakkingen door indirecte effecten tot 
schade?

Er is gekeken naar de kans van optreden van schade voor een 
individueel pand. Conclusie: een ongunstige hoekvervorming van 5 mm 
over 5 m leidt mogelijk tot schade (1% kans). (5 mm zakking aan 
weerszijden van een vast punt).
Dat komt overeen met een hoekvervorming beta = 1:500. 

Bij deze relatief grote vervorming moet worden bedacht dat zakking door consolidatie, krimp en 
zwel als gevolg van bodemdaling zeer langzame processen zijn (effecten van peilveranderingen 
mogelijk niet). 





Einde presentatie.
Discussie?

De discussie heeft opgeleverd dat aanvullend overleg nodig is m.b.t. de toerekenbaarheid en het 
aantal boringen (zie ook sheet 10); voorbeelden:

- Als de GLG al 0,5 m in het veen staat en die wordt (is?) door de bodemdaling verlaagd met 0,05 
m, dan is er sprake van verergering van de zakking; hoe te verrekenen? Alle schade vergoeden? 
Of naar rato van de verlaging in het veen.

- Een pand heeft door eigen gebrek hoekvervormingen van 1:75; daar komt 1:400 bij door gws-
verandering. Hoe daar mee om te gaan?

- Waarom is er geen rekening gehouden met de effecten van droge zomers? Antwoord: het 
standpunt is dat de bodemdaling de panden gevoeliger heeft gemaakt voor zakkingen. Zonder 
bodemdaling waren de effecten van de droge zomers wellicht plaatselijk minder geweest, maar 
mogelijk ook juist meer. Bewoners krijgen het voordeel van de twijfel. 

- Graag een extra overleg toevoegen om de toerekenbaarheid te bespreken. Er is in concept door de 
experts een document m.b.t. toerekenbaarheid gemaakt. Dit graag beoordelen en nagaan of diepe 
bodemdaling daarin past.
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Van:
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 15:39
Aan:

 'bert@  
CC:

Bert Everts
Onderwerp: Zetting/Zakking - IEDB toerekenbaarheid
Bijlagen: Beoordeling invloed van bevingen op zettingen - versie 08-09-2021 incl Bijlage 1 

v2.pdf; Memo toerekenbaarheid v1.docx

Goedemiddag, 

Voor het overleg van morgen staan 3 punten op de agenda: 

- Toerekenbaarheid IEDB; Memo bespreken met een toelichting van Bert.
- Notitie verwekingsgevoeligheid; Vragen vanuit 10BE, proces IMG bespreken.
- Afstemmen vervolg; evalueren eerste IEDB dossiers.

In de bijlage: ‘Memo toerekenbaarheid v1’ opgesteld door Bert Everts, Piet van Staalduinen en Jan van Dalen 
tezamen met de ‘Notitie Verwekingsgevoeligheid (bijlage 1)’. 

Graag tot morgen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen 

Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen 
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle 
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aangetoond; 

‐ Anderzijds een onderzoek waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat de trillingen als gevolg van 
de opgetreden bevingen door mijnbouwactiviteiten zo gering in sterkte zijn geweest, dat 
daardoor de zettingen niet kunnen zijn ontstaan of vergroot. 

Het in alle gevallen uitvoeren van een dergelijk compleet onderzoek, legt een aanzienlijk beslag op de 
beschikbare onderzoekscapaciteit. Dit draagt niet bij aan de voortvarendheid. Het IMG heeft daarom 
gevraagd of het nodig is om dit complete onderzoek voor alle schadegevallen uit te voeren, om 
voldoende zekerheid te krijgen over of de schade door mijnbouw is ontstaan, of dat er mogelijkheden 
bestaan om de reikwijdte van het onderzoek te beperken voor wat betreft de invloed van trillingen op 
de zettingen.  

Deze werkwijze komt er in principe op neer dat eerst moet worden vastgesteld en aangetoond dat er 
zettingen zijn. Wanneer sprake is van zettingen, vangt het onderzoek aan met het maken van een 
berekening, waarmee de opgetreden trillingssnelheid (overschrijdingskans 1%) als gevolg van 
geïnduceerde bevingen wordt bepaald. Indien de berekende trillingssnelheid kleiner is dan een nader te 
bepalen grenswaarde, mag worden aangenomen dat de kans op het ontstaan van zakkingen of het 
verergeren daarvan, als gevolg van verdichting of verweking door bevingen voldoende klein is. Wordt 
aan die grenswaarde niet voldaan dan is een meer uitgebreid onderzoek naar de daadwerkelijke 
oorzaak voor het ontstaan van de zettingen noodzakelijk om de effecten van verdichting of verweking 
door bevingen te kunnen beoordelen.  

In deze notitie wordt daarom een viertal situaties onderscheiden. Deze zijn onderstaand 
weergegeven. De achterliggende gedachte daarbij is dat bij geïnduceerde bevingen met een 
trillingssnelheid kleiner dan 10 mm/s (in het Groningse in het algemeen overeenkomend met een 
grondversnelling van niet meer dan 0,03 m/s2) geen verdichting en ook geen verweking met 
verdichting als gevolg, optreedt1. Op grond van NPR9998:20202 is aannemelijk dat dit ook nog geldt 
voor een trillingssnelheid van 16 mm/s. De kans dat daarmee een verkeerde inschatting wordt 
gemaakt neemt daarbij echter toe. Om die reden is het, in afwachting van de resultaten van nader 
onderzoek, raadzaam om in die situaties aanvullend de oorzaak van de schade (niet zijnde trillingen 
door bevingen als gevolg van mijnbouwactiviteiten) aan te tonen. Bij een trillingssnelheid groter dan 
16 mm/s kan, in geval van de aanwezigheid van zandlagen in de ondiepe ondergrond, een door 
specialisten uit te voeren onderzoek nodig zijn om de verwekingsgevoeligheid vast te stellen. 
Opgemerkt wordt dat cumulatieve effecten van de trillingen door verschillende bevingen bij het 
verschijnsel verdichting en verweking niet aan de orde zijn. 

 
Aldus kunnen de volgende 4 situaties worden onderscheiden met betrekking tot de berekende grootste 
trillingssnelheid die is opgetreden als gevolg van alle geïnduceerde bevingen in het Groningenveld: 

1) de berekende trillingssnelheid is kleiner dan 10 mm/s (overschrijdingskans 1%); in deze situatie 
ontstaan of verergeren zettingen niet door trillingen als gevolg van mijnbouwactiviteiten; er is 
voor het beoordelen van de causaliteit tussen de trillingen door mijnbouwactiviteiten en de 
zettingen geen diepgaander onderzoek nodig naar de verwekingsgevoeligheid van de 
ondergrond; er mag van worden uitgegaan dat andere oorzaken (zie paragraaf 4, punten a tot 
en met f) tot het ontstaan van de zettingen hebben geleid. Duiding van die andere oorzaken 
van zettingen is vanuit een technisch perspectief niet noodzakelijk om het effect van de 
trillingen uit te sluiten, maar kan anderszins gewenst zijn. 

2) de berekende trillingssnelheid is kleiner dan 16 mm/s (overschrijdingskans 1%): 

 
1 Deze stellingname wordt gedragen door NPR9998:2020, indien een voldoende grote veiligheidsmarge – ten minste een factor 2 ‐ wordt 
aangehouden. Ook in het advies van het Panel Mestkelders is de grens van 10 mm/s aangehouden. 
2 Zie bijlage D van NPR9998:2020. 
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‐ Indien in de ondiepe ondergrond (tot een diepte van 5 m onder maaiveld) zandlagen 
aanwezig zijn met een dikte groter dan 0,1 m, dan hoeft de verwekingsgevoeligheid niet te 
worden onderzocht. In deze situatie moet wel een andere oorzaak (zie paragraaf 4, 
punten a tot en met f) voor het ontstaan van de zettingen door onderzoek worden 
aangetoond.  

‐ Indien de ondiepe ondergrond tot de aangegeven diepte uitsluitend uit klei en of veen 
bestaat mag worden verondersteld dat de bevingen de zettingen niet hebben veroorzaakt 
of verergerd; er mag van worden uitgegaan dat andere oorzaken (zie paragraaf 4, punten 
a tot en met f) tot het ontstaan van de zettingen hebben geleid. Duiding van die andere 
oorzaken van zettingen is vanuit een technisch perspectief niet noodzakelijk om het effect 
van de trillingen uit te sluiten, maar kan anderszins gewenst zijn. 

3) de berekende trillingssnelheid is kleiner dan 40 mm/s (overschrijdingskans 1%):  

‐ In geval van de aanwezigheid in de ondiepe ondergrond (tot een diepte van 5 m onder 
maaiveld) van zandlagen met een dikte groter dan 0,1 m moet de verwekingsgevoeligheid 
van de ondergrond worden onderzocht. Voor een toelichting op de beoordeling van de 
verwekingsgevoeligheid van de ondergrond, zie paragraaf 5.3. Ook moet een andere 
oorzaak (zie paragraaf 4, punten a tot en met f) voor het ontstaan van de zettingen door 
onderzoek worden aangetoond. 

‐ Indien de ondiepe ondergrond tot de aangegeven diepte uitsluitend uit klei en of veen 
bestaat mag worden verondersteld dat de bevingen de zettingen niet hebben veroorzaakt 
of verergerd; er mag van worden uitgegaan dat andere oorzaken (zie paragraaf 4, punten 
a tot en met f) tot het ontstaan van de zettingen hebben geleid. Duiding van die andere 
oorzaken van zettingen is vanuit een technisch perspectief niet noodzakelijk om het effect 
van de trillingen uit te sluiten, maar kan anderszins gewenst zijn. 

4)    de berekende trillingssnelheid is groter dan 40 mm/s. In dit geval moeten zowel de 
zettingsgevoeligheid van de ondergrond als een eventuele andere oorzaak voor het ontstaan van 
de zettingen worden onderzocht. 

 
Naar mate de trillingen door bevingen sterker zijn geweest is het in zandlagen waarschijnlijker dat die 
trillingen kunnen hebben geleid tot verweking en verdichting en dus ook tot zettingen. Voor het 
beoordelen van de kans daarop kan NPR 9998:2020 worden gehanteerd. Deze richtlijn is echter niet 
eenvoudig hanteerbaar en vergt specialistische kennis. In deze notitie is aangehouden dat voor een 
trillingssnelheid groter dan 16 mm/s voor zand‐ en siltlagen zowel moet worden gekeken naar de 
verdichtingsgevoeligheid van de lagen als naar andere oorzaken voor het ontstaan van de zettingen. 
Voor een trillingssnelheid tussen 10 en 16 mm/s bij zand mag worden volstaan met een onderzoek naar 
een andere oorzaak dan de trillingen door bevingen. 

 Uitzonderingen – methodiek niet van toepassing 

Deze notitie is opgesteld voor het beoordelen van zettingen van gebouwen die ‘op staal’ zijn 
gefundeerd, dat wil zeggen: niet op palen zijn gefundeerd. Deze notitie is dus niet bruikbaar voor 
gebouwen die op palen zijn gefundeerd. Voor gebouwen die op palen zijn gefundeerd en zettingen 
vertonen wordt in ieder geval nader onderzoek aanbevolen. 

Daarnaast is van belang dat nabij hellingen of taluds vervormingen (kruip) van de bodem invloed 
kunnen hebben op de zakking van gebouwen die op of nabij deze hellingen of taluds zijn gefundeerd. 
De hier gepresenteerde aanpak is om deze reden niet toepasbaar op deze gevallen. Deze 
uitzonderingen (bijzondere gevallen) laten zich kenmerken door de volgende omstandigheden3: 

 
3 In geval van hellingen of taluds bij watergangen, sloten of kanalen dienen deze hellingen voor wat betreft hun afmetingen volledig en dus tot 
onder de waterlijn te worden meegenomen. 
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a) Het ter plaatse aanwezige terrein heeft aansluitend op het gebouw gemiddeld een helling 
steiler dan 1 m op 6 m (circa 10 graden), of: 

b) Op een afstand van minder dan 6 m tot het gebouw is in het omliggende terrein een helling steiler 
dan gemiddeld 20 graden met een hoogteverschil van meer dan 2 m aanwezig. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat trillingen door aardbevingen, los van zettingen, effect 
kunnen hebben op schade aan gebouwen. De beoordeling of daarvan sprake is valt buiten het kader 
van deze notitie4.  

 Oorzaken van zettingen 

Zettingen kunnen aanleiding geven tot fysieke schade aan een gebouw. Dat gebeurt vooral bij 
ongelijkmatige zettingen, waarbij bepaalde delen van een gebouw een grotere zetting hebben 
ondergaan dan andere. Een gebouw dat als geheel een gelijkmatige verticale zetting heeft 
ondergaan, behoeft daarbij geen schade op te lopen. Zettingen en zettingsverschillen leiden niet 
altijd tot schade in de vorm van scheuren. Ze kunnen ook leiden tot functionele beperkingen of 
bezwaren (scheefstand, afwatering, toegangen, etc). 

De oorzaken van zettingen – dus van vervorming van de bodem – kunnen verschillend zijn. 
Onderstaand is ter informatie een aantal oorzaken benoemd. Voor de goede orde wordt opgemerkt 
dat deze notitie alleen de oorzaak “zettingen door verdichting en verweking als gevolg van 
bevingen” verder uitwerkt.  

Allereerst wordt onderscheiden een vervorming door consolidatie en door kruip door de 
aanwezigheid van een gebouw: 

a) Indrukking van de bodem onder gebouw en fundering als gevolg van het eigen gewicht van het 
gebouw (deel: consolidatie). Deze indrukking wordt gekenmerkt door een proces, op relatief 
korte termijn, waarbij de hogere belasting op de ondergrond leidt tot een dichter op elkaar 
gaan zitten van de grondkorrels. Dat dichter op elkaar gaan zitten kan alleen optreden als het 
water dat zich tussen de korrels bevindt deels afstroomt. In zand vindt die afstroming vrijwel 
instantaan plaats, maar in klei‐ en veengronden kan dat enkele jaren vergen. Deze zetting wordt 
ook de primaire of consolidatiezetting genoemd. 

b) Doorgaande vervorming onder het eigen gewicht van een gebouw (deel: kruip). Cohesieve 
grondsoorten, met name veen en ook klei, blijven een in de tijd doorgaande, maar in snelheid 
afnemende vervorming vertonen. Deze zetting wordt de secundaire of kruipzetting genoemd. 
Deze zetting is ongeveer de helft van de totale zakking in een periode van 30 jaar. De 
kruipzakking treedt overigens deels ook al op in de consolidatie‐periode, zodat na de 
consolidatiezakking nog een restzakking resteert van orde grootte 20% van de totaal te 
verwachten zakking door eigen gewicht van een gebouw. 

De zettingen onder a) en b) zijn direct gerelateerd aan de grootte van de druk onder de fundering, 
die enerzijds wordt bepaald door het ter plaatse aanwezige gewicht van metselwerk en balken en 
anderzijds door de breedte van de fundering. Licht belaste funderingen bevinden zich bijvoorbeeld 
onder kelders en grote raamopeningen; zwaar belaste delen zijn vaak aanwezig onder zijgevels, 
onder schoorstenen en onder staanders van gebinten in boerderijen. 

Daarnaast zijn er oorzaken die niet zijn gerelateerd aan het gebouw. 

c) Een niet onbelangrijke bijdrage aan de maaiveldzakking ontstaat door kruip als gevolg van het 
eigen gewicht van de grond zelf. Deze zakking, samen met zakking door oxidatie (zie item d), 
wordt ook wel achtergrondzakking genoemd en bedraagt afhankelijk van de grondopbouw 

 
4 Hierbij kan gebruik gemaakt worden van SBR‐Richtlijn A 
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tienden van mm’s per jaar tot mm’s per jaar. 

d) Onomkeerbare wijzigingen van eigenschappen van het bodemmateriaal, bijvoorbeeld door 
oxidatie van veen, indien dit aan zuurstof wordt blootgesteld. In dit geval neemt het volume van 
het materiaal sterk af. Ook dit is gerelateerd aan de ligging van de grondwaterspiegel. 

e) Omkeerbare wijzigingen van de eigenschappen van het bodemmateriaal, bijvoorbeeld door 
krimp of zwel als gevolg van wijziging van vochtgehalte. Dit is vaak gerelateerd aan de ligging 
van de grondwaterspiegel of aan klimatologische omstandigheden. 

f) Indrukking van de bodem als gevolg van wijzigingen in de grondwaterspiegel. Bij verlaging van 
de grondwaterspiegel neemt de opwaartse waterdruk af en bijgevolg de spanning tussen de 
korrels in het bodemmateriaal toe en dit leidt (net als onder invloed van het eigen gewicht van 
het gebouw) tot een zakking. 

g) Wijzigingen van de dichtheid van het bodemmateriaal door trillingen. Als gevolg van 
bewegingen van het grondmassief, bijvoorbeeld door bevingen of het intrillen van damwanden, 
kan een her‐rangschikking van korrels plaatsvinden. Kleine korrels kruipen in de poriën tussen 
grote korrels. Deze her‐rangschikking heet verdichting en leidt tot een zakking. Voor verdichting 
is het nodig dat de korrels ten opzichte van elkaar kunnen verplaatsen, hetgeen alleen het geval 
is in zandlagen. In cohesieve grondsoorten treedt (door bevingen in Groningen) geen 
verdichting op.  

h) Als in een zandpakket door verdichting de korrels dichter bij elkaar komen, vermindert het 
volume van de poriën. Die zijn, beneden de grondwaterspiegel, gevuld met water, dat daardoor 
onder druk komt te staan. Dat leidt tot een tijdelijke afname van de korrelspanning en dus van 
de sterkte van de grond. Die afname kan zo groot worden dat zakkingen of zelfs 
stabiliteitsverlies kan optreden bij taluds of naast zwaar belaste funderingen. Dit proces van 
tijdelijk verlies aan draagkracht van de ondergrond heet verweking of zettingsvloeiing en treedt 
alleen op in zand.  

i) Een groot aantal wisselingen van de belasting op de ondergrond, bijvoorbeeld ten gevolge van 
bevingen, kan leiden tot grote schuifrekken in de ondergrond. In dat geval kan ook in cohesieve 
gronden sprake zijn van een afname van de sterkte (cyclic softening). Verweking in klei en veen 
speelt echter geen rol onder de omstandigheden van de bevingen in Groningen als gevolg van 
het geringe aantal belastingcycli in combinatie met de beperkte trillingssterkte aan het 
aardoppervlak.  

Elk gebouw dat in de ondiepe ondergrond is gefundeerd (dus niet op palen is gefundeerd) zal een 
indrukking van de ondiepe ondergrond veroorzaken en daarmee een zetting ondergaan. Als de 
funderingsdrukken ongelijkmatig zijn – dit is afhankelijk van het ontwerp van de fundering en van 
de gewichtsverdeling in een gebouw ‐ hangt het van de sterkte en de stijfheid van een gebouw af, 
of door de ongelijkmatige funderingsdrukken fysieke schade aan het gebouw ontstaat. Zettingen 
(en dus ook ongelijkmatige zettingen) zijn inherent aan het funderen van gebouwen in de ondiepe 
bodem en zijn gerelateerd aan de eigenschappen van het gebouw en de lokale 
bodemeigenschappen, via mechanismen a) en b). Dit is ongeacht de invloed van 
mijnbouwactiviteiten.  

Deze verschillende mechanismen die tot zettingen aanleiding kunnen geven, komen vaak in 
combinatie voor. Zettingen doen zich vaak voor als verschilzettingen, doordat de belasting op de 
bodem als gevolg van het gebouw niet overal dezelfde is. De bodem onder een gebouw is meestal 
ook niet volledig homogeen van samenstelling (bijvoorbeeld: de dikte van bodemlagen kan 
variëren), waardoor bepaalde plaatsen gevoeliger zijn voor zetting dan andere. Oxidatie van 
bodemmateriaal doet zich alleen voor bij bodemmateriaal van organische oorsprong (veen) en nabij 
de grondwaterspiegel. Verdichting en verweking komen alleen voor bij bodemmateriaal dat 
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onsamenhangend is, dus in meer of mindere mate fracties zand bevat. Dit wordt niet‐cohesieve 
grond genoemd. De gevoeligheid voor verweking of verdichting is verder ook nog afhankelijk van de 
dichtheid die het korrelskelet heeft, van de spanningssituatie in de bodem (met name de verticale 
korreldruk), de geschiedenis van de belasting op de ondergrond en de aard van de bevingsbelasting. 

Mijnbouwactiviteiten kunnen invloed hebben op de zettingen van gebouwen. Als gevolg van de 
mijnbouwactiviteiten treedt (door diepe bodemdaling) een zakking op van het maaiveld; of de 
grondwaterstand mee zakt of gelijk blijft is mede afhankelijk van de maatregelen van de 
waterschappen. Dit betreft de mechanismen d) tot en met f). Mijnbouwactiviteiten kunnen 
daardoor indirect een effect hebben op de zettingen door beïnvloeding van de grondwaterspiegel. 
Mijnbouwactiviteiten kunnen ook direct een effect hebben op zettingen door (kortdurende) 
spanningswisselingen in de ondergrond als gevolg van bevingen. Dit betreft de mechanismen g) tot 
en met i). Op beide manieren kunnen mijnbouwactiviteiten een bijdrage leveren aan de mate van 
de totale zetting van een gebouw en ook aan de zettingsverschillen. Deze notitie gaat specifiek in op 
de directe invloed van mijnbouwactiviteiten op de zettingen in de vorm van verdichting of 
verweking door trillingen, dus de mechanismen g) tot en met i).  

 Fasegewijs onderzoek naar de oorzaak van een zetting 

 
Hierna wordt beschreven hoe in een drietal fasen tot een voldoende onderbouwd oordeel kan worden 
gekomen over het bestaan van een relatie tussen zettingen en trillingen als gevolg van bevingen door 
mijnbouwactiviteiten. Om tot dat oordeel te komen kan het afhankelijk van de berekende 
trillingssnelheid en de grondsoort nodig zijn de verwekingsgevoeligheid van de grond te bepalen of om 
een andere oorzaak voor het optreden van de zettingen door onderzoek te onderbouwen.  

5.1  Fase 1: Informatie uit of aanvullend op de schadeopname van een gebouw 

De eerste fase sluit aan op de reguliere opname van de fysieke schade van een  gebouw en is erop 
gericht om vast te stellen of inderdaad sprake is van zettingen en zettingsverschillen. 

Indien tijdens of na de reguliere opname het vermoeden ontstaat dat zettingen een rol spelen als 
(mede) oorzaak van de waargenomen fysieke schade zullen voor een adequate beoordeling en 
verklaring daarvan aanvullende gegevens of waarnemingen nodig zijn. Deze gegevens of 
waarnemingen kunnen worden verkregen tijdens de reguliere schadeopname of bij een 
aanvullende opname.  

Opmerking: omdat in het stadium van een reguliere, eerste opname nog geen gegevens 
over de ondergrond beschikbaar zijn, kan alleen een vermoeden voor zettingsschade 
worden aangegeven. Afhankelijk van de berekende trillingssnelheid zijn aanvullende 
onderzoeken nodig.  

Tijdens de schadeopname in de eerste fase na de reguliere opname 

Hieronder wordt een niet limitatieve opsomming gegeven van de waarnemingen die een 
deskundige kan doen in het kader van een opname van een schade die gerelateerd kan worden aan 
zettingen en is gericht op het vinden van de oorzaak van het ontstaan van de zettingen.  

1) Stel vast of er zettingen of zettingsverschillen zijn in vloeren of wanden (bijv. uit het 
schadepatroon af te leiden of anderszins zichtbaar of voelbaar). Deze verschillen kwantificeren, 
bijv. met waterpas. 

2) Beoordeel of er sprake is van een scheefstand van gevels (stand uit het lood), en zo ja, aangeven 
in welke gevels en in welke mate en richting (deze kwantificeren). 

3) Beoordeel of het waargenomen schadepatroon eenduidig samenhangt met een 
mogelijk (nader te onderzoeken) zettingsmechanisme. 

4) Beoordeel hoe het schadepatroon zich verhoudt ten opzichte van de (mogelijke) 
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zettingsmechanismen. Dit te vermelden in een schets van gevels en plattegrond met daarin ook 
in woord en getal de waargenomen horizontale en verticale verplaatsingen, scheurwijdtes etc. 

5) Schat de ouderdom van de zettingsschade in (bijv. op basis van vervuiling scheurvlak, 
zichtbare oudere reparaties, etc). 

6) Als oudere reparaties zichtbaar zijn, beschrijf die reparaties. 
7) Stel wijdte van reparaties vast en vermeld of deze opnieuw zijn open gaan staan en zo ja over welke 

wijdte. 
 
Nadere informatie: 
 

Over de volgende aspecten kan ‐ voor zover relevant – in de eerste fase nadere informatie 
moeten worden ingewonnen. Dit overzicht is niet uitputtend, er kunnen dus nog meer aspecten 
van belang zijn. Afhankelijk van de situatie zullen niet alle aspecten even belangrijk zijn. 
 
1) Als oudere reparaties zichtbaar zijn, informeer naar het jaar van reparatie. 
2) Vraag of eigenaren/bewoners beschikken over bouwtekeningen. 
3) Ga na of er verschillend gefundeerde onderdelen in het gebouw zijn (m.n. funderingswijze 

van vloeren, gevels, funderingsniveau (waaronder kelders)). 
4) Ga na of er verschillende bouwjaren van onderdelen van een gebouw zijn (denk aan 

uitbreidingen). 
5) Informeer of en zo ja wanneer er belangrijke wijzigingen in het gebruik van het gebouw zijn 

opgetreden, die invloed gehad kunnen hebben op de belasting op de vloeren of fundering. 

6) Ga na of er een kruipruimte aanwezig is. 
7) Informeer of er (wel eens) water in de kruipruimte staat. 
8) In geval van boerderijen: ga na of informeer of de staanders van de gebinten mogelijk meer zijn 

gezakt dan de zijgevels. Informeer of de staanders (ooit) gevijzeld zijn en zoja, wanneer. 
9) Ga na of informeer of het terrein aansluitend aan het gebouw is opgehoogd of afgegraven. 
10) Ga na of informeer of in het terrein aansluitend aan het gebouw graafwerkzaamheden hebben 

plaatsgevonden (bijv. ten behoeve van riolering, aanleg mestkelders of andere leidingen). 
11) Ga na of informeer of er bomen zijn weggehaald in de nabijheid van het gebouw (binnen een 

afstand van de halve kroondiameter van een boom). 
12) Ga na of informeer of er in het verleden veranderingen zijn opgetreden in slootpeilen, sloten 

zijn gegraven of gedempt. 
13) Ga na waar zich mestkelders, waterputten, regenwaterafvoerleidingen en/of rioleringen  

bevinden met een mogelijke kans op onderspoeling van de fundering door lekkage door deze 
putten of leidingen. 

Indien op basis van de vergaarde gegevens blijkt dat zettingen zijn opgetreden en het vermoeden 
stand houdt dat zettingen verband houden met de waargenomen fysieke schade, dan moet het 
onderzoek worden vervolgd met een bureaustudie (fase 2) als voorbereiding op een 
onderbouwing (fase 3). 

5.2  Fase 2: Bureaustudie / gegevensverzameling en eerste interpretatie 

Nu is geconcludeerd dat er sprake is van zettingen, moeten de benodigde stappen worden 
bepaald om een antwoord te verkrijgen op de vraag of die zettingen al dan niet een relatie 
hebben met de trillingen als gevolg van de mijnbouwactiviteiten. De te berekenen 
trillingssnelheid vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van de vervolgstappen. 
 
1) De historisch opgetreden bodemtrillingen moeten nu worden gekwantificeerd als topwaarde van 

de bodemversnelling. Als benadering kan de grootste berekende opgetreden topwaarde van de 
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trillingssnelheid volgens de trillingstool5 (voor alle geïnduceerde bevingen uit het Groningenveld) 
worden gehanteerd met een overschrijdingskans van 1 %. De topwaarde (rekenwaarde) van de 
bodemversnelling kan vervolgens indicatief worden bepaald door de topwaarde van de 
trillingssnelheid te vermenigvuldigen met een factor van 30. Hierbij is uitgegaan van een effectieve 
trillingsfrequentie6 van de bodemtrillingen tussen 4 en 5 Hz. Door uit te gaan van een 1% 
bovengrens is het niet nodig nog toeslagen in rekening te brengen voor opslingeren en herhaalde 
bevingen7 om te komen tot een rekenwaarde; 

2) Als de berekende trillingssnelheid kleiner is dan 10 mm/s, mag worden geconcludeerd dat de 
trillingen als gevolg van de mijnbouwactiviteiten de zettingen niet hebben doen ontstaan of 
verergeren. Of de trillingen al dan niet op een andere wijze kunnen hebben geleid tot schade 
moet alsnog worden beoordeeld; bij voorkeur via SBR‐Richtlijn A. Het onderzoek met betrekking 
tot de relatie tussen de zettingen en de trillingen door mijnbouwactiviteiten eindigt hier; 

3) Als de berekende trillingssnelheid groter is dan 10 mm/s, maar kleiner is dan 16 mm/s, moet 
worden nagegaan of de ondergrond verwekingsgevoelig is. Ga op basis van externe bronnen de 
samenstelling van de ondiepe bodem na. In geval van op staal gefundeerde panden betreft dit de 
bovenste 5 à 10 m. De aanbevolen bron is het Geotop‐model.

8

 
a. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de ondergrond tot de relevante diepte (5 m beneden 

maaiveld) (deels) bestaat uit zand (lagen met een dikte groter dan 0,1 m), dan kan de 
ondergrond verwekingsgevoelig zijn. In dat geval moet fase 3 worden uitgevoerd. 

b. Indien de samenstelling van de ondiepe bodem tot de relevante diepte (neem hiervoor 5 
m beneden maaiveld) bestaat uit klei of veen (eventueel met zandlaagjes zand of silt ter 
dikte kleiner dan 0,1 m), speelt verdichting geen rol indien de bodemversnelling volgens 1) 
van fase 2 kleiner is dan 1,25 m/s2 (of de topwaarde van de trillingssnelheid kleiner is dan 
40 mm/s, overschrijdingskans 1 %). In zeer bijzondere gevallen kan bij een voldoende 
aantal bodembewegingen en voldoende amplitude, wel een extra waterspanning 
ontstaan, die leidt tot een afname van de sterkte (cyclic softening). Het optreden van 
cyclic softening is niet relevant voor de tot nu toe opgetreden kortdurende bevingen in 
Groningen. Dit vanwege het geringe aantal cycli in combinatie met de tot nu toe 
opgetreden beperkte trillingssterkten bij een beving. 

Als de ondergrond niet verwekingsgevoelig is, zoals bij de aanwezigheid van alleen klei‐ en 
veenlagen in de ondiepe ondergrond, eindigt het onderzoek hier met betrekking tot de relatie 
tussen de zettingen en de trillingen door mijnbouwactiviteiten. Als die verdichtingsgevoeligheid 
mogelijk wel aanwezig is (in geval van zandlagen in de ondiepe ondergrond met een dikte groter 
dan 0,1 m) worden onderstaande stappen gevolgd en moet verdere beoordeling plaatsvinden, 
zoals beschreven in Fase 3. 

 
Op basis van bovenstaande moet in fase 3) worden besloten of voldoende kan worden onderbouwd 
wat de oorzaak van de opgetreden zettingen is.  

5.3  Fase 3: Bureauanalyse / Onderzoek naar de oorzaak van de zettingen 
 
Als deze fase wordt uitgevoerd is sprake van één van de volgende situaties: 
1) de berekende trillingssnelheid ligt tussen 10 en 16 mm/s èn de ondiepe ondergrond is mogelijk 

verwekingsgevoelig, d.w.z. deze bevat zandlagen met een dikte groter dan 0,1 m. In deze 
situatie moet achterhaald worden waardoor de zetting is veroorzaakt. Als dat niet mogelijk is, 
wordt voor het aspect zettingen door trillingen als gevolg van bevingen teruggevallen op het 

 
5 De trillingstool is een door IMG gehanteerd instrument om de trillingssterkte van historische geïnduceerde bevingen op willekeurige plaats te 
kunnen berekenen, op basis van de methode van Bommer e.a. uit 2019. 
6 De effectieve trillingsfrequentie is afhankelijk van de locatie, van de magnitude van de beving en van de afstand tot het epicentrum. Voor 
bevingen tussen M = 2,4 en M = 3,6 en afstanden tot ca. 20 km tot het epicentrum is 4 à 5 Hz een bruikbare waarde. 
7 Uitsluitend dicht bij het epicentrum van bevingen en in een tijdsperiode waarin meer relatief zware bevingen hebben plaatsgevonden, kan 

een toeslagfactor redelijk zijn (SBR‐richtlijn A: factor 1,5). 
8 Zie het DINO‐loket, https://www.dinoloket.nl/ 
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bewijsvermoeden. 
2) De berekende trillingssnelheid is groter dan 16 mm/s in geval van de aanwezigheid van 

zandlagen of de berekende trillingssnelheid is groter dan 40 mm/s in geval van klei– en 
veenlagen (cohesieve lagen). In dat geval moet zowel achterhaald en aangetoond worden 
waardoor de zetting is veroorzaakt, als de verwekingsgevoeligheid van de bodem worden 
getoetst. In Bijlage 1 is een methode aangegeven waarin de verdichtingsgevoeligheid en 
daarmee ook de verwekingsgevoeligheid van zandlagen kan worden bepaald. Als de oorzaak 
niet kan worden aangewezen, wordt voor het aspect zettingen door trillingen als gevolg van 
bevingen teruggevallen op het bewijsvermoeden. 

 

Aantonen oorzaak zetting 

Als het nodig is om de oorzaak van de zettingen te achterhalen kan het nodig zijn om de 
volgende onderzoeken uit te voeren: 
1) Vraag (indien nog niet beschikbaar) bouwtekeningen op bij Bouw en Woningtoezicht; 
2) Ga na of de wijzigingen in het gebruik9 van het gebouw en in het gebouw zelf10 invloed gehad 

kunnen hebben op het gedrag van gebouw en/of fundering; 
3) Ga na of aanpassingen in het terrein aansluitend aan het gebouw in de afgelopen jaren 

invloed gehad kunnen hebben op het gedrag van de fundering; 
4) Ga na of eventuele graafwerkzaamheden of andere wijzigingen invloed gehad kunnen 

hebben op het gedrag van de fundering; 
5) Ga na of er belangrijke oppervlaktewaterpeilen zijn aangepast of grondwaterpeilen zijn gewijzigd 

en wat de effecten daarvan zijn geweest (aanbevolen bronnen: waterstaatskaarten, peilgegevens 
en peilbesluiten waterschappen, gegevens grondwaterstanden in DINO loket). 

6) Beoordeel of de zettingspatronen in overeenstemming zijn te brengen met de belastingen, de 
samenstelling van de ondergrond en aanlegniveaus van de constructie‐onderdelen. Let op 
mechanismen zoals: 
‐ zakking door eigen gewicht 
‐ verschillen in funderingsdruk 
‐ verschillen in funderingswijze/aanlegniveau en aanlegbreedte 
‐ wijziging van grondwaterpeil 
‐ oxidatie van veenlagen 

7) Bepaal en verzamel de gegevens11 die nodig zijn om de belastingen te kunnen bepalen op fundering 
van de verschillend gezakte gebouwdelen; 

8) Bepaal de afmetingen van de fundering12  en bepaal de  funderingsdrukken; 
9) Bepaal de zakkingen op basis van een statische zakkings‐ en sterkteberekening13 van de 

fundering en ga na of de waargenomen zakkingen en zakkingsverschillen zich hierdoor 
voldoende laten verklaren. Beschouw hierbij ten minste de mechanismen die onder 6) zijn 
genoemd. 

 
Verwekingsgevoeligheid 
De verwekingsgevoeligheid van zandlagen en het daaraan voorafgaande proces van verdichting kan 
worden beoordeeld op basis van een ter plaatse gemaakte sondering. In bijlage 1 is een praktisch 
toepasbaar model beschreven, waarmee de verdichtingsgevoeligheid van een zandlaag kan worden 

 
9 Bij wijziging van gebruik valt te denken aan wijziging van functie, waardoor bijv. belastingen op gebouw of fundering kunnen zijn veranderd. 
10 Te denken valt bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een opbouw, het weghalen van dragende wanden of juist het toevoegen van 
isolerende gemetselde wanden. 
11 als onvoldoende gegevens aanwezig zijn dan deze specificeren en laten bepalen d.m.v. aanvullende inspectie (o.a. dikte gevels, draagrichting 
balken). 
12 als onvoldoende gegevens aanwezig zijn, dan als onderdeel van nader onderzoek ter plaatse de fundering opgraven en inmeten. 
13 Als geen grondonderzoek ter plaatse aanwezig is, dan als onderdeel van nader onderzoek ter plaatse ten minste 1 handboring maken tot 5 
m. diepte (in geval van slappe lagen) of een sondering laten uitvoeren. In geval mogelijk sprake is van de aanwezigheid onder de fundering van 
samendrukbare lagen zoals klei en veen, moet door middel van prikken of boren onder de fundering worden bepaald of sprake is van een 
grondverbetering. 
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beoordeeld. Met die methode kan de eerder aangegeven trillingssnelheid van 16 mm/s mogelijk 
worden vervangen door een andere, vrijwel altijd hogere waarde.  

 Schade‐verergering en schade‐schadebegroting 
 
Indien op grond van bovenstaande niet kan worden uitgesloten dat bevingen van invloed zijn 
geweest op de zettingen, kan het zo zijn dat de deskundige moet adviseren over of de schade door 
bevingen is veroorzaakt of daar alleen door is verergerd. In dat laatste geval kan de deskundige 
adviseren over de mate waarin het ontstaan van de schade door een andere oorzaak kan worden 
verklaard en de mate waarin die (dus) door bevingen kan zijn verergerd. De deskundige kan dit in 
beginsel doen aan de hand van het hiervoor beschreven onderzoek, voor zover daaruit een 
voldoende eenduidige oorzaak blijkt voor een bepaalde mate van zetting. Zo nodig kan de mate 
waarin de andere oorzaak en de bevingen aan het ontstaan van de zetting hebben bijgedragen 
worden ingeschat, maar dit dient dan wel op een conservatieve manier te gebeuren. Dit betekent 
dat de deskundige hierbij voor de aanvrager aan de veilige kant zal moeten gaan zitten. De 
deskundige dient immers, zie ook het hiervoor beschreven uitgangspunt van het IMG, voldoende 
zekerheid te hebben over de door hem te trekken conclusies. 
 
De mate waarin een zetting kan worden toegerekend aan een andere oorzaak dan de invloed van 
bevingen, kan van belang zijn bij het begroten van de schadevergoeding. Hierbij kan gedacht 
worden aan het toerekenen van een gedeelte van de totale herstelkosten. Dit laatste onderwerp 
valt evenwel buiten het bestek van deze notitie. 
 
7.  Stroomdiagram 

Onderstaand is het beslissingsproces zoals dat impliciet is weergegeven in de hoofdstukken 1 tot en 
met 6, expliciet weergegeven in figuur 1. Daar waar gesproken wordt over “andere oorzaak”, wordt 
steeds bedoeld “andere oorzaak dan zettingen door trillingen als gevolg van geïnduceerde bevingen”. 
 
 

 
Figuur 1: Stroomdiagram beslissingsproces voor het bepalen van de relatie tussen zettingen en  
  trillingen door geïnduceerde bevingen. 
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Volgens het stroomdiagram moeten de volgende stappen worden doorlopen: 
 
1  Vaststellen of er sprake is van zettingen. 
1‐nee Zo nee, dan is de schade niet ontstaan door zettingen die zijn veroorzaakt of verergerd door de 

bevingen. Daarmee is niet gezegd dat de bevingen geen schade kunnen hebben veroorzaakt aan 
het pand. Om daar een indruk van te verkrijgen kan, na het berekenen van de trillingssnelheid 
met de trillingstool, met behulp van SBR‐A worden beoordeeld hoe groot de kans daarop is. In dit 
stroomdiagram is dat pad niet verder uitgewerkt, omdat deze notitie alleen betrekking heeft op 
de relatie tussen zettingen en trillingen. 

1‐ja  Zo ja, dan met de trillingstool de trillingssnelheid bepalen en vaststellen of die groter is dan 10 
mm/s. 
 

2  Is de berekende trillingssnelheid > 10 mm/s? 
2‐ja  Zo ja, dan vaststellen of er binnen 5 m onder het maaiveld sprake is van zand‐ of siltlagen met 

een dikte groter dan 0,1 m. Dat kan met behulp van de resultaten van boringen of sonderingen, 
die ter plaatse kunnen zijn gemaakt of zijn ontleend aan het Dino‐loket. 

2‐nee Zo nee, dan kan worden geconcludeerd dat de trillingen als gevolg van bevingen de zettingen niet 
hebben veroorzaakt of verergerd. Vervolgens is het nog steeds noodzakelijk om de oorzaak van 
de schade te duiden. 
 

3   Zijn er zand‐ of siltlagen met een dikte groter dan 0,1 m? 
3‐ja  Zo ja, dan door middel van onderzoek ter plaatse vaststellen of er een andere oorzaak is voor het 

ontstaan van de zettingen. Bijvoorbeeld kan het eigen gewicht van een pand of een recente 
verbouwing een actor zijn voor het ontstaan van zettingen als gevolg van samendrukking van 
klei‐ of veenlagen. 

3‐nee Dan concluderen dat er in de bovenste 5 m alleen klei‐ en veenlagen aanwezig zijn en vaststellen 
of de berekende trillingssnelheid groter is dan 40 mm/s. 

 
4  Is er een andere oorzaak voor de zettingen? 
4‐ja  Zo ja, dan vast stellen of de trillingssnelheid groter is dan 16 mm/s.  
4‐nee Als er zandlagen zijn, eventueel naast de aanwezigheid van samendrukbare lagen, en er kan voor 

het ontstaan van de zettingen geen andere oorzaak worden aangetoond, dan kan niet worden 
uitgesloten dat de trillingen door de bevingen de zettingen hebben veroorzaakt. 

 
5  Is de berekende trillingssnelheid groter dan 16 mm/s? 
5‐ja  Zo ja, dan door nader onderzoek volgens Bijlage 1 of door inschakeling van een specialist, 

vaststellen of de zetting kan zijn veroorzaakt door verweking en verdichting van de zandlagen. 
5‐nee Gezien de relatief lage trillingssnelheid (tussen 10 en 16 mm/s) mag bij het aanwezig zijn van een 

andere oorzaak voor het ontstaan van de zettingen, worden geconcludeerd dat de trillingen door 
de bevingen de zetting niet hebben veroorzaakt of verergerd. Vervolgens is het nog steeds 
noodzakelijk om de oorzaak van de schade te duiden. 

 
6  Zijn er verwekingsgevoelige zandlagen? 
6‐ja  Zo ja impliceert dat wanneer zowel sprake is van de aanwezigheid van een andere oorzaak 

(beslispunt 4) voor het ontstaan van de zettingen èn er zijn verdichtingsgevoelige zandlagen, niet 
kan worden uitgesloten dat een deel van de zettingen is veroorzaakt door de trillingen ten 
gevolge van de bevingen. De mate waarin hangt dan af van de mate van aantoonbaarheid van de 
andere oorzaak en de mate van verwekingsgevoeligheid van de ondergrond.  

6‐nee Er is een andere oorzaak voor het ontstaan van de zettingen (beslispunt 4) en er zijn geen 
verdichtingsgevoelige zand‐ of siltlagen. Dan mag worden geconcludeerd dat de zettingen niet 
zijn veroorzaakt of verergerd door de trillingen door de bevingen. Vervolgens is het nog steeds 
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noodzakelijk om de oorzaak van de schade te duiden. 
 

7  Is de trillingssnelheid > 40 mm/s? 
7‐ja  Zo ja, dan door middel van onderzoek vaststellen of er een andere oorzaak is voor het ontstaan 

van de zettingen. Juist in geval van aanwezigheid van klei‐ en veenlagen, is het eigen gewicht van 
een constructie en oxidatie een mogelijke andere oorzaak voor het ontstaan van zettingen. 

7‐nee Is de trillingssnelheid geringer dan 40 mm/s, dan mag op basis van NPR9998:2020 paragraaf 10.2 
worden aangenomen dat de zettingen in klei‐ en veenlagen niet zijn veroorzaakt of verergerd 
door de trillingen door de bevingen. Vervolgens is het nog steeds noodzakelijk om de oorzaak van 
de schade te duiden. 

 
8  Is er een andere oorzaak voor de zettingen? 
8‐ja  Zo ja, dan moet vervolgens worden onderzocht of de zettingen mede kunnen zijn veroorzaakt 

door het in trilling brengen van de ondergrond. Het achterliggende mechanisme is nu niet een 
herrangschikking van de korrels zoals bij zand het geval kan zijn (verweking), maar het optreden 
van plastische grondverplaatsingen (cyclic softening). Dat is denkbaar in geval bij zeer grote 
trillingssnelheid in combinatie met een geringe sterkte van de grond en hoge schuifspanningen, 
zoals onder de fundering van gebinten. 

8‐nee Als er geen andere oorzaak kan worden aangetoond, kan niet worden uitgesloten dat de 
zettingen mede zijn ontstaan of verergerd door de trillingen ten gevolge van de bevingen. 
 

9  Is de ondergrond verwekingsgevoelig?  
9‐ja  Zo ja, dan kan niet worden uitgesloten dat de zettingen mede zijn ontstaan of verergerd door de 

trillingen ten gevolge van de bevingen. De mate waarin bevingen kunnen hebben bijgedragen 
aan de zakkingen hangt ook af van de andere oorzaak voor het ontstaan van de zettingen. Een 
trillingssnelheid groter dan 40 mm/s komt niet veel voor. In dergelijke gevallen is het raadzaam 
een specialist te consulteren.  

9‐nee Bij het aanwezig zijn van een andere oorzaak en een niet verwekingsgevoelige ondergrond, mag 
worden geconcludeerd dat de trillingen de zettingen niet kunnen hebben veroorzaakt. 
Vervolgens is het nog steeds noodzakelijk om de oorzaak van de schade te duiden. 
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Bijlage 1 Notitie: Bepaling drempelwaarde van versnelling van zandlagen voor het 

optreden van verdichting.  

 

Versie 2: 19-08-2021 

 

1.0 Inleiding 

Op dit moment is er geen praktisch toepasbare methodiek beschreven, waarmee schade-experts of 

geotechnici de mate van verdichting in zandlagen kunnen bepalen als gevolg van relatief lage 

trillingssnelheden of grondversnellingen. NPR9998 beschouwt de veiligheid van constructies bij het 

optreden van nieuwe trillingsbelastingen en als gevolg daarvan een bepaalde mate van toekomstige 

schade. Schade-experts zijn echter op zoek naar een model, waarmee op basis van opgetreden 

grondversnellingen kan worden beoordeeld of die versnellingen kunnen hebben bijgedragen aan 

reeds opgetreden schade.  

Uit onderzoek is gebleken dat bij door bevingen veroorzaakte trillingssnelheden < 16 mm/s mag 

worden aangenomen dat geen verdichting van zandlagen is ontstaan. Bij grotere trillingssnelheden 

mag daar niet zonder nader onderzoek van worden uitgegaan. De voorliggende bijlage 1 beschrijft 

hoe op basis van een ter plaatse gemaakte sondering voor een specifieke zandlaag de grens voor de 

trillingssnelheid, waar beneden geen verdichting optreedt, meer nauwkeurig kan worden bepaald. In 

feite wordt daarmee een vervangende waarde (drempelwaarde) voor de 16 mm/s bepaald.   

 

Onderstaande methode is beschreven door ir. R. Hergarden14,15. Zijn model komt op het volgende 

neer: 

- bepaal de dichtheid van het zand voorafgaande aan een nieuwe trillingsbelasting; 

- bepaal de grenswaarde voor de grondversnelling, waarbij dit zand verder verdicht; 

- vergelijk deze grenswaarde met de volgens de Trillingstool door een beving veroorzaakte 

 grondversnelling (1%). 

Indien de vernieuwde grenswaarde niet is overschreden, is geen verdichting opgetreden. 

 

Het door Hergarden gehanteerde verdichtingsmodel is gebaseerd op algemene aspecten van 

gronddynamica (Barkan) en is daarom ook geschikt voor het beoordelen van de effecten van 

trillingsbelastingen van de bevingen als gevolg van mijnbouw.  

 

Een opvallend verschil tussen een trilling ten gevolge van een beving door mijnbouw en trillingen 

door het inbrengen of verwijderen van een damwand is het aantal veroorzaakte cycli. Bij bevingen is 

dat minder dan 10 en bij het uittrillen van een damwand kunnen dat er duizenden zijn. Bekend is dat, 

boven een zeker trillingsniveau, de verdichting toeneemt met het aantal cycli. Hergarden is voor zijn 

damwandenmodel uitgegaan van het bereiken van een maximale dichtheid. Die dichtheid zal bij 

bevingen vanwege het geringe aantal cycli (ook bij sommatie van de cycli van alle relevante 

 
14 R. Hergarden. Afstudeerwerk TU-Delft. Gronddeformaties tijdens het trillend trekken van damwanden 
(december 2000).  
15 Ir. R.H. Hergarden en prof. Ir. A.F van Tol; Zakkingen tijdens het trillend trekken van damwanden. Geotechniek 
(april 2001)  
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bevingen) nooit optreden, zodat voor het beoordelen van de effecten van bevingen door mijnbouw, 

het model veilig gebruikt kan worden.  

 

2 Achtergronden methodiek bepaling zettingsgevoeligheid van zandlagen. 

Hergarden komt tot de conclusie dat de grootte van de verdichting van een zandlaag in hoofdzaak 

wordt bepaald door 3 aspecten: 

 - de relatieve dichtheid van de zandlaag voorafgaande aan het in trilling brengen van het 

 zandpakket; 

 - de relatieve trillingsbelasting. Daaronder wordt verstaan de mate waarin het zandmassief 

 aan grotere versnellingen wordt onderworpen dan in het verleden; 

 - de trillingsduur; deze is voor damwanden vaak zo lang dat de grond als maximaal verdicht 

 kan worden beschouwd (bij een trillingsduur van meer dan 5 minuten). Bij bevingen door 

 gaswinning is dat uiteraard niet het geval. Door daar wel vanuit te gaan wordt het effect 

 van bevingen overschat en draagt dat bij aan een voor het beoordelen van de effecten van 

 bevingen robuuste toepassing. Daarmee vervalt deze tijd-variabele. 

 

Beide resterende aspecten (relatieve dichtheid en trillingsbelasting) worden eerst toegelicht. 

 

De relatieve dichtheid van een zandlaag zegt iets over de dichtheid die het korrelskelet in het terrein 

(in situ) heeft ten opzichte van de dichtheid, die het minimaal en maximaal kan krijgen. Het lijkt 

aannemelijk dat een zandpakket met een zekere dichtheid zich gemakkelijk en veel laat verdichten, 

wanneer de actuele dichtheid gering is en de maximaal mogelijke dichtheid groot is. 

 

Hergarden gaat op grond van een literatuurstudie ervan uit dat een zandpakket zich pas verder laat 

verdichten wanneer het aan een grotere trillingsbelasting (drempelwaarde) wordt onderworpen, dan 

in het verleden ooit heeft plaatsgevonden of past bij de huidige dichtheid.  

Voor het bepalen van die drempelwaarde is het beschikken over een sondering noodzakelijk. Door 

een sondering te gebruiken, die is gemaakt nadat de bevingen hebben plaatsgevonden, lijkt het erop 

dat daarin de invloeden van de bevingen al zijn verwerkt. Dat is inderdaad het geval, maar de invloed 

daarvan op de grootte van de sondeerweerstand is echter verwaarloosbaar. Door het geringe aantal 

belastingswisselingen tijdens bevingen is de maximale dichtheid bij het actuele spanningsniveau bij 

lange na niet bereikt en is de conusweerstand daardoor ook niet noemenswaardig gewijzigd. Ook niet 

na sommatie van het effect van alle opgetreden bevingen. Om die reden kan de drempelwaarde veilig 

worden bepaald uit nieuw te maken sonderingen. 

 

 

 

 

 

 

3 De procedure voor het beoordelen van de verdichtingsgevoeligheid van een 

 zandlaag. 
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De procedure voor het bepalen van de drempelwaarde voor de versnelling van een zandlaag, 

waarboven verdichting optreedt, verloopt als volgt: 

 

a) Identificeer de potentieel verdichtingsgevoelige zandlaag; beschouw daartoe de lagen tot een 
diepte van tenminste 5 m beneden het aanlegniveau; als op een diepte van bijvoorbeeld 6 m 
beneden het funderingsniveau een zandlaag aanwezig is, kan deze in de beschouwing worden 
meegenomen om elke twijfel weg te nemen. 
 

b) Bepaal op basis van een sondering de maatgevende conusweerstand qc van deze zandlaag (de 
laagste waarde, maar > 2 MPa; bij lagere weerstanden is geen sprake van zandlagen. Laat de 
waarnemingen over de bovenste 0,25 m en onderste 0,15 m van de zandlaag buiten 
beschouwing, omdat die mogelijk zijn beïnvloed door lagere weerstanden onder en boven de 
zandlaag; neem als eenheid voor qc kN/m2. 
 

c) Bepaal de effectieve korrelspanning σ'v van deze zandlaag uit het verschil van grondspanning – 
waterspanning (in kN/m2); 
 

d) Bepaal de verdichtingsgraad Dr van deze zandlaag volgens: 

  
e) Bepaal de drempelwaarde van de bodemversnelling in g, die tot aanvullende verdichting zal 

leiden volgens: 
 adrempel = - 0,2* ln (1 – Dr); 

 
f) Bepaal de drempelwaarde van de trillingssnelheid in mm/s uit: 
 Vdrempel = adrempel*10000/(2*p*5) 
 
g) Vergelijk Vdrempel met de met de Trillingstool berekende trillingssnelheid; als die snelheid kleiner 

is dan Vdrempel, dan heeft geen verdichting plaatsgevonden.  

 
4 Voorbeeld: 

Onderstaande sondering uit de Provincie Groningen wordt als voorbeeld genomen. De toepassing van 

bovengenoemde methode om de verdichtingsgevoeligheid en daarmee de verwekingsgevoeligheid te 

bepalen geldt alleen voor zandlagen; zandlagen zijn meer gevoelig voor verweking dan cohesieve 

lagen, zoals leem-, klei- en veenlagen. 

Zandlagen zijn in het algemeen te herkennen aan een relatief grote conusweerstand (> 2 MPa). 

Alleen in bijzondere gevallen wordt in een zandlaag een lagere conusweerstand gemeten. Een 

voorbeeld van een bijzonder geval is een laag die is ontstaan door het in water storten van zand, 

waarna dat bezinkt en verder niet meer wordt verdicht. In natuurlijke afzettingen is de dichtheid in 

de praktijk altijd groter en de daarbij passende conusweerstand > 2 MPa. 

 

Een nuttig hulpmiddel voor het herkennen van grondsoorten is natuurlijk een (hand-)boring, maar 

ook het wrijvingsgetal in een sondering geeft een betrouwbaar beeld van de aanwezige grondsoort. 

 

Het wrijvingsgetal is in figuur 3 aan de rechterzijde van de grafiek getekend. Het wrijvingsgetal is het 

quotiënt van de wrijvingsweerstand en de conusweerstand en wordt uitgedrukt in %. Het 

wrijvingsgetal is alleen toepasbaar beneden de grondwaterspiegel. 

In het algemeen wordt de volgende relatie tussen wrijvingsgetal en grondsoort aangehouden: 
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Wrijvingsgetal(%) Grondsoort Gemiddeld volumegewicht in 

kN/m3 

0,5-1 zand 17/20 (boven/onderwater) 

1-2 Leem, silt 17-16 

2-5 Klei tot veenhoudende klei 16-13 

5-10 Kleihoudend veen tot veen 12-10 

Tabel 1  Relatie wrijvingsgetal-grondsoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Sondering te Oosterwijtwerd. 

 

Op basis van zowel de conusweerstand als het wrijvingsgetal is sprake van de aanwezigheid van de 

volgende 2 zandlagen: 

- NAP - 0,5 tot NAP – 1 m; het pand is op 1,5 m – maaiveld (=NAP -0,7 m) gefundeerd. De 

laagste weerstand in het traject NAP -0,7 m tot NAP – 1 m bevindt zich op NAP -0,7 m; deze 

bedraagt 5,5 MPa = 5500 kN/m2 

- NAP – 8,5 m tot NAP – 9 m; het wrijvingsgetal bedraagt hier 1,5% hetgeen meer is dan 1 %, 

waardoor geen sprake is van cohesieloos zand en de laag ligt dieper dan 5 m, zodat deze laag 
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in feite om 2 redenen niet beschouwd hoeft te worden. Vanuit educatief oogpunt wordt dit toch 

gedaan. De conusweerstand in deze laag bedraagt op NAP – 8,5 m circa 2 MPa= 2000 kN/m2.  

 

Op grotere diepte zijn nog meer zandlagen aanwezig maar deze zijn vanwege de diepteligging niet 

maatgevend. 

De maatgevende conusweerstand in een zandlaag moet worden bepaald binnen de volgende grenzen: 

- 0,25 m beneden de bovenkant van de zandlaag;  

- 0,15 m boven de onderkant van de zandlaag.  

Deze grenzen zijn bepaald door alleen de gemeten conusweerstanden mee te tellen, die bij 

toepassing van een standaard sondeerconus, niet zijn beïnvloed door de slappe lagen boven en onder 

de zandlaag. Aan deze eis is in beide zandlagen voldaan. 

De grondopbouw ter plaatse is volgens de sondering uit figuur 3 ongeveer als volgt: 

 

Diepte in m t.o.v. NAP Grondsoort Representatief 

laag volume-

gewicht (kN/m3) 

Gesommeerde repre-

sentatieve grondspanning 

t.p.v. onderkant laag (kN/m2) 

+0,8 tot -0,7 Zand 17 25,5 

-0,7 tot -1,0 Zand (onder water) 20 31,5 

-1,0 tot -1,75 Leem 16,5 43,9 

-1,75 tot -2,75 Klei, venig 14 57,9 

-2,75 tot -3,25 Veen 10 62,9 

-3,25 tot -7 Klei-leem 16 122,9 

-7 tot -8,5 Zand/silt 17 148,4 

Tabel 2  Laagindeling en grondspanning ter plaatse van de sondering uit figuur 3.  

 

Bij de bepaling van het natte volumegewicht is gekeken naar de grenzen zoals deze zijn aangegeven 

in tabel 1. Klei met een wrijvingsgetal van 2% heeft ongeveer een volumegewicht van 16 kN/m3, 

maar het volumegewicht van klei met een wrijvingsgetal van 5% zal dichter bij 13 kN/m3 liggen. Voor 

tussenliggende waarden kan worden geïnterpoleerd. 

 

Nu moet voor beide lagen de korrelspanning worden bepaald uit het verschil tussen de grondspanning 

en de waterspanning. De waterspanning op NAP – 0,7 m bedraagt 0, zodat de korrelspanning op NAP 

– 0,7 m ook 25,5 kN/m2 bedraagt (zie tabel 2). Voor de bepaling van de waterspanning kan een 

relatief lage grondwaterstand worden aangehouden (5% kans op een lagere grondwaterstand) of van 

het winterpeil. Het is dan niet nodig om de waterspanning te bepalen ten tijde van de bevingen. 

 

Op een diepte van NAP – 8,5 m bedraagt de waterspanning (8,5-0,7)*10 = 78 kN/m2. 

De korrelspanning σ’v is dan op dat niveau 148,4- 78 =  70,4 kN/m2.  

 

Nu wordt voor beide lagen de relatieve dichtheid en de drempelwaarde bepaald. Voor de laag op NAP 

-0,7 m zijn deze: 
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Dr = 1 / 2,91 * ln (5500 / (61* 25,50,71)) *100% = 76%. De relatieve dichtheid is dan 76% en de 

bijbehorende drempelwaarde voor de versnelling: 

adrempel= - 0,2* ln (1 – 0,76) = 0,283 g. Deze drempelwaarde is om te rekenen naar mm/s volgens: 

Vdrempel = adrempel*10000/(2*pi*5) ofwel Vdrempel = 0,283 *10000/ (2* 3,141*5) = 90 mm/s. 
In de onderhavige case betekent dit dat in de beschouwde zandlaag geen verdichting is te 

verwachten bij een trillingssnelheid v (1% kans op overschrijden) kleiner dan 90 mm/s. 

  

Was hier een 10% lagere korrelspanning berekend, dan was de berekende relatieve dichtheid 78% 

geweest, vdrempel -030 en de bijbehorende trillingssnelheid 96 mm/s. Bij een 10% hogere 

korrelspanning was deze trillingssnelheid 84 mm/s geweest. Om die reden wordt, gegeven een 

conusweerstand, uitgegaan van een relatief hoge korrelspanning en daarmee een lage waterstand. 

 

Eenzelfde berekening wordt gemaakt voor de zandlaag op NAP – 8,5 m. De relatieve dichtheid is dan: 

Dr = 1 / 2,91 * ln (2000 / (61* 70,40,71)) *100% = 16%. Dit is lager dan de eerder genoemde 20%, 

die voor een op natuurlijke wijze afgezet zand niet lager is, zodat geconcludeerd kan worden dat het 

hier niet om een zandlaag gaat en deze dus niet verdichtingsgevoelig is. Het wrijvingsgetal wees daar 

ook al op, want deze was > 1,0%.  

 

Het toepassen van een aanvullende veiligheidsfactor op de bepaalde drempelwaarde is niet nodig, 

indien van een relatief lage grondwaterspiegel en gemiddelde volumegewichten wordt uitgegaan (zie 

tabel 1), terwijl de drempelwaarde wordt getoetst aan de 1% trillingssnelheid van de Trillingstool. 

 

 

 



Memo m.b.t. toerekenbaarheid schade door diepe bodemdaling. 

Door: P. van Staalduinen, J. van Dalen en H.J. Everts 

Datum: 28-10-2021 

De 4 schadebureau’s hebben verzocht om een advies uit te brengen hoe in geval van schade door 
diepe bodemdaling om te gaan met toerekenbaarheid. Toerekenbaarheid wordt alleen toegepast 
als de toename van de schade niet heeft geleid tot een duidelijk vervroegd moment van herstel.  

Onderstaand worden twee modellen gepresenteerd die kunnen worden toegepast om die 
toerekenbaarheid te kwantificeren, voor gevallen waarin geen sprake is van een paalfundering. 
Beide modellen zijn erop gebaseerd dat de toerekenbaarheid wordt bepaald uit de ratio:  
- de toename van zakkingsverschillen door een grondwaterstandsverlaging door diepe

bodemdaling.
- opgetreden zakkingsverschillen.

De toename van de zakkingsverschillen door een grondwaterstandsdaling kan per locatie worden 
bepaald uit de handreiking. De opgetreden zakkingsverschillen kunnen òfwel worden gemeten 
(model 1) òfwel worden berekend (model 2). De toename van de zakkingsverschillen bestaat 
mogelijk uit de 3 componenten samendrukking, krimp/zwel en oxidatie als gevolg van 
grondwaterstandsverlagingen.  

De reden dat uitgegaan wordt van zakkingsverschillen in plaats van zakkingen, is dat deze 
verschillen een goede maatstaf zijn voor de opgetreden schade. 

Onderstaand worden de twee modellen toegelicht en wordt de bruikbaarheid beschouwd. Daarbij 
wordt alleen aandacht besteed aan het bepalen van de nu aanwezige zakkingsverschillen. De 
toename van de zakkingsverschillen is voor beide modellen gelijk en volgt uit de handreiking (d.d. 
26-10-2021).

1 Model 1 gaat uit van het meten van de opgetreden verschilzettingen, die hebben geleid tot 
de conclusie dat sprake is van zettingsschade. Dit model is toegespitst op de specifieke case 
en is daarom relatief nauwkeurig.  

2 In Model 2 worden de zakkingsverschillen niet gemeten maar berekend. Daartoe wordt een 
standaardgebouw beschouwd dat als gevolg van zijn eigen gewicht een zakking en daarmee 
ook zakkingsverschillen ondergaat. Verondersteld wordt dat oxidatie en krimp daarbij een 
ondergeschikte rol spelen, omdat deze in het algemeen niet zijn te bepalen.  

Uit de berekeningen volgen invloedsfactoren, waarmee per laag binnen het invloedsgebied van de 
fundering, de bijdrage van het eigen gewicht aan de opgetreden zettingsverschillen kan worden 
bepaald. De relevante lagen volgen uit de boring en een nader te specificeren zone. 

Indien oxidatie van veen geen rol speelt, kan met alleen een zettingsberekening een voldoende 
inzicht worden verkregen in de grootte van de opgetreden zakking. Speelt oxidatie wel een rol dan 
wordt de zakking van het pand onderschat en wordt de toerekenbaarheid overschat. In die situatie 
geniet model 1 sterk de voorkeur. 

Bij toepassing van model 1 is het dus noodzakelijk om te beschikken een meting van de 
opgetreden zakkingsverschillen. Deze meting is tot nu toe meestal niet beschikbaar, maar is 
relatief eenvoudig uit te voeren met een laser of slangenwaterpas. De voorkeur gaat uit naar 
toepassing van model 1. De belangrijkste redenen daarvoor zijn (1) dat het model als uitgangspunt 
heeft de voor het specifieke pand daadwerkelijk opgetreden zakkingsverschillen, (2) dat de meting 
eenvoudig is uit te voeren en (3) dat de meting bijdraagt aan het motiveren van een 
zakkingsschade. 

Bij toepassing van model 2 is geen aanvullend locatieonderzoek nodig. Er moet wel een 
beoordeling plaatsvinden of het beoordeelde bouwwerk lijkt op het standaardgebouw. De 
nauwkeurigheid is echter geringer dan die van model 1. 

4b.



Onderstaand worden de modellen in formule-vorm uitgewerkt. 

Model 1 

Toerekenbaarheid: (X2/X1) *100     (%), waarin: 

X1 = gemeten zakkingsverschillen, die de schade bepalen (mm).  
X2 = toegenomen zakkingsverschillen te bepalen uit de handreiking (mm) 

In model 1 zijn de gemeten zakkingsverschillen (X1) nauwkeurig bekend; de uit de handreiking 
bepaalde zakkingsverschillen (X2) zijn vrijwel zeker een overschatting (vanwege de robuustheid 
van de richtlijnen, zoals die in de handreiking staan). De uitkomst van model 1 is daarmee ook 
robuust. 

Model 2 

Toerekenbaarheid:        X4/(X3+X4) * 100    (%), waarin: 

X3 = berekende zakkingsverschillen door consolidatie voor een standaard op staal en op slappe 
lagen gefundeerd bouwwerk (mm). 

X4 = toegenomen zakkingsverschillen te bepalen uit de handreiking (mm). 

In model 2 zijn de berekende verschilzettingen mogelijk aan de grote kant, omdat voor de 
vertaalslag van verticale zettingen naar zettingsverschillen de ratio 50% wordt gehanteerd (in 
overeenstemming met NEN9997-1). Een overschatting van X3 leidt tot een afname van de 
toerekenbaarheid. In geval van een grote bijdrage van oxidatie wordt X3 onderschat, hetgeen, 
samen met een overschatting van X2, leidt tot een overschatting van de toerekenbaarheid. De 
mate van robuustheid is dus mede afhankelijk van de casus.  

 
 

 

 
 

  

 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: dossier  Oude Pekela
Datum: donderdag 4 november 2021 14:17:00
Bijlagen: image001.jpg

Hoi ,

Dank voor het dossier! Ik stuur het door naar Bert.

Groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: donderdag 4 november 2021 14:12
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: dossier  Oude Pekela

Hoi ,

Ter voorbereiding voor het aankomend overleg over IEDB de case waar dit van invloed kan zijn.
Ik heb een aantal punten uit het dossier in de bijlage meegeleverd.
Het onderzoek ter plaatse moet nog plaats vinden dus die gegevens zijn nog niet bekend.
Indien Bert hier nog verder op wil ingaan dan kan hij met mij contact opnemen.
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Met vriendelijke groet,

ing.

W2N Groningen B.V.
Leonard Springerlaan 13
9727 KB  Groningen
t: 050 82 00 369

e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: 
Datum: vrijdag 12 november 2021 12:15:00
Bijlagen: image005.png
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image009.jpg
image010.jpg
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Geen probleem! Ik leg hem ook nog voor aan . Dank voor het dossier.

Groet,

Van: @ced.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 november 2021 12:14
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: 

Excuus, ik had hem naar Bert gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Ing. 

Nader Onderzoeken | Zienswijzen | Bezwaren

Friesestraatweg 211c / 2e verdieping

9743 AD  Groningen

www.ced.nl

CED | Friessestraatweg 211 c | Postbus 393 | 9743 AD Groningen
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Een alternatief zou zijn om (net als de schuur) de herbouwwaarde van de woning te pakken,
circa 1,5 ton en daar 15% van te vergoeden.
Je zit daarmee niet heel veel duurder en dekt alle schade.
 
p.s. het beantwoorden van de vragen past het beste in een bijlage. Bestaat hiervoor een
template of papier met CED logo?
 
Met vriendelijke groet,

 

Nader Onderzoeken |  Zienswijzen  |  Bezwaren
 
T: 
M: 
 
www.ced.nl
 

       
 
CED | Friessestraatweg 211 c | Postbus 393 | 9743 AD Groningen
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Bureau 3 Zetting Schadebdrag Voorstel 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 

DOG Ja 0 NO 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: IEDB dossiers NO.
Datum: maandag 15 november 2021 16:09:00
Bijlagen: NO IEDB NIVRE.xlsx

image001.jpg

Hallo ,

Zojuist besproken bijgaand de lijst dossiers welke een aanvraag voor Nader Onderzoek kunnen
krijgen. Dit graag onder vermelding van: ‘NO ten behoeve van belactie IEDB.’
Planning zal de aanvragers bellen en bij akkoord voor een nader onderzoek deze gelijk
inplannen. Planning zal dit rechtstreeks met jullie afstemmen.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Systeem Opmerking Status Atabix Bureau3 Zetting Schadebdrag Voorstel
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
BAS Veldwerk On-hold NIVRE Ja 0 NO
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Van:
Verzonden: maandag 15 november 2021 12:17
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: De lijst Diepe Bodemdaling (verstuurd naar aanvrager) met zetting/zakking en 

status vergoeding
Bijlagen: IEDB zetting nog te controleren..xlsx

Hallo , 

Voor de IEDB dossiers is het nodig om voor de on-hold dossiers bij veldwerk/deskundigen het zelfde overzicht te 
verkrijgen als voor de verstuur naar aanvrager dossiers: zettingschade ja of nee. 
Zouden jullie dit voor bijgevoegde lijst kunnen aangeven? 

Alvast dank! 

Groet, 

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen 

Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen 
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle 

T  
www.schadedoormijnbouw.nl 

Van: @10be.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 16:14 
Aan: @schadedoormijnbouw.nl> 
CC: @10BE.nl> 
Onderwerp: FW: De lijst Diepe Bodemdaling (verstuurd naar aanvrager) met zetting/zakking en status vergoeding 

Beste , 

Waarschijnlijk bedoelen jullie deze lijst. In de eerste kolom staat de opmerking: 
Wel of geen zetting/zakking.  

Bij geen zetting/zakking hoeft er geen nader onderzoek te worden uitgevoerd. 
Bij wel zetting/zakking is er wel een nader onderzoek nodig. 

Hopend je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Groeten, 
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Van:  
Verzonden: woensdag 29 september 2021 09:19 
Aan: @10BE.nl>; @10BE.nl> 
Onderwerp: De lijst Diepe Bodemdaling (verstuurd naar aanvrager) met zetting/zakking en status vergoeding  
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Dossiers evaluatie 19-11
Datum: maandag 15 november 2021 11:53:00

Hallo ,

Dank voor het dossier. Ik stuur het richting Bert en .

Groet,

Van: @archipunt.nl> 
Verzonden: maandag 15 november 2021 09:52
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: Dossiers evaluatie 19-11

Beste ,

In de bijlage vind je een voorbeelddossier van 10BE.

Met hartelijke groet, 

 
staf 10BE

Archipunt 
Ingenieursbureau
voor de gebouwde omgeving 

www.archipunt.nl
@archipunt.nl

Oeverkruid 10, 9738 AK Groningen

Op vr 12 nov. 2021 om 11:21 schreef 
< @schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemorgen,

Volgende week staat de dossierevaluatie IEDB op de agenda. Graag zou ik de te bespreken
dossiers ontvangen ter voorbereiding.

Alvast dank en een goed weekend gewenst!

Groet,

Adviseur Schade Expertise

Instituut Mijnbouwschade Groningen
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Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: IEDB dossiers NO.
Datum: maandag 15 november 2021 16:16:00
Bijlagen: NO IEDB NIVRE.xlsx

image001.jpg

Het dossier ‘niet VES geschikt’ heeft tevens een NO nodig voor de verdere afhandeling.

Groet,

Van: 
Verzonden: maandag 15 november 2021 16:09
Aan: @nivrecp.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB dossiers NO.

Hallo ,

Zojuist besproken bijgaand de lijst dossiers welke een aanvraag voor Nader Onderzoek kunnen
krijgen. Dit graag onder vermelding van: ‘NO ten behoeve van belactie IEDB.’
Planning zal de aanvragers bellen en bij akkoord voor een nader onderzoek deze gelijk
inplannen. Planning zal dit rechtstreeks met jullie afstemmen.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:   
Cc:
Onderwerp: FYI: Acties IEDB eerste groep dossiers.
Datum: dinsdag 16 november 2021 09:52:00

Goedemorgen,

Voor de dossiers voormalig on-hold veldwerk/deskundigen nog niet verstuurd naar aanvrager
de volgende acties vanuit het projectteam:

Belscripts naar planning sturen 
Feedback planning op belscripts 
Vragen  omtrent belscript beantwoorden 
Actie omtrent lijst ‘VES en NO’ en ‘GEEN VES en NO’

Bureaus op NO knop laten drukken 
Planning stemt wenselijkheid en werkwijze af met bureaus 
Starten met bellen en/of plannen na afronding voorgaande acties 

Lijsten sturen 

Later:
Veeglijst

De bureaus heb ik gisteren benaderd om voor de betreffende dossiers een verzoek tot NO te
laten doen. Hierop kan planning de keuze aan de aanvrager voorleggen: VES of niet en gelijk
plannen (in overeenstemming met het bureau).
Concreet betekend dit dat er verzoeken tot NO gaan binnenkomen met de opmerking: ‘NO ten
behoeve van belactie IEDB.’

De veeglijst is inmiddels ook uitgezocht door de bureaus en alweer retour. Deze gaan dezelfde
acties krijgen.

Groet,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: IEDB integrale planning v2 dd 20-11-21 INDICATIEF.xlsx
Datum: donderdag 18 november 2021 08:59:00
Bijlagen: Kopie van IEDB integrale planning v2 dd 20-11-21 INDICATIEF opm GR..xlsx

image002.jpg
image003.png

Hoi ,

Dank voor deze planning! Ik heb een aantal punten toegevoegd die gelijktijdig lopen
(deelproject 1.1 is voor meerdere projecten van toepassing). Ook van mijn kant zijn de
tijdslijnen op dit moment nog indicatief.

Groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 18:34
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB integrale planning v2 dd 20-11-21 INDICATIEF.xlsx

Hi ,

Bij deze de update, nav gesprek net met . Ook jouw project staat hierin opgenomen (naar
ons beeld): hoor graag nog even of je feed back hebt.
@ : bij deze dus even laatste versie. Wellicht later vanavond dus nog een update.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 - 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

T 
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If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Ter discussie: cases m.b.t. zakkingsschade.

Overleg d.d. 19-11-2021 met de 4 
schadebureau’s en IMG

Bert Everts

16a



Gegevens case 1
Gegevens:
• Locatie: …………..
• PGV (25%): 0,77 mm/s
• PGV (1%): 1,99 mm/s (Huizinge, 2012)
• Metselwerk gebouw: 
• Eigenaar sinds:
• Kelder: nee
• Onderzoek: visuele inspectie binnen en buiten
• Funderingswijze op staal
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Aard van de schades (2)

• Scheuren in metselwerk in zwakke doorsneden onder ramen; 
oorzaak: verschillen in gewicht aan weerszijden van de 
raamopeningen; ook zijn verbouwingen uitgevoerd.
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Aard van de schade (3)

• Zettingen door samendrukking van ondergrond.
• Aandrijvende kracht: verbouwingen.
• Samenstelling ondergrond

gebaseerd op ondergrondmodel.
• Geen boring ter plaatse;
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Aard van de schades (4)

• Aanbouw waarop later een puntdak is geplaatst;
• Oorzaak zakking door samendrukking als gevolg van extra gewicht.
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Gegevens samendrukbaarheid ondergrond



Beoordeling van de schades 
• Voor alle schades is een andere oorzaak dan bevingen aangegeven.
• Er is aangetoond dat de trillingen de schades niet hebben vergroot en 

dat de bevingen geen verdichting hebben veroorzaakt.
• Conclusie: (niet vermeld in de rapportage): geen vergoeding.

• Lijkt mij een correct advies; andere oorzaak is eerst bepaald en vervolgens is bepaald of sprake is 
van verergering. Het advies zou sterker zijn als ter plaatse een boring was gemaakt, waaruit de 
samendrukbaarheid van de ondergrond blijkt. Dino heeft aangegeven dat er antropogene grond 
zit; die hoeft niet samendrukbaar te zijn

• Effecten diepe bodemdaling? Als de locatie zich niet bevindt in gebied Norg of Winschoten: 
vooralsnog geen oordeel daarover.

• Achteraf is aangegeven dat de case ligt in gebied……… Daarom zijn alsnog de mogelijke extra 
zettingen door diepe bodemdaling bepaald.





Case 2



Gegevens case 2
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Gegevens case 2

Uitgevoerd onderzoek:
• Fundering opgegraven (op 2 plaatsen)
• Boring nabij gevels gemaakt
• Handsonderingen gemaakt
• Lintvoegwaterpassing gemaakt
• Uit Dino grondwaterstanden bepaald
• Maaiveld gewaterpast bij onderzoekspunten
Ziet er compleet uit. Vloerwaterpassing voor inzicht in gedrag vloeren 
en binnenwanden?



Gegevens case 2

• Funderingswijze: volgens bewoner woonhuis op betonpalen; uit 
opgraving: metselwerk tot mv-0,7 m; poer 0,4 m hoog, daarna houten 
paal; d = 0,1 m; palen niet rot (?). 

• Onderkant fundering NAP -0,65-1,1=-1,75 m.
• Variatie in maaiveldhoogte:

NAP -0,64 tot -1,12; verschil 0 48 m
• Bodemopbouw:

slap tot NAP -3,5
daarna zand, lage qc



Gegevens case 2

• Sondeerweerstand in silthoudende zandlagen beneden NAP – 3,5: 0,2 a 
1 MPa  (tot circa NAP – 10 m silthoudend zand).

• Grondwaterstanden:   In 2010 gepeild in boorgaten NAP – 0,6 a -1,1 m
In onderliggende zandlaag: NAP -2,4

• Lintvoegwaterpassing:
Noordzijde verschillen van 150 mm over 8,8 m (1: 59) en aan westzijde   
180 mm over 10,6 m (= 1:59) .

• Versnellingen:  ??? Tussen 16 en 40 mm/s.



Voorlopige conclusie (Bert)
• De opgraving vond plaats bij een grote scheur.
• Uit de lintvoegwaterpassing volgt dat de 

grootste hoekvervorming plaatsvond 
bij het nulpunt, waar ook is opgegraven.

• Afgaand op lintvoegwaterpassing: de palen
zijn opgegraven op het hoogste punt van de 
lintvoegen.

• De ontgraving van de palen had moeten 
plaatsvinden op het laagste punt uit de 
lintvoegwaterpassing. Daar zitten de problemen

• Dat alsnog doen, omdat de stijghoogte in de
watervoerende laag heel laag staat (NAP – 1,8 
tot -2,4); O.k. hout: NAP – 1,75 m. De kans op
verotte palen als oorzaak voor de ver-
zakkingen is daarom heel groot.
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Kernvragen
• Wat heeft geleid tot de verzakkingen?
• Is de paalfundering rot? Zoja, dan is de oorzaak van de verzakkingen 

bekend en kunnen we over gaan op toerekenbaarheid. Immers: de 
bevingen hebben het moment van herstel niet naar voren gehaald.

• Als de palen niet verrot zijn: Komt de zakking nu door de bevingsbelasting 
of was die zakking ook al opgetreden voordien? (onderzoek doen)

• Wanneer is de schade opgetreden? (onbekend; vragen aan bewoners)
Oude (herstelde) schades aanwezig? Nieuwe vloeren waterpassen en 
vergelijken met oude vloeren. Als bekend is wanneer de nieuwe vloeren 
zijn gelegd is daaruit af te leiden hoe groot de zakking in de bevingsperiode 
is geweest; mits deze waterpas waren gelegd.

• Waaruit bestaan de interne verbouwingen?
• Is het pand versleten? (aan alles komt een eind)



Kernvragen
Hoe is het pand verzakt?

Er zijn grote verzakkingen met grote 
hoekverdraaiingen: dit is in rapport Inpijn
aangegeven in scheefstanden per traject, 
maar geeft een onderschatting van de 
rotatie (hoek-vervorming). Zie hoek links 
boven; hoekpunt is niet verzakt (nulpunt); 
aan weerszijden 87 mm en 74 mm gezakt; 
zeg over 2 m; dat zou leiden tot een 
vervorming van (2000 / (74+87) = 1 : 12 !!!!! 
Het is niet waarschijnlijk dat dat tijdens de 
bevingen is ontstaan. Dus er is mogelijk 
sprake van verergering en toe-
rekenbaarheid
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Standaard aanpak:

• Bewijzen dat ook zonder de bevingen deze zakkingen zouden zijn 
ontstaan.

• Hoe dat te doen?



Aanvullend onderzoek als de palen niet rot zijn

1 Een deel van het gebouw isoleren, zodat je weet hoeveel palen 
er onder dat deel zitten (door opgraving tot bovenkant palen); 
bijvoorbeeld een hoek (inzet van grondwerkers).

2 Bepalen hoe groot het de belasting op dat deel van de fundering 
is; de paalbelasting is dan bekend (door constructeur).

3 Bepalen hoe groot de draagkracht van de palen is (vijzel in de 
paalschacht plaatsen) (door geotechnisch bedrijf).

4 Analyse door geotechnisch adviesbureau.



Is dat de te bewandelen weg?
• Kosten onderzoek: 15.000 a 20.000,--
• Vergt enkele maanden. Heeft niet de voorkeur.
• Alternatieven:

- ramen kosten van sloop
- ramen kosten van herbouw
- deal sluiten over aandeel woningverbetering
- er zijn gevallen bekend waar bewoners geheel nieuw pand gekregen 

hebben.
- aandeel verbetering mede afhankelijk van de staat waarin het verkeerde.
- percentage in te schatten door deskundige?

Voor op palen gefundeerde gebouwen als deze is er (nog) geen methodiek waarmee 
de toerekenbaarheid kan worden bepaald. Hier wordt nader op ingegaan in het 
overleg van 2-12-2021. Er is discussie gevoerd over de toerekenbaarheid als een pand 
15 cm verschilzakking heeft en zeg 3 cm grondwaterstandsdaling. Dan moet de 
toerekenbaarheid < 100 % zijn.
Ook aan te geven waar de toerekenbaarheid betrekking op heeft.



Hoe verder?

Eerst onderzoeken of de palen niet rot zijn; aanlegniveau NAP -1,75;
Stijghoogte watervoerende laag: NAP -1,8 a -3 m. 
Dus kan op aantasting hout.



Case 3 Oude Pekela; gegevens pand

• Locatie:  5.1 lid 2 sub e5.1 lid 2 sub e



Gegevens pand

• Locatie m.b.t. IEDB:

 (zie “zettingen 
door diepe bodemdaling”).
Dus:
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Volgens de notitie: “zettingen door diepe 
bodemdaling”.
• Dit gebied grenst aan een boezem waar in het verleden een significante peilaanpassing als gevolg van de 

diepe bodemdaling heeft plaatsgevonden. Zonder nader onderzoek moet er van uitgegaan worden dat de 
zone, waarin dit invloed heeft, zich tot 200 m uit de boezem uitstrekt. De werkelijke omvang van deze zone is 
naar verwachting veel kleiner. Deltares geeft een nominale GLG verandering voor dit gebied van 0,09 m (9 
cm).

• Op basis van het Deltares rapport zijn de volgende mechanismen hier mogelijk aan de orde:

- Aantasting van funderingshout (bij houten paalfundering)

- Krimp- of zwel van klei (indien klei onder het aanlegniveau van een ondiepe fundering)

- Veenoxidatie (indien veen onder het aanlegniveau van een ondiepe fundering)

- Consolidatie door grondwaterstandverlaging.







Check Maaiveldhoogte (in geval van grote 
variaties in ondergrond en mv-niveau’s)
• www.ahn.nl

De boring duidt op een lager maaiveld dan boring 293; 1 m hoger bij pand; kan 1 m extra 
veen of zand zijn. Dus boring bij pand nodig.
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Gegevens Ondergrond



De schades

Vooral scheuren in de gevels
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Info funderingswijze

• Houten palen
• 20 jaar geleden stalen palen erbij gezet ter versterking
• Houten palen zijn verrot

Nog te stellen vragen?
- Hoe oud is het pand
- Wanneer zijn de scheuren ontstaan?
- Wanneer gerepareerd?
- Neemt scheurvorming nog toe? 
- Geheel onderkelderd of deels (ivm bovenzijde paalkoppen)



Hoe verder?

• Het onderzoek zal bestaan uit (moet nog uitgevoerd worden):

• Grondboringen 3 st met opname van de grondwaterstand
Prima; geeft inzicht in grondsoort en gemiddelde en laagste gws (door 
kleurverschillen en vastheid) 

• Lintvoegmeting van het pand
Prima; geeft inzicht in wat er is gebeurd en waar er nu een probleem zit.

• Opgraving van de bestaande fundering bij twee gevels en deze vast leggen. 
Prima; noodzakelijk; geeft inzicht in hoogte b.k. paal + wel/geen betonnen 
oplanger + resterende sterkte hout (schroevendraaier).

• Onderzoeken waar de stalen palen zijn aangebracht en hoe pand er constructief 
uit ziet.
Prima: geeft inzicht in waar er nog palen bij zouden moeten als er nog      
verzakkingen zijn.



Voorlopige conclusie?
• Boringen en opgraven fundering hier noodzakelijk
• Laagste grondwaterstanden circa NAP – 0,5 m (2018: -0,6)
• Maaiveld: NAP + 1,7 m
• Onderkant fundering van niet onderkelderde deel: mogelijk mv – 1 m = NAP + 0,7 m;

Als er geen betonnnen oplangers zijn: dan paalrot waarschijnlijk (palen staan dan droog).
• Bij houten palen altijd de ligging van de GLG t.o.v. bovenkant hout verifiëren. Zowel voor 

geval met als zonder oplangers.
• In elk geval opgraven tot bovenkant houten paal (ook in geval betonoplangen)
• Toerekenbaarheid: voor paalfunderingen nader in te vullen op 2-12-2021.
Tot op heden aangehouden:
- als de GLG meer dan 0,1 m (zie notitie Staalduinen) boven de palen staat; eigen 

gebrek; 
- als de gws meer dan 0,1 m beneden b.k. hout staat, dan deels eigen gebrek; 
- als gws rond de paalkop staat, dan 100% vergoeding.



Stel dat deze woning op staal was gefundeerd.

De woning ligt in gebied 12; dus bewijsvermoeden is van toepassing.
Fundering op staal op veen: leidt bijna altijd tot grote zakkingen en 
zakkingsverschillen.
Er is dan sprake van twee zettingsbronnen:
- Zetting door eigen gewicht (dominant)
- Zetting door diepe bodemdaling
Mogelijke aanpak voor bepaling toerekenbaarheid:
- Bepaal de nu aanwezige zettingsverschillen uit lintvoegmeting (X1)
- Bepaal de extra zakkingsverschillen door diepe bodemdaling (X2)
- Toerekenbaarheid = X2/ (X1) *100%



Mogelijke bepaling toerekenbaarheid
• X1 volgt uit lintvoegwaterpassing
• In gebied 12 is sprake van:

1) consolidatie;  2) krimp in klei en 3) oxidatie van veen.
De ∆gws door kanteling/peilbeheer in gebied 12: 0,09 m (zie notitie Zettingen ….).

Ad 1 Consolidatie: In geval van aanwezigheid van veen:
wcons = a * d * ∆gws; = 0,08 (zie notitie) * 3 *0,09 = 0,0216 m = 22 mm ofwel 22/2 = 

11 mm aan zakkigsverschillen
wcons =is zakking in m door grondwaterstandsverlaging ∆gws, van klei- of 

veenlaag met dikte d (m);  
a        = factor, die de mate van indrukking weergeeft van een klei- of veenlaag.
d        =is de dikte van de beschouwde klei- of veenlaag (m) beneden de 

fundering  en beneden de grondwaterspiegel. 
∆gws =is de verlaging van de gemiddelde grondwaterstand (m) zoals 

aangegeven door Deltares. 



Mogelijke bepaling toerekenbaarheid

Ad 2 Veen leidt niet tot krimp (klei wel)

Ad 3   Oxidatie leidt een (verticale) zakking: 50% van 0,09 = 45 mm; 
met 45/2 = 22,5 mm aan zakkingsverschillen.

Totaal voor X2= 11+ 0 + 22,5 = 33,5 mm (X2)
Stel zakkingsverschillen uit lintvoegwaterpassing 100 mm (x1).
Toerekenbaarheid mogelijk te stellen op: 33/100 =0,33 *100 % = 33%.

Bij deze fundering op staal gaat het om de herstelkosten van het bovenliggende metselwerk. Als 
de functionaliteit kan worden hersteld met het repareren van scheuren in de gevels, dan gaat 
het om die kosten.
In zeer ernstige gevallen zal opnieuw metselen nodig kunnen zijn.
De fundering zelf wordt i.h.a. niet hersteld, tenzij deze niet functioneert (geen verband, te smal, 
te hoog aangelegd); gemetselde funderingen met scheuren kunnen ook prima functioneren.



Case 4 Woning in 5.1 lid 2 sub e
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Gegevens pand
• Woonhuis met daaraan vast gebouwde schuur
• Circa 100 jaar oud
• Metselwerk (steens)
• Binnenzijde voorzien van voorzetwanden
• Grote zakkingsverschillen
• Ondergrond vooral zand
• Woning deels onderkelderd (rechtsvoor)
• Op staal gefundeerd
• Trillingssnelheid: 12,5 mm/s (1%); eenmalig; overige < 5,5 mm/s
• Pand ondergaat nog steeds een (langzaam optredende) toenemende zetting





Waterpassing vloeren en lintvoegen
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Grondonderzoek
• In het dossier geen grondonderzoek
• Bewoners beschikten daar wel over maar was niet ter beschikking 

gesteld aan de deskundigen.
• Grondwaterstand op 1,3 m – mv
• Veenlaagje 20 cm dik tussen 0,8 en 1 m - mv 
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Opgraven fundering

Prikken en boren onder de 
stroken leidde tot conclusie:

Grondverbetering tot op vaste 
zand.

Breedte grondverbetering: 
vrijwel gelijk aan breedte 
stroken. 
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Analyse

- Veenlaag oxideert en er komt door afname spreiding een steeds grotere belasting op 
het zandkolommetje onder de strook; dat verklaart de langzaam in de tijd 
toenemende zetting.

- Kelder vermoedelijk geheel op grondverbetering
- Daarmee is de oorzaak voor de zakkingsverschillen duidelijk gemaakt.



Conclusies en samenvatting

• De fundering opgraven op het meest verzakte gedeelte, volgend uit de 
lintvoegwaterpassing; dat geldt zowel voor funderingen op palen als 
fundering op staal;

• Bij een fundering op palen ontstaat bij de beste palen de grootste 
schade, zodat het verleidelijk is om daar op te graven; niet doen.

• De notitie toerekenbaarheid uitbreiden voor paalfunderingen (Bert, cs.)
• Presentatie aanpassen (case 1 uitbreiden, zodra de locatie van het pand 

bekend is) (Bert)
• Volgende meeting: 2 december; 11.00- 13.00 uur
• Cases aanleveren aan Bert: uiterlijk 26-11-2021; topic EIDB.



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: memo
Datum: maandag 22 november 2021 09:03:00

Hallo ,

Dank voor de presentatie en het verslag! Deze stuur ik straks rond.

Aangaande onderstaande, heb jij hier een antwoord op?

Groet,

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: zaterdag 20 november 2021 16:19
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10BE.nl>; @w2n-groningen.nl>;

@ced.nl; @nivrecp.nl>
Onderwerp: FW: memo

Beste ,

In het stuk “Werkinstructie - Zettingen als gevolg van indirecte effecten van diepe
bodemdaling.” Wordt verwezen naar deze memo:

“Roelof Stuurman, Bepaling Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) op basis van
hydromorfe kenmerken, Deltares memo d.d. 10 juni 2021”

Kunnen we deze memo ook ontvangen? Dan delen we dit met het bedrijf dat
grondonderzoek uit gaat voeren.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

ir. 

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 050 204 95 15

m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

17



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: terugkoppeling uit het 5P overleg
Datum: maandag 22 november 2021 09:25:00

Goedemorgen,

Prima!
Vanmiddag hebben we een vervolgoverleg over de belactie. Daar zal ik aangeven eerst te
wachten op de lijst van de 4P en de contactpersonen. Deze koppel ik in eerste instantie dan aan

 (planning).

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: zondag 21 november 2021 18:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: terugkoppeling uit het 5P overleg

Dag ,

Ik weet niet wanneer deze wordt verwacht.
Wil jij hen een mail sturen om de 4P er aan te herinneren en wil je dan aangeven wanneer
jij/wij  de namen uiterlijk nodig hebt/hebben.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 18 november 2021 10:11
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: terugkoppeling uit het 5P overleg

Hallo,

Prima!
Ik neem deze punten morgen ook mee naar de werkgroep. Qua planning is mijn voorstel de
conceptversie van  en mij morgen te overleggen in de werkgroep en te toetsen bij
de deskundigen op haalbaarheid. Indien er een definitieve planning voor fase 1 uitkomt deze
verspreiden onder de contactpersonen van de 4P en afstemmen of er een structureel (30 min.
Per week) moment moet komen voor afstemming.

Weet je op welk moment de lijst met opnemers/beoordelaars verwacht wordt? Verwachting is
dat volgende week de belactie voor IEDB dossiers opgestart wordt waaruit NO gepland kunnen
worden.

Groet,

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 s

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub e

18



Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:46
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: terugkoppeling uit het 5P overleg
 
Dag 
 
De volgende afspraken in het 5P overleg gemaakt mbt IEDB:

Er worden 3 boringen uitgevoerd
We gaan met de concept werkinstructie en PvA nader onderzoek aan de gang
We maken deze definitief na het opdoen van de eerste ervaringen
4P stellen contactpersoon ter beschikking voor de planning (leggen wij een directe link
met onze planning? Hoe gaan wij zorgen dat de 4P een goed overzicht hebben?)
De 4P geven namen door van opnemers/beoordelaars die zij geschikt vinden om op te
nemen. Ze geven die namen aan jou door. Wil jij deze weer aan planning doorgeven.

 
 
Hartelijke groet,
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Friesestraatweg 211c / 2e verdieping

9743 AD  Groningen

Tel. 

www.ced.nl

CED | Friessestraatweg 211 c | Postbus 393 | 9743 AD Groningen

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Verzonden: maandag 29 november 2021 10:16
Aan: @nivrecp.nl>; @archipunt.nl>;

@w2n-groningen.nl>; @ced.nl>; 
@emn.nl>

CC: @schadedoormijnbouw.nl>;
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Dossiers IEDB.

Goedemorgen,

Aankomende donderdag staat het overleg IEDB weer gepland. Graag zou ik nog een aantal
voorbeelddossiers IEDB ontvangen ter evaluatie. Om de notitie toerekenbaarheid en
herstelmethodieken toe te kunnen passen is het gewenst om dossiers met (mogelijke) causale
zettingsschade te laten doorrekenen door Bert.
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Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Dossiers IEDB.
Datum: maandag 29 november 2021 11:14:00
Bijlagen: image002.png

image003.png
image004.jpg

Dank !

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: maandag 29 november 2021 10:22
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: 'Bert Everts' @nivrecp.nl>; 

@nivrecp.nl>
Onderwerp: RE: Dossiers IEDB.

Goedemorgen  en ,

In de bijlage heb ik een drietal dossiers bijgevoegd, waarbij IEDB mogelijk speelt. Er is nog geen
aanvullend onderzoek verricht in deze dossiers, dus ik heb mijn eigen beoordeling beperkt tot de
bevindingen van de deskundige en online verkrijgbare informatie.

Met vriendelijke groet,

ir. 

+31

Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten   

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 29 november 2021 10:17
Aan: @nivrecp.nl>; @archipunt.nl>;

@w2n-groningen.nl>; @ced.nl>; 
@emn.nl>

CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Dossiers IEDB.

Goedemorgen,

Aankomende donderdag staat het overleg IEDB weer gepland. Graag zou ik nog een aantal
voorbeelddossiers IEDB ontvangen ter evaluatie. Om de notitie toerekenbaarheid en
herstelmethodieken toe te kunnen passen is het gewenst om dossiers met (mogelijke) causale
zettingsschade te laten doorrekenen door Bert.
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Alvast dank!
 
Met vriendelijke groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
 
 
IMG_logo 300 pixels

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan: bert
Onderwerp: RE: Dossiers IEDB evaluatie,
Datum: dinsdag 30 november 2021 21:26:03

Oeps, voutje. Zie het nu ook, excuus. Eerste keer dat ik zonder te lezen de mails/dossiers
doorstuur… Gelukkig wel een gemotiveerde NIVRE.

Geniet ook nog even van je avond en uiteraard dank voor de notitie!

Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: bert
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 21:06
Aan: 
Onderwerp: RE: Dossiers IEDB evaluatie,

Grapjas,
Volgens mij is het 1 van  en 3 van . Ik heb er nu 2 klaar.
Overigens zend ik je hierbij de aangepaste versie over toerekenbaarheid.
Bert

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 29 november 2021 16:41
Aan: 
Onderwerp: Dossiers IEDB evaluatie,

Hallo Bert,

Grootte kans dat je ze al had gezien maar ik bundel de 2 dossiers nog even.
1 van NIVRE en 1 van CED.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: PvA
Datum: donderdag 2 december 2021 10:33:00
Bijlagen: COP W2N BEERTA .pdf

Concept Plan van Aanpak v2 20211006.docx

Van: @w2n-groningen.nl> 
Verzonden: woensdag 1 december 2021 15:27
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: PvA

Hoi Zoals beloofd.

Met vriendelijke groet,

W2N Groningen
Leonard Springerlaan 13
Groningen
t: 

m: 
e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n-groningen.nl

Disclaimer: https://w2n-groningen.nl/index.php/disclaimer
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1 Toelichting noodzaak nader onderzoek 

1.1 Achtergrond

U heeft schade gemeld voor een woning of gebouw op [locatieadres]. Het was onduidelijk of er op 

dit adres schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling. Daarom hebben kennisinstituten TU 

Delft en TNO onderzoek gedaan naar de directe effecten van diepe bodemdaling. Niet alle vragen 

waren daarmee beantwoord. Vervolgens is kennisinstituut Deltares gevraagd voor een nader advies 

over de indirecte effecten.   

Uitkomst onderzoek 

Het onderzoek van Deltares is nu ook klaar. Uit dit onderzoek blijkt dat het adres waarvoor u 

schade heeft gemeld, ligt in een gebied waar niet geheel uitgesloten kan worden dat indirecte 

effecten van diepe bodemdaling schade kunnen veroorzaken. Een deskundige gaat dat nu voor uw 

situatie beoordelen. 

De fundering van uw woning of gebouw moet verder onderzocht worden. U bent hierover 

geïnformeerd door de IMG. Het IMG heeft daarom een opnamebureau opdracht gegeven dit 

opnameplan op te stellen, dit plan samen met de IMG bewonersbegeleider met u te bespreken en 

vervolgens, na uw akkoord, het nader onderzoek daadwerkelijk uit te laten voeren. Eventuele 

schade die de opname met zich meebrengt, wordt altijd volledig hersteld door de betrokken 

aannemer. We doen ons uiterste best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens de 

opname en de rapportagefase die daarop volgt, is de bewonersbegeleider van het IMG uw vaste 

aanspreekpunt bij vragen. 

In dit opnameplan presenteert het betrokken opnamebureau de werkzaamheden die nodig zijn 

voor het nader onderzoek naar de fundering van uw woning of gebouw en de grondopbouw ter 

plaatse van de fundering. Dit plan is gemaakt op basis van een bureaustudie van uw woning of 

gebouw. De voorgestelde opnamelocaties en werkzaamheden zijn gekozen op basis van praktisch 

inzicht om met minimale onderzoeken en beperkte overlast een compleet beeld van de fundering 

van uw woning of gebouw te krijgen. Wanneer tijdens de opname blijkt dat de fundering van uw 

woning of gebouw anders is dan vanuit de bureaustudie is geconcludeerd, kunnen aanvullende 

onderzoeken nodig zijn. Dit zal altijd in overleg met, en na akkoord van u als woning- of 

gebouweigenaar, worden gedaan. Dit opnameplan wordt tevens gedeeld met de betrokken 

aannemer. 

1.2 Toelichting opgraven fundering 

Om de afmetingen en aanlegdiepte van de fundering vast te kunnen stellen is het noodzakelijk om 

deze op te graven. Op enkele posities zal de  
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1.3 Toelichting grondonderzoek 

Bij het opstellen van deze offerte zijn wij er vanuit gegaan dat de sonderingen met een minirups 

(afmetingen: l x b x h =2,45 m x 0,8 m x 1,7 m, gewicht ca. 2 ton) dienen te worden uitgevoerd, 

zie foto. De benodigde reactiekracht wordt ontleend aan grondankers. De ankers zitten in 1 lijn 

met de machine en zitten ongeveer 0,75m uit elkaar. 

Met het indraaien van de genoemde grondankers bestaat er een risico dat kabels en/of leidingen 

die niet op de klicmelding worden weergegeven beschadigd kunnen raken. Derhalve vragen wij u 

expliciet de ligging hiervan voor aanvang van de werkzaamheden aan ons door te 

geven zodat schade hieraan kan worden voorkomen. Op basis van deze info zal in overleg met u, 

de definitieve sondeerlocatie worden bepaald. Mocht er desondanks toch schade ontstaan aan 

kabels en/of leidingen dan zijn de daaruit voortvloeiende herstelkosten voor rekening 

van de opdrachtgever. 

Bij de sonderingen zal naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke mantelwrijving worden 

gemeten. Het op de betreffende sondeergrafieken te presenteren wrijvingsgetal, geeft de 

verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in procenten en is 

kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Aldus wordt een nauwkeurig beeld gevormd van 

de bodemopbouw. 

1.4 Toelichting peilbuis 

Een peilbuis is een buis van een paar meter lang. Die wordt geplaatst in de bodem. Door een filter 

kan het grondwater in de buis lopen. Zo wordt gemeten wat de stand van het grondwater is. 

1.5 Toelichting inmetingen 

De hoogtes van vloeren en eventueel een voeg in het metselwerk rondom het huis zal ingemeten 

worden om verschil in hoogtes vast te kunnen stellen.  

1.6 Voor- en eindopname terrein t.b.v. geotechnisch onderzoek 

Op de locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd zullen voor- en achteraf foto’s worden 

gemaakt. Indien schade ontstaan is door de werkzaamheden kan de situatie voor het uitvoeren van 

de werkzaamheden bekeken worden aan de hand van de vooropname.  
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2 Objectgegevens 

2.1 Situatie en overzicht van bouwdelen

   Afbeelding 1: Situatie (bron: Googlemaps d.d. 2021) 
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Overzicht bouwdelen 
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Afbeelding 2: Schets overzicht bouwdelen (bron: KadastraKaart.com) 

M: hoofdgebouw met woonfunctie, bouwjaar 1937 (bron: BAG) 
A: aanbouw met overige functie (lees; schuur); bouwjaar 1937 (bron: BAG) 

B: bijgebouw met overige functie (lees; schuur); bouwjaar onbekend 
C: bijgebouw met overige functie (lees; schuur); bouwjaar onbekend 
D: bijgebouw met overige functie (lees; schuur); bouwjaar onbekend 
E: bijgebouw met overige functie (lees; silo); bouwjaar 1991 

511d2PYbe 
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Overview bouwdeel D 
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Afbeelding 5: Voor- en rechter zijgevels (bron: Google Streetview) 
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3.1 Bouwdeel Men A ■ 

3.1.1 Fundering en bodem bouwdeel Men A 

p 
B� S1 

1 uu 
S2 81 

83 

S3

Onderdeel Code Onderzoek (zie ook biilaae 2)
Fundering F1/F2/F3 Ontgraven fundering t.b.v. bepalen type, aanlegniveau en afmetingen

funderino (inclusief eventuele oaal). 
Bodem S1/S2/S3 Sonderingen met mini sondeerwagen (15 m) per object max 5 m van

aevel. 
81/82/83 Grondboringen (5 m) per bouwdeel

Peilbuis t.b.v. orondwateronderzoek (GLG)
Pagina 12 van 15 
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3.2 Bouwdeel B, C, D en E 

De vrijstaande bijgebouwen (CC1a object) worden tijdens de opname niet nader onderzocht. 
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Memo m.b.t. toerekenbaarheid schade door diepe bodemdaling. 

Door: P. van Staalduinen, J. van Dalen en H.J. Everts 

Datum: 29-11-2021 

1.0 Inleiding 

De 4 schadebureau’s hebben verzocht om een advies uit te brengen hoe in geval van schade door 
diepe bodemdaling om te gaan met toerekenbaarheid, zowel in geval van een fundering op staal 
als bij een paalfundering. 

Toerekenbaarheid wordt alleen toegepast als de toename van de schade niet heeft geleid tot een 
duidelijk vervroegd moment van herstel.  

2.0 Toerekenbaarheid voor funderingen op staal. 

Onderstaand worden twee modellen gepresenteerd die kunnen worden toegepast om die 
toerekenbaarheid te kwantificeren, voor gevallen, waarin sprake is van een fundering op staal. 

Beide modellen zijn erop gebaseerd dat de toerekenbaarheid wordt bepaald uit de ratio: 
- de toename van zakkingsverschillen door een grondwaterstandsverlaging door diepe

bodemdaling en
- opgetreden zakkingsverschillen.

De toename van de zakkingsverschillen door een grondwaterstandsdaling kan voor een fundering 
op staal per locatie worden bepaald uit de handreiking.  

De opgetreden zakkingsverschillen kunnen òfwel worden gemeten (model 1) òfwel worden 
berekend (model 2). De toename van de zakkingsverschillen door een grondwaterstandsverlaging 
bestaat uit de 3 componenten samendrukking, krimp/zwel en oxidatie.  

De reden dat uitgegaan wordt van zakkingsverschillen in plaats van zakkingen, is dat deze 
verschillen een goede maatstaf zijn voor de opgetreden schade. 

Onderstaand worden de twee modellen toegelicht en wordt de bruikbaarheid beschouwd. Daarbij 
wordt alleen aandacht besteed aan het bepalen van de nu aanwezige zakkingsverschillen. De 
toename van de zakkingsverschillen door een grondwaterstandsdaling is voor beide modellen gelijk 
en volgt uit de handreiking (d.d. 26-10-2021). 

1 Model 1 gaat uit van het meten van de opgetreden verschilzettingen, die hebben geleid tot 
de conclusie dat sprake is van zettingsschade. Dit model is toegespitst op de specifieke case 
en is daarom relatief nauwkeurig.  

2 In Model 2 worden de zakkingsverschillen niet gemeten maar berekend. Daartoe wordt een 
standaardgebouw beschouwd dat als gevolg van zijn eigen gewicht een zakking en daarmee 
ook zakkingsverschillen ondergaat. In een eenvoudige zettingsberekening wordt 
verondersteld dat oxidatie en krimp daarbij een ondergeschikte rol spelen.  

Indien oxidatie van veen geen rol speelt, kan met alleen een eenvoudige zettingsberekening een 
voldoende inzicht worden verkregen in de grootte van de opgetreden zakking. Speelt oxidatie wel 
een rol en wordt die niet meegenomen in de berekening, dan wordt de zakking van het pand 
onderschat en wordt de toerekenbaarheid overschat. In die situatie geniet model 1 sterk de 
voorkeur. 

Bij toepassing van model 1 is het dus noodzakelijk om te beschikken over een meting van de 
opgetreden zakkingsverschillen. Deze meting (een lintvoegwaterpassing of een vloerwaterpassing) 
is tot nu toe vaak niet beschikbaar, maar is relatief eenvoudig uit te voeren met een laser of 
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slangenwaterpas. De voorkeur gaat daarom uit naar toepassing van model 1. De belangrijkste 
redenen daarvoor zijn (1) dat het model als uitgangspunt heeft de voor het specifieke pand 
daadwerkelijk opgetreden zakkingsverschillen, (2) dat de meting eenvoudig is uit te voeren en (3) 
dat de meting bijdraagt aan het motiveren van een zakkingsschade. 

Bij toepassing van model 2 is geen aanvullend locatieonderzoek nodig. Er moet wel een 
beoordeling plaatsvinden of het beoordeelde bouwwerk lijkt op het standaardgebouw. De 
nauwkeurigheid is echter geringer dan die van model 1. 

Onderstaand worden de modellen in formule-vorm uitgewerkt. 

Model 1  

Toerekenbaarheid: (X2/X1) *100     (%), waarin: 

X1 = gemeten zakkingsverschillen, die de schade bepalen (mm).  
X2 = door grondwaterstandsverlaging toegenomen zakkingsverschillen, te bepalen uit de 
           handreiking (mm) 

In model 1 zijn de gemeten zakkingsverschillen (X1) nauwkeurig bekend; de uit de handreiking 
bepaalde zakkingsverschillen (X2) zijn vrijwel zeker een overschatting (vanwege de robuustheid 
van de richtlijnen, zoals die in de handreiking staan). De uitkomst van model 1 is daarmee ook 
robuust. 

Model 2 

Toerekenbaarheid:        X4/(X3+X4) * 100  (%), waarin: 

X3 = berekende zakkingsverschillen door consolidatie voor een op staal en op slappe lagen 
gefundeerd bouwwerk (mm). 

X4 = door grondwaterstandsverlaging toegenomen zakkingsverschillen, te bepalen uit de 
handreiking (mm). 

In model 2 zijn de berekende verschilzettingen (X3) mogelijk aan de grote kant, omdat voor de 
vertaalslag van verticale zettingen naar zettingsverschillen de ratio 50% wordt gehanteerd (in 
overeenstemming met NEN9997-1). Een overschatting van X3 leidt tot een afname van de 
toerekenbaarheid. In geval van een grote bijdrage van oxidatie, die in dit model niet is 
meegenomen, worden de totale zakking en daarmee ook de zakkingsverschillen onderschat, 
hetgeen, samen met een overschatting van X4, leidt tot een overschatting van de 
toerekenbaarheid. De mate van robuustheid is dus mede afhankelijk van de casus.  

 

3.0 Toerekenbaarheid in geval van een houten paalfundering. 

3.1 Inleiding  

Als een houten paalfundering leidt tot verzakking van de bovenbouw zijn er in de praktijk twee 
mogelijke oorzaken: 

- De grondmechanische draagkracht van de palen is te gering om de erop werkende 
belasting door eigen gewicht en negatieve kleef te kunnen dragen. 

- Het houtwerk van de paalfundering is gaan rotten. 

In deze notitie wordt uitgegaan van paalzakking door paalrot.  

Paalrot kan het gevolg zijn van schimmelaantasting, maar ook van bacteriële aantasting 
(palenpest). Schimmels ontstaan wanneer de grondwaterstand lager komt te staan dan de 
bovenzijde van het hout. De aantasting vindt relatief snel plaats en kan binnen een 
droogstandsperiode van 10 jaar tot zakkingsschade leiden. 
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Bacteriële aantasting vindt, in geval van grenenhouten palen, plaats beneden de grondwaterstand. 
Deze vorm van paalrot is daarom nooit het gevolg van mijnbouw. Deze aantasting treedt relatief 
langzaam op. 

Om te weten of de verzakking door paalrot aan mijnbouw gerelateerd kan zijn, is het dus nodig om 
de houten palen op te graven en na te gaan of de rot beneden de GLG is ontstaan of daarboven.  

Het is gebruikelijk om bij een inspectie van houten palen een houtmonster te nemen om in een 
laboratorium de houtsoort te bepalen. Verder wordt de mate van rot, die zich uit in een zacht 
worden van het hout, gemeten door met een speciale schiethamer, de indringing in het hout te 
meten. 

Paalrot boven de GLG kan dus mijnbouw gerelateerd zijn; daar beneden niet. 

 

3.2 De toerekenbaarheid voor een fundering op palen 

Om de toerekenbaarheid te bepalen is het nodig om houten palen altijd op te graven, deze in te 
meten, te inspecteren, en de mate van eventueel aanwezige houtrot te bepalen en vast te leggen. 
In geval nabij de paalkop geen houtrot aanwezig is moet (bij grote schades), toch een houtmonster 
worden genomen om de houtsoort te bepalen. 

Onderstaand is als uitgangspunt gehanteerd dat eventuele paalrot weliswaar heeft geleid tot 
verzakkingen, maar dat de bijdrage daaraan door de mijnbouw niet heeft geleid tot een vervroegd 
moment van herstel; dat is bijvoorbeeld niet het geval indien de verlaging van de grondwaterstand 
geringer is dan de droogstand van de palen, ofwel, de palen stonden ook al droog zonder mijnbouw 
en waren al onderhevig aan een langzaam optredende zakking door paalrot. In dat geval is sprake 
van toerekenbaarheid. 

Bij de bepaling van de toerekenbaarheid in geval van een houten paalfundering zijn relevant: 

- Het niveau van de bovenkant van houten delen. 
- De afstand (Y1) van GLG, inclusief de al gerealiseerde extra grondwaterstandsdaling door 

diepe bodemdaling, onder de bovenkant van het hout (dit is de droogstand van het 
funderingshout). 

- De grootte van de verlaging van de GLG door diepe bodemdaling (∆gws) 

- De grootte van de zakkingsverschillen van een pand (∆pgebouw). 
- Of de zakkingsverschillen over het pand worden veroorzaakt door aan mijnbouw 

gerelateerde paalrot (door schimmelaantasting). 

Er worden bij de bepaling van de toerekenbaarheid 3 gevallen onderscheiden: 

1 Er is geen sprake van houtrot door diepe bodemdaling in de volgende gevallen: 

• Als de GLG meer dan 0,1 m hoger staat dan de bovenzijde van het hout.  
• Als funderingsonderzoek uitwijst dat er geen sprake is van schade die is ontstaan 

door houtrot als gevolg van schimmelaantasting.  

De toerekenbaarheid is dan 0%.   

2 Wanneer de GLG lager staat dan 0,1 m beneden de bovenkant van de houten delen, is 
sprake van aantasting van de kwaliteit van het houtwerk. De verlaging van de 
grondwaterstand door diepe bodemdaling heeft dan de mate van paalrot vergroot en 
daarmee ook de effecten op de bovenbouw. 

De toerekenbaarheid wordt nu vastgesteld op basis van de verlaging van de 
grondwaterstand door diepe bodemdaling ten opzichte van de mate, waarin de paal droog 
staat. Dus toerekenbaarheid is dan: ∆gws/Y1. 
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Overigens is de droogstand geen vaste afstand, omdat de bovenzijde van het houtwerk als 
gevolg van de paalrot steeds lager komt te liggen, waardoor de toerekenbaarheid wordt 
vergroot. Dat lijkt onredelijk. Daarom is er nog een criterium toegevoegd, dat ervan uitgaat 
dat de paalkopzakking (en daarmee de verschilzakking in het gebouw) door paalrot, niet 
groter kan zijn dan de verlaging van de GLG door diepe bodemdaling. De toerekenbaarheid 
kan dan niet groter zijn dan de verhouding: verlaging grondwaterstand (GLG) door diepe 
bodemdaling / verschilzakking in het gebouw. In formulevorm: (∆gws/∆pgebouw) *100%. Een 
veilige maat voor de verschilzakking in het gebouw kan worden bepaald uit een 
lintvoegwaterpassing of vloerwaterpassing. De verschilzakking kan ook op andere wijzen 
worden bepaald als daar voldoende en betrouwbare gegevens voor beschikbaar zijn. 

Een voorbeeld: Er is in de gevels een zakkingsverschil gemeten van 0,20 m. De 
grondwaterstandsverlaging door diepe bodemdaling bedraagt 0,04 m, waarbij de GLG staat 
op 0,15 m beneden de paalkop. De toerekenbaarheid bedraagt dan het minimum van (0,04 / 
0,20) *100% = 20% en (0,04 / 0,15) =27%; dus wordt de toerekenbaarheid 20%. De 
toerekenbaarheid heeft in deze situatie alleen betrekking op de schade aan de bovenbouw. 
De toerekenbaarheid m.b.t. het herstellen van de houten paalfundering is 0%, aangezien 
deze ook vervangen had moeten worden indien de grondwaterstand door diepe bodemdaling 
niet was verlaagd. 

3 De GLG staat op minder dan 0,1 m van de bovenkant van het hout (dus minder dan 0,1 m 
boven of onder de bovenkant van het hout). In dit geval speelt de nauwkeurigheid waarmee 
de GLG kan worden bepaald een belangrijke rol. Om een voldoende robuust 
toerekeningspercentage te bepalen wordt voorgesteld om de toerekenbaarheid in die situatie 
op 100% te stellen, waartoe ook de herstelkosten van de fundering behoren. Uiteraard kan 
hiervan worden afgeweken, indien daarvoor gegronde redenen zijn. 

In geval er sprake is van een zeer plotseling opgetreden verzakking (zeg binnen een jaar), dan is 
het denkbaar dat de mijnbouw net de extra zakking heeft veroorzaakt, die de fundering deed 
bezwijken. In dat geval kan wel sprake zijn van een vervroegd moment van herstel en is de 
toerekenbaarheid 100%. 



Aanvulling werkinstructie: vereenvoudigde bepaling grootste relatieve 

hoekvervorming 

Op basis van NEN 9997-1 wordt als criterium de grootste hoekvervorming gehanteerd voor het ontstaan 

van schade door zettingsverschillen in gebouwen opgetrokken uit metselwerk. De hoekvervorming is 

gedefinieerd in figuur 1.  

Figuur 1 – relatieve hoekvervorming x  

De hoekvervorming (x) wordt gedefinieerd als grootste hoekverandering bepaald over de afstand x 

ter weerszijden van een beschouwd punt. Op basis van de situatie die is geschetst in figuur 1 is dit: 

x = (2 wx – (wx+1 + wx-1)) /  x 

De grootste hoekvervorming wordt bij voorkeur bepaald door middel van een waterpassing rondom een 

gebouw (bijv. aan de hand van de lintvoegen in schoon metselwerk).  

Ter vereenvoudiging mag worden volstaan met het vaststellen van de grootste hoekvervorming op het 

punt waar de verschilzettingen over korte afstand zichtbaar het grootst zijn. Op deze wijze kan de 

grootste hoekvervorming ook op een eenvoudiger wijze, bijv. met een lange waterpas, worden 

vastgesteld, ervan uitgaande dat de helling tot aan het volgende steunpunt min of meer gelijk blijft. 

Indien dat niet het geval is moet de helling over het gehele traject tot aan het volgende steunpunt 

worden bepaald. 
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Figuur 2 – Voorbeeld: plaatselijke meting van de grootste relatieve hoekvervorming x  

 

Figuur 2 geeft twee geïdealiseerde situaties weer. De hoeken worden steeds berekend uit het 

hoogteverschil (hierboven aangeven met a, b en c) ten opzichte van een waterpas niveau over een 

zekere afstand (hierboven aangeven met x1, x2 en x3). Mochten er meer plaatsen bij een gebouw in 

aanmerking komen voor de grootste relatieve hoekvervorming, dan wordt aangeraden de 

hoekvervorming op die plaatsen te meten en op basis daarvan vast te stellen welke de grootste is. 
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QA’s nader onderzoek in IEDB-gebied*. 

(*Het gebied waar mogelijk schade is ontstaan door indirecte effecten van diepe bodemdaling.) 

Q: Wat is een nader onderzoek? 

A: Een nader onderzoek is een funderingsonderzoek. Met een graafmachine wordt de fundering van 

een woning of object blootgelegd. Ook worden er, met een mechanische boor, gaten tot 5 meter 

diep in de tuin geboord. Bij een woning gaat om 3 gaten, is er ook schade aan een bijgebouw, dan 

komt er nog 1 gat extra bij. Daarnaast wordt met een peilbuis de hoogte van het grondwaterpeil 

gemeten. 

Q. Vindt een nader onderzoek alleen plaats aan de buitenkant van een woning of object?

A. Als vanaf de buitenkant niet goed zichtbaar is of de woning zettings-/zakkingsschade heeft, kan

een deskundige vragen om ook binnen enkele metingen te doen. Dit levert geen schade op. Er

wordt bijvoorbeeld gemeten of de vloer waterpas is.

Q. Waarom doen we een nader onderzoek?

A. Indirecte effecten van diepe bodemdaling kunnen zettings-/zakkingsschade veroorzaken. Om te

beoordelen of schade aan een woning is veroorzaakt door zetting/zakking wordt gekeken naar:

- het fundament van een woning of object.

- de samenstelling van ondergrond waarop de woning is gebouwd.

- de hoogte van het grondwaterpeil.

Q. Hoe lang duurt een nader onderzoek?

A.

Q. Moet ik thuisblijven tijdens een nader onderzoek?

A.

Q. Ik werk thuis. Maakt een nader onderzoek veel lawaai?

A.

Q. Wie is er aanwezig bij een nader onderzoek?

A. Naast uw zaakbegeleider en de deskundige komt er ook iemand de graafwerkzaamheden in uw

tuin verrichten.

Q. Loopt mijn tuin schade op bij een nader onderzoek?

A: De uitvoerende partij die de graaf- en boorwerkzaamheden verricht, heeft de opdracht om uw

tuin na afloop van het onderzoek weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.  Gaat er
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onverhoopt toch iets mis met bijvoorbeeld uw tuinplanten, dan kan uw zaakbegeleider u helpen om 

deze schade te melden. 

 

 

Q. Kan na een nader onderzoek mijn aanvraag tot schadevergoeding afgewezen worden? 

A:  

 

Q. Krijg ik ook een adviesrapport van dit nader onderzoek toegestuurd? 

A.  

 

Q. Heb ik recht op een overlastvergoeding als ik heb meegewerkt aan een nader 

onderzoek? 

A.  

 



Van:  DOG-Ingenieurs
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: QA"s nader onderzoek IEDB-gebied
Datum: dinsdag 7 december 2021 18:49:50
Bijlagen: image001.jpg

QA"s nader onderzoek IEDB.docx

Ho ,

Bijgaand ingevuld retour. 2 vragen kan ik niet beantwoorden.

Fijne avond,

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 

m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 14:46
Aan: @dog-ingenieurs.nl>
CC: 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: QA's nader onderzoek IEDB-gebied

Hallo ,

Zoals zojuist besproken bijgaand de QA voor planning IMG. Graag je aanvullingen.

Alvast dank!

Groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

28.

5.1 lid 2 sub e





QA’s nader onderzoek in IEDB-gebied*. 

(*Het gebied waar mogelijk schade is ontstaan door indirecte effecten van diepe bodemdaling.) 

Q: Wat is een nader onderzoek? 

A: Een nader onderzoek is een funderingsonderzoek. Met een schep of graafmachine wordt de 

fundering van een woning of object blootgelegd. Ook worden er, met een grondboor, gaten tot 5 

meter diep in de tuin geboord. Bij een woning gaat om 3 gaten, is er ook schade aan een 

bijgebouw, dan worden de boringen verdeeld over de gebouwen (en eventueel nog een extra gat 

gemaakt). Daarnaast wordt met een peilbuis de hoogte van het grondwaterpeil gemeten. 

Q. Vindt een nader onderzoek alleen plaats aan de buitenkant van een woning of object?

A. Als vanaf de buitenkant niet goed zichtbaar is of de woning zettings-/zakkingsschade heeft, kan

een deskundige vragen om ook binnen enkele metingen te doen. Dit levert geen schade op. Er

wordt bijvoorbeeld gemeten of de vloer waterpas is.

Q. Waarom doen we een nader onderzoek?

A. Indirecte effecten van diepe bodemdaling kunnen zettings-/zakkingsschade veroorzaken. Om te

beoordelen of schade aan een woning is veroorzaakt door zetting/zakking wordt gekeken naar:

- het fundament van een woning of object.

- de samenstelling van ondergrond waarop de woning is gebouwd.

- de hoogte van het grondwaterpeil.

Q. Hoe lang duurt een nader onderzoek?

A. Maximaal een dag

Q. Moet ik thuisblijven tijdens een nader onderzoek?

A.

Q. Ik werk thuis. Maakt een nader onderzoek veel lawaai?

A. Nee er wordt geen lawaai gemaakt.

Q. Wie is er aanwezig bij een nader onderzoek?

A. Naast uw zaakbegeleider komt er een team om de graafwerkzaamheden in uw tuin verrichten.

Indien geen opname is gemaakt van de schade zal er een Deskundige meekomen.

Q. Loopt mijn tuin schade op bij een nader onderzoek?

A: De uitvoerende partij die de graaf- en boorwerkzaamheden verricht, heeft de opdracht om uw

tuin na afloop van het onderzoek weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.  Gaat er

onverhoopt toch iets mis met bijvoorbeeld uw tuinplanten, dan kan uw zaakbegeleider u helpen om
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deze schade te melden. Voor de aanvang van de werkzaamheden worden foto’s gemaakt van de 

originele staat.  

 

 

Q. Kan na een nader onderzoek mijn aanvraag tot schadevergoeding afgewezen worden? 

A: Uit het onderzoek blijkt in hoeverre de ongelijke zetting is verergerd door de indirecte effecten 

van diepe bodemdaling. Indien blijkt dat deze niet is verergerd kan dit gevolgen hebben voor de 

beoordeling van de schades die door deze ongelijke zetting zijn ontstaan en/ of verergerd. 

 

Q. Krijg ik ook een adviesrapport van dit nader onderzoek toegestuurd? 

A. Ja 

 

Q. Heb ik recht op een overlastvergoeding als ik heb meegewerkt aan een nader 

onderzoek? 

A.  

 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek 
Datum: dinsdag 7 december 2021 14:57:00

Hallo ,

Je was me met  net een uurtje voor . Had hem ook aan de lijn.
Proces voor het versturen van het opnameplan naar de aanvrager gaat via de zaakbegeleider.
Eventuele vragen kunnen dan ook gelijk terug naar de deskundige.
Deze wijziging wordt gelijk toegevoegd in PvA en hopelijk morgen afgetikt in het 5P.

Daarbij heb ik  gevraagd onze QA vanuit deskundigenperspectief aan te vullen, bv:
hoelang duren de werkzaamheden en moet ik thuis zijn voor NO….

Indien ik een update krijg van  m.b.t. geplande onderzoeken kan ik een inschatting maken
wanneer de eerste concrete evaluaties kunnen plaatsvinden en dit wegzetten in een planning
voor de werkgroep.
De afspraak met de werkgroep is dat we tot de daadwerkelijke evaluaties bij elkaar blijven
komen om de lijntjes kort te houden en de kaders/instructies volledig uitgewerkt en besproken
hebben.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 14:50
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: terugkoppeling gesprek 

Dag ,

Net  gesproken en met hem afgesproken:
Niet vooraf een afspraak met aanvrager plannen om het PvA te bespreken
Dit plan wel vooraf toe te sturen, zodat aanvrager weet waaraan hij toe is.

Wat mij betreft nu aan de gang en evalueren wat we beter willen doen.

Hartelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: PvA IEDB
Datum: donderdag 9 december 2021 10:06:08
Bijlagen: image001.png

Dag ,

Pak jij de vragen / opmerkingen op?

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 09:20
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: PvA IEDB

Dag ,

Naar aanleiding van het PvA heb ik enkele vragen.

Is elke afdeling op de hoogte dat deze dossiers nu worden opgepakt door de partijen? En
zijn er voor TTA en Toetsing nog aparte toetscriteria?

  

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 - 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle
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Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Met vriendelijke groet,
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Vervolgoverleg Belacties IEDB
Datum: donderdag 9 december 2021 11:56:15

Hierbij de actielijst vanuit het overleg van zonet. Wanneer er acties missen of onduidelijk zijn hoor ik het graag.

Groet,

#
Actie Categorie

Afhankelijk
van Actiehouder Begindatum Deadline Status Opmerkingen

1 Andere bureaus moeten nog beschikbaarheid leveren
NIVRE  CED  10BE  nabellen zonder rapport 09-12-21 9-12-2021

2 Beschikbaarheid (missen van) bureaus aangeven bij zonder rapport 09-12-21

3 OPL dossiers moeten teruggezet worden, contact
opnemen met zonder rapport 09-12-21 9-12-2021

4
geeft aan bij ZB dat volgende komt; opnameplan

gemaakt door deskundige, kopie naar ZB die geeft dit
aan AVG zonder rapport 09-12-21 9-12-2021

5 Lijstje met namen deskundige naar planning met leden
werkroep zonder rapport 09-12-21 Afgerond

6 Belscript opstellen voor 4 smaakjes  Op hoofdlijnen
zelfde als zonder rapport met rapport 09-12-21 9-12-2021

kunnen verder met rapport óf NO nodig ivm
zetting/zakking + optie VES bij beiden

7 feedback geven op belscript met rapport 6 09-12-21 9-12-2021

8
Nagaan of voor alle dossiers op de NO knop gedrukt is
waar nodig  checkt eerst met lijstje en Atabix; 
bij deskundigen) met rapport 09-12-21 9-12-2021

9 Lijsten delen met de verschillende smaakjes met rapport met rapport 6, 7, 8 09-12-21 13-12-2021 na overleg maandag

10 Cijferoverzicht keuzes aanvrager (NO, VES, etc)
wekelijks aanleveren bij 09-12-21 13-12-2021

DOG cijfer  wat in te plannen is is ingepland; 1 VES
keuze, 3 geen gehoor, 1 bellen later, 4 NO gepland

11 Hoe omgaan bij extra schade aangegeven door aanvrager
bij plannen NO? Neerleggen bij  (DOG) 09-12-21 9-12-2021

12 Hoe om te gaan met extra schades  meenemen in plan
van aanpak 09-12-21

13 Geen NO, geen VES, dan signaal naar SA kan beschikt
worden> bijhouden in lijst 09-12-21

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 11:16
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Vervolgoverleg Belacties IEDB
Tijd: donderdag 9 december 2021 11 00-11:30 (UTC+01 00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Ik plan dit overleg tweewekelijk in voor de rest van dit jaar.
Het zou fijn zijn als er in ieder geval van iedere afdeling één van jullie aan kan schuiven @planning en @communicatie 
________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen
dictu@m.webex.com
Videovergaderings-id  126 975 942 8
Alternatieve VTC-instructies

Meer informatie | Opties voor vergadering

________________________________________________________________________________
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 10:37
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @dog-ingenieurs.nl>; 

@nivrecp.nl>; @nivrecp.nl>; 
@jonkman-expertise.nl>; @ced.nl>; 

@ced.nl>
Onderwerp: planning beoordeling IEBD aanvragen
 
Dag ,
 
Net in de stuurgroep met de 4 partijen afgesproken dat zij de planninginformatie bij jou
aanleveren (uiterlijk dinsdag).
Uitgangspunt daarbij is dat er vanaf week 2 een 5 tot 10 Nader Onderzoeken per week worden
opgeleverd.
Partijen geven aan hoeveel tijd zij daarna nodig hebben om te beoordelen.
 
Mijn uitgangspunt is wel dat we binnen 4 weken de eerste 50 beoordelingen hebben gedaan.
@  wil jij nagaan wat de mogelijkheden zijn om op te schalen, ook gezien het volume dat
er nog achteraan komt.
 
 
Hartelijke groet,
 

 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: IEDB
Datum: maandag 13 december 2021 14:12:32
Bijlagen: Outlook-okx5zrxp.png

Outlook-qkpimyme.png
Outlook-sx0jptyz.png
Outlook-miugiwu5.png
image001.jpg

Hi 

Weet jij of onderstaande klopt?

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|

Van: @ced.nl> 
Verzonden: maandag 13 december 2021 14:10
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: IEDB

Hi ,

De nader onderzoeken heb ik voor de onderstaande dossiers aangevraagd. Alle nader
onderzoeken mogen ingepland worden bij . 

Wat ik net van  begreep is dat wij niet met  grondmechanica data hoeven af te
stemmen, aangezien  alle IEDB-dossiers gaat doen. Als het goed is stemt IMG met

 voor alle dossiers data af. Zou jij dit kunnen checken?
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
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T: 

M: +

 

www.ced.nl

 

       

 

CED | Friessestraatweg 211 c | Postbus 393 | 9743 AD Groningen

 

 

 

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Verzonden: maandag 13 december 2021 12:09
Aan: @ced.nl>
Onderwerp: IEDB
 
Hierbij de dossiers
 
 
Dossiernummer Deskundige Datum Tijd Status
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: inzicht in "nieuwe" on hold dossiers in de 12 IEDB gebieden
Datum: maandag 13 december 2021 14:57:12
Bijlagen: image001.jpg

Hoi ,

Kan jij zien hoeveel nieuwe dossiers er stil liggen in de 12 IEDB gebiedjes?

Met vriendelijke groet,

……………………………………
Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl

Werkdagen:

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.

If you are not the addressee or if this message was sent to you by

mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-

sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting

from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van:
Aan:   
Onderwerp: RE: plannen van NO"s voor IEDB pilot
Datum: maandag 13 december 2021 10:39:00
Bijlagen: image001.jpg

Goedemorgen,

Ik heb nog geen updates/beschikbaarheid verkregen. Voorstel om dit inderdaad via planning te
laten verlopen.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 13 december 2021 10:38
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: FW: plannen van NO's voor IEDB pilot

,

Zie onderstaand. Krijgen jullie al positieve berichten dat bureaus beschikbaarheid aanleveren
zodat jullie kunnen plannen?

of stroomt dit bij jou binnen? Ik vind dit werkwijze een beetje gek,
omdat normaal planning de beschikbaarheid krijgt.

Met vriendelijke groet,

……………………………………
Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
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Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you.

If you are not the addressee or if this message was sent to you by

mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-

sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting

from the risks inherent in the electronic transmission of messages

 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 december 2021 10:47
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Re: plannen van NO's voor IEDB pilot
 
Dag ,
 
Als je de NO voor de beoordeling in de 12 deelgebieden bedoelt. 
 
Dit gisteren met 4P besproken. Zij leveren hun planning bij  in.
 
Uitvoering van NO start in week 2 met 7-10 onderzoeken per week.

Hartelijke groet,

 

Op 10 dec. 2021 om 09:28 heeft 
@schadedoormijnbouw.nl> het volgende geschreven:

Hoi ,
 
Voor de dossiers die in de IEDB gebieden liggen is er in bepaalde gevallen een NO
nodig waarvoor inmiddels een PvA is opgesteld door de 4 partijen. Belscripten zijn
klaar. Bellijsten ook. Nu zit planning te wachten op capaciteit van NIVRE, CED en
10BE. DOG heeft wel netjes aangeleverd.
 
Wil jij zorgen dat deze partijen dit op korte termijn gaan leveren. Dit zodat we dan
ook deze mensen kunnen bellen en ze wat van ons horen.
 
Met vriendelijke groet,

 

……………………………………

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 su  

5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 s  

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 id 2 s  

5.1 lid 2 sub e



Instituut Mijnbouwschade Groningen
Weg ook
Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle
 
………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl
 

                    
              

 
<image001.jpg>
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you.

If you are not the addressee or if this message was sent to you by

mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-

sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting

from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: PvA IEDB
Datum: maandag 13 december 2021 07:58:40
Bijlagen: image001.png

image002.jpg

Goedemorgen ,

Vanmiddag is het kernteam overleg van Prestatiesturing. Met  heb ik afgesproken dat we
het PvA tijdens het overleg bespreken.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 december 2021 17:06
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@Schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: PvA IEDB

Beste ,

Voor dossiers in de 12 IEDB gebieden zullen we een controle/onderzoek moeten doen op IEDB
als er zettingsschade is.
Mijn voorstel is om deze in de werkvoorraad van de werkgroep op te nemen. Aangezien we de
eerste 50 gaan doen, dan evalueren zullen deze een langere doorlooptijd krijgen.
Hiervoor kunnen we ze uit de KPI’s van de partijen houden.

Op deze manier krijgen we een beeld van de aantallen en kunnen we ook de capaciteit er op in
gaan richten (aantal NO en aantal deskundigen dat beoordeelt). Daarbij kan voor de structurele
implementatie IEDB voor de nieuwe contractpartijen een prognose gedaan worden wat betreft
het deskundigheidsniveau en tevens de capaciteit.  

Maandag heb ik een gesprek met BJZ&S over het toepassen van het bewijsvermoeden in de
IEDB gebieden.
Wil dan ook meteen bespreken hoe we omgaan met de dossiers die aan een boezem liggen of
IEDB gebied trillingen > 2 mm/sec.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 december 2021 15:01
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @Schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
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Begin doorgestuurd bericht:

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Datum: 8 december 2021 om 17:23:03 CET
Aan: @dog-ingenieurs.nl>, 

@schadedoormijnbouw.nl>, 
@schadedoormijnbouw.nl>

Kopie: @ced.nl, @10be.nl, 
@ced.nl>, @nivrecp.nl>, 

@schadedoormijnbouw.nl>, 
@rvo.nl>, @nivrecp

@schadedoormijnbouw.nl>, 

Onderwerp: RE: PvA IEDB

Beste ,
 
Akkoord met het Plan van Aanpak.
 
De uitvoering kan in gang gezet worden!
 
Hartelijke groet,
 

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

 
 
 
 
 
 

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 13:22
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

CC: @10be.nl; 
@ced.nl>; @nivrecp.nl>; 

@nivrecp.nl>
Onderwerp: PvA IEDB
 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e



Beste ,
 
Bijgaand het definitieve plan van aanpak. Graag ontvangen wij jullie akkoord
zodat we de dossiers op deze manier uit kunnen werken.
 
Met dit PvA is rekening gehouden met de nabrander in de mail van  van 1-
12.
 
Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Met vriendelijke groet,
 

 
DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 
 
m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl
 
Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Nader onderzoek IEDB
Datum: dinsdag 14 december 2021 14:45:00
Bijlagen: image001.jpg

FYI. Ik bel je er zo even over.

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:45
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Nader onderzoek IEDB

Hi ,

 van CED geeft aan dat CED graag eerst langs wil bij de aanvrager(s) om de situatie
duidelijk te krijgen bv waar ze gaan boren. Zij willen dit morgen eerst bespreken in het partijen
overleg. Daarbij hebben zij geen beschikbaarheid van  ontvangen.
Bij het Nivre was er ook verwarring over de beschikbaarheid van .

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Voorlopige planning IEDB
Datum: dinsdag 14 december 2021 20:42:00
Bijlagen: Eerste doorkijkplanning IEDB (voorlopige getallen).xlsx

Beste allen,

Bijgevoegd een doorkijk van de planning voor het uitvoeren van nader onderzoek en
beoordelingen door de werkgroep.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 17:32
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Voorlopige planning IEDB

Hallo ,

Bijgaand de voorlopige planning met prognosegetallen voor nieuwe aanvragen.
Ik ben uitgegaan van 10 NO per week voor de nieuwe IEDB aanvragen. De uitvraag voor een
overzicht ‘nieuwe dossiers IEDB’ staat nog open bij BI. Indien er lijstwerk komt finaliseer ik het
overzicht.

Ik heb een gecombineerde planning gemaakt waarin de 120 (te verwachten) NO van de oude
on-hold voorraad gecombineerd met +/- 10 nieuwe aanvragen gelijktijdig vanaf februari
behandeld kunnen worden. In theorie zouden er 20 onderzoeken per week geleverd moeten
kunnen worden (ervan uitgaande dat er 2 op een dag gedaan kunnen worden). Hierdoor
houden we een beperkte voorraad dossiers IEDB na de nieuwe contracten.

Groet,
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IEDB - Plannng (indicatief - slechts concept voo
13-12-2021

v2
# Project uitvoerend IMG uitvoerend extern

1 kans op IEDB in gebied met 
v<2mm/s (buiten Huizinge 
contour) en x< 6km (2 interesse 
gebieden)

Werkgroep Zettingen & IEDB 
 & 4P's) IMG IEDB 

(voorzitter )

Deltares (fase 1)

1.1 Toerekenbaarheid (deelproject 
van 1)

Werkgroep Zettingen & IEDB 
 & 4P's) 
, 

Bert  Everts, Jan van 
Dalen, Piet van 
Staalduinen
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or discussie)

2021 weekstart ->
Adviserend extern 15-nov 22-nov 29-nov 6-dec 13-dec 20-dec 27-dec

Piet van Staalduinen 
Bert Everts

(validator?)
Bespreking en training werkinstr. 

met 4P's
Toepassing werkinstructie in schade 

afhandeling

Nieuwe aanvragen IEDB. Keuze voor 
VES. Zettingschade of niet mogelijk 

NO.

kerst 
vakantie

kerst 
vakantie

12-01 EerAanvragen 
NO's/Belactie Planning



2022 ->
januari februari maart april

Ophalen eerste 
bevindingen NO IEDB

Doorrekenen en analyseren 
bevindingen NO, toerekenbaarheid + 
bestuursbesluit (na 50 eerste NO's)

Definitief Proces 
evaluaren en borgen

Implementatie 
structureel

Dossiers met NO verwachting per week: 
(10??)

Oude voorraad 
dossiers (120- 50) + 

nieuwe dossiers(10): 
20 NO's per week. 
Maandsom van 80 

Structureel 10 per 
week

Uitgevoerd NO, Bevindingen bij Deksundige +/- 1 week. 
Concept rapport ter evaluatie: 2 week na uitvoeren NO.

ste NO Gepland. Tot heden 4 gepland (80% NO keuze; +/- 120 
dossiers o.v.b.).

Toepassing werkinstructie in schade afhandeling (304 rapportages waarvan met zetting +/- 50 %)





Met vriendelijke groet,

Aanwezig van maandag t/m donderdag

D O G  ingenieurs B V

Leonard Springerlaan 23, 6e verdieping
9727 KB  Groningen
t  

e  @dog-ingenieurs nl
i  www dog-ingenieurs nl
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Zaaknummer Status Atabix Bureau Zetting Schadebdrag VES:
Verstuurd aan aanvrager 10BE Ja 0 ongeschikt
Verstuurd aan aanvrager 10BE Ja 0 ongeschikt
Verstuurd aan aanvrager NIVRE Ja ongeschikt
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: gesproken over beschikbaarheid NO"s
Datum: vrijdag 17 december 2021 10:55:19
Bijlagen: image001.jpg

Dag ,

 gesproken.

Planning belt vanaf vandaag de adressen waar al een opname gedaan is of zij VES willen of
maatwerk
Maandagochtend zit  met planning en  namens de 4P om de planning door te spreken.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 10:27
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp:  gesproken over beschikbaarheid NO's

Hoi ,

Zoals woensdag besproken aan de telefoon:

Heb jij  gesproken over de benodigde beschikbaarheid voor de NO’s van 10BE, CED en
NIVRE?

Met vriendelijke groet,

……………………………………
Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: Status NO IEDB Nivre
Datum: maandag 20 december 2021 15:45:10
Bijlagen: image001.jpg

Hi Gert,

2 dossiers die momenteel voor een NO gaan.

Dossiers Adres Datum Tijd Status Planner Deskundige VES Zaakbegeleider Opmekingen

VES geschikt Mevrouw gaat voor de VES

NO geschikt
mevrouw wil voor de NO gaan. geen VES. Afgesproken dat ik binnen
nu en 2 a 3 weken nog even weer contact zal opnemen.

VES geschikt 20-12 meneer gaat voor de VES

VES geschikt 20-12  aanvrager wil voor de VES gaan

VES geschikt 17-12 aanvrager wil voor de VES gaan. 16-12 GGH1.

VES geschikt gaat voor VES

nog
geen
keuze geschikt

16-12 meneer wil eerst precies weten wat er gaat gebeuren en hoe
het met het vergoeden van de schade die veroorzaakt kan worden
door ons geregeld is. En volgens meneer kan er geen rupsvoertuig
achter het huis komen. Ik zet dit uit bij de ZB om dit uit te zoeken en
terugkoppeling te geven aan meneer.

VES geschikt
16-12 Meneer geeft aan dat hij op 14 december in de avond alles al
had doorgegeven via de website. Meneer wil voor de VES gaan.

NO ongeschikt

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Uitwerkingen stuurgroep change 21/12
Datum: dinsdag 21 december 2021 17:07:21
Bijlagen: image001.png

20211221 - Concept planning mobilisatiefase.xlsx

Hi ,

Hierbij zoals al aangekondigd door  de gemaakte afspraken in de stuurgroep change.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Groeten,

Van: 
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:33
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>;

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@rvo.nl>; @schadedoormijnbouw.nl>;

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Uitwerkingen stuurgroep change 21/12

Hi Team,

Hierbij de eerste opzet van de planning van de mobilisatiefase. Dit is de planning voor de
deskundigen partijen en is gebaseerd op de integrale planning. Vandaag is deze mobilisatie
planning ook toegelicht tijdens de stuurgroep change met de partijen en achteraf nagestuurd
(zie onderstaande mail).

Deze planning zal dus een belangrijk middel zijn om inzichtelijk te maken en te houden wat er
op de partijen afkomt en wat er van hen wordt verwacht. Ben er dus scherp op dat als je iets in
de integrale planning aanpast, je dit duidelijk aangeeft in de kolommen K en L of het mij via de
mail laat weten. Dan pas ik het ook aan in deze mobilisatie planning.

Mocht je dingen missen of graag ook willen weergeven in deze planning, laat het me vooral
weten!

Groeten,

Van: 
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:25
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; @jonkman-expertise.nl>; 

l@dekra.com>; @dog-
ingenieurs.nl>; @ced.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Uitwerkingen stuurgroep change 21/12

Dag allemaal,

Vanochtend hebben we de laatste stuurgroep change van dit jaar gehad. In de bijlage vinden
jullie de afspraken- en actielijst.
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Van:
Aan:
Onderwerp: IEDB NO CED
Datum: dinsdag 21 december 2021 11:29:55
Bijlagen: image001.jpg

Hi ,

Dossiernummer Deskundige Datum Tijd Status Planner
n t b 20-12 mevrouw wil met haar man overleggen  Afgesproken dat ik morgen in de loop van de dag weer bel
VES 20-12 meneer gaat voor de VES
n t b 20-12 wil overleggen  k bel morgen weer rond 13:30 uur
VES 20-12 mevrouw wil voor de VES gaan

meneer is geen eigenaar meer  Uitgevraagd bij en  wat we hier mee moeten doen
NO Aanvrager gaat voor de NO

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|0625198712
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: IEDB KPI voorstel.
Datum: dinsdag 21 december 2021 15:32:46

Voorstel:

 /  delen dit voornemen met P (tenzij dit al afgestemd is met de P)
Definitief besluit nemen evt opmerkingen van P meewegende in week 2 in ons
kernteamoverleg

 voert de besloten wijziging door.

Gr

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:10
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB KPI voorstel.

Heren,

Kort maar krachtig de kern van het debacle IEDB KPI. Graag jullie input/opmerkingen.

Groet,

Ten aanzien van de KPI’s voor IEDB dossiers die in de pilot behandeld worden het volgende
voorstel:

De dossiers waarvoor een Nader Onderzoek ingepland wordt in het kader van de pilot IEDB
worden buiten de KPI’s gehouden tot 1 maart.
Reden hiervoor is de planning van de onderzoeken en de verwachtte opleverdatum van de
rapporten na evaluatie/bespreking binnen de werkgroep. Koops grondmechanica verwacht bij
volle bezetting van de data 10 nader onderzoeken per week uit te kunnen voeren. Vanuit de
partijen is medegedeeld dat er na oplevering van de onderzoeksresultaten (+/- 1 week na
onderzoek) het rapport na evaluatie en bespreking in de werkgroep binnen 1 week opgeleverd
kan worden. Doorlooptijd van nader onderzoek tot aan rapport kan gesteld worden op: 2
weken.

In theorie zouden er vanaf 12 januari (datum eerst nader onderzoeken) binnen 7 week 50
dossiers behandeld kunnen worden.
De datum van 1 maart 2022 zal voldoende ruim moeten zijn om vanaf dan de doorlooptijd van
de 50 dossiers te laten gaan lopen.
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Ik zeg nog niet dat er een probleem is. Ik heb met  overdracht gedaan en weet dat ,
volgens mij vandaag, dit bespreekt. Mochten dingen niet lukken dan weet zij in ieder geval de
escalatielijn en de afspraken.

 misschien kan je de stavaza alvast delen met .

Groet 

Met vriendelijke groet,

……………………………………
Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.

If you are not the addressee or if this message was sent to you by

mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-

sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting

from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 20:49
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>
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CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: overdrachtspuntje

Dag ,

Ik zit morgen met de 4P.
Van welke partijen heb je nog geen zicht op beschikbaarheid. Dan kan ik dit met hen opnemen.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 17:26
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: overdrachtspuntje

Hoi ,

Zoals besproken. Puntje van overdracht.

Indien Planning nog geen beschikbaarheid (of zicht op) heeft vanuit 3 van de 4 partijen. Dan
escaleren richting .  zou dit regelen.

@ )ter info.  leidt het overleg. Dit is de enige hickup
nog in de dossiers binnen de IEDB gebieden.

Met vriendelijke groet,

……………………………………
Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 s

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 su 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.

If you are not the addressee or if this message was sent to you by

mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-

sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting

from the risks inherent in the electronic transmission of messages



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Uitwerkingen stuurgroep change 21/12
Datum: dinsdag 21 december 2021 16:05:10
Bijlagen: image001.png

Dag ,

Ik heb het doorgelezen. Plannen staat nu goed beschreven.

Wat mij nog niet duidelijk is, is het proces:
PvA opgesteld voor Nader Onderzoek (doet  of deskundige?)
Gedeeld met de bewoner (wie stuurt het op)
Zaakbegeleider belt en licht toe.

Wil jij met  deze stappen (met doorlooptijden) toevoegen.

Hartelijke groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:54
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Uitwerkingen stuurgroep change 21/12

Dag ,

Wil jij dit ook inhoudelijk bekijken / beoordelen of het ok is?

Hartelijke groet,

Van: @dog-ingenieurs.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:48
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @jonkman-expertise.nl>; 
@dekra.com>; @ced.nl>;

@ced.nl; @10be.nl; @ced.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Uitwerkingen stuurgroep change 21/12

Dag allen,

Zoals vanmorgen in het overleg beloofd bijgaand het aangepaste PvA en concept
opnameplan. Deze kan al ingevuld worden voor de adressen in week 2.
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any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.





10BE : 6 gebeld

2 huizen verkocht 
2 VES 
1 NO 
1 GGH 

CED: 6 gebeld 

3 VES 
1 NO 
1 nog geen keuze 
1 huis verkocht niet overgedragen 

DOG: 8 gebeld 

4 NO 
3 GGH 
1 VES 

NIVRE: 9 gebeld 

6 VES 
2 NO 
1 Geen keuze 

DOG: beschikbaarheid doorgegeven 
Andere bureaus nog niet 

Resume: 32 dossiers bij Planning 
29 dossiers gebeld 

12 x keuze VES 
8 x NO 
3 x woning verkocht 
4 x GGH 
2 x geen keuze 
3 x aanvrager nog niet gebeld 

DOG 4 NO gepland 
Andere bureaus nog geen beschikbaarheid voor NO doorgekregen 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Planning IEDB
Datum: woensdag 22 december 2021 09:56:51
Bijlagen: image001.jpg

Heb je vanmiddag nog even tijd om te bellen over onderstaande?

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|0625198712

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 22 december 2021 09:42
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Planning IEDB

Hoi ,

Ik weet niet of ik mijn vraag mbt brief of iets op papier tbv het dossier terecht bij jou heb
neergelegd. Ik heb gisteren van jou begrepen dat  de contacten met ZB heeft
gelegd. Regisseert hij deze aanpak? Had jij al met hem kunnen schakelen of zelf iets kunnen
betekenen?

 zou  als productie/keten regisseur informeren, met als doel goed zicht te
houden op alle liggende dossiers in de fysieke schadeketen.

Groet,

Van: 
Verzonden: maandag 20 december 2021 18:32
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Planning IEDB
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dag allemaal,
 
Ik ben het eens met de werkwijze.
Alleen ik vind het heel belangrijk dat er wel een bevestiging of iets op papier uitgaat naar de
aanvrager dat ook in mijn dossier van de aanvragers gezet kan worden. Wij moeten als IMG
voorkomen dat alles mondeling gaat en niets meer terug te zoeken is. @ , kun jij die
meenemen?
 
Groet,

 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 14:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Planning IEDB
 
Dag ,  en ,
 
Akkoord met de voorgestelde werkwijze. Lijkt me een goed plan dat de deskundige hierbij
aanwezig is en dat vanuit Zaakbegeleiding daaraan voorafgaande mondeling aan de aanvrager
toegelicht heeft wat er gaat gebeuren.
 
De aanvrager weet zo vooraf wat er gaat gebeuren en door vooraf te bellen krijgen wij ook meer
zekerheid over het doorgaan van de afspraak.
Begeleiding op de plek door een deskundige, waarbij er ook geschakeld kan worden, als zaken
net anders blijken te zijn dan verwacht.
 
Hartelijke groet,
 

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

www.schadedoormijnbouw.nl

 
 
IMG_logo 300 pixels
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 12:24
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@dog-ingenieurs.nl>
Onderwerp: Planning IEDB
 
Hallo ,
 
Uit het overleg met , ,  de volgende punten:

De aanwezigheid van een deskundige op de locatie van het Nader Onderzoek is voor de
instructie van het uitvoerend bedrijf voldoende om eventuele ‘verassingen’ op te vangen
en het opnameplan mogelijk te moeten wijzigen. Een vooronderzoek hoeft dan ook niet
noodzakelijkerwijs plaats te vinden. Indien er zich omstandigheden voordoen waardoor
een boring of opgraving niet uitgevoerd kan worden op een specifieke plek (bv. een
gracht), wordt dit in het plangesprek al aangegeven door de aanvrager. Het gesprek
heeft als doel om alvast een inleiding te geven over welke werkzaamheden uitgevoerd
gaan worden.
De Zaakbegeleider neemt het opnameplan, opgesteld door de deskundige vanuit de
primaire opname (eventueel luchtfoto’s c.q. google maps), door met de aanvrager. Gelet
op de huidige coronamaatregelen naar alle waarschijnlijkheid telefonisch.
Er worden, indien planning-technisch mogelijk, 2 Nader Onderzoeken per dag ingepland
voor 1 deskundige-bureau. Op deze wijze kan de deskundige bij beide onderzoeken
aanwezig zijn en verloopt het proces het meest efficiënt. Onderzoeken duren ongeveer 4
uur.
De resultaten van Koops zijn beschikbaar na een week. Na evaluatie/bespreking in de
werkgroep is het rapport tevens 1 week later klaar.
Koops is week 52 en week 1 gesloten. Om een KLIK-meting aan te vragen is het van
belang dat de aanvragers voor aankomende woensdag gebeld zijn. Hiervoor is het van
belang dat de beschikbaarheid vandaag, uiterlijk morgen 12:00 uur, doorgegeven wordt
door de partijen.
Mochten er tijdens deze pilot bevindingen naar voren komen die vragen om een
aanpassing van de werkwijze, worden deze op korte termijn doorgevoerd.
 

 
Graag je akkoord richting de partijen op bovenstaande punten.
 
Groet,
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: Aantekeningen van overleg zonet IEDB opnameplan
Datum: donderdag 23 december 2021 12:00:32
Bijlagen: image001.png

Hoop dat je er wat mee kan. Er zijn alleen acties (in eerste instantie) voor jou uitgekomen
volgens mij. Pak jij dat op en stuur je het dan ook naar de rest? Of zal ik onderstaande ook al
vast met hen delen?

Groet,

IEDB opnameplan bij aanvrager krijgen (23-12-21)

Aanwezig: , , , ,  en 

Deskundige gaat plan maken bij de NO. Technische informatie, hoe zorgen we ervoor dat de
aanvrager het weet. 17-19 zijn (worden) ingepland.
IEDB ligt bij  (teammanager ZB),  zet de informatie door naar haar.
Voorstel: Bureaus sturen opnameplan naar planning (via mailbox). En planning stuurt ze door
naar de zaakbegeleider. Zaakbegeleider stuurt plan door naar aanvrager, dan nabellen door ZB
of alles duidelijk is bij aanvrager.
Check op of het terrein goed is achtergebleven na NO, hiervoor zal er van te voren en achteraf
foto’s gemaakt worden door de deskundige.

1. Achteraf nog vragen NO door aanvrager (ZB). Welke lijn van aanvrager naar deskundige?
stelt plan op, op 23-12. Wanneer dit kan zal er vandaag ook nog feedback gegeven

worden door de rest. ZB rechtstreeks naar deskundige? Via aangewezen ZB? Via
planning?

2. Hoe lang voor de opname is er een opnameplan (wat is minimaal termijn tussen
opnameplan en opname)?

3. Werkwijze opstellen en delen ter controle

Werkwijze NO IEDB pilot (zoals ik hem heb meegeschreven)
Deskundige vraagt NO aan
Prestatiesturing keurt goed
Planning plant NO in, incl. uitleg over inhoud NO
Deskundige maakt opnameplan
Deskundige stuurt opnameplan naar IMG planning mailbox
Planning zet opnameplan door naar gekoppelde zaakbegeleider
Zaakbegeleider zet opnameplan door naar de aanvrager
Zaakbegeleider belt de aanvrager met de vraag of alles duidelijk is
NO vindt plaats.

Opnameplan moet minstens xx dagen voor de uitvoering van de opname naar de aanvrager
gestuurd zijn. Zodat de aanvrager hier ook iets van kan vinden, aan kan geven het er niet mee
eens te zijn.

Met vriendelijke groet,

……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 | 9726 AD | Groningen
Antwoordnummer 3061 | 8000 WB | Zwolle
………………………………………………………………………………………………………………….
T 
www.schadedoormijnbouw.nl 
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Van:
Aan:
Cc:   
Onderwerp: FW: Opnameplan IEDB proces
Datum: donderdag 23 december 2021 13:00:48
Bijlagen: image001.png

PvA IEDB 1.0.pdf
image002.jpg

Hoi ,

Zie onderstaand. Pak jij het vanuit de IEDB portefeuille verder op?

Met een vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726AD Groningen
Antwoordnummer 3016 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:28
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Opnameplan IEDB proces

Hallo,

In de bijlage het proces Opnameplan IEDB overhandigen aan de aanvrager. Met 
(DOG) heb ik een doorlooptijd van 15 dagen voor het opstellen van het opnameplan en uiterlijk
10 dagen voor die tijd verzenden naar aanvrager.
Besproken is om hier de mailbox: @schadedoormijnbouw.nl voor te gebruiken en
het opnameplan tevens te uploaden als bijlage in Atabix.

Graag jullie input/opmerkingen

Groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
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Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:01
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Aantekeningen van overleg zonet IEDB opnameplan
 
 
 
IEDB opnameplan bij aanvrager krijgen (23-12-21)
 
Aanwezig: , , , ,  en 
 
Deskundige gaat plan maken bij de NO. Technische informatie, hoe zorgen we ervoor dat de
aanvrager het weet. 17-19 zijn (worden) ingepland.
IEDB ligt bij   zet de informatie door naar haar.
Voorstel: Bureaus sturen opnameplan naar planning (via mailbox). En planning stuurt ze door
naar de zaakbegeleider. Zaakbegeleider stuurt plan door naar aanvrager, dan nabellen door ZB
of alles duidelijk is bij aanvrager.
Check op of het terrein goed is achtergebleven na NO, hiervoor zal er van te voren en achteraf
foto’s gemaakt worden door de deskundige.
 

1. Achteraf nog vragen NO door aanvrager (ZB). Welke lijn van aanvrager naar deskundige?
 stelt plan op, op 23-12. Wanneer dit kan zal er vandaag ook nog feedback gegeven

worden door de rest. ZB rechtstreeks naar deskundige? Via aangewezen ZB? Via
planning?

2. Hoe lang voor de opname is er een opnameplan (wat is minimaal termijn tussen
opnameplan en opname)?

3. Werkwijze opstellen en delen ter controle

 
Werkwijze NO IEDB pilot (zoals ik hem heb meegeschreven)

Deskundige vraagt NO aan
Prestatiesturing keurt goed
Planning plant NO in, incl. uitleg over inhoud NO
Deskundige maakt opnameplan
Deskundige stuurt opnameplan naar IMG planning mailbox
Planning zet opnameplan door naar gekoppelde zaakbegeleider
Zaakbegeleider zet opnameplan door naar de aanvrager
Zaakbegeleider belt de aanvrager met de vraag of alles duidelijk is
NO vindt plaats.

Opnameplan moet minstens xx dagen voor de uitvoering van de opname naar de aanvrager
gestuurd zijn. Zodat de aanvrager hier ook iets van kan vinden, aan kan geven het er niet mee
eens te zijn.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

……………………………………
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Van:  DOG-Ingenieurs
Aan: @10be.nl; @ced.nl;  ); 
Onderwerp: IEDB
Datum: donderdag 23 december 2021 12:18:22

Dag allen,

Graag even een check of jullie ook verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de IEDB dossiers. Anders
hoor ik graag even wie dat van de bureaus zijn om de lijnen zo kort mogelijk te houden.

Zojuist het volgende proces afgestemd met .

Door de bureaus wordt de beschikbaarheid van de deskundige doorgegeven aan IMG. Coördinator
planning IMG voor deze onderzoeken is @schadedoormijnbouw.nl). IMG is
verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de onderzoeken. IMG houdt rekening met capaciteit
Koops/ partij. Partijen houden geen rekening met capaciteit Koops;
In het plangesprek wordt door planning het NO globaal toegelicht;
Deskundige maakt opnameplan en zorgt ervoor dat deze 10 werkdagen voor het NO gemaild wordt naar

@schadedoormijnbouw.nl en als bijlage in Word uploaden in Atabix;
Het opnameplan wordt direct door zaakbegeleider gemaild naar aanvrager en toegelicht. De
zaakbegeleider verifieerd of de aanvrager akkoord is met de voorgestelde werkzaamheden;
Uiterlijk op woensdag worden de adressen waar NO plaats gaat vinden in de opvolgende week
doorgegeven aan Koops door  (DOG);
De resultaten van Koops zijn beschikbaar na een week na uitvoeren NO;
Na evaluatie/bespreking in de werkgroep is het rapport 1 week later klaar;
Koops is week 52 en week 1 gesloten.

Ik zal nog even een concept voor-/ eindopname maken en een akkoordverklaring.

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs
Leonard Springerlaan 23
Groningen
t: 

m: 
e: @dog-ingenieurs.nl
i: www.dog-ingenieurs.nl

Disclaimer: https://www.dog-ingenieurs.nl/disclaimer
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Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @ced.nl>;

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@dog-ingenieurs.nl>

Onderwerp: FW: IEDB 206770 | 

Hoi ,

Deze 2 dossiers kunnen mee met de Nader onderzoeken.
Zou je, indien deze vandaag nog gepland kunnen worden, het totaal overzicht inclusief de
andere partijen naar  (DOG) kunnen sturen?

Groet,

Van: @ced.nl> 
Verzonden: woensdag 22 december 2021 12:04
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: NO.mijnbouwschade <NO.mijnbouwschade@ced.nl>
Onderwerp: Re: IEDB 206770 | 

,

Hierbij nog een aanvullend IEDB dossier,
het zou mooi zijn, als we deze ook in de pilot kunnen laten meedraaien.

 
Dit is een lopend bezwaar dossier binnen IEDB, met zetting schade, welke beoordeeld
moet worden.

Lopend dossier binnen gebied 10 of 11, volgens mij.

Graag hoor ik of bovenstaande dossiers gelijk ingepland kunnen/mogen worden!?

Met vriendelijke groet,

Nader Onderzoeken | Zienswijzen | Bezwaren

Friesestraatweg 211c / 2e verdieping

9743 AD  Groningen
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Tel. +31

www.ced.nl

CED | Friessestraatweg 211 c | Postbus 393 | 9743 AD Groningen

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 09:41
Aan: @nivrecp.nl>; @archipunt.nl>;

@ced.nl>; @w2n-groningen.nl>; 
@emn.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @evertsgt.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

CC: @10be.nl>; @ced.nl>; 
@nivrecp.nl>; @dog-ingenieurs.nl>;

@Schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: IEDB verslag/presentatie

Goedemorgen,

Vanuit het overleg IEDB zetting/Zakking is de werkwijze met betrekking tot de eerste 50
dossiers besproken: uit de groep van 304 voormalig on-hold dossiers worden de eerste 50 IEDB
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risicodossiers als pilot gezien voor de huidige werkinstructie. Een NO wordt (bij instemming van
de aanvrager) uitgevoerd conform instructie en de uitkomsten gedeeld en besproken binnen de
werkgroep IEDB zetting/zakking. Na afloop van de pilot wordt de instructie waar nodig
aangepast.

In de bijlagen:
Presentatie van Bert Everts voor ingediende dossiers.
Notitie toerkenbaarheid v3.
Notitie Hoekvervorming v2.
Concept notitie laagste grondwaterstand.
Verslag overleg 02-12-2021

Volgend overleg: 13-12-2021 12:00 - 13:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
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are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats
DOG 12-1-2022 12:00 Nieuwe Pekela

13-1-2022 08:00 Oude Pekela
13-1-2022 12:00 Oude Pekela
20-1-2022 08:00 Beerta
20-1-2022 12:00 Oude Pekela

CED 8-2-2022 13:00 Nieuwe Pekela
8-2-2022 08:00 Oude Pekela

NIVRE 18-1-2022 13:00 Nieuwe Pekela
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Zaakbegeleider
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: IEDB
Datum: vrijdag 24 december 2021 12:24:00
Bijlagen: COP W2N BEERTA .pdf

Plan van Aanpak v31 20211208.pdf
RE Agenda en actielijst 23-12 IEDB.msg

Hoi ,

Bijgaand nog het voorbeeldopnameplan en het PvA van de 4P.

Projectmap:

Ik plan voor week 1 een overleg tussen ons in.

Groet,
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OPNAMEPLAN NADER ONDERZOEK FUNDERING 
 Beerta 

Datum: 05-10-2021 

Versie: 1.0 

Zaaknummer IMG: xxxxxx 

Opdrachtgever:  Opnameplan opgesteld door: 

LOGO BUREAU 

Instituut Mijnbouwschade Groningen 

Techniekweg 1 

9601 MD Hoogezand 

www.schadedoormijnbouw.nl 
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1 Toelichting noodzaak nader onderzoek 

1.1 Achtergrond

U heeft schade gemeld voor een woning of gebouw op [locatieadres]. Het was onduidelijk of er op 

dit adres schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling. Daarom hebben kennisinstituten TU 

Delft en TNO onderzoek gedaan naar de directe effecten van diepe bodemdaling. Niet alle vragen 

waren daarmee beantwoord. Vervolgens is kennisinstituut Deltares gevraagd voor een nader advies 

over de indirecte effecten.   

Uitkomst onderzoek 

Het onderzoek van Deltares is nu ook klaar. Uit dit onderzoek blijkt dat het adres waarvoor u 

schade heeft gemeld, ligt in een gebied waar niet geheel uitgesloten kan worden dat indirecte 

effecten van diepe bodemdaling schade kunnen veroorzaken. Een deskundige gaat dat nu voor uw 

situatie beoordelen. 

De fundering van uw woning of gebouw moet verder onderzocht worden. U bent hierover 

geïnformeerd door de IMG. Het IMG heeft daarom een opnamebureau opdracht gegeven dit 

opnameplan op te stellen, dit plan samen met de IMG bewonersbegeleider met u te bespreken en 

vervolgens, na uw akkoord, het nader onderzoek daadwerkelijk uit te laten voeren. Eventuele 

schade die de opname met zich meebrengt, wordt altijd volledig hersteld door de betrokken 

aannemer. We doen ons uiterste best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens de 

opname en de rapportagefase die daarop volgt, is de bewonersbegeleider van het IMG uw vaste 

aanspreekpunt bij vragen. 

In dit opnameplan presenteert het betrokken opnamebureau de werkzaamheden die nodig zijn 

voor het nader onderzoek naar de fundering van uw woning of gebouw en de grondopbouw ter 

plaatse van de fundering. Dit plan is gemaakt op basis van een bureaustudie van uw woning of 

gebouw. De voorgestelde opnamelocaties en werkzaamheden zijn gekozen op basis van praktisch 

inzicht om met minimale onderzoeken en beperkte overlast een compleet beeld van de fundering 

van uw woning of gebouw te krijgen. Wanneer tijdens de opname blijkt dat de fundering van uw 

woning of gebouw anders is dan vanuit de bureaustudie is geconcludeerd, kunnen aanvullende 

onderzoeken nodig zijn. Dit zal altijd in overleg met, en na akkoord van u als woning- of 

gebouweigenaar, worden gedaan. Dit opnameplan wordt tevens gedeeld met de betrokken 

aannemer. 

1.2 Toelichting opgraven fundering 

Om de afmetingen en aanlegdiepte van de fundering vast te kunnen stellen is het noodzakelijk om 

deze op te graven. Op enkele posities zal de  
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1.3 Toelichting grondonderzoek 

Bij het opstellen van deze offerte zijn wij er vanuit gegaan dat de sonderingen met een minirups 

(afmetingen: l x b x h =2,45 m x 0,8 m x 1,7 m, gewicht ca. 2 ton) dienen te worden uitgevoerd, 

zie foto. De benodigde reactiekracht wordt ontleend aan grondankers. De ankers zitten in 1 lijn 

met de machine en zitten ongeveer 0,75m uit elkaar. 

Met het indraaien van de genoemde grondankers bestaat er een risico dat kabels en/of leidingen 

die niet op de klicmelding worden weergegeven beschadigd kunnen raken. Derhalve vragen wij u 

expliciet de ligging hiervan voor aanvang van de werkzaamheden aan ons door te 

geven zodat schade hieraan kan worden voorkomen. Op basis van deze info zal in overleg met u, 

de definitieve sondeerlocatie worden bepaald. Mocht er desondanks toch schade ontstaan aan 

kabels en/of leidingen dan zijn de daaruit voortvloeiende herstelkosten voor rekening 

van de opdrachtgever. 

Bij de sonderingen zal naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke mantelwrijving worden 

gemeten. Het op de betreffende sondeergrafieken te presenteren wrijvingsgetal, geeft de 

verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in procenten en is 

kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Aldus wordt een nauwkeurig beeld gevormd van 

de bodemopbouw. 

1.4 Toelichting peilbuis 

Een peilbuis is een buis van een paar meter lang. Die wordt geplaatst in de bodem. Door een filter 

kan het grondwater in de buis lopen. Zo wordt gemeten wat de stand van het grondwater is. 

1.5 Toelichting inmetingen 

De hoogtes van vloeren en eventueel een voeg in het metselwerk rondom het huis zal ingemeten 

worden om verschil in hoogtes vast te kunnen stellen.  

1.6 Voor- en eindopname terrein t.b.v. geotechnisch onderzoek 

Op de locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd zullen voor- en achteraf foto’s worden 

gemaakt. Indien schade ontstaan is door de werkzaamheden kan de situatie voor het uitvoeren van 

de werkzaamheden bekeken worden aan de hand van de vooropname.  
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2 Objectgegevens 

2. 1 Situatie en overzicht van bouwdelen 

Situatie 
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Afbeelding 1: Situatie {bron: Googtemaps d.d. ZUZ1) 
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2.2 

1 Opnameplan nader onderzoek fundering 

Overzichtsfoto's 

Hieronder zijn overzichtsfoto's weergegeven zoals verkregen uit een eerdere opname of andere 

bronnen. 

Overview bouwdeel M en A 
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Afbeelding 3: Voor- en rechter zijgevels (bron: Google Streetview) 

Overview bouwdeel B C en E 
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Afbeelding 4: Voor- en linker zijgevels (bron: Google Streetview) 
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Overview bouwdeel D 
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Afbeelding 5: Voor- en rechter zijgevels (bron: Google Streetview) 
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3.1 Bouwdeel Men A ■ 

3.1.1 Fundering en bodem bouwdeel Men A 

p 
B� S1 

1 uu 
S2 81 

83 

S3

Onderdeel Code Onderzoek (zie ook biilaae 2)
Fundering F1/F2/F3 Ontgraven fundering t.b.v. bepalen type, aanlegniveau en afmetingen

funderino (inclusief eventuele oaal). 
Bodem S1/S2/S3 Sonderingen met mini sondeerwagen (15 m) per object max 5 m van

aevel. 
81/82/83 Grondboringen (5 m) per bouwdeel

Peilbuis t.b.v. orondwateronderzoek (GLG)
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3.2 Bouwdeel B, C, D en E 

De vrijstaande bijgebouwen (CC1a object) worden tijdens de opname niet nader onderzocht. 
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Colofon 

OPNAMEPLAN 
 BEERTA 

Bureau: @@ 

Auteur opnameplan: @@ 

Datum definitief: @@ 

Gecontroleerd door: @@ datum 

Opdrachtgever: Instituut Mijnbouwschade Groningen 

©IMG. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder 

schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd 

en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins. 
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Aftakking Actie
A. Beschikking in BAS (SA) zonder rapport 

A1. Beschikking in BAS (SA) zonder rapport 
1
2

B1. Beschikking in BAS (SA) niet verstuurd rapport zonder toekenning
3
4

5

C. Beschikking in BAS (SA) niet verstuurd rapport zonder toekenning
6
7
8
9

10
11

C1. Beschikking in BAS (SA) niet verstuurd rapport zonder toekenning
2

D. Beschikking in BAS (SA) niet verstuurd rapport met toekenning
12

D1. Beschikking in BAS (SA) niet verstuurd rapport met toekenning
3

E1. Beschikking in BAS (SA) wel verstuurd rapport zonder toekenning
3

F. Beschikking in BAS (SA) wel verstuurd rapport zonder toekenning
13
14
15
16
11

F1. Beschikking in BAS (SA) wel verstuurd rapport zonder toekenning
17
2

G. Beschikking in BAS (SA) wel verstuurd rapport met toekenning
H1. Beschikking in Mira (WVB)

18
19

H3. Beschikking in Mira (WVB)
20
2

I. Beschikking in Mira (WVB)
21
22
23
24
25
11

Aftakking Actie

ong. 18 dossiers moeten nog teruggezet naar WVB
2 staan op verkeerde parafeerder, moeten recht gezet.

Rapporten van andere bureaus dan 10BE moeten bij 10BE komen. Hoe moeten z

110 wel kwetsbaar indicatie, niet kwetsbaar doorzetten naar  (deel van B
110 dossiers toetsen (deadline is stavaza ophalen)

 mailen wanneer meer bekend over hoe om te gaan met deze dossiers. Marg

38 wel kwetsbaar indicatie, niet kwetsbaar doorzetten naar (deel van E
38 dossiers beschikken inclusief toetsingsfomulier kwetsbaar

110 dossiers beschikken inclusief toetsingsformulier kwetsbaar

Nagaan hoeveel er al afgewezen zijn, hoe veel besluiten zijn er genomen? Opvra

Binnen risicogebied IEDB (304)

Nog openstaande beschikkingen afronden van de 55.
Besluiten genomen uiterlijk 23ste ivm betaling in 2021

Dossiers sturen naar 
Dossiers uitzetten bij 10BE

Aanleveren bij 10BE, 10BE kan addedum aanleveren op (nog niet) verstuurd rap

Aanleveren bij 10BE, 10BE kan addedum aanleveren op (nog niet) verstuurd rap

Planning plant dossiers in bij 10BE, conform bestaande werkwijze

Adres achterhalen van dossiers zonder adres op de indicatie kwetsbaar lijst, uitz
Dossiers uitzetten bij 10BE; toevoegen aan lijst 

112 wel kwetsbaar indicatie, niet kwetsbaar kunnen afgewezen worden (deel va
112 dossiers afwijzen incl. toetsingsformulier

Totaal 'on hold dossiers
Buiten risicogebied IEDB (1480)

Adres gegevens ophalen bij BI
Lijsten uitzetten bij 10BE, wanneer BI klaar is

Afwijzingsbrief aanpassen aan het niet zijn van een kwetsbaar gebouw + toelicht

Afwijzingsbrief aanpassen aan het niet zijn van een kwetsbaar gebouw + toelicht

Afwijzingsbrief aanpassen aan het niet zijn van een kwetsbaar gebouw + toelicht

Aanleveren bij 10BE, 10BE kan addedum aanleveren op (nog niet) verstuurd rap
Naar welke status 10BE moeten de dossiers gezet? Ophalen bij bureaus

135 dossiers beschikken (SA kan dit in ong. 2 dagen, besluiten zullen er met 2-2,
7 moeten nog getoetst (is iets mee aan de hand), hier zijn acties op gezet.

Dossiers uitzetten bij 10BE 

Dossiers doorzetten in Mira voor opname kwetsbaar pand
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J. Bellen voor opname
26
27

K. Opname gedaan geen rapport 4 smaakjes
28

L. Opname gedaan wel rapport 5 smaakjes
29

Actie
30
31
32
33

34

35

36

2
3

11

Regel 6, 19, 34, 41 + 3 dossiers uit de mail mogelijk kwetsbaar uitzetten bij 10BE
Regel 8, 23, 25 wel rapport + kwetsbaar

Mailmerge in Mira en BAS zetten 
Herstelbrief in Mira zetten 
Beoordelingsformulier indicatie kwetsbaar in BAS en Mira zetten 
Terugkoppeling geven op overleg ihkv 'labelling' dossiers in Mira en Atabix incl. t
Zaakbegeleiding moet niet rapporten versturen die nog geen verzenddatum heb             
Sina en ZB mailbox. 
In overleg met  kijken of snelheid qua afwijzingen te doen is bij bezwaar; pla       
Hoe om te gaan met nieuwe besluit bestuur ihkv bewijsvermoeden in IEDB (enk             
Ant: Tot de nieuwe werkinstructie er is, doorgaan zoals nu.

Lijst delen met , zodat zij in beeld hebben welke rapporten horen bij IEDB
Lijst met wanneer de opname gepland staat delen. 

Overige acties IEDB

Regel 17, 31, 48 aanpassing in afwijzingsbrief bij kwetsbaar indicatie maar niet k

Werkwijze opmaken voor hoe het opnameplan van de deskundige bij de aanvrag      

Cijferoverzicht keuzes aanvrager (NO, VES, etc.) wekelijks aanleveren bij    
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219 Afgerond

23-dec
50 In behandeling

23-dec
34 In behandeling

Wekelijks

Aantal Status Deadline Actiehouder
690 Gastdames
298 Gastdames
288 Gastdames

23-dec

24-dec
23-dec

23-dec
515 via 
18

260

               E
       

      
    

        
            tijdslijn
         bben in BAS. Deze worden verstuurd bij het besluit. Mail versturen naar 

    
              n nu is 50 per week 

            el zettingsschade, rest kan afwijzen); icm de opnames die al gepland zijn. 
         

             B
        

  

            kwetsbaar

           ger komt (via planning en ZB)
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M
ailactie (16-12) aanvrager op hoogte stellen dat het langer duurt (niet begin nov) loopt parallel







14 aanvragers kiezen voor VES

17 aanvragers wensen een NO

10 NO zijn gepland (1 kan nog niet in Atabix worden verwerkt)

11 aanvragers konden wij niet bereiken

De overige aanvragers zijn personen die hun huis verkocht hebben- of nog even over hun keuze willen nadenken.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Techniekweg 1, 9601 MD Hoogezand
Antwoordnummer 3016 – 8000 WB Zwolle

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats
DOG 12-1-2022 12:00 Nieuwe Pekela

13-1-2022 08:00 Oude Pekela
13-1-2022 12:00 Oude Pekela
20-1-2022 08:00 Beerta
20-1-2022 12:00 Oude Pekela

CED 8-2-2022 13:00 Nieuwe Pekela
8-2-2022 08:00 Oude Pekela

NIVRE 18-1-2022 13:00 Nieuwe Pekela
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Van:
Aan: @10be.nl; ; @ced.nl
Cc:
Onderwerp: FW: akkoordverklaring
Datum: donderdag 30 december 2021 11:45:28
Bijlagen: image164754.png

image615771.png
akkoordverklaring.docx

Goedemiddag,

Bijgaand de akkoordverklaring na het uitvoeren van het NO.

Met vriendelijke groet,

W2N Groningen
Leonard Springerlaan 13
Groningen
t: 

m: 
e: @w2n-groningen.nl
i: www.w2n-groningen.nl

Disclaimer: https://w2n-groningen.nl/index.php/disclaimer

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: woensdag 29 december 2021 13:28
Aan: @w2n-groningen.nl>
CC: @nivrecp.nl>
Onderwerp: FW: akkoordverklaring

Dag ,

Zie onderstaand de reactie van  en bijgaand de akkoordverklaring. Kun jij hier verder
mee?

Met vriendelijke groet,

  NIVRE-re FUEDI-ELAE 

 NIVRE Groningen

Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten 
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Akkoordverklaring oplevering 

werkzaamheden Nader Onderzoek IMG 

Geachte heer/mevrouw, 

Als gevolg van de uitgebreide opname ten behoeve van uw aanvraag bij IMG heeft Koops & Romeijn 
grondmechanica werkzaamheden uitgevoerd aan uw woning/gebouw/werk. Deze werkzaamheden 
zijn hierbij dan ook afgerond. 

Graag ontvangen wij uw akkoordverklaring dat de herstelwerkzaamheden correct zijn opgeleverd. 

Akkoordverklaring en machtiging: 

• Eigenaar verklaart gemachtigd te zijn om namens eventuele mede-eigenaars te
handelen.

• Eigenaar verklaart akkoord te zijn met de voltooiing van de herstelwerkzaamheden van
het nader onderzoek aan binnen- en buitenzijde van zijn / haar woning / gebouw/werk.

• Eventuele nog uitstaande herstelwerkzaamheden zijn hieronder benoemd en worden
hiermee als volledig beschouwd. Er zijn alsdan geen verdere uitstaande
herstelwerkzaamheden meer.

Datum: 

Adres:  

Dossiernummer: 

Naam eigenaar: 

Handtekening voor akkoord: 
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