
Resultaat
opgraving

Fundering op staal.
Aanlegniveau 0,59 m – maaiveld ofwel 
boven de veenlaag. 
Breedte fundering: gering
Aangelegd op: beton in puin

gegoten
Conclusie:
Zettingsgevoelige fundering. 



Opgraving 2

Aanlegniveau beneden de 
veenlaag.

Klopt met hoogst gelegen 
punt.



Opgraving 3

Aanlegniveau boven de 
veenlaag.
Aangelegd op humeus zand.
Aanlegbreedte gering 
(breedte gevel)



Conclusie funderingswijze

• Zettingsverschillen laten zich goed verklaren uit de funderingswijze;
Op het hoogste punt: gefundeerd onder de veenlaag;
Bij het laagste punt: gefundeerd boven de veenlaag, die oxideert.

• Kan oxidatie de schade hebben verergerd? Ja.
• In welke mate? Door IEBD max 0,09 m verlaging; extra zakking 

wox = a * t * ΔGLG  = 0,02 *25*0,09 = 0,045 m 

• Consolidatie: wcons = a * d * gws = 0,08 *0,5 *0,09 = 0,0036 m = 4 mm.



Welke mechanismen spelen een rol?

• Oxidatie: de grondwaterstand staat boven in de veenlaag; extra zakking 
45 mm

• Krimp; geen effect.
• Consolidatie; zetting in veenlaag: 4 mm.
• Houtrot: nvt

Er is een autonome oorzaak, waarbij oxidatie de schade heeft verergerd.



Toerekenbaarheid?

• Extra zakking door IEDB: 50 mm; totale zakkingsverschil 90 mm.
• Scheefstand voorafgaande aan IEDB: 45 mm op 6,8 m ofwel 1 : 151.
• Ligt op de grens van wat acceptabel is voor een schuur.
• Gesteld kan worden: is nog acceptabel zonder IEDB’; dus geen herstel.
• Na IEDB is de scheefstand 1: 75; Is niet meer acceptabel; dan herstel.
• Door IEDB is dan herstel nodig geworden; zonder IEDB niet.
• Kosten van horizontaal zetten geheel toekennen, onder aftrek van

opheffen van oorspronkelijke scheefstand; ken 75% toe van kosten  
van horizontaal zetten. (?)





Case: 

Nieuwe Pekela
Bespreking op 23-03-2022

Bert Everts

5.1 lid 2 sub e

144b



Ligt het pand binnen 
IEDB gebied?

Even  vragen:  Het ligt in Nieuwe Pekela aan de 
zijde van het kanaal op circa  m tot het 

kanaal. Ligt binnen gebied 5 (?); conclusie: < 0,05m 
gws-verlaging en nog 3 zakkingsmechanismen zijn 
mogelijk (geen consolidatie).

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 s  



In IEBD?
Ja (??); gebied 5 ?

Zie blauwe stip.

5.1 lid 2 sub e



Wat is het voor een pand?

Vrijstaande woning; gemetseld. 
Aanbouw aan de achterzijde.
Gevels bepleisterd; geen lintvoegen 
zichtbaar. 
Ongelijkmatige gewichtsverdeling in 
de voorgevel.

5.1 lid 2 sub e



Is er sprake van zakkingsschade?

Het dossier bevat geen info mbt de schades.
Uit de gebouwinspectie zou dus moeten blijken dat er sprake is van 
zakkingsverschillen. Daar gaan we nu maar vanuit. In dat geval kan IEDB 
de schade hebben vergroot en is een IEDB-onderzoek zinvol.



Bepaal de funderingswijze

5.1 lid 2 sub e



Resultaat opgravingen Opgravingen vlak naast elkaar.
Aanlegniveau op veen (?). (1,21 a 0,7 m – mv)

Vertanding: gering





Welke IEDB-mechanismen spelen een rol?

• Oxidatie: wel van belang voor mv-zakking; gws staat onder het veen 
zodat de oxidatie niet is vergroot door mijnbouw; 

• Krimp; idem
• Consolidatie; speelt geen rol; gws-daling in zand leidt niet tot 

relevante zakking.
• Houtrot: nvt

• Conclusie: gws-verlaging heeft geen enkel effect op schade aan het 
pand. Geen IEDB-effect.



Case: 
Oude Pekela

Bespreking op 24-03-2022
Bert Everts

5.1 lid 2 sub e

144c



Ligt het pand binnen 
een IEDB-gebied?

Even  bellen: Het ligt in Oude Pekela aan de 
zijde van het kanaal op circa  m tot het 

kanaal. Ligt binnen gebied 12; conclusie: max. 0,09 
m gws-verlaging en alle 4 zakkingsmechanismen 
zijn mogelijk.

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 id   



In IEBD?

Ja, in gebied 12.
Zie blauwe stip.

5.1 lid 2 sub e



Wat is het voor een pand?  Het gaat om de schuur.

Geen gegevens over die schuur en het gebruik ervan bekend.

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e



Is er sprake van 
zakkingsschade?

Zakkingsverschil in de zijgevel  
circa 90 mm; achterste deel ligt 
het laagst (over 6,8 m; ofwel 
1:75)
In de voorgevel 30 mm 
scheefstand en in de 
achtergevel 10 mm.
Deze verschillen kunnen leiden 
tot schade/gebruiksbeperking. 
Een IEDB-onderzoek is daarom 
zinvol.
Wel een voorkeur voor locatie 
voor opgraven; achterzijde 
zijgevel (laagste punt). 

zijgevel

voorgevel

achtergevel



Nieuwe presentatie 
Koops



Bepaal de ondergrond 
en funderingswijze

Fundering is niet opge-
graven op het laagste 
Punt. 

5.1 lid 2 sub e



Bepaal Ondergrond

Maaiveld = NAP +1,45 

Ok.veen: NAP +0,08 m = 1,40 m - mv
Zwart, dus oxidatie

GWS: op NAP +0,10 m = 1,38 m – mv; 
bovenzijde veenlaag; oxidatie 
waarschijnlijk





Resultaat opgraving 1

Fundering op staal.
Uit de omschrijving blijkt dat de gevel
op een betonnen plaat rust, die is
opgelegd op een gemetselde strook.
Aanlegniveau 0,59 m – maaiveld ofwel 
boven de veenlaag. 
Breedte fundering: gering.                          
Conclusie:
Zettingsgevoelige fundering. 



Resultaat opgraving 2

De fundering bestaat uit een 
betonnen poer. Aanlegniveau 
2 m beneden maaiveld dus 
keurig beneden de veenlaag.

Klopt met hoogst gelegen 
punt.



Resultaat opgraving 3

Er lijkt een betonnen balk 
aanwezig te zijn ter dikte van 0,3 
m die echter op 0,67 m beneden 
het maaiveld is aangelegd.

Het aangetroffen zand beneden d  
fundering strookt niet met de 
boringen. Onder de veenlaag is 
geen veenlaag aangetoond.



Conclusies (mogelijkheid 1)

1) Als de onderzoeksresultaten, zoals gepresenteerd door Koops, 
letterlijk worden genomen, luidt de conclusie:
De garage is deels gefundeerd boven een veenhoudende laag. De 
grondwaterstand bevindt zich in de veenlaag, zodat een verlaging van de gws 
de oxidatie heeft verergerd. Daarmee heeft een extra oxidatie de schade 
vergroot.
In dat geval moet worden uitgerekend tot hoeveel extra zakking die oxidatie 
(en consolidatie) heeft geleid en kan een toerekenbaarheid worden bepaald.

Er is echter ook een andere conclusie mogelijk, die waarschijnlijker is (zie 
volgende sheet). 



Conclusies (mogelijkheid 2)

Het is vreemd als uit een onderzoek op 1 plaats een 2 m diep aangelegde poer is 
aangetroffen en elders niet.
Het is daarom waarschijnlijk dat bij het opgraven bij toeval 1 poer is aangetroffen 
en dat op die andere plaatsen de opgraving plaatsvond tussen de poeren.
De poer is aangetroffen op een hoek van de garage; ofwel op de plaats waar de 
poeren meestal staan. De andere opgravingen vonden niet op hoeken van het 
gebouw plaats, zodat het goed mogelijk is dat andere poeren zijn gemist.
Als wordt geconcludeerd dat de garage op 2 m diepte is gefundeerd op poeren, dan 
luidt de conclusie: de garage is aangelegd beneden de veenlaag, waardoor een 
gws-verlaging en dus ook oxidatie geen effect heeft op het zakkingsgedrag.
Deze conclusie pleit ervoor om alsnog ook op de andere (laagste) hoek de 
fundering op te graven. Indien ook daar een aanlegniveau van 2 m – mv van 
toepassing is, geldt conclusie 2 en heeft IEDB geen effect. Koops moet dan terug. 



Uitkomst in geval van conclusie 1

• Zettingsverschillen laten zich goed verklaren uit de funderingswijze;
Op het hoogste punt: gefundeerd onder de veenlaag;
Bij het laagste punt: gefundeerd boven de veenhoudende laag, die
oxideert.

• Kan oxidatie de schade hebben verergerd? Ja.
• In welke mate? Door IEBD max 0,09 m verlaging; extra zakking 

wox = a * t * ΔGLG  = 0,02 *25*0,09 = 0,045 m = 45 mm; opm: die factor 0,02 m geldt voor
veen, dat volgens de boring aanwezig is; hier is volgens de opgraving door Koops onder   
de fundering sprake van humeus zand, dat veel minder oxideert; er blijft b.v. 80% van de laag over
ipv 0%. De zakking wordt dan 0,2 * 45 = 9 mm.  

• Consolidatie: wcons = a * d * gws = 0,08 *0,5 *0,09 = 0,0036 m = 4 mm. Ook hier geldt dat de factor a 
gebaseerd is op veen. Neem 1 mm zakking.

• Het lijkt redelijk hier uit te gaan van een zakking van circa 9 + 1 = 10 mm.



Uitkomst in geval van conclusie 2

• In dit geval is in het geheel geen sprake van IEDB-effecten.
• De grondwaterstandsverlaging heeft geen effect op de zakking van de 

op 2 m beneden het maaiveld aangelegde poeren.



Uitwerken conclusie 1

• Oxidatie: de grondwaterstand staat boven in de veenlaag; extra zakking 
9 mm

• Krimp; geen effect.
• Consolidatie; zetting in veenlaag: circa 1 mm.
• Houtrot: nvt

Er is een autonome oorzaak, waarbij oxidatie de schade heeft verergerd.



Toerekenbaarheid bij conclusie 1

• Extra zakking door IEDB: 10 mm; totale zakkingsverschil 90 mm.
• Aandeel IEDB? 10/90 = 11%
• Herstelkosten: sloop, fundering maken en daarvan 11% toekennen.



Toerekenbaarheid bij conclusie 1 maar in geval van echte 
veenlaag onder de fundering.

• Stel dat Koops onder de fundering de veenlaag had aangetroffen,     
dan was de extra zakking door oxidatie + consolidatie geweest: 45 + 4 = 49 
mm.

• Scheefstand voorafgaande aan IEDB: (90-49)=41 mm op 6,8 m ofwel 1 :
166.

• Ligt op de grens van wat acceptabel is voor een schuur.
• Gesteld kan worden: is nog acceptabel zonder IEDB; dus geen herstel.
• Na IEDB is de scheefstand 1: 75; Is niet meer acceptabel; dan herstel nodig.
• Door IEDB is dan herstel nodig geworden; zonder IEDB niet.
• Kosten van horizontaal zetten geheel toekennen, onder aftrek van

opheffen van oorspronkelijke scheefstand; aftrek van nieuw voor oud toepassen? 
Zou kunnen in een verhouding van 50%-50% omdat IEDB de zetting ook voor 50% 
heeft veroorzaakt. 



Van:
Aan:
Onderwerp: werkinstructie pilot
Datum: dinsdag 29 maart 2022 14:10:31

Goedendag ,

Mijn eerste, nee, tweede mail met mijn nieuwe emailadres van IMG!

Vanochtend bijeenkomst met team groen gehad. Zij zien graag de werkinstructie voor het
opnemen van schade in iedb <2 mm opgestart worden obv van de informatie van de 30
uitgevoerde casussen.
Kun jij dat in gang zetten bij Bert, Piet en ?

Uiteraard is het een concept instructie die mogelijk nog aangepast gaat worden door nieuwe
informatie.

Over de wijzigingsprocedure maak ik me geen zorgen. Als nodig kunnen we dat snel doorlopen.
,  en  bevestigen me dat.

De werkinstructie is urgent. Kun je me wekelijks op de hoogte houden van de progressie?
Fijn als we een concept 3e week april kunnen voorleggen aan groen, dat geeft vertrouwen!

Groet,

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 id 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 
2 sub e
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: werkinstructie pilot
Datum: donderdag 31 maart 2022 10:02:00
Bijlagen: RE Aanpassing beoordelingskader 2mmsec en IEDB.msg

Hallo ,

Had ik bijna de eer!

De instructie wordt in opdracht van  richting  opgepakt.
De mailwisseling heb ik in de bijlage toegevoegd.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 14:11
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: werkinstructie pilot

Goedendag ,

Mijn eerste, nee, tweede mail met mijn nieuwe emailadres van IMG!

Vanochtend bijeenkomst met team groen gehad. Zij zien graag de werkinstructie voor het
opnemen van schade in iedb <2 mm opgestart worden obv van de informatie van de 30
uitgevoerde casussen.
Kun jij dat in gang zetten bij Bert, Piet en Herke?

Uiteraard is het een concept instructie die mogelijk nog aangepast gaat worden door nieuwe
informatie.

Over de wijzigingsprocedure maak ik me geen zorgen. Als nodig kunnen we dat snel doorlopen.
,  en  bevestigen me dat.

De werkinstructie is urgent. Kun je me wekelijks op de hoogte houden van de progressie?
Fijn als we een concept 3e week april kunnen voorleggen aan groen, dat geeft vertrouwen!

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 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 5.1 lid 2 sub e 5.1 id 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
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Van:
Aan:  
Cc:
Onderwerp: RE: werkinstructie pilot
Datum: vrijdag 1 april 2022 07:48:31

Dag ,

Lijkt me inderdaad handig om er even over te overleggen. Ik heb een voorstel in je agenda
gedaan.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 12:08
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: werkinstructie pilot
Urgentie: Hoog

Dag  en ,

Misschien handig om even te overleggen wie wat precies oppakt.

Momenteel zijn 30 van de 50 NO’s uitgevoerd.
Om geen tijd te verliezen is het nu van belang om obv de huidige 30 de werkinstructie in april
op te stellen.
Deze kan dan als nodig worden bijgesteld met informatie uit de laatste 20.

Momenteel staan meer dan 1.000 dossiers on hold. Het team dat daarmee bezig is, wil graag
inzicht in de werkinstructie eind april.
Zij kunnen dan feedback geven. Daarnaast hebben ze dan tastbaar vooruitgang gezien.

Uiteraard is het een concept instructie die mogelijk nog aangepast gaat worden door nieuwe
informatie.

Over de wijzigingsprocedure maak ik me geen zorgen. Als nodig kunnen we dat snel doorlopen.
,  en  bevestigen me dat.

De werkinstructie is urgent.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 10:03
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: werkinstructie pilot

Hallo ,

Had ik bijna de eer!

De instructie wordt in opdracht van  richting  opgepakt.
De mailwisseling heb ik in de bijlage toegevoegd.

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 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 5.1 id 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 s 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub 
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 14:11
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: werkinstructie pilot
 
Goedendag ,
 
Mijn eerste, nee, tweede mail met mijn nieuwe emailadres van IMG!
 
Vanochtend bijeenkomst met team groen gehad. Zij zien graag de werkinstructie voor het
opnemen van schade in iedb <2 mm opgestart worden obv van de informatie van de 30
uitgevoerde casussen.
Kun jij dat in gang zetten bij Bert, Piet en 
 
Uiteraard is het een concept instructie die mogelijk nog aangepast gaat worden door nieuwe
informatie.
 
Over de wijzigingsprocedure maak ik me geen zorgen. Als nodig kunnen we dat snel doorlopen.

,  en  bevestigen me dat.
 
De werkinstructie is urgent. Kun je me wekelijks op de hoogte houden van de progressie?
Fijn als we een concept 3e week april kunnen voorleggen aan groen, dat geeft vertrouwen!
 
Groet,
 

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 id 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 
sub e



Van:
Aan:
Onderwerp: Iedb ade  o de zoek
Datum: dinsdag 5 april 2022 08:38:17

H

Hieronder de nader onderzoeken die zijn ingepland. Er zijn een aantal dossiers die al gepland waren en niet meer in deze lijst staan vanwege annuleren of dat de aanvrager alsnog voor Ves heeft gekozen.

Januari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

12-1-
2022 12:00

Nieuwe Pekela      
DOG Deskundige ingepland

13-1-
2022 08:00

Oude Pekela      
ingepland

13-1-
2022 12:00

 Oude Pekela      
Ingepland

26-1-
2022 12:00

Nieuwe Pekela  
ingepland

20-1-
2022 08:00

Beerta       
ingepland

20-1-
2022 12:00

Oude Pekela        
Ingepland

31-1-
2022 13:00 DOG Deskundige ingepland

24-jan 08:00
Een

/Nivre ingepland
18-jan 13:00 /Nivre Ingepland

Februari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

10-feb 13:00 Nieuwe Pekela      ingepland
14-2-
2022 09:00

Nieuwe Pekela      
ingepland

15-2-
2022 08:00 Oude Pekela CED ingepland
22-2-
2022 08:30

Oude Pekela
Nivre ingepland

23-2-
2022 13:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland

Maart Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland
1-3-2022 13:00 FINSTERWOLDE / 10BE
1-3-2022 08:00 Oude Pekela /10BE ingepland
7-3-2022 13:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland

7-mrt 08:00 /CED
7-3-2022 08:00 Old pekel / CED ingepland
8-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland
9-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela      / 10BE ingepland

10-3-
2022 13:00

Oude Pekela
DOG ingepland

16-3-
2022 08:00

 Oude Pekela
/10BE ingepland

21-3-
2022 08:00 Oude Pekela /NIVRE
21-3-
2022 08:00 Nieuwe Pekela      / 10BE ingepland

April Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

6-apr 12:30 Lageland ingepland
11-apr 08:30 Nieuwe Pekela       / NIVRE ingepland
21-apr 13:00 Oude Pekela ingepland

5.1 id 2 sub 
5.1 id 2 sub e

5.1 li

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 e5.1 lid 2 sub e5.1 lid 2 sub e
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Van:
Aan:
Onderwerp: IEDB DOG
Datum: woensdag 6 april 2022 09:16:00
B jlagen: mage001.jpg

Hal o 

Ten behoeve van een overzicht richting bestuur IMG de vraag of je voor onderstaande dossiers kunt nagaan: 1) of er sprake is van IEDB-causaliteit  2) indien het geval van causaal de mate van toerekenbaarheid  3) het bezwijkmechanisme voor de causaliteit.

Voor vragen ben ik uiteraard te bereiken!

 
12-1-2022 12:00 Nieuwe Pekela      DOG Deskundige ingepland
13-1-2022 08:00 Oude Pekela      ingepland
13-1-2022 12:00  Oude Pekela      Ingepland
26-1-2022 12:00 Nieuwe Pekela  ingepland
20-1-2022 08:00 Beerta       ingepland
20-1-2022 12:00 Oude Pekela        Ingepland
31-1-2022 13:00 DOG Deskundige ingepland
10-3-2022 13:00 Oude Pekela DOG ingepland

Alvast dank.

Groet

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

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixe s

Dit ber cht 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 we ke aard ook  d e verband houdt met risico s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain nformat on 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 nform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resu ting 
from the risks nherent n the electronic transmission of messages.

5.1 id 2 sub e
5.1 id 2 sub 

5.1 lid 

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
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Van:
Aan:
Onderwerp: IEDB NI RE
Datum: woensdag 6 april 2022 09:16:00
B jlagen: mage001.jpg

Hal o 

Ten behoeve van een overzicht richting bestuur IMG de vraag of je voor onderstaande dossiers kunt nagaan: 1) of er sprake is van IEDB-causaliteit  2) indien het geval van causaal de mate van toerekenbaarheid  3) het bezwijkmechanisme voor de causaliteit.

Voor vragen ben ik uiteraard te bereiken!

24-jan 08:00 Een /Nivre ingepland
18-jan 13:00 /Nivre Ingepland
10-feb 13:00 Nieuwe Pekela      ingepland

14-2-2022 09:00 Nieuwe Pekela      ingepland
22-2-2022 08:30 Oude Pekela Nivre ingepland
21-3-2022 08:00 Oude Pekela /NIVRE

11-apr 08:30 Nieuwe Pekela      / NIVRE ingepland
21-3-2022 08:00 Oude Pekela NIVRE

11-apr 08:30 Nieuwe Pekela      / NIVRE ingepland

Alvast dank.

Groet

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

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixe s

Dit ber cht 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 we ke aard ook  d e verband houdt met risico s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain nformat on 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 nform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resu ting 
from the risks nherent n the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan: ber
Onderwerp: gebied 12
Datum: donderdag 7 april 2022 17:11:00
Bijlagen: image001 png

 gebied 12

Van: ber
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16 57
Aan: @schadedoormijnbouw nl>
Onderwerp: ligging cases in IEDB-gebieden

Dag

Zou jij nog kunnen nagaan in welke IEDB-gebieden die cases van  liggen?

Bert
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Van:
Aan: ber
Onderwerp: gebied 12
Datum: donderdag 7 april 2022 17:13:00
Bijlagen: image001.png

 gebied 12

Van: ber
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16:57
Aan: @schadedoormijnbouw nl>
Onderwerp: ligging cases in IEDB-gebieden

Dag ,

Zou jij nog kunnen nagaan in welke IEDB-gebieden die cases van  liggen?

Bert

5.1 lid 2 sub e
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Van:
Aan: ber
Onderwerp: geb ed 12
Datum: donderdag 7 apr l 2022 17:15:00
Bijlagen: image001 png

 gebied 12

Van: ber
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16 57
Aan: @schadedoormijnbouw nl>
Onderwerp: ligging cases in IEDB-gebieden

Dag

Zou jij nog kunnen nagaan in welke IEDB-gebieden die cases van  liggen?

Bert

5.1 lid 2 sub e
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Van:
Aan: ber
Onderwerp:  gebied 5
Datum: donderdag 7 april 2022 17:14:00
Bijlagen: image001.png

 gebied 5

Van: ber
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16 57
Aan: @schadedoormijnbouw nl>
Onderwerp: ligging cases in IEDB-gebieden

Dag ,

Zou jij nog kunnen nagaan in welke IEDB-gebieden die cases van liggen?

Bert

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub 
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5.1 lid 2 sub e
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5.1 lid 2 
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Van:
Aan: "ber
Onderwerp:  gebied 4
Datum: donderdag 7 april 2022 17:10:00
Bijlagen: image001.png

 gebied 4

Van: ber
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16:57
Aan: @schadedoormijnbouw nl>
Onderwerp: ligging cases in IEDB-gebieden

Dag ,

Zou jij nog kunnen nagaan in welke IEDB-gebieden die cases van  liggen?

Bert

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub 

5.1 lid 2 sub e
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5.1 lid 2 sub e
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Van:
Aan: ber
Onderwerp: Finsterwolde gebied 11
Datum: donderdag 7 apr l 2022 17:09:00
Bijlagen: image001 png

 Finsterwolde gebied 11

Van: ber
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16 57
Aan: @schadedoormijnbouw nl>
Onderwerp: ligging cases in IEDB-gebieden

Dag

Zou jij nog kunnen nagaan in welke IEDB-gebieden die cases van  liggen?

Bert

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e
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Van:
Aan: ber
Onderwerp: RE: ligging cases in IEDB-gebieden
Datum: donderdag 7 april 2022 17:02:00
Bijlagen: image001.png

Van: bert@
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16:57
Aan: @schadedoormijnbouw nl>
Onderwerp: ligging cases in IEDB-gebieden

Dag ,

Zou jij nog kunnen nagaan in welke IEDB-gebieden die cases van liggen?

Bert
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Van: bert
Aan:
Onderwerp: presentatie nr 154 en concept brief voor Koops
Datum: vrijdag 8 april 2022 13:35:17
Bijlagen: Opmerkingen specifiek onderzoek.docx

 Nieuwe Pekela.pptx

Dag ,
 
Tot zo.
 
Bert
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Case: 
Nieuwe Pekela

Bespreking op 08-04-2022
Bert Everts
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Ligt het pand binnen 
een IEDB-gebied?

Het ligt in Nieuwe Pekela aan de zijde van het 
kanaal op circa  m tot het kanaal. Ligt binnen 
gebied 12; conclusie:  < 0,09 m gws-verlaging en 4 
zakkingsmechanismen zijn mogelijk.
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Wat is het voor een pand?
Vrijstaande woning van 1910; sinds 2020 eigenaar. Ziet er ogenschijnlijk verzakt 
uit (zie gerepareerde scheuren in voorgevel).
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De schades

• Er is geen opnamerapport verstrekt, zodat info ontbreekt omtrent de 
aard van de schade. Dat is wel behulpzaam bij het beoordelen of 
sprake is van zakkingsschade. 

• Vooralsnog ga ik ervan uit dat sprake is van zakkingsscheuren, maar 
dat moet dus nog voldoende zeker worden gemaakt.





De lintvoeg waterpassing
Locatie 1: ???? Waar is dat?

Waarom daar gekozen?
Vermelden!

Inmeten!!

Getallen lijnen omwisselen? ???







Resultaat opgraving 1
- fundering op staal; 0,46 m diep; breed 0,66 m; 
- geen verband onderste laag?
- Holle ruimte onder onderste laag
- Grondverbetering?
- Horizontale belasting op gevel?

5.1 lid 2 sub e









Bevindingen (1)

• Blijkens de lintvoegwaterpassing is sprake van een zakkingsprobleem.
• Daarmee is een autonome oorzaak geduid, maar die kan gezien het 

resultaat van de boringen niet aannemelijk worden gemaakt.
• Het is vreemd dat het aanlegniveau van de fundering sterk varieert.
• Het lijkt erop dat sprake is van een grondverbetering, maar de 

boringen geven daarover geen uitsluitsel (te dicht langs de fundering 
gemaakt).

• Boringen op grotere afstand (honderden meters) duiden op slappe 
lagen tot ongeveer 2 m beneden het maaiveld.



Bevindingen (2)

• Als de resultaten van het grondonderzoek letterlijk worden genomen 
betekent dit dat beneden het aanlegniveau van de fundering geen 
samendrukbare lagen aanwezig zijn.

• IEDB heeft dan geen invloed.

• Zwakke punt: de autonome oorzaak voor de zakking kan niet aannemelijk 
worden gemaakt. 

• Mogelijke oorzaken zijn:
- de grondverbetering is te smal uitgevoerd
- de gebinten zijn verzakt en hebben de gevels naar buiten gedrukt; de 

zakkingsverschillen zijn daarmee echter niet verklaard.



Bevindingen (3)

• Mogelijk aanvullend onderzoek om duidelijkheid te verkrijgen over de 
grondverbetering: 2 boringen maken op 1 m afstand tot de fundering 
en als daar slappe lagen worden aangetroffen dan extra boren om de 
breedte van de grondverbetering te bepalen. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: IEDB overzicht NO"s
Datum: maandag 11 april 2022 15:43:00
Bijlagen: IEDB behalve NIVRE.xlsx

Hallo ,

Bijgaand een eerste opzet van de NO’s IEDB en de uitkomsten van 10BE, CED en DOG. De lijst
is nog niet volledig; een aantal dossiers zijn nog gepland of de uitkomsten zijn nog niet binnen.

Indien NIVRE hun overzicht levert stuur ik deze aangevuld gelijk door.

Groet,
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Dossier IEDB effect Mechanisme Toerekenbaarheid
Geen IEDB
Geen IEDB
Geen IEDB
Geen IEDB
Mogelijk IEDB Consolidatie kleipakket op 1,5 m onder de fundering 6,15%
Geen IEDB
Geen IEDB
Geen IEDB
Mogelijk IEDB Grondverbetering zou kunnen uitzakkken door oxidatie Staat nog ter discussie binnen de pilot
Mogelijk IEDB Verkorte levensduur houten paalfundatie (onderzoek waterstand loopt nog) Resultaten recentelijk binnen.
Geen IEDB
Geen IEDB
Geen IEDB
Mogelijk IEDB Mogelijk oxidatie en krimp. Staat nog ter discussie binnen de pilot
Geen IEDB
Mogelijk IEDB Krimp Staat nog ter discussie binnen de pilot
Geen IEDB
Geen IEDB
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: IEDB Pilot
Datum: maandag 11 april 2022 15:05:00

Hoi ,

Dank! Ik neem het overzicht mee.

Groet,

Van: @archipunt.nl> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 14:55
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB Pilot

Hoi ,
Hier ons bijgewerkte schema, voor de dossiers die bij ook Bert Everts liggen heb ik een
voorspelling gedaan van de uitkomst, in afwachting van bespreking in de werkgroep.
Met hartelijke groet,

10BE

 
Archipunt

 085 273 81 31
 050 313 36 36
 www.archipunt.nl

@archipunt.nl
 Postbus 70063, 9704 AB Groningen
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Van:
Aan:
Onderwerp: technisch advies
Datum: vrijdag 15 april 2022 11:17:57
Bijlagen: image001.jpg

Goedendag 

Dank voor de teams uitnodiging.

Vanuit team groen heb ik een vraag gekregen.
Hoe loopt het proces als een deskundige bij een IEDB dossier na opname een advies voor NO
geeft?
In de pilot is dat duidelijk want altijd NO.
Maar hoe denk je dat het strak gaat lopen?
En hoeveel tijd heeft Technisch Advies nodig om dat toe te kennen of af te wijzen?
Misschien handig om mij even door het proces te nemen. Hoe het nu loopt.
Past dat dinsdagochtend? Tussen 09.00 en 11.00? Teams? Half uurtje?

Vrolijk Pasen!

Hartelijke groet,

Projectleider IEDB

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

Telefoonnummer 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: NO pilot en werkinstructie 0-meting
Datum: vrijdag 22 april 2022 09:08:55

Goedemorgen 

Gisteren was ik nog even op bezoek bij  in Groningen.
Zij vroeg me of na het bestuursbesluit van 15 april nu in de ‘lobjes’ IEDB kunnen afhandelen?

Ik dacht dat de instructie uit het bestuur naar de NO verwijst. Maar onduidelijk voor mij is of het
ook al verwijst naar het uitvoeren van een 0-meting?
Hoe gaan ze de schade in <2 mm IEDB gebied opnemen?
En als de opname gebeurt is, hoe wordt op het bureau van de deskundige het bewijsvermoeden
toegepast, op welke schades?

Volgens mij sluit het ook goed aan bij het gesprek wat wij hebben met Piet.
Maar hoe sluit het aan bij jouw project pilot NO?

NO werkinstructie toetsen bij deskundigen uit bureaus in je pilot en grondmechanisch
bedrijf Koops
Werkinstructie 0-meting, schadeopname na melding……??

Leuke materie!

Hartelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE  Re de  IEDB
Datum: woensdag 4 mei 2022 13:59:11
Bijlagen: image001.jpg

Hi

Januari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

12-1-
2022 12:00

Nieuwe Pekela      
DOG Deskundige ingepland

13-1-
2022 08:00

Oude Pekela      
ingepland

13-1-
2022 12:00

 Oude Pekela      
Ingepland

26-1-
2022 12:00

Nieuwe Pekela  
ingepland

20-1-
2022 08:00

Beerta       
ingepland

20-1-
2022 12:00

Oude Pekela        
Ingepland

31-1-
2022 13:00 DOG Deskundige ingepland

24-jan 08:00
Een

/Nivre ingepland
18-jan 13:00 /Nivre Ingepland

Februari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

10-feb 13:00 Nieuwe Pekela      ingepland
14-2-
2022 09:00

Nieuwe Pekela      
ingepland

15-2-
2022 08:00 Oude Pekela CED ingepland
22-2-
2022 08:30

Oude Pekela
Nivre ingepland

23-2-
2022 13:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland

geen brief mogelijk  gegeven in
brief

Maart Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland
1-3-2022 13:00 FINSTERWOLDE / 10BE geen brief mogelijk
1-3-2022 08:00 Oude Pekela /10BE ingepland
7-3-2022 13:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland

7-mrt 08:00 /CED

7-3-2022 08:00 Old pekel
 /

CED ingepland
8-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland geen brief mogelijk
9-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela      / 10BE ingepland

10-3-
2022 13:00

Oude Pekela
DOG ingepland

16-3-
2022 08:00

 Oude Pekela
/10BE ingepland geen brief mogelijk

21-3-
2022 08:00 Oude Pekela /NIVRE
21-3-
2022 08:00 Nieuwe Pekela      / 10BE ingepland

April Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

6-apr 12:30 Lageland ingepland
11-apr 08:30 Nieuwe Pekela      / NIVRE ingepland
20-apr 08:30 OUDE PEKELA /NIVRE ingepland

Geannuleerd 21-apr 13:00 Oude Pekela ingepland

Mei Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland
verplaatsen naar 17-5 middag 16-mei 09:00 Oude Pekela Ingepland

17-5-
2022 08:00 Beerta Ingepland

IS NIEUW!!
25-5-
2022 08:00 Nieuwe Pekela Ingepland

25-mei 13:00 Oude Pekela Ingepland

Met vriende ijke groet

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 09:34
Aan @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Reminder IEDB

Hoi 

Even een reminder voor het overzicht IEDB NO s. 

Groet
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: NO"s pilot
Datum: vrijdag 6 mei 2022 07:55:00
Bijlagen: image001.jpg

Goedemorgen ,

Ik hoorde van  en  dat de tussenuitkomst van de NO pilot in het MT besproken is.

2 van de 27 NO’s worden vergoed omdat het bewijsvermoeden niet weerlegt kon worden.
Heb je die twee casussen voor mij met het schadebedrag erbij?

De overige NO’s zijn gefalsificeerd tav de 4 mechanismes en dus niet ontvankelijk verklaard.
Wel heb ik een vraag over deze groep; hebben de deskundigen ook de schade ingeschat die de
objecten hadden?
Zo ja, dan wil ik daar graag een overzicht van.

Ik heb deze informatie nodig om te sparren met  over IEDB schade en hoe daar mee om
te gaan.

Hartelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

Telefoonnummer 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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 e

175



Van:
Aan: ); 
Cc:
Onderwerp: IEDB aanvulling op het beoordelingskader tbv stuurgroep change
Datum: maandag 9 mei 2022 19:14:33

Dag en ,

Bij deze de samenvatting van afspraken met betrekking tot IEDB en de 150 aanvragen
(voormalig op on hold):

Huidige beoordelingen (ca 30) rapporten afronden.
Geen nieuwe nader onderzoeken meer plannen (huidige afronden, waarbij de
deskundigen zelf het NO plannen)
Communiceren over resultaten van de eerste 30 beoordelingen
Alle aanvragers die voor maatwerk hebben gekozen (150) opnieuw de keuze
VES/Maatwerk voorleggen (n.b. aanvragers waarbij NO al gepland is, mogen dit op basis
van hun rapport doen)
Nieuwe aanvragen op on hold zetten tot communicatie over resultaten pilot hebben
plaatsgevonden (zodat zij ook een goede keus VES/Maatwerk kunnen maken).

Hartelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW  Re de  IEDB
Datum: d nsdag 10 mei 2022 17:01:00
Bijlagen: image001.jpg

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 16:33
Aan @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Reminder IEDB

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 4 mei 2022 13:59
Aan @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Reminder IEDB

Hi

Januari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

12-1-
2022 12:00

Nieuwe Pekela      
DOG Deskundige ingepland

13-1-
2022 08:00

Oude Pekela      
ingepland

13-1-
2022 12:00

 Oude Pekela      
Ingepland

26-1-
2022 12:00

Nieuwe Pekela  
ingepland

20-1-
2022 08:00

Beerta       
ingepland

20-1-
2022 12:00

Oude Pekela        
Ingepland

31-1-
2022 13:00 DOG Deskundige ingepland

24-jan 08:00
Een

Nivre ingepland
18-jan 13:00 Nivre Ingepland

Februari Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

 
10-feb 13:00 Nieuwe Pekela      ingepland

14-2-
2022 09:00

Nieuwe Pekela      
ingepland

15-2-
2022 08:00 Oude Pekela CED ingepland
22-2-
2022 08:30

Oude Pekela
Nivre ingepland

23-2-
2022 13:00 Nieuwe Pekela      /10BE ingepland

geen brief mogelijk  gegeven in
brief

Maart Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland
1-3-2022 13:00 FINSTERWOLDE / 10BE geen brief mogelijk
1-3-2022 08:00 Oude Pekela /10BE ingepland
7-3-2022 13:00 Nieuwe Pekela      10BE ingepland

7-mrt 08:00 CED

7-3-2022 08:00 Old pekel
 /

CED ingepland
8-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela      10BE ingepland geen brief mogelijk
9-3-2022 08:00 Nieuwe Pekela       10BE ingepland

10-3-
2022 13:00

Oude Pekela
DOG ingepland

16-3-
2022 08:00

 Oude Pekela
10BE ingepland geen brief mogelijk

21-3-
2022 08:00 Oude Pekela NIVRE
21-3-
2022 08:00 Nieuwe Pekela      10BE ingepland

April Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland

6-apr 12:30 Lageland ingepland
11-apr 08:30 Nieuwe Pekela      / NIVRE ingepland
20-apr 08:30 OUDE PEKELA /NIVRE ingepland

Geannuleerd 21-apr 13:00 Oude Pekela ingepland

Mei Dossiernummer Datum Tijdstip Adres Plaats Deskundige/ Bureau Zaakbegeleider Ingepland
verplaatsen naar 17-5 middag 16-mei 09:00 Oude Pekela Ingepland

17-5-
2022 08:00 Beerta Ingepland

IS NIEUW!!
25-5-
2022 08:00 Nieuwe Pekela Ingepland

25-mei 13:00 Oude Pekela Ingepland

Met vriende ijke groet

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 09:34
Aan @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Reminder IEDB

Hoi 

Even een reminder voor het overzicht IEDB NO s. 

Groet
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: NO"s pilot
Datum: dinsdag 10 mei 2022 14:55:52
Bijlagen: image001.jpg

Dag ,

De pilot is gestopt. Jij haalt het net op (ik neem aan nog onderdeel van de overdracht). 29 NO’s
uitgevoerd, dacht ik of 30.
De ingeplande NO’s gaan nog door. Hoeveel zijn dat er nog?
En is daar een planningsovericht van?

Hartelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

Telefoonnummer 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: NO"s pilot
Datum: dinsdag 10 mei 2022 17:01:00
Bijlagen: Plan van Aanpak v31 20211208.pdf

image001.jpg

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 14:56
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: NO's pilot

Dag ,

De pilot is gestopt. Jij haalt het net op (ik neem aan nog onderdeel van de overdracht). 29 NO’s
uitgevoerd, dacht ik of 30.
De ingeplande NO’s gaan nog door. Hoeveel zijn dat er nog?
En is daar een planningsovericht van?

Hartelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

Telefoonnummer 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels
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Plan van Aanpak  
NADER ONDERZOEK INDIRECTE EFFECTEN DIEPE BODEMDALING AAN GEBOUWEN 
Van : NIVRE, 10BE, DOG, CED 
Datum : 8-12-2021 
Versie : 3.1  
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1: Inleiding 

 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de diepe bodemdaling welke TNO heeft uitgevoerd in 
opdracht van het IMG, heeft IMG aan de deskundige bureaus gevraagd om een plan van aanpak te 
maken voor de afhandeling van deze schade. De conclusie van  dit onderzoek is dat de directe effecten 
van diepe bodemdaling of bodemstijging bij het Groningenveld en de gasopslag Norg, uit te sluiten zijn 
als oorzaak van schade aan gebouwen. Diepe bodemdaling of bodenstijging kan wel indirecte effecten 
hebben op gebouwen. Deltares heeft in opdracht van het IMG onderzoek gedaan naar deze indirecte 
effecten.  

Het effect hierbij is dat de bodemdaling of -stijging aanleiding kan geven tot een langzame wijziging 
van het grondwaterpeil. Daarnaast kunnen wijzigingen van de oppervlaktewaterpeilen ook invloed 
hebben op de grondwaterpeilen. Deze wijzigingen van het grondwaterpeil (met name: verlaging van 
het relatieve grondwaterpeil) kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in de bodem met als gevolg 
ongelijkmatige zettingen van gebouwen. 

Deltares heeft voor het effectgebied van het Groningenveld en de gasopslag Norg, voor zover gelegen 
buiten de zgn. Huizinge-contour, in kaart gebracht in welke geografische gebieden deze 
omstandigheden met betrekking tot de wijziging van de relatieve grondwaterstanden aan de orde 
kunnen zijn. 

Bij een object waarbij zettingschade aanwezig is en welke binnen het eerdergenoemde gebied ligt, 
zoals Deltares heeft aangegeven, dient dan ook nader onderzoek naar de bodem en fundering plaats te 
vinden. Het bewijsvermoeden is van toepassing op alle schades in de dossiers die door IMG 
aangeboden worden aan de partijen. 

Dit nader onderzoek wordt ook uitgevoerd als het bedrag in het adviesrapport lager is dan de kosten 
voor nader onderzoek vanwege het opbouwen van kennis omtrent deze problematiek.  

 

2: Proces en stappenplan Nader onderzoeken 
 
Stap 1: vaststellen kaders 
Stap 2: inventarisatie juiste lijst dossiers (uitgangspunt is dat deze dossiers in één van de twaalf 

gebieden liggen) 
Stap 3: toetsing VES  
Stap 4: definitieve lijst samenstellen potentiële onderzoeken (reguliere opname en direct NO) 
Voor nieuwe dossiers: 
Stap 5a: inplannen + uitvoeren opname 
Stap 5b: toetsing zettingsschades (overige afhandelen) 
Voor gelopen dossiers: 
Stap 6: toetsing zettingsschades (overige vallen af) 
Stap 7: dossiers met zettingsschades voorbereiden voor NO  
Stap 8: inplannen + uitvoeren opname NO (extern) 
Stap 9: uitwerken NO (extern) 
Stap 10: aan de hand van NO conclusie maken en samenvoegen met regulier dossier 
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Stap 11: 4-ogen principe tussen 4P 
Stap 12: vrijgeven dossier door partij 
Stap 13: toetsing IMG 
 

3: Kaders 

 
Voor het bepalen van welke objecten nader onderzocht dienen te worden zijn een aantal voorwaarden 
van toepassing: 

- IMG - Zettingen als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling”, 14 augustus 2021 
- Deltares rapport Indirecte schade-effecten van diepe bodemdaling en -stijging bij het 

Groningen gasveld en gasopslag Norg 11207096-002-BGS-0001, 13 juli9 april 2021, concept 
- TNO rapport 2020 R 12068. Effecten diepe bodemdaling en -stijging rondom de gasopslag Norg 

en het Groningenveld, final draft, 24 februari 2021; 
- IMG – concept Memo m.b.t. toerekenbaarheid schade door diepe bodemdaling”, 29 november 

2021. 

Er is een werkdocument door Staalduinen en Evers opgesteld. Deze notitie gaat in op de beoordeling 
van invloed van gewijzigde waterstanden op gebouwen, in de door Deltares aangeduide gebieden 
buiten de Huizinge contour. De notitie sluit aan bij het door Deltares opgestelde advies hierover.  
 
Om de beoordelingsmethode te kunnen toepassen moet ten minste zijn voldaan aan onderstaande 
voorwaarden:  

1. Het gebouw is gelegen in het potentieel invloedgebied van indirecte effecten van de diepe 
bodemdaling, zoals aangegeven door Deltares (zie hierna: gebieden 1 – 12)  

2. Er is fysieke schade aan het gebouw geconstateerd die kan worden gekenmerkt als 
zettingsschade.  

 

4: Gebieden 

 
In het Deltares rapport zijn gebieden nabij Norg en nabij Winschoten en Pekela’s aangegeven, waarin 
de verandering van de drooglegging (relatieve peilverandering) als gevolg van de diepe bodemdaling 
op basis van een behoudende wijze van vaststelling meer dan 2 cm bedraagt of kan bedragen. In deze 
gebieden bedraagt de verandering van de drooglegging als gevolg van de diepe bodemdaling echter 
overal minder dan 5 cm.  
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5: Nader Onderzoeken (NO) 

 
 
5.1: Inventarisatie aantal Nader Onderzoeken 
 
Uitgangspunten 
Lijsten welke IMG ( ) op d.d. 20 september heeft verstrekt. Inventarisatie lijsten 1 en 2 

- DOG: 12 dossiers, waarvan 12 met zetting schade. 
- NIVRE: 18 dossiers, waarvan 14 met zetting schade. 
- 10BE: 35 dossiers, waarvan 30 met zetting schade. 
- CED: 22 dossiers, waarvan 10 met zetting schade. 

 
Na de inventarisatie van de objecten, waarbij zettingsschade is geconstateerd en die voor NO in 

aanmerking komen gaat IMG de aanvragers benaderen om te overleggen of gebruik wordt gemaakt 

van de VES regeling. IMG maakt uiteindelijk een definitieve lijst waarbij NO moet worden uitgevoerd.  

Van de objecten waarbij nog geen opname is uitgevoerd gaat IMG ook eerst met de aanvragers 

overleggen of gebruik wordt gemaakt van de VES regeling. Indien dit niet het geval is, wordt eerst een 

reguliere opname gedaan om eventuele zettingsschade vast te stellen. Daarna kan al of niet besloten 

worden tot een NO. 

 

5.2 Invulling Nader Onderzoek 

 

In de Notitie “Zettingen als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling” van 14 augustus 

2021 (concept) zijn de te onderzoeken onderdelen per gebied aangegeven. Hoofdzakelijk gaat het, 

zoals in het Rapport van Deltares is omschreven, om de volgende mechanismen: 

- Aantasting van funderingshout (bij paalfunderingen). 

- 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 grondwaterstand verlaging. 

 

Voor de beoordeling voor het bepalen of er mogelijk invloed door wijzigingen van grondwaterstand 

wijzigingen op zakkingen dienen de volgende informatie verzamelt te worden: 

- Bepaal de ligging in een van de gebieden. 

- Bepaal welke mechanismen van de indirecte effecten van de diepe bodemdaling aan de orde 

kunnen zijn. 

- Stel de actuele hoogteligging vast (AHN). 

- Stel vast of er sprake is van zakkingschade. 

- Stel vast hoe het gebouw is gefundeerd. 

- Stel vast wat de opbouw is van de ondergrond onder de fundering en leg de aanlegdiepte vast. 

- Bepaal de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG). 

- Beoordeel of de invloed van mechanismen, als aantasting funderingshout, veenoxidatie, krimp 

van klei, kunnen worden uitgesloten. 

- Beoordeel de invloed van de verschillende mechanismen op de zakkingen. 

 

 

5.1 lid 2 sub e
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5.3:  Bureau onderzoek 

 

Voorbereiden en ophalen informatie voorafgaand het veldonderzoek. 

- Archiefstukken opvragen bij gemeente (bouwtekeningen, constructieve gegevens); 

- Waterschappen, peilbesluiten/aanpassingen, gegevens peilbuizen; 

- Opstellen “opnameplan” (omschrijving en tekening situatie) om aanvrager te informeren.  

 

5.4: Locatie onderzoek 

 

Het NO zal bij elk object met zettingsschade plaatsvinden. Vooraf wordt een plan opgesteld welke 

onderzoeken worden uitgevoerd e.e.a. afhankelijk van het gebied, het type object en de informatie 

welke bij het bureau onderzoek zijn opgehaald. Dit plan wordt door de zaakbegeleider vooraf gestuurd 

naar de aanvrager. 

 

De volgende onderdelen dienen te worden opgenomen in het onderzoek: 

 

- Tijdens de start van de uitvoering van het Nader Onderzoek is de deskundige van de partij 

aanwezig om eventuele schade vast te leggen, vragen te beantwoorden en de werkzaamheden te 

coördineren. Aan het eind van de werkzaamheden wordt een eindopname uitgevoerd door de 

deskundige, waarbij de aanvrager een akkoord moet geven op het herstel van de effecten van het 

uitvoeren van het Nader Onderzoek. 

 

- Lintvoegmetingen over alle gevels (bepalen vervorming/scheefstand). Als de lintvoegwaterpassing 

niet mogelijk is (bijv. met stucwerk) een waterpassing van de vloer uitvoeren. Ook bij 

zettingsschades in de woning een vloerwaterpassing uit laten voeren.  

 

- Opgraven van de fundering bij het laagste punt (bepaald volgens lintvoegmeting). Fundering 

vaststellen per gebouw en per funderingstype. 

o Fundering op staal: aanlegdiepte en de breedte van de fundering bepalen. Vaststellen 

grondsoort onder fundering door grondboring onder de strook uit te voeren. Hiermee 

toetsen of er grondverbetering aanwezig is onder de strook.  

o Paalfundering: één paal opgraven bij laagste punt 1 paal. Vrijgraven tot onder gws bij 

houten palen. Met boor houtsoort en hardheid bepalen.  

 

- Drie stuks grondboringen uitvoeren van 5 meter -MV (locatie vooraf te bepalen, indien mogelijk 

diagonaal over de plattegrond). Boring te maken op laagste punt (bepaald volgens lintvoegmeting), 

nabij een hoek van een pand, op een afstand < 5 m tot het pand.  Bepalen van GLG aan de hand 

van de boringen.  

 
De booropbrengst moet worden geïdentificeerd conform NEN-EN-ISO 14688-1, beschrijfkwaliteit 

B2 (standaard monsterbeschrijving).  

 

- Indien  de PGV groter is dan 16 mm/s (overschrijdingskans 1%): 

Twee sonderingen per object en maximaal 5 meter van de gevel. Sondering worden gemaakt met 
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meting van de plaatselijke kleef conform NEN-EN-ISO 22476-1; 2012; klasse 3 of hoger. De 

sondering moet worden gemaakt tot een diepte van minimaal 10 m en op een afstand < 10 m tot 

het pand. 

 

- Als er geen GLG bepaald kan worden is een peilbuis nodig: 

Een peilbuis t.b.v. grondwateronderzoek (locatie vooraf te bepalen) wordt geplaatst en 1 week na 

plaatsen ingemeten; 

 

- Hoogteligging van het object (ten opzichte van NAP) en maaiveld. 

 

5.5: Bepalen mechanismen 

 

De uitkomsten van het Nader Onderzoek wordt door de zettingsdeskundige van elk bureau gebruikt 

voor het bepalen van de effecten van de diepe bodemdaling op het object.  

 

De zettingsdeskundigen vormen samen een gemeenschappelijke werkgroep. Ervaringen worden op 

deze manier gedeeld en voor de eenduidigheid worden de uitkomsten hiermee op elkaar afgestemd. 

 

Een eventuele aftrek van de herstelkosten vanwege toerekenbaarheid/ voordeelstoerekening wordt 

voor alle dossiers waar een herstelbedrag wordt toegekend bepaald in samenspraak met de jurist van 

het IMG.  

 

 

6: Planning 

 
- Nader in te vullen i.o.m. IMG. Door de bureaus wordt de beschikbaarheid van de deskundige en 

de externe partijen vooraf doorgegeven. 

- Intern – team samenstellen welke dossiers worden beoordeeld i.o.m. deskundige. 

- Extern – binnen 4 weken ploeg vrijmaken, 2 onderzoeken per dag. 

 

 

7: Randvoorwaarden uitvoering Nader Onderzoeken 
 
7.1: ATABIX-aanpassingen 
 
Op dit moment is de enige aanpassing die nodig lijkt een “speciale dossier tag”. Op deze manier 
kunnen we de dossiers volgen in Atabix. Het is niet uitgesloten dat tijdens de behandeling van de 
dossiers er nog aanpassingen nodig zijn. 
 

7.2: KPI’s 
 
De dossiers worden globaal in twee fase behandeld. De opname en de uitwerking van de informatie uit 
de nader onderzoeken. In het plan van aanpak is aangegeven dat we een gezamenlijk team inrichten 
om de uitwerking van de nader onderzoeken uit te voeren. De contract KPI's zijn gericht op de 
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reguliere werkstroom. Gezien de complexiteit van deze dossiers, gecombineerd met het feit dat een 
deel van de dossiers al is gelopen (reeds lopende KPI's)worden deze dossiers (met een speciale tag), 
volledig buiten de KPI's gehouden en worden individueel  op voortgang bewaakt tijdens het 
weekoverleg of projectoverleg met IMG. 
 

7.3: Aansprakelijkheid 
 
De nader onderzoeken die benodigd zijn voor de opdracht zullen financieel en contractueel worden 
afgehandeld zoals dat nu ook voor de andere nader onderzoeken geldt. Eventuele  aansprakelijkheid 
valt onder de 'overeenkomst van vrijwaring' getekend op 30-10-2019 door IMG en de vier 
deskundigenbureaus.  
 

 

8: Evaluatie / Audit 

 
Na de eerste 10 rapporten wordt, in afstemming met dhr. Everts, een evaluatie gemaakt die als basis 

dient voor het vervolgproces. De coördinator van IMG koppelt eventuele ervaringen terug die vanuit 

de aanvragers komen. Na de eerste 50 adviesrapporten wordt opnieuw een evaluatie gedaan. 

Op basis van de evaluatie worden, indien nodig, de instructies aangepast of aanvullende opleidingen 

gegeven.  

 

 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Pilot dossiers
Datum: woensdag 25 mei 2022 15:50:55

Hallo ,

We zijn druk bezig om de dossiers vanuit het bestuursbesluit op te pakken en daarvoor hebben
we nog aanvullende info nodig.
Kun je mij de dossiers nummers sturen van de 30 dossiers die in de pilot zitten, en tevens
aangeven bij welke twee dossiers er na NO zetting/zakking is geconstateerd?
Lukt dat om de dossiers deze week of begin volgende week aan te leveren?

Gr. 
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Van:
Aan:
Cc:  
Onderwerp: Adviesrapporten pilot-dossiers
Datum: vrijdag 3 juni 2022 09:17:26

Beste ,

Gisteren hadden ,  en ik overleg over de implementatie van het bestuursbesluit over de
dossiers in IEDB-gebied < 2 mm/s.

De werkinstructie voor de deskundigen voor dossiers in deze gebieden is nog niet gereed. 
en  zijn daarmee bezig.

vertelde dat wij de deskundigen wel alvast hebben gevraagd om de adviesrapporten in de
30 pilot-dossiers in dit gebied op te leveren.

Wat mij betreft is dat prima, als dat wel volgens de lijnen van het bestuursbesluit en de
toekomstige werkinstructie gebeurt. Dat betekent bijvoorbeeld dat het bewijsvermoeden alleen
wordt toegepast op zettingsschade, tenzij sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Is dit
voldoende duidelijk voor de deskundigen? wil daar nog achteraan bellen, gaf hij aan.

Hebben jullie er bewust voor gekozen alleen de adviesrapporten in de pilot-dossiers in dit
gebied te laten opleveren en de adviesrapporten in de andere maatwerkdossiers in dit gebied
nog niet? Ook in die dossiers wachten we met smart op de rapporten, ook om een 2e VES-
aanbod te kunnen doen. We hebben afgesproken dat de aanvragers die een opname hebben
gehad, hun adviesrapport ontvangen en op basis daarvan de VES-keuze kunnen maken.

Hartelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: IEDB pilotdossiers
Datum: vrijdag 3 juni 2022 08:19:34

He ,

Heb jij toevallig een lijst van deze pilot dossiers. Meen dat het er 30 zijn?

Groeten 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 15:48
Aan: @nivrecp.nl>; @ced.nl>;

@archipunt.nl>; @w2n-groningen.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @emn.nl>;
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB pilotdossiers

Goedemorgen,

In navolging van het afronden van de pilot IEDB en het vervolg van de dossiers deze mail.

Het bestuur IMG heeft besloten dat de dossiers die meegedaan hebben in de pilot alsnog de
keuze voor de VES-regeling krijgen nadat de aanvragers hun rapport hebben ontvangen.
Gedachte hiervoor is dat er geen juiste keuze gemaakt kon worden door de aanvrager op het
moment van keuze voor maatwerk (niet alle randvoorwaarden/verwachtingen met betrekking
tot IEDB waren duidelijk).

Om de aanvragers goed geïnformeerd een keuze te kunnen laten maken is de vraag aan jullie
om de pilotdossiers te beoordelen en te calculeren aan de hand van het bewijsvermoeden
zonder de € 5000,00 grens; graag alle zettingsschades beoordelen a.d.h.v. IEDB en bij
causaliteit deze calculeren.
IMG ‘verzamelt’ de rapporten tot het moment dat de communicatie naar de aanvrager gereed
is, en zal ze dan versturen.
Toetsing zal een dossiernotitie aanmaken dat de rapporten nog niet verstuurd worden naar
aanvrager.

Het lijstwerk met de dossiernummers stuur ik straks door.

Bij vragen ben ik uiteraard te bereiken!

Groet,
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Van:
Aan:  
Cc:   
Onderwerp: RE: Adviesrapporten pilot-dossiers
Datum: dinsdag 7 juni 2022 08:43:09

Ha ,

Oke mooi, dan zitten we op één lijn!

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: zaterdag 4 juni 2022 11:29
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Adviesrapporten pilot-dossiers

Dag  en ,

De deskundige partijen hebben het bestuursbesluit en met het ‘nabellen van ’ hebben we
voldoende geborgd dat zij weten hoe het bewijsvermoeden toe te passen (zij zaten overigens al
op de lijn dat het alleen op zettingsschade van toepassing kan zijn).

Met de afspraak dat alle dossiers waar een opname is geweest ook het rapport opgeleverd
wordt zullen we deze dossiers ook moeten afronden.
In de volgorde:

eerst de pilot (gegevens nodig voor de communicatie)
daarna de overige rapporten waar al opname heeft plaatsgevonden
geen nieuwe opnames plannen, totdat communicatie heeft plaatsgevonden

, wil jij bovenstaande punten meenemen in de communicatie met de 4P en
werkvoorbereiding/planning (wat betreft het derde punt).

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 09:17
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Adviesrapporten pilot-dossiers

Beste ,

Gisteren hadden ,  en ik overleg over de implementatie van het bestuursbesluit over de
dossiers in IEDB-gebied < 2 mm/s.
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De werkinstructie voor de deskundigen voor dossiers in deze gebieden is nog niet gereed. 
en  zijn daarmee bezig.
 

vertelde dat wij de deskundigen wel alvast hebben gevraagd om de adviesrapporten in de
30 pilot-dossiers in dit gebied op te leveren.
 
Wat mij betreft is dat prima, als dat wel volgens de lijnen van het bestuursbesluit en de
toekomstige werkinstructie gebeurt. Dat betekent bijvoorbeeld dat het bewijsvermoeden alleen
wordt toegepast op zettingsschade, tenzij sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Is dit
voldoende duidelijk voor de deskundigen?  wil daar nog achteraan bellen, gaf hij aan.
 
Hebben jullie er bewust voor gekozen alleen de adviesrapporten in de pilot-dossiers in dit
gebied te laten opleveren en de adviesrapporten in de andere maatwerkdossiers in dit gebied
nog niet? Ook in die dossiers wachten we met smart op de rapporten, ook om een 2e VES-
aanbod te kunnen doen. We hebben afgesproken dat de aanvragers die een opname hebben
gehad, hun adviesrapport ontvangen en op basis daarvan de VES-keuze kunnen maken.
 
Hartelijke groet,
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Van:  DOG-Ingenieurs
Aan: Staalduinen, P.C. van (Piet)
Cc: ; 
Onderwerp: FW: Verslag IEDB evaluatie 11-02
Datum: vrijdag 10 juni 2022 14:21:00
Bijlagen: image001.jpg

Verslag van de 3e bespreking cases IEDB dd 11-02-2022.docx

----------------------------------------------------

Let op, in deze e-mail verzonden door @dog-ingenieurs.nl, zijn één of meerdere
verdachte links gevonden die uit voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw
gecontroleerd worden bij het aanklikken. Links kunnen misbruikt worden om malware op
uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige links als de e-mail afkomstig is
van een door u vertrouwde afzender.

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen.

DICTU Servicedesk

----------------------------------------------------
Beste Piet,
 
Bijgaand de opmerkingen van destijds mbt de lintvoegmeting.
 
Belangrijkste opmerking was dat de zakking aangegeven moest worden t.o.v. het hoogste punt zodat je de
relatieve zakking inzichtelijk is.
 
Is dit voldoende om iets daarover op te kunnen nemen in jouw notitie?

Dank en een goed weekend.
 
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 15 februari 2022 17:23
Aan: @nivrecp.nl>; @w2n-
groningen.nl>; @ced.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @10be.nl>;
@archipunt.nl>; 'bert >; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
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@emn.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

CC: @schadedoormijnbouw.nl>; Staalduinen, P.C. van (Piet)
@commissiemijnbouwschade.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @10be.nl>;
@ced.nl @ced.nl>; @nivrecp.nl>;

@dog-ingenieurs.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Verslag IEDB evaluatie 11-02
 
Goedemiddag,
 
Bijgaand het verslag en de presentatie van Bert Everts van het IEDB evaluatieoverleg 11-02-22.
 
Met vriendelijke groet,
 

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

T 
http://secure-web.cisco.com/1vqb xNdFfxdVEx-E1IekoXzt7v9QDsk-JwVEXEUC1ouahM3Nz0VulYt1BlInxMVG-VrIXJ5w-
NMj-tBQg7zCUPtIBE2WJsS-k2MX4rzT8tEZ7C8rvDZoS0oyzsasi1_KwAWTDBaXYeTUcvHzw_TqJ2LUdkIQY-
3 0397L4oRRIe8mX4DZMl4ohLqwrnm7xsd- -
hh0esna84YXijHpjjliaZrrF6dKtoJaYne4lfFpRHfxZ0CKcZnFeicDujF_ZUXZyxAdmxAhoUubFn5wyJ4Q/http%3A%2F%2Fwww.s
chadedoormijnbouw.nl
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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 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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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.



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Adviesrapporten pilot-dossiers
Datum: maandag 13 juni 2022 14:45:23

Hai,

Ik zoek even afstemming .
Punt 3 uit de mail van 04/06> en jouw actie betreffende WVB/PL.
Heb jij dit opgepakt met de afdelingen?

Gr. 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 08:46
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Adviesrapporten pilot-dossiers

Ha alle vier,

Zie hieronder ter info. Ik heb nog een keer aandacht gevraagd voor het afronden van de
adviesrapporten in de 12 deelgebieden, ook in verband met het doen van het tweede VES-
aanbod. De 30 pilot-dossiers zullen nu als eerste worden afgerond, daarna de andere
maatwerkdossiers.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: zaterdag 4 juni 2022 11:29
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Adviesrapporten pilot-dossiers

Dag  en ,

De deskundige partijen hebben het bestuursbesluit en met het ‘nabellen van ’ hebben we
voldoende geborgd dat zij weten hoe het bewijsvermoeden toe te passen (zij zaten overigens al
op de lijn dat het alleen op zettingsschade van toepassing kan zijn).

Met de afspraak dat alle dossiers waar een opname is geweest ook het rapport opgeleverd
wordt zullen we deze dossiers ook moeten afronden.
In de volgorde:

eerst de pilot (gegevens nodig voor de communicatie)
daarna de overige rapporten waar al opname heeft plaatsgevonden
geen nieuwe opnames plannen, totdat communicatie heeft plaatsgevonden

, wil jij bovenstaande punten meenemen in de communicatie met de 4P en
werkvoorbereiding/planning (wat betreft het derde punt).

Hartelijke groet,
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 09:17
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Adviesrapporten pilot-dossiers
 
Beste ,
 
Gisteren hadden ,  en ik overleg over de implementatie van het bestuursbesluit over de
dossiers in IEDB-gebied < 2 mm/s.
 
De werkinstructie voor de deskundigen voor dossiers in deze gebieden is nog niet gereed. 
en  zijn daarmee bezig.
 

 vertelde dat wij de deskundigen wel alvast hebben gevraagd om de adviesrapporten in de
30 pilot-dossiers in dit gebied op te leveren.
 
Wat mij betreft is dat prima, als dat wel volgens de lijnen van het bestuursbesluit en de
toekomstige werkinstructie gebeurt. Dat betekent bijvoorbeeld dat het bewijsvermoeden alleen
wordt toegepast op zettingsschade, tenzij sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Is dit
voldoende duidelijk voor de deskundigen?  wil daar nog achteraan bellen, gaf hij aan.
 
Hebben jullie er bewust voor gekozen alleen de adviesrapporten in de pilot-dossiers in dit
gebied te laten opleveren en de adviesrapporten in de andere maatwerkdossiers in dit gebied
nog niet? Ook in die dossiers wachten we met smart op de rapporten, ook om een 2e VES-
aanbod te kunnen doen. We hebben afgesproken dat de aanvragers die een opname hebben
gehad, hun adviesrapport ontvangen en op basis daarvan de VES-keuze kunnen maken.
 
Hartelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: besluitnotitie en beoordelingskader IEDB <2 mm
Datum: woensdag 22 juni 2022 10:12:22

Dag ,

Ik heb in de 5P stuurgroep opgeroepen binnen 2 weken de rapporten op te leveren.

Ik krijg de terugkoppeling dat de werkgroepleden niet (allen) bekent zijn met de definitieve
versie van het beoordelingskader incl. wijze van toerekenbaarheid door het bestuur.

Wil jij dit alsnog met hen delen met de oproep om dit kader in de beoordeling te gebruiken,
muv de toekenning van alle zettingsschade < 5.000 euro. Omdat er overal NO uitgevoerd is,
wat het daadwerkelijke bedrag uit de beoordeling toegekend.

Hartelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: antwoorden toevoegen
Datum: vrijdag 24 juni 2022 11:04:24
Bijlagen: 220624Werkdocument uitkomsten pilot IEDB.docx

image001.jpg

,

Fijn dat je er naar wilt kijken!
Als iets niet zeker weet dan is dat prima!
Als ik iets aan  of  moet vragen; zet het neer. Ik ga eracheraan.
Stuur de werkinstructie en bestuursbesluit als bijlage mee.

Hartelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 | 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 | 8000 WB Zwolle

Telefoonnummer 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels
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Van:
Aan: "  ; 
Onderwerp: RE: IEDB pilot dossiers
Datum: maandag 27 juni 2022 16:28:30
Bijlagen: image001.png

image002.png

Beste ,

Met betrekking tot toerekenbaarheid kan hier de werkwijze toegepast worden voor IEDB zoals
die beschreven is in de bijlage van de mail.
Deze werkwijze voor toerekenbaarheid is specifiek voor IEDB opgesteld en niet gekoppeld aan
de discussie over toerekenbaarheid in brede zin.

Dus deze werkwijze graag toepassen.
Doelstelling is inderdaad om de adviesrapporten volledig op te leveren in Atabix (na vrijgave
definitieve notitie Piet).

Op welke deel moet er eigen interpretatie plaatsvinden, dat is mij niet duidelijk. Zijn dat de
algemen teksten in het adviesrapport mbt IEDB? Hier kan  je aan helpen.

Hartelijke groet,

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: maandag 27 juni 2022 09:42
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@nivrecp.nl>; @nivrecp.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: IEDB pilot dossiers

Goedemorgen ,

Het verzoek om de pilotdossiers af te ronden hebben we ook besproken in de werkgroep. Hier kwam
uit dat er nog twee zaken openstonden, voordat kon worden opgeleverd:

1. De notitie van Piet over de beoordeling van de 4 mechanismen is nog niet definitief,
vermoedelijk wordt dit vrijdag definitief gemaakt. Neem aan dat we pas hierna aan de slag
gaan.

2. De werkinstructie voor het proces voor het behandelen van de IEDB dossier is nog niet
compleet. Het technisch rapport voor het beoordelen van IEDB kan (na vrijdag) worden
opgesteld. Dan staat alleen nog de vraag over wat er wordt opgenomen in het adviesrapport /
Atabix en hoe om te gaan met toerekenbaarheid. Hier is nog volstrekt geen overeenstemming
over binnen de 4P, voor zover ik weet althans.

Als wij nu gaan voldoen aan jouw verzoek wordt dus eigenlijk gevraagd om een eigen interpretatie te
geven aan wat er wordt opgenomen in het adviesrapport (of zoals jij het omschrijft: Schaderapport).
Vanaf deze week kunnen we inderdaad al wel (grotendeels) de nader onderzoeken en beoordeling
verwerken in een technisch rapport.

Graag verneem ik van jou / IMG wat nu precies van ons wordt gevraagd: zijn dat alleen de
resultaten/beoordeling van het nader onderzoek (na vrijdag op basis van de definitieve notitie Piet) of
het volledig opleveren van de dossiers in Atabix?

Met vriendelijke groet,
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Notitie wijze van beoordelen IEDB-gebieden buiten de 2 mm/s-grens   

, , , ,  
6 april 2022 
 
Inleiding 
Deltares heeft in zijn onderzoek van augustus 2021 12 deelgebieden aangewezen waar schade 
door indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) kan zijn opgetreden. Het gaat om 
deelgebieden buiten de 2 mm/s-grens. Dit memo bevat een voorstel voor de beoordeling van 
schade in die gebieden. Kort gezegd is ons voorstel om: 
 

1. Het bewijsvermoeden in deze 12 deelgebieden alleen toe te passen op zettingsschades. Dit 
heeft het bestuur eerder al besloten, mede op basis van een memo van Bas Kortmann.  

2. Een lijst op te laten stellen van schades die ‘naar hun aard geen zettingsschade’ zijn. Dit 
helpt de deskundigen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van zettingsschade of 
niet.  

3. In de tussentijd de deskundigen zelf te laten beoordelen of sprake is van zettingsschade of 
niet. Als de deskundige twijfelt, past hij het bewijsvermoeden toe. 

4. Het bewijsvermoeden in deze gebieden weerlegd te achten als géén van de vier 
mechanismen die tot schade kunnen leiden, aan de orde is.  

5. Voor de toerekening van schade aan IEDB een aantal uitgangspunten aan de deskundigen 
mee te geven.  

6. Zettingsschades < 5.000 euro in deze gebieden zonder nader onderzoek te vergoeden.  
 
 
Achtergrond en onderzoek 
Uit het onderzoek van Deltares en de notitie van Van Staalduinen, Van Dalen en Everts van oktober 
2021 blijkt dat diepe bodemdaling indirect tot schade kan leiden.  
Het gaat over kleine grondwaterstandveranderingen (GWS) die op vier manieren aanleiding kunnen 
zijn tot schade: 
1) Samendrukking van de bodem (consolidatie) bij verlaging GWS 
2) Krimp of zwel van klei bij verlaging of verhoging van GWS 
3) Oxidatie van veen bij verlaging GWS 
4) Aantasting van funderingshout bij verlaging GWS 
 
Voor de mechanismen 2, 3 en 4 geldt dat dit alleen van toepassing is als de grondwaterstand zich 
ter hoogte van de veen- of kleilaag of zich ter hoogte van het funderingshout bevindt. 
 
Er is onderzoek gedaan aan de hand van casussen om de mate waarin diepe bodemdaling een rol 
speelt beter te kunnen kwantificeren en dit in het oordeel over die panden te betrekken. Op basis 
van dit onderzoek willen we IEDB ook een bredere plek geven in de schadeafhandelingsprocessen 
en de uitsluitingscriteria aanscherpen.  
 
Toepassen van het bewijsvermoeden 
Het bestuur heeft al besloten dat binnen de IEDB-gebieden buiten de 2 mm/s-grens, het 
bewijsvermoeden alleen van toepassing is op zettingsschade. Zie hiervoor de notitie Indirecte 
schade door mijnbouw van Bas Kortmann 14 december 2021.  
 
Motivering voor deze keuze is dat IEDB alleen kunnen leiden tot zettingsschade. Omdat de 
trillingssnelheden binnen deze gebieden onder de 2 mm/s liggen, kunnen trillingen geen invloed 
hebben gehad op de schade. Dat betekent dat binnen deze gebieden alleen zettingsschade naar 
haar aard redelijkerwijs door mijnbouwactiviteiten veroorzaakt kan zijn.  
Een uitzondering vormen de bijzonder kwetsbare objecten (trillingen tussen de 1,6 en 2,0 mm/s, 
bouwjaar vóór 1970 en bijvoorbeeld een klassieke boerderij). Bij deze objecten is het 
bewijsvermoeden op alle schades van toepassing.  
 
 
Lijst ‘naar zijn aard geen zettingsschade’  
Omdat het voor deskundigen lastig is te bepalen in welke gevallen er sprake is van zettingsschade, 
is het voorstel om een lijst ‘naar zijn aard geen zettingsschade’ op te laten stellen.  
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Om tijdens de periode waarin de lijst naar zijn aard geen zettingsschade samengesteld wordt, wel 
door te kunnen gaan met de afhandeling van dossiers uit dit gebied, zien wij twee opties: 

1. De deskundige beoordeelt of er sprake is van zettingsschade of niet. Als de deskundige 
twijfelt of sprake is van zettingsschade, past hij het bewijsvermoeden toe.  

2. We passen het bewijsvermoeden tussentijds onverkort toe voor de 12 IEDB gebieden.  
 
Voorstel is om optie 1 te kiezen. Daarbij formuleren we een instructie voor de deskundigen om in 
de tussenliggende periode tot in gebruik name van de lijst ‘naar zijn aard geen zettingsschade’, 
schades uit dit gebied te kunnen beoordelen. 
 
 
Weerlegging van het bewijsvermoeden  
Als sprake is van zettingsschade, dan moet de deskundige nagaan of één van de vier 
schademechanismen die zich indirect door diepe bodemdaling kunnen voordoen, aan de orde is. Is 
dat het geval, dan moet het IMG de schade die aan IEDB kan worden toegerekend, vergoeden (zie 
de paragraaf over toerekening hierna).  
 
Als de deskundige kan aantonen dat geen van de vier schademechanismen aan de orde is, dan is 
het bewijsvermoeden weerlegd. Invloed van bodembeweging door mijnbouwactiviteiten op de 
schade is dan immers uitgesloten: indirecte effecten hebben geen invloed gehad en trillingen 
evenmin. Voor de weerlegging van het bewijsvermoeden is het in deze gebieden daarom niet nodig 
dat de deskundige een autonome oorzaak voor de schade aanwijst.  
 
Het kan voorkomen dat de deskundige niet met zekerheid kan zeggen of één van de vier 
schademechanismen aan de orde is. Ons voorstel is dat de deskundige in dat geval wél nagaat of 
de schade een autonome oorzaak heeft. Als de deskundige die oorzaak met een voldoende hoge 
mate van zekerheid kan aanwijzen, dan is het bewijsvermoeden weerlegd. Kan de deskundige dat 
niet, dan is het bewijsvermoeden niet weerlegd.  
 
 
Nader onderzoek naar de vier schademechanismen 
Om te bepalen of één van de vier schademechanismen aan de orde is, doet de deskundige nader 
onderzoek. Het nader onderzoek bestaat uit1 het vaststellen van de funderingswijze en 
aanlegdiepte van de fundering, het bepalen van de ter plaatse opgetreden laagste grondwaterstand 
en het bepalen van de samenstelling van de ondiepe bodem onder de fundering van het gebouw. 
Op basis van de gegevens uit het nader onderzoek in combinatie met de mate van 
grondwaterstandverlaging die als gevolg van de mijnbouwactiviteiten is opgetreden, wordt de 
invloed van de afzonderlijke mechanismen van IEDB vastgesteld. 
 
Voor de uitvoering van het nader onderzoek wordt verwezen naar de (nog op te stellen) 
handleiding nader onderzoek. 
 
Fundering van gebouw: 
 
Diep gefundeerd (in de regel dieper dan 3 meter beneden maaiveld) 

- Grondverdringende betonnen palen: IEDB is weerlegd 
- Houten funderingspalen en eventueel funderingshout: IEDB is weerlegd indien Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand (GLG) meer dan 10 cm boven het hoogste punt van het 
funderingshout is gelegen. Indien GLG minder dan 10 cm boven het hoogste punt van het 
funderingshout is gelegen, kan het bewijsvermoeden niet worden weerlegd. Aanvullend 
onderzoek is nodig om de toerekenbaarheid van eventuele aantasting van het 
funderingshout op de verschilzettingen te bepalen. 

Ondiep gefundeerd 
- De aanlegdiepte en breedte van de fundering moet worden vastgesteld. Op basis van de 

zich daaronder bevindende grondlagen tot een diepte van 5 m beneden het maaiveld en de 
ligging van GLG moet voor de mechanismen consolidatie, veenoxidate en krimp of zwel van 
klei de invloed van IEDB rekenkundig worden bepaald. Hiervoor wordt verwezen naar de 
werkinstructie. Daarbij is te onderscheiden de situatie van een grondwaterpeilstijging, 
waarbij alleen zwel van klei moet worden beoordeeld, en de situatie van een 

 
1 Op basis van advies Piet van Staalduinen en Bert Everts 
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grondwaterpeildaling, waarbij zowel consolidatie, veenoxidatie als krimp van klei moeten 
worden beoordeeld. 

 
Bodemopbouw 

- Indien de GHG2 meer dan 0,1 m is gelegen beneden een veen(houdende) laag onder de 
aanlegdiepte van de fundering of indien er geen veen is onder de aanlegdiepte van de 
fundering, is het mechanisme veenoxidatie niet aan de orde. De invloed van dit 
mechanisme is dan weerlegd. 

- Indien er geen klei aanwezig is onder de aanlegdiepte van de fundering zijn de 
mechanismen krimp en zwel van klei niet aan de orde. De invloed van dit mechanisme is 
dan weerlegd. 

- De invloed van consolidatie moet rekenkundig worden bepaald als de grondwaterstand 
meer is verlaagd dan 0,05 meter op basis van de werkinstructie. 

 
Voorstel is om ten behoeve van het weerleggen van de schademechanismen twee documenten uit 
te werken/aan te scherpen voor de deskundigen: 

- Opstellen van een handleiding/instructie Nader onderzoek 
- Aanscherpen werkinstructie van Staalduinen, Everts en van Dalen van 11 oktober 2021. 

 
 
Toerekenbaarheid 
Als één van de vier hiervoor genoemde schademechanismen aan de orde is, moet de deskundige 
bepalen welk deel van de schade kan worden toegerekend aan IEDB. De deskundige bepaalt 
daarvoor eerst welke invloed IEDB op de zetting heeft gehad (‘technische toerekenbaarheid’). Bert 
Everts heeft hiervoor een rekenmethode aangeleverd: 
 

Gemeten verschillen, dan: 
Toerekenbaarheid is:  X2/X1 *100 (%) met 
X1 = gemeten totale zakkingsverschillen  
X2 = toegenomen zakkingsverschillen  
 
Berekende verschillen, dan: 
Toerekenbaarheid is: X3/ (X3+X4) met 
X3 = Berekende zakking door consolidatie van op staal gefundeerd gebouw 
X4 = Toegenomen zakkingsverschillen  

 
Vervolgens bepaalt de deskundige welk deel van de herstelkosten gelet op deze invloed moet 
worden vergoed (‘juridische toerekenbaarheid’). De deskundige kan daarvoor de volgende 
uitgangspunten hanteren: 
 

1. Als IEDB de schade hebben ‘getriggerd’ (de schade zonder IEDB niet zou zijn opgetreden), 
vergoeden we 100% van de herstelkosten.  

2. Als IEDB ervoor hebben gezorgd dat de aanvrager moet herstellen (zonder IEDB was er 
ook schade, maar nog geen noodzaak tot herstel), vergoeden we ook 100% van de 
herstelkosten.  

3. Als IEDB geen invloed hebben gehad op de hoogte van de herstelkosten (de schade is wel 
wat groter geworden, maar de herstelkosten zijn hetzelfde gebleven), vergoeden we geen 
herstelkosten.  

4. Als de uitgangspunten 1 tot en met 3 niet van toepassing zijn en de schade < 20.000 euro 
is, vergoeden we de herstelkosten op basis van staffels van 25%. Als de invloed van IEDB 
op de zetting < 25% is, vergoeden we 25% van de herstelkosten. Als de invloed van IEDB 
op de zetting > 25% en < 50% is, vergoeden we 50 % van de herstelkosten, etc.  

5. Als de uitgangspunten 1 tot en met 3 niet van toepassing zijn en de schade > 20.000 euro 
is, vergoeden we de herstelkosten op basis van staffels van 10%. Bij omvangrijke schades 
zijn staffels van 25% erg grof.  

 
2 2GHG = Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Indien hierover geen nadere gegevens beschikbaar zijn, mag 
worden aangenomen: GHG = GLG + 1,00 m. 
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Zettingsschades < 5.000 euro 
Voorstel is om in deze gebieden zettingsschade < 5.000 euro zonder nader onderzoek te 
vergoeden. Dit is in lijn met de richtlijn rondom zettingsschade in het beoordelingskader. Reden 
hiervoor zijn de kosten die samenhangen met nader onderzoek. De kosten van zo’n onderzoek 
kunnen in geval van lagere schadebedragen beter terechtkomen bij de aanvrager dan bij het 
onderzoeksbureau. De deskundige beperkt zich in zo’n geval bij de beoordeling dus tot een 
calculatie van de herstelkosten.   
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Datum 
 

 
 

handleiding nader onderzoek en een aanscherping op de werkinstructie 
Van Staalduinen, Everts en van Dalen 11 oktober 2021. 

- Het bestuur besluit tot het uitkeren van zettingsschades waarvoor IEDB 
niet weerlegd kan worden, onder de 5000 euro zonder nader onderzoek en 
om voor grotere schades op basis van nader onderzoek te vergoeden 
conform voorstel toerekenbaarheid. 

 
2. Bespreekpunten  

- Toepassen van het bewijsvermoeden in de IEDB-gebieden buiten de 2 
mm/s-grens  

- Lijst ‘naar zijn aard geen zettingsschade’ 
- Weerlegging van het bewijsvermoeden  
- Nader onderzoek naar de vier schademechanismen  
- Toerekenbaarheid  
- Zettingsschades < 5000 euro  

 
3. Aanleiding 
Indirecte Effecten van Diepe Bodemdaling (IEDB) is een onderkende 
schadeoorzaak. Het gaat over kleine grondwaterstandveranderingen (GWS) die op 
vier manieren aanleiding kunnen zijn tot schade: 

1) Samendrukking van de bodem (consolidatie) bij verlaging GWS 
2) Krimp of zwel van klei bij verlaging of verhoging van GWS 
3) Oxidatie van veen bij verlaging GWS 
4) Aantasting van funderingshout bij verlaging GWS 

 
Voor de mechanismen 2, 3 en 4 geldt dat dit alleen van toepassing is als de 
grondwaterstand zich ter hoogte van de veen- of kleilaag of zich ter hoogte van 
het funderingshout bevindt. 
 
Deltares heeft in zijn onderzoek van augustus 2021 12 deelgebieden aangewezen 
waar schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) kan zijn 
opgetreden. Het gaat om deelgebieden buiten de 2 mm/s-grens. Het bijgevoegd 
memo wijze van beoordelen IEDB-gebieden buiten de 2 mm/sec grens d.d. 6 april 
2022 bevat een voorstel voor de beoordeling van schade in die gebieden. Kort 
gezegd is ons voorstel om: 
 

1. Het bewijsvermoeden in deze 12 deelgebieden alleen toe te passen op 
zettingsschades. Dit heeft het bestuur eerder al besloten, mede op basis 
van een memo van Bas Kortmann.  

2. Een lijst op te laten stellen van schades die ‘naar hun aard geen 
zettingsschade’ zijn. Dit helpt de deskundigen bij de beantwoording van 
de vraag of sprake is van zettingsschade of niet.  

3. In de tussentijd de deskundigen zelf te laten beoordelen of sprake is van 
zettingsschade of niet. Als de deskundige twijfelt, past hij het 
bewijsvermoeden toe. 

4. Het bewijsvermoeden in deze gebieden weerlegd te achten als géén van 
de vier mechanismen die tot schade kunnen leiden, aan de orde is.  

5. Voor de toerekening van schade aan IEDB een aantal uitgangspunten aan 
de deskundigen mee te geven.  

6. Zettingsschades < 5.000 euro in deze gebieden zonder nader onderzoek 
te vergoeden.  

 
4. Toelichting 
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Juridische toets:  
Deze notitie is opgsteld in afstemming met BJZ&S. Ook zal een juridische toets 
plaats moeten vinden op de op te stellen en aan te scherpen werkinstructies.  

 
Uitvoerbaarheid:  
Om de afhandeling van de IEDB dossiers in de gebieden buiten de 2mm/sec grens 
door te kunnen zetten, hebben we een voorstel opgenomen om in de tijd waarin 
tot een lijst ‘naar zijn aard geen zettingsschade’ gekomen wordt, dossiers wel af 
te kunnen handelen. Daarnaast zal een handleiding/instructie nader onderzoek 
opgesteld worden en zal de instructie van Van Staalduinen, Everts en van Dalen 
uit oktober 2021 aangescherpt worden zodat deskundigen voldoende handvatten 
hebben om de schade beoordeling uit te voeren. 
 
Uitlegbaarheid:  
De uitwerking dient opgenomen te worden in de werkinstructies voor 
deksundigen.  
 
5. Bijlagen 
Notitie wijze van beoordelen IEDB-gebieden buiten de 2 mm/sec grens d.d. 6 april 
2022 
Notitie Bas Kortmann indirecte schade door mijnbouw d.d. 14 december 2021 
Notitie Ir. J. van Dalen, Ing. H.J. Everts, Ir. P.C. van Staalduinen  Zettingen door 
diepe bodemdaling – achtergronden d.d. 11 oktober 2021   



Van:
Aan:  ; 
Cc:
Onderwerp: RE: IEDB pilot dossiers
Datum: maandag 27 juni 2022 09:42:01
Bijlagen: image734642.png

image494813.png
220406 Notitie wijze van beoordelen IEDB gebieden buiten de 2mm.docx
4a Aanpassing beoordelingskader buiten 2mmsec en IEDBv2.pdf

Goedemorgen

Het verzoek om de pilotdossiers af te ronden hebben we ook besproken in de werkgroep. Hier kwam uit dat er
nog twee zaken openstonden, voordat kon worden opgeleverd:

1. De notitie van Piet over de beoordeling van de 4 mechanismen is nog niet definitief, vermoedelijk wordt

dit vrijdag definitief gemaakt. Neem aan dat we pas hierna aan de slag gaan.

2. De werkinstructie voor het proces voor het behandelen van de IEDB dossier is nog niet compleet. Het

technisch rapport voor het beoordelen van IEDB kan (na vrijdag) worden opgesteld. Dan staat alleen

nog de vraag over wat er wordt opgenomen in het adviesrapport / Atabix en hoe om te gaan met

toerekenbaarheid. Hier is nog volstrekt geen overeenstemming over binnen de 4P, voor zover ik weet

althans.

Als wij nu gaan voldoen aan jouw verzoek wordt dus eigenlijk gevraagd om een eigen interpretatie te geven aan
wat er wordt opgenomen in het adviesrapport (of zoals jij het omschrijft: Schaderapport).
Vanaf deze week kunnen we inderdaad al wel (grotendeels) de nader onderzoeken en beoordeling verwerken
in een technisch rapport.

Graag verneem ik van jou / IMG wat nu precies van ons wordt gevraagd: zijn dat alleen de
resultaten/beoordeling van het nader onderzoek (na vrijdag op basis van de definitieve notitie Piet) of het
volledig opleveren van de dossiers in Atabix?

Met vriendelijke groet,

Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten   

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 13:17
Aan: @nivrecp.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: IEDB pilot dossiers

Hallo ,

In navolging van het 5P overleg afgelopen woensdag en het bestuursbesluit IEDB deze mail.

Het verzoek van het overleg is om de pilotdossiers IEDB af te ronden en te versturen naar de aanvrager. De aanvrager zal
dan nogmaals een keuze krijgen om; of voor het schadebedrag te kiezen of om de VES-regeling te krijgen.

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 

191



Dit wordt gedaan omdat de aanvragers die voor maatwerk gekozen hadden niet de juiste informatie ter beschikking
hadden om een gegronde keuze te maken.
 
Hierom de vraag:

De dossiers waarvoor een NO gedaan is ten behoeve van de pilot IEDB te beoordelen en het schaderapport op te
maken.

En daarbij de schades met causaliteit aan IEDB te calculeren op grond van het bestuursbesluit incl.

toerekenbaarheid (zie bijlage, dit besluit wordt inmiddels verwerkt tot de werkinstructie IEDB).
 

Alvast dank!
 
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: RE: werkgroep IEDB
Datum: donderdag 30 juni 2022 14:28:44

Dag ,

Verslag gelezen en akkoord. Prima om het begin volgende week als 1 pakket te versturen.

 kan je aan de info mbt de 30 casussen helpen. Maar deze zijn volgens mij nog niet alle 30
op een rij gezet.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 21:19
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: werkgroep IEDB

Hoi en ,

Ter info de bijgewerkte memo die vandaag door  is gedeeld.
Het lijkt mij goed om maandag/dinsdag het geheel ter voorbereiding op het volgende overleg
op 8 juli (volgende week vrijdag) rond te sturen:

Deze memo
Tabel combinaties. heeft een vervolgslag gemaakt op de aangepaste tabel, ik vraag
hem of deze maandag/dinsdag gereed kan zijn voor verzending naar de werkgroep.
Verslag gisteren, zie toegevoegd in de bijlage.
Casussen pekela. We hebben toegezegd de resultaten van de 30 IEDB cassusen te delen.
@  heb jij een document met daarin alle resultaten? Ik heb alleen slides
waar en aantal casussen uitgelicht zijn.
Agenda voor overleg 8 juli, zie input aan einde van het verslag.

Hebben jullie nog aanvullingen?

Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 13:26
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: werkgroep IEDB

,
Bijgaand de bijgewerkte memo met in de bijlage de conceptonderzoeksvragen.

Wellicht handig deze volgende week te versturen met eventueel andere stukken t.b.v.
vergadering 8 juli a.s.
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Ik probeer aan die vergadering per scherm of evt. per telefoon deel te nemen.
Groet,
 

Meged Engineering&Consultancy

mob. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: werkgroep IEDB
Datum: maandag 4 juli 2022 09:40:45

Hoi ,

Dank voor je reactie. Heb jij voor mij een document waarin dit uitgewerkt is die ik kan delen
met de werkgroep/onderzoekers tbv het vraagstuk over gestapelde mijnbouw?

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 14:34
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>;
@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: werkgroep IEDB

Hallo,

Inderdaad.
Alle casussen van de pilot worden nu opgemaakt door de deskundigen.
De werkgroepleden hebben op een gegeven moment alleen de ‘interessante’ Nader
onderzoeken gebruikt voor het doorlichten van IEDB.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 14:29
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: werkgroep IEDB

Dag ,

Verslag gelezen en akkoord. Prima om het begin volgende week als 1 pakket te versturen.

kan je aan de info mbt de 30 casussen helpen. Maar deze zijn volgens mij nog niet alle 30
op een rij gezet.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 21:19
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: werkgroep IEDB
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Hoi  en ,
 
Ter info de bijgewerkte memo die vandaag door  is gedeeld.
Het lijkt mij goed om maandag/dinsdag het geheel ter voorbereiding op het volgende overleg
op 8 juli (volgende week vrijdag) rond te sturen:

Deze memo
Tabel combinaties.  heeft een vervolgslag gemaakt op de aangepaste tabel, ik vraag
hem of deze maandag/dinsdag gereed kan zijn voor verzending naar de werkgroep.
Verslag gisteren, zie toegevoegd in de bijlage.
Casussen pekela. We hebben toegezegd de resultaten van de 30 IEDB cassusen te delen.
@  heb jij een document met daarin alle resultaten? Ik heb alleen slides
waar en aantal casussen uitgelicht zijn.
Agenda voor overleg 8 juli, zie input aan einde van het verslag.

 
Hebben jullie nog aanvullingen?
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 13:26
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: werkgroep IEDB
 

,
Bijgaand de bijgewerkte memo met in de bijlage de conceptonderzoeksvragen.
 
Wellicht handig deze volgende week te versturen met eventueel andere stukken t.b.v.
vergadering 8 juli a.s.
Ik probeer aan die vergadering per scherm of evt. per telefoon deel te nemen.
Groet,
 

Meged Engineering&Consultancy
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: 
Datum: woensdag 6 juli 2022 10:07:39
Bijlagen: image001.jpg

Hi ,

Ik zal even kijken, kom er nog even op terug.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 16:29
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: 

Hallo ,

Bovenstaand dossier zou in december meegenomen worden in de pilot. Het betreft een later
aangevraagd bezwaardossier.

 heeft laten weten dat de aanvrager nog geen reactie van IMG heeft gehad. Weet jij wat
er met dit dossier aan de hand is?

Alvast dank!

Groet,
Gert
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@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Planning IEDB

Hoi ,

Als we documenten gaan publiceren van Piet van Staalduinen, of andere externe deskundigen,
is hij op de hoogte gesteld van dat zijn documenten op onze website in het openbaar
beschikbaar komen? Het lijkt me dat hij in ieder geval op de hoogte wordt gebracht.

Verder heb ik een aantal opmerkingen en aanvullingen toegevoegd aan de tekst.

Met vriendelijke 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: donderdag 21 juli 2022 15:39
Aan: schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Planning IEDB

Dag allen,

Klopt het dat met de eerste twee documenten de werkinstructie + bijbehorende achtergronden
van Van Staalduinen e.a. van 7 juli 2022 worden bedoeld? Nu daarnaar wordt verwezen in de
standaardteksten, zullen we die inderdaad moeten publiceren. Dat geldt ook voor het document
‘Naar zijn aard geen zettingsschade’.

Ik zag een paar typo’s in de tekst (zie bijlage).

@  zou je mij de nieuwste versie van het nieuwsbericht over IEDB ook
kunnen sturen? Dan lees ik die ook nog even mee.

Hartelijke groet,
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 09:34
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>;
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Planning IEDB
Urgentie: Hoog

Hi Allen,
Wij mikken er op om op maandag op de site live te gaan met de info over IEDB.
Kunnen jullie mij aangeven of we de genoemde documenten nu integraal op de site kunnen
zetten – en of mijn voorgestelde tekst daarbij (zie attachment) ok is?

@  heb jou op verzoek van  ook even toegevoegd – om te
checken wat we nu wel/ niet willen communiceren qua werkwijze documenten.

Dank en groet, 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:59
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Planning IEDB

Hallo 

Kunnen jullie onderstaande vraag van en het word-bestand in de bijlage in behandeling
nemen?

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 18 juli 2022 12:36
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Planning IEDB

Hi ,
Heb je hier al reactie op gezien? Kun jij die anders geven.
En zoals eerder aangegeven – jullie moeten beslissen welke docs/ versie je online wilt hebben.

Even voor planning:
We zijn nu alle IEDB info die we nu hebben aan finaliseren voor de website. Gaat hopelijk deze
week live. Maar ZB zijn nu eerste on hold dossiers in de 12 deelgebieden aan het bellen met
uitleg Als daar groep bereikt is, krijgen wij groen licht om te communiceren via site.
Gr, 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:32
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Planning IEDB

Hoi ,
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Zou jij ook naar onderstaande mail en bijlage van  kunnen kijken?

Naar mijn idee zijn het de juiste documenten. Alleen de vraag: moet de instructie Nader
funderingsonderzoek ook gepubliceerd?

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:06
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Planning IEDB

Hi ,
Hierbij mijn voorstel voor de tekst op de webpagina waar de onderstaande docs uiteindelijk
komen te staan. Daarboven is ook aangegeven waar de pagina straks te vinden is op de site (en
er zal uiteindelijk ook vanuit verschillende andere pagina’s/ informatie naar doorgelinkt worden.
Kun jij hier asap op reageren of je akkoord bent met de tekst (is dit idd wat de documenten
zijn… )
Dank! 

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 12:57
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: Planning IEDB

Hallo ,

Aankomende woensdag worden er naar alle waarschijnlijkheid een aantal documenten rondom
IEDB goedgekeurd in de stuurgroep 5P.
Dit betekend dat er vanaf dan gewerkt kan worden aan de hand van een aantal instructies
opgesteld door Piet van Staalduinen e.a..

De deskundige zal in de schadebeoordelingen verwijzen naar deze instructies. Van belang is dat
deze dan ook gepubliceerd worden op de site van IMG zodat de aanvrager kan verifiëren op
welke wijze een schadebeoordeling tot stand is gekomen.

Zou jij de publicatie kunnen regelen nadat de instructies zijn bekrachtigd in het 5P overleg? Een
seintje voor akkoord krijg je dan.

@  zou jij vanuit technische perspectief kunnen bevestigen dat het gaat om de 3
bovenstaande documenten?

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 12:50
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>
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Onderwerp: RE: Planning IEDB

Dag ,

Wil jij  direct benaderen.

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 12:11
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Planning IEDB

Hallo ,

Indien TTA vandaag akkoord gaat, gaan de stukken woensdag naar de stuurgroep.
heeft alle documenten en kan dit per direct versturen naar de leden.

Communicatie heb ik geen afspraken mee. Loop deze via  of zal ik  benaderen?
Rapporten vrijgeven gaat via . Ik vraag hem straks om een update van het aantal
opgeleverde dossiers.

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 11:51
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Planning IEDB

Dag ,

Wil jij aangeven wat de planning is mbt:
Goedkeuring van de instructies (woensdag a.s. in stuurgroep)
Publicatie werkinstructie Piet v Staalduinen / Bert Everts (kan direct na woensdag, al
afspraken met communicatie gemaakt?)
Vrijgave rapporten (kan direct na de publicatie: bureaus laten weten wanneer de
publicatie is)

Hartelijke groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 11:09
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
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Onderwerp: RE: Instructie IEDB.

,

Is hiermee dit ook afgesproken? Dus worden de pilot dossiers nu afgerond met ‘ vrije tekst’
voor 6-10? Binnen het team Karamel van IEDB zitten we echt te springen om deze dossiers.

Met vriendelijke groet,

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

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

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.

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 14:44
Aan: @nivrecp.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; @abt.eu>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; @archipunt.nl>;
@w2n-groningen.nl>; ced.nl>;

@dog-ingenieurs.nl>; 
@10be.nl>; @ced.nl>

CC: @staalduinen.org>; 
@wisemc.nl>; @emn.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>;
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 
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Onderwerp: RE: Instructie IEDB.

Beste allen,

Ik ga mee in het voorstel om de teksten definitief te maken voor de teksten 1 – 5.
Rapporten nu op te leveren waarbij het de verantwoordelijkheid is van het bureau zelf voor de
teksten 6-10 en deze pas op te nemen in de werkinstructie als we daar 1 gedeeld beeld bij
hebben.

Hartelijke groet,

Van: @nivrecp.nl> 
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 07:50
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>;
schadedoormijnbouw.nl>; @archipunt.nl>;
@w2n-groningen.nl>; @ced.nl>;

@dog-ingenieurs.nl>; 
@10be.nl>; @ced.nl>

CC: 
@emn.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>;

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; 

@schadedoormijnbouw.nl>; 
@schadedoormijnbouw.nl>; @nivrecp.nl>

Onderwerp: RE: Instructie IEDB.

Goedemorgen 

Vooruitlopen op de vergadering straks, bijgaand alvast mijn opmerkingen over de werkinstructie
standaard teksten.

Afgelopen week heb ik uitvoering overleg gehad met ,
waarin ook de achtergrond van de werkinstructie “standaard teksten bij dossiers met check
bewijsvermoeden en IEDB” is besproken. Initieel was deze instructie louter bedoelt voor het
opstellen van standaardmotiveringen waarin het bewijsvermoeden werd beoordeeld voor
objecten buiten de 2mm/s grens. Later zijn er toevoegingen gedaan om ook de inhoudelijke
beoordeling van zettingsschades / IEDB te doen. Zoals in de vorige vergadering geconcludeerd
zijn we nog niet zo ver dat er standaard motiveringen beschikbaar zijn om de 4 mechanismen
van IEDB op een eenduidige wijze te beoordelen, reden waarom ook in de meest recente
werkinstructie dit open is gelaten.

Vanuit het NCP bestaat dus het verzoek om deze notitie definitief te maken voor enkel die
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stukken nog een keer waarnaar alles overgedragen wordt ter besluitvorming aan de Technische
commissie en het 5P-overleg.

Indien er nog opmerkingen zijn, ontvang ik deze graag voor morgen 12:00 uur.

Met vriendelijke 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: RE: Waterputje 
Datum: woensdag 27 juli 2022 11:43:55
Bijlagen: image001.jpg

Nog in aanvulling hierop een ander dossier:
 Ook deze aanvrager wil graag weten wat er met een “pin” gebeurt aan de

voorkant van haar gevel. Er is haar gezegd dat ze 3 weken na het NO terug zouden
komen om daarvan de waterstanden af te lezen maar ze heeft niemand gezien.

Groet 

Van: ) 
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 07:49
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Waterputje 

Hallo 

Komt toch nog met een vraag pilot buiten effectgebied bij jou terecht.
Ik hoop dat je antwoord hebt en anders bij wie we hiervoor wel terecht kunnen.

Aanvrager vraag zich af wanneer het waterputje voor bij de gevel wordt weggehaald? Maakt het
onderdele uit van het onderzoek?
Het is blijkbaar door ons (tijdens NOD) geplaatst om de waterstanden te monitoren?

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.
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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.
 
 












































































