


























Notitie 

Onderwerp: Indirecte schade door mijnbouw 

Bas Kortmann 
14 december 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Art. 6:177a, lid 1, bepaalt:
De exploitant van een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de 

Mijnbouwwet is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door: uitstroming van 
delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Mijnbouwwet als gevolg van het 
niet beheersen van de ondergrondse natuurkrachten die door de aanleg of bij de 
exploitatie van het werk zijn ontketend; beweging van de bodem als gevolg van de aanleg 
of de exploitatie van dat werk  

Twee vragen moeten worden onderscheiden: 
- in welk geografisch gebied is het bewijsvermoeden van toepassing?
- voor welke schade geldt het bewijsvermoeden?

Het geografisch gebied wordt bepaald door de 2 mm per secondegrens (met correctie) en 
door de door Deltares aangewezen gebieden. Aan deze geografische afbakening moeten we 
mijns inziens niet tornen. Ik ben er geen voorstander van om binnen de Deltaresgebieden 
weer geografische uitzonderingen te maken. 

* De vraag rijst welke fysieke schade aan gebouwen en werken buiten de 2 mm per
secondegrens maar binnen de Deltaresgebieden, naar haar aard redelijkerwijs schade door
mijnbouw kan zijn. Is dit alleen zettingsschade (waaronder begrepen verzakkingsschade)? Zo
ja, is het begrip zettingsschade voldoende eenduidig en onderscheidend om te kunnen
zeggen dat andere vormen van schade in die gebieden (met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid) geen mijnbouwschade kunnen zijn? Juristen kunnen deze vragen niet
beantwoorden, maar zij kunnen wel beoordelen of deskundigen het antwoord met
voldoende zekerheid kunnen geven. Flink doorvragen kan daarbij nodig zijn.

* Uit art. 6:177a BW (in samenhang met het paneladvies uit 2019) volgt dat schade die naar
haar aard geen aardbevingsschade kan zijn (bijv. verkleuring van materiaal), door ons niet
wordt vergoed. Aan weerlegging van het bewijsvermoeden kom je in een dergelijk geval niet
toe gegeven de aard van de schade. Dezelfde redenering kan mogelijk ook gevolgd worden
bij indirecte schade door mijnbouw buiten de 2 mm per secondegrens, maar binnen een
Deltarisgebied. In het geografisch gebied is het bewijsvermoeden weliswaar in beginsel van
toepassing, maar indien het om andere schade gaat dan zettingsschade brengt de aard van
de schade met zich dat het niet om indirecte mijnbouwschade kan gaan en behoeft het
bewijsvermoeden niet te worden weerlegd. De tekst van art. 6:177a BW is op dit punt
voldoende duidelijk. Cruciaal voor deze redenering is dat de door mijnbouw veroorzaakte
indirecte schade slechts zettingsschade kan zijn en dat het begrip zettingsschade voldoende
eenduidig en onderscheidend is.
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Naar de aard geen zettingsschade (alleen in het gebied < 2 mm/s en de 
daarin door Deltares benoemde IEDB gebieden)  

1 juli 2022 

Opgesteld door: Ir. J.H. van Dalen, ir. D.G. Mans, Prof.Dr.Ir. J.G. Rots, Ir. P.C. van Staalduinen 

In deze notitie zijn kenmerken gegeven van bouwkundige schade, waarvan naar de aard van 
optreden en uiterlijke kenmerken mag worden aangenomen dat dit geen zettingsschade betreft. 
Deze kenmerken zijn alleen van belang in het gebied waar de maximale trillingsnelheid kleiner is dan 
2 mm/s (1 % overschrijdingskans). Deze notitie mag echter niet worden gebruikt voor gebouwen1 in 
combinatie met de bijzondere toepassing van het bewijsvermoeden (trillingscriterium 1,6 mm/s; 1 % 
overschrijdingskans). 

De vraag of een schade naar de aard geen zettingsschade is, is van belang in het gebied buiten de 2 
mm/s cirkel (1% overschrijdingskans) op basis van de beving Huizinge (2012). Dit is zo, omdat hier 
nog maar één schademechanisme als gevolg van mijnbouw in het Groningenveld of de gasopslag 
Norg een rol kan spelen, namelijk zettingen als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling 
(IEDB). Om die reden hanteert IMG in dit gebied voor gebouwen het bewijsvermoeden uitsluitend 
voor zettingsschade. De aard van de schade speelt bij gebouwen in dit gebied daarom een cruciale 
rol bij de beoordelingsprocedure.  

In deze notitie is een handreiking voor deskundigen gegeven om op basis van het schadebeeld te 
bepalen of er mogelijk sprake is van zettingsschade of dat deze schadeoorzaak met voldoende 
zekerheid kan worden uitgesloten. 

Als er sprake is van zettingsschade (of wanneer dit niet met redelijke zekerheid kan worden 
uitgesloten) dan is het bewijsvermoeden voor het aspect IEDB van toepassing en zal de deskundige 
onder dat regime moeten nagaan of zettingen door IEDB als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in 
het Groningenveld of de gasopslag Norg zijn ontstaan. De deskundige mag hierbij volstaan met het 
toetsen aan de IEDB-schademechanismen consolidatie, krimp van klei, zwel van klei, veenoxidatie en 
aantasting van funderingshout. 

Is er echter met redelijke zekerheid op basis van het schadebeeld geen sprake van zettingsschade, 
dan ontbreekt de noodzaak van een nadere beoordeling. Dan mag worden geconcludeerd dat de 
mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld of de gasopslag Norg de schade niet hebben veroorzaakt 
of verergerd. 

Het uitsluiten dat een schade is veroorzaakt door zettingen alleen op basis van het schadebeeld is 
niet eenvoudig. Onderstaand wordt een methodiek in stappen aangereikt, waarmee dit zo objectief 
mogelijk kan worden gedaan. Door de opzet van de methodiek zal het resultaat zijn dat de conclusie 

twijfel blijft of er wel of geen sprake is van zettingsschade.  

Stap 1  visuele kenmerken van de stand van het gebouw en de aard van de schade 

1 Voor deze gebouwen heeft het bewijsvermoeden betrekking op alle mogelijke oorzaken van de 
mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld of de gasopslag Norg en is de beperking tot zettingschade niet 
relevant. 
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Er is sprake van zettingsschade indien: 

 Er met het blote oog zichtbare scheefstand is van verschillende onderdelen van een gebouw 
ten opzichte van elkaar of met het blote oog zichtbaar uit het lood staan van gevels of 
wanden. 

 Er merkbare scheefstand is van een oorspronkelijk horizontaal gelegen vloer (die merkbare 
scheefstand kan bijv. blijken uit het zelfstandig rollen van een knikker) 

 Hoogteverschillen in een gevel die zich aftekenen in een met het blote oog waarneembaar 
niet-horizontaal verloop van de lintvoegen van de buitengevel van een gebouw. 

Als niet aan bovenstaande kenmerken wordt voldaan en de geconstateerde schade geen 
 

Indien de fysieke schade wél scheurvorming betreft, volgt Stap 2. 

Stap 2  Kenmerken van de fysieke schade 

Er is geen fysieke schade één of meer 
kenmerken toont zoals vermeld onder A en geen enkele van de kenmerken zoals vermeld onder B. 

Indien de fysieke schade geen kenmerken toont zoals vermeld onder A of één of meer kenmerken 
zoals vermeld onder B, is de schade mogelijk zettingsschade. 

A - Kenmerken van schade die niet is gerelateerd aan ongelijkmatige zetting 

Metselwerk2 (inclusief eventuele afwerking) 

 Scheuren in metselwerkconstructies waarbij de scheurwijdte over de lengte van de scheur 
gering is (vaak: enkele mm) en waarbij de scheurwijdte over de lengte van de scheur 
constant is, dus zonder scheurwijdteverloop (typisch: als gevolg van verhinderde krimp of 
expansie) 

 Ontbrekend of los voegwerk in metselwerk constructies. 
 Schade louter aan het oppervlak als gevolg van lokale impact of overbelasting (plaatselijk 

stukken van stenen, schilfers van stenen) 

Betonconstructies 

 scheuren in betonconstructies, waaronder betonnen vloeren (kenmerk: geringe 
scheurwijdte, typisch kleiner dan 0,5 mm; naar hun aard veroorzaakt door krimp of 
mechanische belasting) 

 Scheuren die verband houden met corrosie van wapeningsstaal, vaak gekenmerkt door het 
afgedrukt zijn van de buitenste laag van het beton (de zgn. dekking). 

 Oppervlakteaantasting als gevolg van vorst of inwerking van dooizouten 
 Afschilfering van de buitenzijde van de constructie als gevolg van inwerking van hoge 

temperaturen (bijv. brand) 

Houtconstructies 

 
2 Bedoeld is: metselwerk uitgevoerd in baksteen, kalkzandsteen, kalkzandsteen blokken, gipsblokken en 
vergelijkbare stapelconstructies, in binnen of buitengevels, al dan niet voorzien van stucwerk of vergelijkbare 
afwerklagen. 
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 Naadvorming tussen aansluitende houten delen zonder belangrijk verschil in wijdte (naar 
hun aard ontstaan door werking van materialen onder invloed van vochtgehalte en 
temperatuur). 

 Aantasting van houten delen als gevolg van natuurlijke processen (zoals schimmels of 
insecten) 

B  Kenmerken van schade die mogelijk of waarschijnlijk wel is gerelateerd aan ongelijkmatige 
zettingen 

Deze kenmerken duiden op hoogteverschillen of scheefstanden die in de fundering van een gebouw 
zijn ontstaan als gevolg van ongelijkmatige zettingen en die zich aftekenen in de gevels of 
binnenmuren van gebouwen. 

Metselwerk 

 Scheuren in metselwerkconstructies (door steen en voeg) waarbij de scheurwijdte over de 
lengte van de scheur toeneemt of afneemt. 

 Scheuren tussen aansluitende muur- of gevelvlakken, waarbij de scheurwijdte over de lengte 
van de scheur toeneemt of afneemt. 

 Scheuren in de lintvoegen van metselwerkconstructies, waarbij de scheurwijdte over de 
lengte van de scheur toeneemt of afneemt 

 Scheuren die trapvormig door lintvoegen en stootvoegen lopen, waarbij een verticale of 
horizontale verplaatsing aan weerszijden van de voeg zichtbaar is 

 Scheuren in metselwerkconstructies waarbij een verplaatsingsverschil haaks op het 
muurvlak aan weerszijden van de scheur zichtbaar is. 

Betonconstructies 

 Scheuren in betonconstructies, waaronder betonnen wanden, waarbij de scheurwijdte over 
de lengte van de scheur toeneemt of afneemt 

 Scheuren in betonconstructies waarbij een verplaatsingsverschil haaks op het vlak aan 
weerszijden van de scheur zichtbaar is 

Houtconstructies 

 Naadvorming tussen aansluitende houten delen waarbij de wijdte over de lengte van de 
naad toeneemt of afneemt. 

 

Toelichting 1: in geval de schade kenmerken heeft zoals vermeld onder B is daarmee nog niet 
aangetoond dat er sprake is van schade door verschilzettingen. Wel zijn de uiterlijke kenmerken 
zodanig dat dit mogelijk is. Dit kan nader worden onderzocht, bijvoorbeeld door een 
lintvoegwaterpassing of een vloerwaterpassing uit te voeren.  

Toelichting 2: Ook als de schade kenmerken heeft zoals vermeld onder B is het mogelijk dat er een 
niet-zetting gerelateerde oorzaak is, zoals eenzijdig belemmerde krimp. Dit kan bijvoorbeeld 
optreden in wanden opgebouwd uit een krimpgevoelig materiaal, zoals beton of kalkzandsteen. 
Eenzijdig belemmerde krimp levert een enigszins gelijkend scheurpatroon op als bij 
zettingsverschillen, maar houdt geen verband met zettingsverschillen. 
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Werkinstructie beoordelen Indirecte Effecten Diepe Bodemdaling gebied 1 t/m 12

1. Inleiding

Het IMG heeft onderzoek laten uitvoeren naar effecten van diepe bodemdaling. Eerst 
hebben TNO en TU Delft een onderzoek uitgevoerd naar directe effecten van diepe 
bodemdaling. Uit dat onderzoek blijkt dat diepe bodemdaling niet direct tot schade aan 
gebouwen leidt. Vervolgens heeft Deltares onderzoek uitgevoerd naar indirecte effecten 
van diepe bodemdaling. Uit dat onderzoek blijkt dat diepe bodemdaling in 12 
deelgebieden buiten de 2 mm/s-grens indirect tot schade aan gebouwen heeft kunnen 
leiden. Dit is een werkinstructie voor de beoordeling van dossiers binnen deze 12 
deelgebieden.

2. Gebieden

In het Deltares rapport1 zijn gebieden aangegeven nabij Norg en nabij Winschoten en 

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 minder dan 5 cm, behoudens 
in de gebieden 10 en 12. In deze gebieden kan schade door indirecte effecten van diepe 
bodemdaling (IEDB) zijn opgetreden.

Zie onderstaande figuren voor de gebieden. 

1 Bijlage 9.6
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3. Schademechanismen

Diepe bodemdaling kan leiden tot grondwaterstandveranderingen. Uit het onderzoek van 
Deltares blijkt dat die grondwaterstandveranderingen op vier manieren tot schade 
kunnen leiden:

1. samendrukking van de bodem (consolidatie) bij verlaging van de 
grondwaterstand;

2. krimp of zwel van klei bij verlaging of verhoging van de grondwaterstand;
3. oxidatie van veen bij verlaging van de grondwaterstand; en
4. aantasting van funderingshout bij verlaging van de grondwaterstand (paalrot).

De mechanismen 2 t/m 4 doen zich allen voor als de grondwaterstand zich precies ter 
hoogte van de slappe kleilaag, de veenlaag of de houten paalkop bevindt.

Uit het onderzoek van Deltares blijkt ook dat deze schademechanismen uitsluitend 
kunnen leiden tot zettingsschade (en niet tot andersoortige schade).
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4. Bewijsvermoeden

PGV < 2mm/s en er is geen sprake van een 
kwetsbaar object

- Omdat de trillingssnelheden in deze dossiers te laag zijn om schade te 
veroorzaken, en IEDB alleen tot zettingsschade kunnen leiden, is het 
bewijsvermoeden in deze dossiers alleen van toepassing op zettingsschades. 

- Het bewijsvermoeden kan worden weerlegd door aan te tonen dat geen van de 
vier hierboven genoemde schademechanismen aan de orde is. Er hoeft geen 
andere oorzaak voor de schade te worden aangewezen. 

- Als niet met zekerheid te zeggen is of één van de vier schademechanismen aan 
de orde is, moet wél worden nagaan of de schade een andere oorzaak heeft. Als 
die oorzaak met een voldoende hoge mate van zekerheid kan worden 
aangewezen, is het bewijsvermoeden weerlegd. Kan dat niet, dan is het 
bewijsvermoeden niet weerlegd. 

PGV > 1,6 mm/s en er is sprake van een kwetsbaar 
object

- In dossiers waarin sprake is van een bijzonder kwetsbaar object en een 
trillingssnelheid boven de 1,6 mm/s, kunnen trillingen invloed hebben gehad op 
de schade. In deze dossiers is het bewijsvermoeden van toepassing op alle 
schades die naar hun aard redelijkerwijs door mijnbouwactiviteiten kunnen zijn 
ontstaan. 

- Voor zover in deze dossiers sprake is van zettingsschade, moet eerst worden 
nagegaan of deze schade door trillingen kan zijn ontstaan. Concreet betekent dit 

oor zettingsschade moet worden toegepast. De 
deskundige bekijkt of een andere oorzaak voor de schade kan worden 
aangewezen en betrekt bovendien de ter plaatse opgetreden trillingssnelheden bij 
de beoordeling. Als de deskundige schade door trillingen niet kan uitsluiten, is het 
onderzoek afgerond. Het IMG moet de schade dan vergoeden. 

- Als de deskundige schade door trillingen wél kan uitsluiten, moet worden nagaan 
of IEDB invloed kunnen hebben gehad op de schade. Concreet betekent dit dat 
wordt nagegaan of één van de vier hierboven genoemde schademechanismen aan 
de orde is. 

PGV 2 mm/s
- De 12 deelgebieden waarin schade door IEDB kan zijn opgetreden, lopen op 

bepaalde punten een klein stukje door binnen de 2 mm/s-grens (zie de gebieden 
3, 5, 10, 11 en 12 op de kaartjes hierboven). 

- In dossiers die binnen de 2 mm/s-grens vallen, is het bewijsvermoeden van 
toepassing op alle schade die naar hun aard redelijkerwijs door 
mijnbouwactiviteiten kunnen zijn ontstaan. 

- Voor zover in deze dossiers sprake is van zettingsschade, moet eerst worden 
nagegaan of deze schade door trillingen kan zijn ontstaan. Concreet betekent dit 

deskundige bekijkt of een andere oorzaak voor de schade kan worden 
aangewezen en betrekt bovendien de ter plaatse opgetreden trillingssnelheden bij 
de beoordeling. Als de deskundige schade door trillingen niet kan uitsluiten, is het 
onderzoek afgerond. Het IMG moet de schade dan vergoeden. 

- Als de deskundige schade door trillingen wél kan uitsluiten, moet worden nagaan 
of IEDB invloed kunnen hebben gehad op de schade. Concreet betekent dit dat 
wordt nagegaan of één van de vier hierboven genoemde schademechanismen aan 
de orde is. 
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5. Zettingsschade of niet

Zoals blijkt uit paragraaf 4, is voor de toepassing van het bewijsvermoeden van belang 
of sprake is van zettingsschade of niet. Er zijn daarom richtlijnen opgesteld aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of sprake is van zettingsschade of niet (zie bijlage 3). 

6. Nader funderingsonderzoek

NO bij schade boven de 5.000 euro

Om te bepalen of bovengenoemde vier schademechanismen invloed hebben gehad op de 
zettingsschade, is een nader funderingsonderzoek nodig. Omdat het doen van nader 
onderzoek kostbaar is, wordt een dergelijk onderzoek alleen uitgevoerd bij 
zettingsschade > 5.000 euro. Bij zettingsschade < 5.000 euro wordt geen nader 
funderingsonderzoek uitgevoerd. Het IMG vergoedt in dat geval de door de deskundige 
gecalculeerde herstelkosten.

Bureau onderzoek
Voorbereiden en ophalen informatie voorafgaand aan het nader funderingsonderzoek.

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

- Waterschappen, peilbesluiten/aanpassingen, gegevens peilbuizen; 
- hrijving en tekening situatie) om aanvrager te 

informeren.  

Locatie funderingsonderzoek
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 
bureauonderzoek is opgehaald. Dit plan wordt door de zaakbegeleider vooraf gestuurd 
naar de aanvrager. 

Ter plaatse wordt nader funderingsonderzoek uitgevoerd conform bijlage 4: 
Werkinstructie uitvoeren nader funderingsonderzoek

Nader onderzoek naar de vier schademechanismen
Op basis van de gegevens uit het nader funderingsonderzoek 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.

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.
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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 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.

Bepalen 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 

Bijgaand de voorgestelde rekenmethode:

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 

volgende uitgangspunten hanteren:

1. er 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 

2 2GHG = Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Indien hierover geen nadere gegevens 
beschikbaar zijn, mag worden aangenomen: GHG = GLG + 1,00 m.
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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. 

Uitwerken bevindingen
De bevindingen van het nader funderingsonderzoek worden vastgelegd in een 
afzonderlijk rapport dat als bijlage wordt toegevoegd aan het adviesrapport. Voor de 
motiveringen in het adviesrapport wordt gebruik gemaakt van bijlage 9.5. In het 
adviesrapport worden in ieder geval de volgende punten behandeld:

- Stel vast of er sprake is van zakkingschade. 
- Het IEDB gebied dat van toepassing is op deze locatie. 
- Bepaal welke mechanismen van de indirecte effecten van de diepe bodemdaling 

aan de orde kunnen zijn. 
- Stel vast wat de opbouw is van de ondergrond onder de fundering en leg de 

aanlegdiepte vast. 
- Stel vast wat de actuele grondwaterstand en laagst opgetreden grondwaterstand

is. 
- Beoordeel of de invloed van mechanismen, als consolidatie, aantasting 

funderingshout, veenoxidatie, krimp van klei, kunnen worden uitgesloten. 
- Beoordeel de invloed van de verschillende mechanismen op de zakkingen. 
- Bepaal de eventuele technische toerekenbaarheid. 
- Bepaal de eventuele juridische toerekenbaarheid. 

7. Procesafspraken

Voorbereiding IMG:
Plaatsen van een tag IEDB, beoordelen of sprake is van een bijzonder kwetsbaar object
en regulier inplannen van het dossier voor een schadeopname. 

Bureau:
Tijdens de schadeopname alle schades opnemen. Bij de uitwerking van het rapport 
alleen het bewijsvermoeden toepassen op schades waarop dat bewijsvermoeden van 
toepassing is (zie paragraaf 4).

Als sprake is van zettingsschades, en het herstel meer kost dan 5.000 euro, een NO 
uitvoeren. Hiervoor wordt eerst een opnameplan opgesteld door het bureau. 

Het NO in laten plannen door bureaus. Aan planning IMG doorgeven wanneer het NO 
plaats gaat vinden. Het bureau neemt contact op met een grond-mechanisch bedrijf om 
het nader funderingsonderzoek uit te voeren. Minimaal een week voor de uitvoering van 
het nader funderingsonderzoek wordt het opnameplan gedeeld met de zaakbegeleider en 
door de zaakbegeleider verstrekt aan de bewoner. Het grond-mechanisch bedrijf zal het 
verslag van het NO maximaal 2 weken na uitvoeren nader funderingsonderzoek 
aanleveren aan het bureau. Op basis van dit nader funderingsonderzoek kan het bureau 
een onderzoek doen naar de indirecte effecten op de schades. Met behulp van deze 2 
rapporten kan de deskundige het adviesrapport opleveren. Doorlooptijd bij de bureaus is 
ook 2 weken waarmee het adviesrapport 4 weken na uitvoeren nader 
funderingsonderzoek opgeleverd wordt. 
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8. Randvoorwaarden uitvoering onderzoek

De dossiers worden globaal in twee fasen behandeld. De opname en de uitwerking van 
de informatie uit de . In het plan van aanpak is aangegeven dat we een gezamenlijk 
team inrichten om de uitwerking van de uit te voeren. De contract KPI's zijn gericht 
op de 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. 

Aansprakelijkheid
De 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.  

9. Bijlagen

Zettingen door diepe bodemdaling werkinstructie 
revisieversie 07-07- , Staalduinen/Everts.

Zettingen door diepe bodemdaling achtergronden 
07-07-

Naar de aard geen zettingschade 01-07-
Staalduinen/Everts

Werkinstructie nader funderingsonderzoek 20-06-
, Staalduinen

Werkinstructie standaard teksten dossiers met 
check bewijsvermoeden en IEDB 08-07- 22

Indirecte schade-effecten van diepe bodemdaling en 
-stijging bij het Groningen gasveld en gasopslag 
Norg 30-08- , Kennisinstituut Deltares



WERKINSTRUCTIE
Standaard teksten bij dossiers met een trillingssnelheid < 2 mm/s met check bewijsvermoeden en 
IEDB 8 juli 2022

Of het bewijsvermoeden van toepassing is, wordt in principe getoetst voorafgaand aan de opname 
door werkvoorbereiding van IMG.

Bewijsvermoeden effectgebied:
- Het bewijsvermoeden is van toepassing als op de locatie een berekende trilling hoger dan 2

mm/s (1%) na het bouwjaar is geweest.
- Indien er geen berekende trilling is geweest groter dan 2 mm/s, maar wel een trilling groter

dan 1,6 mm/s na het bouwjaar, wordt getoetst of het een bijzonder kwetsbaar object
betreft. Als dat het geval is, is het bewijsvermoeden van toepassing.

- Ook is het mogelijk dat het object wel gelegen is binnen de effectcirkel (hoger dan 2 mm/s),
maar na deze beving is gebouwd. Dan geldt de effectcirkel van de zwaarste beving na het
bouwjaar.

Toepassing bewijsvermoeden IEDB
Deze werkinstructie bevat standaardteksten voor adviesrapporten in dossiers binnen de 12 
deelgebieden waar volgens het onderzoek van Deltares schade door IEDB kan zijn opgetreden.

Of het bewijsvermoeden in deze dossiers van toepassing is, en hoe dit bewijsvermoeden kan worden 
weerlegd, is afhankelijk van de vraag:

- of sprake is van zettingsschade;
- of sprake is van een bijzonder kwetsbaar object; en
- de ter plaatse opgetreden trillingssnelheden.

Standaardteksten voor deze dossiers
Deze werkinstructie bevat standaardteksten voor de situatie dat:

1. de trillingssnelheden < 2 mm/s zijn, geen sprake is van een bijzonder kwetsbaar object en het
object niet is gelegen in een van de 12 risicolocaties IEDB.

Als het object wél binnen de 12 risicolocaties IEDB ligt:
2. de trillingssnelheden < 2 mm/s zijn, geen sprake is van een bijzonder kwetsbaar object en

geen sprake is van zettingsschade.
3. de trillingssnelheden < 2 mm/s zijn, geen sprake is van een bijzonder kwetsbaar object, wel

sprake is van zettingsschade, en de herstelkosten < 5.000 euro zijn.
4. de trillingssnelheden < 2 mm/s zijn, geen sprake is van een bijzonder kwetsbaar object, wel

sprake is van zettingsschade, en uit NO blijkt dat IEDB geen invloed heeft gehad.
5. de trillingssnelheden < 2 mm/s zijn, geen sprake is van een bijzonder kwetsbaar object, wel

sprake is van zettingsschade, en uit NO blijkt dat IEDB wel invloed heeft gehad.





TEKSTEN VOOR ADVIESRAPPORT

Tekst 1; Bij iedere schade vermelden (geen risicolocatie IEDB, geen BKO)
De deskundige heeft onderzocht of er voor de locatie van het gebouw, waaraan de schade is 
ontstaan, na bouw, een trilling snelheid is berekend van meer dan 2,0 mm/s met een 
overschrijdingskans van 1%, vanuit gasveld Groningen of gasopslag Norg. De hoogst 
opgetreden trilling snelheid is WAARDE mm/s met een overschrijdingskans van 1%, dus er is 
geen trillingsnelheid berekend van meer dan 2,0 mm/s (1%), vanuit gasveld Groningen of 
gasopslag Norg.
Bij een trillingssnelheid vanaf 1,6 tot en met 2,0 mm/s met een overschrijdingskans van 1%
dient er ook getoetst te worden of er sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Uit de 
toets blijkt dat het geen bijzonder kwetsbaar object betreft. Zie de bijlage bij het 
adviesrapport. Dat betekent dat trillingen geen effect kunnen hebben gehad op de schade
Het gebouw is niet gelegen binnen de 12 door Deltares aangegeven gebieden waar schade 
door indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) kan zijn opgetreden. Dat betekent dat 
IEDB geen invloed kunnen hebben gehad op de schade en dat het bewijsvermoeden niet van 
toepassing is. Zie ook de werkinstructie Piet van Staalduinen: Zettingen als gevolg van 
indirecte effecten van diepe bodemdaling d.d. 7 juli 2022

Tekst 2; Bij iedere schade vermelden (wel risicolocatie IEDB, geen BKO, geen zetting/zakking)
De deskundige heeft onderzocht of er voor de locatie van het gebouw, waaraan de schade is 
ontstaan, na bouw, een trilling snelheid is berekend van meer dan 2,0 mm/s met een
overschrijdingskans van 1%, vanuit gasveld Groningen of gasopslag Norg. De hoogst 
opgetreden trilling snelheid is WAARDE mm/s met een overschrijdingskans van 1%, dus er is 
geen trillingsnelheid berekend van meer dan 2,0 mm/s (1%), vanuit gasveld Groningen of 
gasopslag Norg.
Bij een trillingssnelheid vanaf 1,6 tot en met 2,0 mm/s met een overschrijdingskans van 1%
dient er ook getoetst te worden of er sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Uit de 
toets blijkt dat het geen bijzonder kwetsbaar object betreft. Zie de bijlage bij het 
adviesrapport. Dat betekent dat trillingen geen effect kunnen hebben gehad op de schade. 
Het gebouw is gelegen binnen de 12 door Deltares aangegeven gebieden waar schade door 
indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) kan zijn opgetreden. Het bewijsvermoeden is 
in deze gebieden alleen van toepassing voor zettingsschade(s). De deskundige heeft 
onderzocht of IEDB invloed kunnen hebben gehad op de schade. Omdat IEDB alleen kan 
leiden tot zettingsschade, is de deskundige nagegaan of daarvan sprake is. Zie ook de 
instructie; naar de aard geen zettingsschade d.d. 1 juli 2022. Op basis van de waargenomen 
feiten en uiterlijke kenmerken van de aangetroffen schade, heeft de deskundige beoordeeld 
dat deze schade niet door zettingen is ontstaan. Zie ook de werkinstructie Piet van 
Staalduinen: Zettingen als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling d.d. 7 juli 
2022. Dat betekent dat IEDB geen invloed kunnen hebben gehad op de schade en het 
bewijsvermoeden niet van toepassing is.



Tekst 3; Bij iedere schade vermelden met zettingsschade (wel risicolocatie IEDB, geen BKO, wel 
5.000,-, exclusief 

funderingsherstel, dus alleen partieel herstel)
De deskundige heeft onderzocht of er voor de locatie van het gebouw, waaraan de schade is 
ontstaan, na bouw, een trilling snelheid is berekend van meer dan 2,0 mm/s met een 
overschrijdingskans van 1%, vanuit gasveld Groningen of gasopslag Norg. De hoogst 
opgetreden trilling snelheid is WAARDE mm/s met een overschrijdingskans van 1%, dus er is 
geen trillingsnelheid berekend van meer dan 2,0 mm/s (1%), vanuit gasveld Groningen of 
gasopslag Norg.
Bij een trillingssnelheid vanaf 1,6 tot en met 2,0 mm/s met een overschrijdingskans van 1%
dient er ook getoetst te worden of er sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Uit de 
toets blijkt dat het geen bijzonder kwetsbaar object betreft. Zie de bijlage bij het 
adviesrapport. Dat betekent dat trillingen geen effect kunnen hebben gehad op de schade. 
Het gebouw is gelegen binnen de 12 door Deltares aangegeven gebieden waar schade door 
indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) kan zijn opgetreden. Het bewijsvermoeden is 
in deze gebieden alleen van toepassing voor zettingsschade(s). De deskundige heeft 
onderzocht of IEDB invloed kunnen hebben gehad op de schade. Omdat IEDB alleen kan 
leiden tot zettingsschade, is de deskundige nagegaan of daarvan sprake is. Zie ook de 
instructie; naar de aard geen zettingsschade d.d. 1 juli 2022. Op basis van de waargenomen 
feiten en uiterlijke kenmerken van de aangetroffen schade, heeft de deskundige beoordeeld 
dat deze schade mogelijk door zettingen is ontstaan. Dat betekent dat IEDB invloed kan
hebben gehad op de schade en dat het bewijsvermoeden van toepassing is. Zonder nader 
onderzoek kan niet worden uitgesloten dat indirecte effecten van diepe bodemdaling van 
invloed zijn geweest op deze schade. Zie ook de werkinstructie Piet van Staalduinen: Zettingen 
als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling d.d. 7 juli 2022. Gelet op de relatief 
beperkte kosten van herstel van de schade ten opzichte van de onderzoekskosten, adviseert 
de deskundige dit nader onderzoek achterwege te laten en de schade te vergoeden.

Tekst 4; Bij iedere schade vermelden met zettingsschade (wel risicolocatie IEDB, geen BKO, wel 
zetting/zakking, NO uitgevoerd, maar geen bijdrage vanuit IEDB)

De deskundige heeft onderzocht of er voor de locatie van het gebouw, waaraan de schade is 
ontstaan, na bouw, een trilling snelheid is berekend van meer dan 2,0 mm/s met een 
overschrijdingskans van 1%, vanuit gasveld Groningen of gasopslag Norg. De hoogst 
opgetreden trilling snelheid is WAARDE mm/s met een overschrijdingskans van 1%, dus er is 
geen trillingsnelheid berekend van meer dan 2,0 mm/s (1%), vanuit gasveld Groningen of 
gasopslag Norg.
Bij een trillingssnelheid vanaf 1,6 tot en met 2,0 mm/s met een overschrijdingskans van 1%
dient er ook getoetst te worden of er sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Uit de 
toets blijkt dat het geen bijzonder kwetsbaar object betreft. Zie de bijlage bij het 
adviesrapport. Dat betekent dat trillingen geen effect kunnen hebben gehad op de schade. 
Het gebouw is gelegen binnen de 12 door Deltares aangegeven gebieden waar schade door 
indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) kan zijn opgetreden. Het bewijsvermoeden is 
in deze gebieden alleen van toepassing voor zettingsschade(s). De deskundige heeft 
onderzocht of IEDB invloed kunnen hebben gehad op de schade. Omdat IEDB alleen kan 
leiden tot zettingsschade, is de deskundige nagegaan of daarvan sprake is. Zie ook de 
instructie; naar de aard geen zettingsschade d.d. 1 juli 2022. Op basis van de waargenomen 



feiten en uiterlijke kenmerken van de aangetroffen schade, heeft de deskundige beoordeeld 
dat deze schade mogelijk door zettingen is ontstaan. Dat betekent dat IEDB invloed kan
hebben gehad op de schade en dat het bewijsvermoeden van toepassing is. Op basis hiervan 
is nader onderzocht of IEDB invloed hebben gehad op de schade. Zie ook de werkinstructie 
Piet van Staalduinen: Zettingen als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling d.d. 
7 juli 2022. Uit het onderzoek is gebleken dat IEDB op deze schade geen invloed hebben 
gehad. TOEVOEGEN: ##CONCLUSIE WAAROM GEEN INVLOED.## Zie hiervoor het nader 
onderzoek in de bijlage van het adviesrapport. 

Tekst 5; Bij iedere schade vermelden met zettingsschade (wel risicolocatie IEDB, geen BKO, wel 
zetting/zakking, NO uitgevoerd en wel bijdrage vanuit IEDB)

De deskundige heeft onderzocht of er voor de locatie van het gebouw, waaraan de schade is 
ontstaan, na bouw, een trilling snelheid is berekend van meer dan 2,0 mm/s met een 
overschrijdingskans van 1%, vanuit gasveld Groningen of gasopslag Norg. De hoogst 
opgetreden trilling snelheid is WAARDE mm/s met een overschrijdingskans van 1%, dus er is 
geen trillingsnelheid berekend van meer dan 2,0 mm/s (1%), vanuit gasveld Groningen of 
gasopslag Norg.
Bij een trillingssnelheid vanaf 1,6 tot en met 2,0 mm/s met een overschrijdingskans van 1%
dient er ook getoetst te worden of er sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Uit de 
toets blijkt dat het geen bijzonder kwetsbaar object betreft. Zie de bijlage bij het 
adviesrapport. Dat betekent dat trillingen geen effect kunnen hebben gehad op de schade. 
Het gebouw is gelegen binnen de 12 door Deltares aangegeven gebieden waar schade door 
indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) kan zijn opgetreden. Het bewijsvermoeden is 
in deze gebieden alleen van toepassing voor zettingsschade(s). De deskundige heeft 
onderzocht of IEDB invloed kunnen hebben gehad op de schade. Omdat IEDB alleen kan 
leiden tot zettingsschade, is de deskundige nagegaan of daarvan sprake is. Zie ook de 
instructie; naar de aard geen zettingsschade d.d. 1 juli 2022. Op basis van de waargenomen 
feiten en uiterlijke kenmerken van de aangetroffen schade, heeft de deskundige beoordeeld 
dat deze schade mogelijk door zettingen is ontstaan. Dat betekent dat IEDB invloed kan
hebben gehad op de schade en het bewijsvermoeden van toepassing is. Op basis hiervan is 
nader onderzocht of IEDB invloed hebben gehad op de schade. Zie ook de werkinstructie Piet 
van Staalduinen: Zettingen als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling d.d. 7 juli 
2022. Uit het onderzoek is gebleken dat IEDB invloed kan hebben gehad op deze schade.
TOEVOEGEN: ##CONCLUSIE WAAROM WEL INVLOED.## Zie hiervoor het nader onderzoek in 
de bijlage van het adviesrapport. 









































































































Naar de aard geen zettingsschade (ten behoeve van het gebied < 2 mm/s)

Versie 23 mei 2022

In deze notitie is een overzicht gegeven van kenmerken van bouwkundige schade, waarvan naar de 
aard van optreden en voorkomen mag worden aangenomen dat dit geen zettingsschade betreft.  

Dit overzicht moet worden beschouwd in aanvulling op de door IMG1 gedefinieerde schade die naar 
de aard geen mijnbouwschade is, zie onderstaand overzicht. 

Voorwaarden 

Er is sprake van zettingsschade indien: 

Er met het blote oog zichtbare scheefstand is van verschillende onderdelen van een gebouw
ten opzichte van elkaar of met het blote oog zichtbaar uit het lood staan van gevels of
wanden.
Er merkbare scheefstand is van een vloer.

Als niet aan bovenstaande kenmerken wordt voldaan en de geconstateerde schade geen 
scheurvorming betreft, staat vast dat er sprake is van ‘naar de aard geen zettingsschade’. 

Indien er wél scheurvorming is, is er eveneens sprake van ‘naar de aard geen zettingsschade’ indien 
de schade één of meer kenmerken toont zoals vermeld onder A en geen enkele van de kenmerken 
zoals vermeld onder B. 

A - Kenmerken van schade die niet is gerelateerd aan verschilzettingen 

Metselwerk 

Scheuren in metselwerkconstructies waarbij de scheurwijdte over de lengte van de scheur
gering is (vaak: enkele mm) en waarbij de scheurwijdte over de lengte van de scheur vrijwel

1 Zie pagina 13 van  Praktische Uitwerking Tijdelijke wet Groningen voor Deskundigen,  Versie 3, 1-7-2021, 
Instituut Mijnbouwschade Groningen Afdeling Schade expertise en herstel 



constant is, dus zonder scheurwijdteverloop (typisch: als gevolg van verhinderde krimp of 
expansie) 

 Ontbrekend of los voegwerk in metselwerk constructies. 
 Schade louter aan het oppervlak als gevolg van lokale impact of overbelasting (plaatselijk 

stukken van stenen, schilfers van stenen) 

Betonconstructies 

 scheuren in betonconstructies, waaronder betonnen vloeren (kenmerk: geringe 
scheurwijdte, typisch kleiner dan 0,5 mm; naar hun aard veroorzaakt door krimp of 
mechanische belasting) 

 Scheuren die verband houden met corrosie van wapeningsstaal, vaak gekenmerkt door het 
afgedrukt zijn van de buitenste laag van het beton (de zgn. dekking). 

 Oppervlakteaantasting als gevolg van vorst of inwerking van dooizouten 
 Afschilfering van de buitenzijde van de constructie als gevolg van inwerking van hoge 

temperaturen (bijv. brand) 

Houtconstructies 

 Naadvorming tussen aansluitende houten delen zonder belangrijk verschil in wijdte (naar 
hun aard ontstaan door werking van materialen onder invloed van vochtgehalte en 
temperatuur). 

 Aantasting van houten delen als gevolg van natuurlijke processen (zoals schimmels of 
insecten) 

B – Kenmerken van schade die mogelijk of waarschijnlijk wel is gerelateerd aan ongelijkmatige 
zettingen 

Deze kenmerken duiden op hoogteverschillen of scheefstanden die in de fundering van een gebouw 
zijn ontstaan als gevolg van ongelijkmatige zettingen en die zich aftekenen in de gevels of 
binnenmuren van gebouwen. 

Metselwerk 

 Scheuren in metselwerkconstructies (door steen en voeg) waarbij de scheurwijdte over de 
lengte van de scheur toeneemt of afneemt. 

 Scheuren tussen aansluitende muur- of gevelvlakken, waarbij de scheurwijdte over de lengte 
van de scheur toeneemt of afneemt. 

 Scheuren in de lintvoegen van metselwerkconstructies, waarbij de scheurwijdte over de 
lengte van de scheur toeneemt of afneemt 

 Scheuren die trapvormig door lintvoegen en stootvoegen lopen, waarbij een verticale of 
horizontale verplaatsing aan weerszijden van de voeg zichtbaar is 

 Scheuren in metselwerkconstructies waarbij een verplaatsingsverschil haaks op het 
muurvlak aan weerszijden van de scheur zichtbaar is. 

Betonconstructies 

 Scheuren in betonconstructies, waaronder betonnen wanden, waarbij de scheurwijdte over 
de lengte van de scheur toeneemt of afneemt 

 Scheuren in betonconstructies waarbij een verplaatsingsverschil haaks op het vlak aan 
weerszijden van de scheur zichtbaar is 



Houtconstructies

 Naadvorming tussen aansluitende houten delen waarbij de wijdte over de lengte van de 
naad toeneemt of afneemt. 

 

Toelichting 1: in geval de schade kenmerken heeft zoals vermeld onder B is daarmee nog niet 
aangetoond dat er sprake is van schade door verschilzettingen. Wel zijn de uiterlijke kenmerken 
zodanig dat dit mogelijk is. Dit kan nader worden onderzocht, bijvoorbeeld door een 
lintvoegwaterpassing uit te voeren.  

Toelichting 2: Ook als de schade kenmerken heeft zoals vermeld onder B is het mogelijk dat er een 
niet-zettingsgerelateerde oorzaak is, zoals eenzijdig belemmerde krimp. Dit kan bijvoorbeeld 
optreden in wanden opgebouwd uit een krimpgevoelig materiaal, zoals beton of kalkzandsteen. 
Eenzijdig belemmerde krimp levert een enigszins gelijkend scheurpatroon op als bij 
zettingsverschillen, maar houdt geen verband met zettingsverschillen. 


