
12 april 2021  

 

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het rapport diepe bodemdaling en -stijging 

van TNO en TU Delft. 

 

1. Wat hebben TNO en TU Delft precies onderzocht om tot dit advies te kunnen 

komen?  

TNO en TU Delft hebben de volgende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van dit advies:  

1: De literatuur is bestudeerd met betrekking tot de gevoeligheid van gebouwen voor schade als 

gevolg van bodembewegingen. Op basis van deze literatuur is vastgesteld welke grenswaarden 

kunnen worden gehanteerd voor schade aan gebouwen bij het optreden van bodemdaling.  

2: De omvang van daling en stijging van het maaiveld als direct gevolg van de activiteiten rond de 

gasopslag Norg en het Groningenveld is bepaald en op basis daarvan zijn de kenmerken van de 

bodemdaling bepaald die beschrijven of schade aan gebouwen mogelijk is.   

3: De waarnemingen uit satellieten (INSAR data) zijn geanalyseerd en vergeleken met 

de berekende bodemdaling en – stijging.  

4: Een serie modelberekeningen is gemaakt van gevels die zijn onderworpen aan bodemdaling. In 

deze modelberekeningen zijn meerdere variaties doorgerekend op basis van de 

gebouweigenschappen zoals deze in Groningen worden gevonden.  

5: Op basis van de resultaten van deze (deel)studies is de conclusie geformuleerd.  

   

2. Welke expertises van TNO en TU Delft zijn hierbij gebruikt/geraadpleegd?  

TNO heeft haar expertise op het gebied van effecten van mijnbouwactiviteiten in de diepe 

ondergrond en kennis over gebouwgedrag toegepast.   

De TU Delft heeft haar expertise over de respons van gebouwen ten gevolge van bodembeweging 

ingezet, inclusief de numerieke modellering van metselwerkconstructies en de interpretatie van 

(satelliet)data. 

  

3. Heeft u alleen een literatuurstudie gedaan of is er ook sprake geweest van ander 

onderzoek (bijv. opnames in het gebied zelf)?  

Voor deze studie is gebruik gemaakt van literatuurstudie, van analyses van satellietdata en 

modelberekeningen van de diepe bodemdaling en de respons van gebouwen. Er zijn 

geen bouwkundige opnames uitgevoerd in het gebied zelf. Wel is gebruik gemaakt van 

meetgegevens van de bodemdaling en -stijging zoals deze via satellietwaarnemingen zijn 

vastgelegd.  

Toelichting op methode:   

Bouwkundige opnamen van casussen laten weliswaar schades zien, maar deze zijn in de praktijk 

niet eenduidig aan één oorzaak toe te wijzen. In de praktijk kan de schade afkomstig zijn van 

meerdere oorzaken. Het is niet mogelijk om daar het aandeel van diepe bodemdaling in te 

herkennen of eenduidig vast te stellen. Dat geldt ook voor de meeste andere voorkomende 

schadeoorzaken. Model- en laboratoriumonderzoek is noodzakelijk om dit eenduidig in kaart te 

brengen.  

Daarom is gebruik gemaakt van modelonderzoek, literatuuronderzoek en analyses van bestaande 

waarnemingen van bodembeweging. De gebruikte simulatiemodellen voor scheurvorming in 

metselwerk zijn in een eerdere fase gevalideerd aan de hand van lab-testen. De modellen voor de 

diepe bodemdaling zijn gevalideerd met metingen. 



Met de modellen zijn variatiestudies uitgevoerd voor verschillende gevels, verschillende 

funderingen, de invloed van metselwerkeigenschappen, cyclisch gedrag bij Norg, het effect van 

voorschade. Marges tussen daadwerkelijk opgetreden bodembeweging en kritische  

bodembeweging die tot zichtbare schade leidt, zijn bepaald. 

  

4. Wanneer spreken we van diepe bodemdaling?  

We spreken van diepe bodemdaling als de oorzaak van de bodemdaling op grote (2-3 km) diepte 

ligt. In het geval van gaswinning wordt bodemdaling veroorzaakt door inklinking van 

het gashoudende gesteente op 2-3km diepte.     

  

5. Heeft u in uw onderzoek ook het onderzoek/advies van eerdere deskundigen 

(“Een panel van deskundigen had in januari 2019 juist aangegeven dat ook daar 

niet kan worden uitgesloten dat er door deze vorm van bodembeweging schade 

kan ontstaan”) meegenomen die aangeven dat er wel schade zou kunnen zijn 

ontstaan door diepe bodemdaling? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?  

Het panel van deskundige heeft niet gezegd dat de directe effecten van bodemdaling leiden tot schade aan 
gebouwen, maar alleen dat effecten van bodemdaling hoogstens tot 6 km afstand kunnen voorkomen. Dat 
gebied is gebruikt ten behoeven van de studie van TNO en TU Delft. 

 

6. Wat vond u van dat advies? En waar zitten de verschillen?  

In het advies van het Panel van deskundigen wordt ten behoeve van bodemdaling en -stijging 

uitsluitend een definitie gegeven van het effectgebied (6 km buiten het Groningenveld dan wel 

Gasopslag Norg). Er is in dat advies geen relatie gelegd met indicatoren voor bodemdaling en  -

stijging, waar dat voor trillingen wel is gedaan. In onze studie is onderzocht welke indicatoren 

relevant zijn voor gebouwschade, en is nagegaan welke grenswaarden van toepassing zijn. Ook 

zijn marges tot schade bepaald uitgaande van bewust ongunstig gekozen worst-case aannames. 

Dit ondersteunt interpretatie van de uitwerking van het bewijsvermoeden voor diepe bodemdaling 

in het effectgebied, terwijl het panel zich primair richtte op het aangeven van de omvang van het 

effectgebied. Daarnaast is ten behoeve van ons advies vastgesteld welke diepe bodemdaling en 

stijging is opgetreden (en naar verwachting gaat optreden).   

7. Wat is er precies nieuw in het onderzoek dat u heeft gedaan ten opzichte van de 

eerdere onderzoeken door andere partijen. Graag puntsgewijs benoemen. (is van 

belang om te laten zien omdat we daarmee aantonen anders gekeken te hebben 

en meer/ander onderzoek te hebben gedaan dat in eerdere onderzoeken is 

gedaan) 

• Het kwantificeren van bodemdaling in termen relevant voor schade, zoals horizontale 

rekken en krommingen, is nooit eerder gepubliceerd voor Norg en Groningen. 

• Het expliciet modelleren van scheurschade ten gevolge van verschillende niveaus van diepe 

bodemdaling is nieuw. Dergelijke studies zijn wel eerder gedaan voor (ondiepe) 

bodemdaling ten gevolge van bijvoorbeeld tunnelling (bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn), 

maar naar ons weten niet voor diepe bodemdaling. 

• Het expliciet onderzoeken van het effect van variaties in gevels, metselwerkkwaliteit, effect 

van voorschade en cyclische gedrag (daling/stijging bij Norg) is, voor diepe bodemdaling 

en Groningse huizen, naar ons weten niet eerder gedaan en is aanvullend ten opzichte van 

literatuurstudies. 

• Het vergelijken van analytisch berekende bodembewegingen (horizontale rekken en 

krommingen) met satellietdata voor Norg is naar ons weten niet eerder gepubliceerd. 



• Effect van bodemdaling bij bestaande schade. Dit is meegenomen in de modelstudies, waar 

voorschade één van de variabelen was, naast cyclisch gedrag, variatie van gevels, 

metselwerkkwaliteit en grond-gebouw vervormingsoverdracht.  

 

8. Wordt deze diepe bodemdaling veroorzaakt door de gaswinning terplekke? Zo 

nee, zijn er andere oorzaken aan te wijzen voor de diepe bodemdaling?  

In Noord Nederland wordt diepe bodemdaling veroorzaakt door gaswinning en zoutwinning. Bij 

velden die als gasopslag worden gebruikt treedt naast daling ook bodemstijging op. 

Bodemdaling kan ook een ondiepe oorzaak hebben: 

inklinking door bijvoorbeeld ontwatering, extreme droogte, veenoxidatie. Ook kan bodemdaling 

optreden ten gevolge van zoutwinning; dit is niet onderzocht in deze studie.  

  

9. Wat is uw conclusie na uw onderzoek?  

Op basis van de studie wordt geconcludeerd dat diepe bodemdaling of -stijging in de gasopslag 

Norg en het Groningenveld niet leidt of heeft geleid tot schade aan gebouwen. 

 

10. Heeft u ook onderzoek gedaan naar schade door trillingen? Zo ja, wat kwam daar 

uit? Zo nee, waarom niet? Klopt het dat de initiële adviesvraag ook schade als 

gevolg van trillingen omvatte? Waarom is dat in dit onderzoek niet 

meegenomen?  

Er is voor dit advies geen onderzoek naar trillingen gedaan. De vraagstelling was alleen gericht op 

diepe bodemdaling, met toepassing in het gebied waarvoor trillingen door aardbevingen worden 

uitgesloten als schade oorzaak.  

  

11. Is er geen bodemdaling? Als er wel bodemdaling is, waarom concludeert u dan 

dat er geen verband is tussen de bodemdaling en de schade aan de huizen ter 

plekke? Hoe groot is de bodemdaling in het gebied waar uw onderzoek zich op 

heeft gericht?  

Er is zowel bodemdaling boven gasopslag Norg als boven het Groningenveld. Boven de gasopslag is 

ook sprake van stijging, waardoor de bodem boven de gasopslag Norg afwisselend omlaag en 

omhoog beweegt. De bijdrage van de diepe bodemdaling aan de totale bodemdaling is zodanig dat 

hierdoor geen schade aan gebouwen kan optreden. In het gebied rond Norg is er 

een jaarlijkse fluctuatie in bodembeweging van 2-4cm.    

  

12. Waarom is er geen situatieonderzoek gedaan, voorafgaand aan de vier 
deelstudies, met een analyse van de gasopslag Norg? 

 
Bouwkundige opnamen van casussen laten weliswaar schades zien, maar deze zijn in de praktijk 

niet eenduidig een één oorzaak toe te wijzen. In de praktijk kunnen hier meerdere oorzaken voor 

zijn. Het is niet mogelijk om daarin het aandeel van diepe bodemdaling te herkennen of eenduidig 

vast te stellen. Dat geldt ook voor de meeste andere voorkomende schadeoorzaken. Model- en 

laboratoriumonderzoek is noodzakelijk om dit eenduidig in kaart te brengen.  

Daarom is gebruik gemaakt van modelonderzoek, literatuuronderzoek en analyses van bestaande 

waarnemingen van bodembeweging. De gebruikte simulatiemodellen voor scheurvorming in 

metselwerk zijn in een eerdere fase gevalideerd aan de hand van lab-testen. De modellen voor de 

diepe bodemdaling zijn gevalideerd met metingen. 

 



13. Waarom worden in dit onderzoek naar het Groningerveld en de gasopslag Norg, 

deze twee gebieden op één hoop gegooid? We hebben te maken met een andere 
bodem en een ander soort mijnbouw. Kun je dan wel conclusies trekken voor het 
gebied als geheel? 

 
• Hoewel de omvang van de bodemdaling voor het Groningenveld en de gasopslag Norg 

verschilt, zijn krommingen en rekken die optreden aan het oppervlak van vergelijkbare 
orde grootte voor beide casussen. Dat is de reden dat we conclusies kunnen trekken voor 

het gehele gebied. 
• De opbouw van de bodem van met name de bovenste 50 meter heeft geen invloed op de 

bodemdaling veroorzaakt door diepe processen zoals gaswinning. De diepe aardlagen zijn 
relatief stijf, en leiden tot een gelijkmatige bodemdalingskom. De relatief slappe ondiepe 
bodem ligt boven op deze stijve bodemlagen en beweegt als het ware mee op deze diepe 
lagen die zeer gelijkmatig vervormen.  

 
 

14. Stopt de daalsnelheid als de gaswinning stopt? Zo niet, wat zijn dan de 
verwachtingen over het verloop in de komende 50 à 100 jaar? 

 
Voor het Groningveld zien we een afname van de daalsnelheid. De verwachting is dat bij het 
stoppen van de gaswinning de bodemdaling nog 10 jaar door gaat (zij het met afnemende 

daalsnelheid). Dit wordt onder meer veroorzaakt door drukherverdeling binnen het reservoir en 
een vertraging in de compactie van het reservoirgesteente. De prognose voor de bodemdaling 
komende 30 jaar varieert tussen de 1 en 5 cm, afhankelijk van de locatie.  

 

15. Is de invloed van het grondwaterpeil meegenomen in het onderzoek? 

 

De ondiepe effecten (zoals grondwaterpeil) zijn niet meegenomen. Het IMG laat hier 

vervolgonderzoek naar uitvoeren. 

 

16. Is de invloed van verschillende grondsoorten meegenomen in het onderzoek? 

 

De opbouw van de bodem van de bovenste 50 meter heeft geen invloed op de bodemdaling 

veroorzaakt door diepe processen zoals gaswinning.  

 

17. Zijn de cumulatieve effecten van de kleine gasvelden / zoutwinning in deze regio 

in combinatie met diepe bodemdaling en stijging van het Groningenveld / 

gasopslag Norg meegenomen in dit onderzoek? 

 

De opdracht van het IMG was specifiek te kijken naar het Groningenveld en de gasopslag Norg. In 

deze studie zijn mogelijke effecten door de zoutwinning in de regio niet meegenomen. Hoewel er 

niet specifiek naar de cumulatieve effecten van de kleine gasvelden gekeken is, kunnen we hier wel 

in algemene bewoording iets over zeggen. 

• Cumulatie van kleine velden in het invloedgebied van het Groningenveld leidt 

doorgaans tot een grotere kromming en grotere rekken aan het oppervlak. In onze 

studie maakt de invloed van de gasvelden Bedum en Warffum op het 

Groningenveld onderdeel uit van de resultaten.  

• Cumulatie van kleine velden i.c.m. de gasopslag Norg leidt tot een groter gebied 

dat beïnvloed wordt door de bodemdaling. Dit zal tot kleinere krommingen leiden 

aan het oppervlak. Omdat de cumulatie leidt tot een toename van de omvang van 

bodemdaling, zal dit tot grotere rekken leiden aan het oppervlak. 

• Uit onze studie komt naar voren dat de kromming, maar met name de rek 

veroorzaakt door bodemdaling belangrijk zijn voor het veroorzaken van schade. 

• Het is niet waarschijnlijk dat cumulatieve effecten van kleine velden rond de 

gasopslag Norg leiden tot grotere rekken dan geobserveerd rond het 

Groningenveld. 



 

18. Waarom zijn voor het onderzoek alleen modellen gebruikt en metingen 
(satellietbeelden) van de algehele situatie. En waarom is er niet gemeten aan de 
huizen zelf? Kun je op basis van dit onderzoek wil iets zeggen over de specifieke 
situatie van een individuele woning in dit gebied? 

 

Voor deze studie is naast de analyses van satellietdata, gebruik gemaakt van literatuurstudie en 

modelberekeningen van de diepe bodemdaling en de respons van gebouwen. Er zijn 

geen bouwkundige opnames uitgevoerd in het gebied zelf. Bouwkundige opnamen van casussen 

laten weliswaar schades zien, maar deze zijn in de praktijk niet eenduidig een één oorzaak toe te 

wijzen. In de praktijk kunnen deze ontstaan door meerdere oorzaken. Het is niet mogelijk om daar 

het aandeel van diepe bodemdaling te herkennen of eenduidig vast te stellen. Dat geldt ook voor 

de meeste andere voorkomende schadeoorzaken. Model- en laboratoriumonderzoek is noodzakelijk 

om dit eenduidig in kaart te brengen.  

Daarom is gebruik gemaakt van modelonderzoek, literatuuronderzoek en analyses van bestaande 

waarnemingen van bodembeweging. De gebruikte simulatiemodellen voor scheurvorming in 

metselwerk zijn in een eerdere fase gevalideerd aan de hand van lab-testen. De modellen voor de 

diepe bodemdaling zijn gevalideerd met metingen. 

 

19. Heeft het onderzoek wel echt onafhankelijk plaatsgevonden? (in relatie tot 
bijvoorbeeld de NAM) 

 

Het onderzoek is in opdracht van IMG door TNO en TU Delft uitgevoerd. Er waren geen andere 

partijen bij dit onderzoek betrokken. 

 

20. Jullie constateerden vorige zomer dat onafhankelijk deskundigen bij hun 

oordeelsvorming afweken van de uitgangspunten van het panel van deskundigen. 

Waarom hebben jullie toen niet de regels van het bewijsvermoeden nogmaals 

onder de aandacht van de deskundigen gebracht in plaats van dit onderzoek te 

starten? 

In de adviesrapporten hebben de deskundigen er blijk van gegeven om op basis van de handvatten 

voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden te werken, zoals weergegeven in het 

paneladvies van januari 2019. Dat betekent dat zij voor elke schade een evident en aantoonbaar 

uitsluitend andere oorzaak hadden gemotiveerd. Aangezien het aantal adviesrapporten waarin geen 

enkele schade aan mijnbouw werd toegeschreven rond de zomer van 2020 ineens steeg, riep dit 

alsnog vragen op. Navraag leerde vervolgens dat deskundigen er niet meer vanuit gingen dat diepe 

bodemdaling tot schade kon leiden. Er waren dus voor die individuele schades en adviezen geen 

aanleidingen om te twijfelen aan de juistheid ervan. Maar de trend en de verklaring van de 

deskundigen toen we hen om een toelichting vroegen voor die toename van afwijzingen, deed dat 

wel. Daarom hebben we besloten om aanvullend advies in te winnen.  

 

21.  Maar als de onafhankelijk deskundigen het bewijsvermoeden willen ontkrachten, 

dan moeten zij toch een uitsluitend andere oorzaak dan bodembeweging door 

gaswinning of gasopslag bewijzen? Welke is dat dan in de gevallen waar jullie het 

over hebben in de zomer van 2020? 

Dat klopt en er zijn verschillende uitsluitend andere oorzaken aangegeven door de onafhankelijk 

deskundigen. Maar wij vinden het juist belangrijk dat schade op een gelijke manier wordt 

afgehandeld en hebben daarom TNO en TU Delft om dit onderzoek gevraagd. We hebben nu een 

duidelijke conclusie gekregen over de directe kans op schade door diepe bodemdaling en daarmee 

ontstaat een nieuwe situatie en moeten we nu binnenkort een besluit nemen hoe we omgaan met 

deze situatie. 

 



22. Maar de goede volgorde zou dan toch zijn om nu toch gewoon te oordelen volgens 

het advies van deskundigen en de huidige 1400 dossiers schadevergoeding toe te 

kennen? En pas daarna, eventueel, bij voortschrijdend inzicht, het advies aan te 

passen? Nu worden de regels tijdens de wedstrijd veranderd.  

Onafhankelijk deskundigen zijn ook daadwerkelijk onafhankelijk. Zij hebben op 

adviesrapportniveau en niveau van elke individuele schade onze vereisten gevolgd: namelijk 

uitgaan van de handvatten voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Toen wij op basis 

van signalen, trends en de daaropvolgende toelichting merkten dat deskundigen diepe 

bodemdaling of -stijging niet zagen als een oorzaak van gebouwschade, hebben wij dit onderzoek 

gelast. Over de 1400 dossiers is nog geen besluit genomen, juist om te zorgen dat op basis van de 

goede informatie gelijk te kunnen oordelen in deze situatie.   

 

23. Hoe kan het dat ondiepe bodemdaling niet is meegenomen in dit onderzoek? 

Ondiepe bodemdaling treedt op in grote delen van Nederland, ook buiten Groningen. Dit is vaak 
een gevolg van natuurlijke effecten en vooral afhankelijk van de opbouw van de ondiepe bodem. 

Dit is ook goed te zien op de website: www.bodemdalingskaart.nl.  

Bodembeweging door mijnbouw kan ook van invloed zijn op de ondiepe bodem. Het gaat dan in de 

eerste plaats om trillingen door aardbevingen. Vorig jaar is door onderzoekers al een advies 
opgeleverd over de omstandigheden waaronder deze trillingen van belang kunnen zijn (link naar 
zettingadvies).  

In de tweede plaats leidt mijnbouw tot diepe bodemdaling. In de gasopslag Norg treedt daarnaast 
bodemstijging op als de gasopslag wordt gevuld. Wij hebben TNO en TU Delft gevraagd onderzoek 
te doen naar de directe effecten van diepe bodemdaling en de mogelijkheid dat dit leidt tot schade 
aan gebouwen, omdat zij bij uitstek op dat onderwerp expertise hebben.  

In specifieke, uitzonderlijke situaties kunnen (naast de directe effecten) ook indirecte effecten van 
bodemdaling optreden. Dat houdt dan steeds verband met het grondwater. Daarom is voor het 
onderzoek naar die effecten andere expertise nodig dan bij TNO en TU Delft voorhanden is. 
Daarom later we hier nu vervolgonderzoek naar doen. Zodra dat onderzoek is opgeleverd zullen 

dus alle (direct of indirecte) effecten van bodembeweging door mijnbouwactiviteiten op de diepe of 

ondiepe bodem in beeld zijn gebracht.  

 

24. Waarom hebben jullie dit vervolgonderzoek niet meteen uitgezet, in plaats van 

pas nu?  

Achteraf gezien hadden we dit onderzoek inderdaad al eerder kunnen en moeten instellen. Dat 

hadden we beter moeten doen. We streven ernaar de eerste resultaten in de loop van april te 

hebben, zodat we de planning die er is (besluitvorming eind april) kunnen aanhouden. 

 

25. Hoe gaan jullie de ongelijkheid oplossen die ontstaat als jullie de conclusie van dit 

rapport overnemen? 

Het is een van de grote vraagstukken die nu voor liggen en we vinden dat ook echt lastig. Juist 

daarom willen we ook de tijd nemen om goed alle reacties en eventuele gevolgen van dit rapport te 

wegen.  

 

26. Maar welke ruimte hebben jullie om “onze reacties en meningen mee te nemen” 

in het te nemen besluit als de feiten er liggen dat diepe bodemdaling niet leidt tot 

schade aan gebouwen? 

Dan moeten we toch weer terug naar onze taak en dat is overeenkomstig het civiel- en 

aansprakelijkheidsrecht te besluiten over aanvragen en daarmee de aansprakelijkheid van de NAM 

http://www.bodemdalingskaart.nl/


afwikkelen. Eenvoudiger gezegd: zoals een rechter dat ook doet, besluiten nemen over een 

schadeclaim.  

 

27. Ik woon in het gebied waar de schade-afhandeling nu stil ligt vanwege diepe 

bodemdaling en heb eerder wel een schadevergoeding gekregen. Moet ik die nu 

wellicht terugbetalen? 

Nee. Wanneer een aanvraag is afgerond, is de procedure gesloten. Wij komen dus geen geld 

terugvorderen bij afgehandelde schadedossiers in het gebied van diepe bodemdaling en - 

bodemstijging. 

 

 

28. Als in dit gebied in de toekomst geen schade meer vergoed wordt door IMG, waar 

kan ik dan de schade verhalen? Want ik heb wel echt schade aan mijn huis. 

We hebben nu een duidelijke conclusie gekregen over de directe kans op fysieke schade door diepe 

bodemdaling en daarmee ontstaat een nieuwe situatie. We moeten binnenkort een besluit nemen 

hoe we omgaan met deze situatie. We streven ernaar eind april dit besluit te nemen. 

 

29. Hoe stellen jullie vast dat de onafhankelijk deskundigen vakbekwaam zijn? 
 

Er zijn vier partijen die onafhankelijk deskundigen leveren. IMG stelt eisen aan de deskundigheid, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van hen. Schademelders kunnen zelf de deskundige 
beoordelen, bijvoorbeeld door het disclosure statement van de betreffende deskundige op te 
vragen. Daaruit blijkt zijn of haar deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In dit 
document verklaart de deskundige geen persoonlijke of zakelijke banden te hebben met de NAM, 
het Centrum Veilig Wonen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Tijdelijke 

Commissie Mijnbouwschade Groningen (de voorloper van het IMG) en het IMG. Als schademelders 
twijfelen aan de deskundigheid, onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de deskundige, dan kan 

het IMG, bij gegronde redenen, een andere deskundige toewijzen.  
 
  
 

30. In 2019 kwam het Panel van deskundigen tot het oordeel dat diepe bodemdaling 

niet kon worden uitgesloten. Op basis waarvan besloten zij dat destijds? 
 

Het panel van deskundigen heeft in 2019 alleen gezegd dat schade door diepe bodemdaling 

hoogstens binnen 6 km van het Groningenveld of de gasopslag Norg kon plaatsvinden. Daarom is 

sindsdien het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing bij schade aan gebouwen of werken 

gesitueerd boven het Groningenveld of de gasopslag Norg en tot zes kilometer daarbuiten. Het 

panel heeft zich niet gebogen over of dit ook daadwerkelijk zou leiden tot schade aan gebouwen. 

Dat was ook niet mogelijk binnen het tijdsbestek waarbinnen dat paneladvies moet worden 

opgeleverd. 

Al vanaf het eerste begin werd ook duidelijk dat de TCMG / het IMG zelf moest gaan vaststellen 

waar er redelijkerwijze nog sprake is van schade door gaswinning in het Groningenveld of de 

gasopslag in Norg. Het rapport van TNO en TU Delft geeft hiervoor nieuwe informatie op basis 

waarvan het IMG een besluit gaat nemen in april / mei. 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/vereisten-voor-deskundigen%3e
https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/vereisten-voor-deskundigen%3e

