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Instituut

Mijnbouwschade =Groningen  

Impact totaal
In onderstaande tabel is aangegeven het aantal adressen dat buiten de 2 mm/sec contour ligt, maar binnen het effectgebied

van diepe bodemdaling (6km zone)

MO CHIEEIREE MoCHT ELE]

Locatie PAN {o [oY g E=Tq 0 [1 Co [= To [(=XT 10 Ingediend en on hold adressen incl on hold CCERJLLG ELGAR (buiten 2 mm/s contour) contour (zie toelichting)

Groningerveld 580 1100 5.500 ??

Norg 170 340 17.250 ??

Totaal aantal 750 1440 22.750 ??

Schadevergoeding 7 M€ - 200ME€ - 250M€ ??

Toelichting laatste kolom: wijzigen omgang met diepe bodemdaling heeft ook impact op alle woningen binnen de 2mm/sec

contour. Indien het effect diepe bodemdaling komt te vervallen is er geen aanleiding nieuwe vergoedingen toe te kennen aan

situaties waarbij al schade vergoed is in het verleden en waarbij er nadien geen trillingen groter dan 2 mm/sec zijn geweest

voor bodembeweging. Hetzelfde geldt voor nieuwbouw woningen, waarbij steeds de maatgevende aardbeving sinds de bouw

van de woning in beschouwing genomen moet worden.
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen  

Scenario Diepe bodemdaling

Potentieel aantal adressen incl on Potentieel aantal adressen binnen
Afgehandelde adressen Ingedisndisnienihold

hold (buiten 2 mm/s contour) VA 111 TERTel(ol V) lp AT-3 (oX=1 [Ted 41 14 ]e)! 
Groningerveld 580 1100 5.500 ??

Norg 170 340 17.250 ??

Totaal aantal 750 1440 22.750 ??

Schadevergoeding 7 M€ - 200ME€ - 250M€ ??
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To: IEEE schadedoormijnbouw.nl]

)
IES

i

Cc:

IM @schadedoorminbouw. | INC ETN(Greet) schadedoormijnbouw.nl]; Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees) schadedoormijnbouw.nl]; Kortmann,

prof.mr. S.C.J.J. (Bas schadedoormijnbouw.nl]; Houdijk, mr. J.N. Clon) EAE Goch adodoorminboun ni
From: IEEE AESEET
Sent: Fri 4/16/2021 8:42:28 AM

Subject: RE: Impactanalyse scenario's

Received: Fri 4/16/2021 8:42:29 AM

Hoi

Je vroeg me een moment te plannen waarop de impactanalyse met Bas en Jan Kees kan worden besproken, maandagmiddag of

dinsdagochtend. Ik kom uit om maandagmiddag om 15.00 uur, alleen is dat dan zonder Jan Kees. Dinsdag zit nagenoeg vol met

belangrijke afspraken, daar nog iets bij plannen lijkt me niet handig.
Kan ik uiterlijk maandagmorgen het stuk dat we bespreken, ontvangen?
Groet,

 
van: [EEN IBEX<JEEEI @5chadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: donderdag 15 april 2021 18:16

an: A IR)<HEEE© schadedoormiinbouw.ni>;[EEEEE (HERES)
JEN sh:ddoormijnbouw.nl>;EE 2de doormijnbouw.nl>;

JE ek pg.nl>; Houdijk, mr. J.N. (Hans) JBEI @:chadedoormijnbouw.ni>; BESEEE BED)
JIB @schadedoormiinbouw.ni>;BESIR (EE) <HEBEEI @schadedoormijnbouw.ni>; INE (BEY)
JERE @ schadedoormijnbouw.nl>

cc: <HIEEEos 2 d<doormiinbouw.nl>; IERESNIB (EER)
JEE © sh:dedoormijnbouw.nl>; [EEN IEEJIE @sch:dedoormiinbouw.ni>; EEE
EEE EEE oh: dedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Impactanalyse scenario's

Beste allen,
De scenario’s aangepast na bespreking met en

Afspraak is:

* Vrijdag is causaliteit % ingevuld per scenario + huidig en getallen globaal op meldingsniveau
* Maandagavond: getallen op adresniveau

 

 

Overige afspraken conform tijdschema, zie hieronder.

Het is nog een hele worsteling om iets te maken van het scenario, waarbij er geen rekening met trillingssnelheden wordt

gehouden. Eerste inschatting is dat causaliteit dan naar 90% gaat.
Met voorbeelden zullen we het duiden, om de begripsvorming te vergroten.

Hartelijke groet,
5.1.2e

van: [EE IEEE
Verzonden: donderdag 15 april 2021 10:41

Aan:IEEE ER)BEER2: hc cdoormiinbouw.nl>; EE (IEE)
JE: coor miinbouw.nl>; To Ernenl>;

JEG oon; Houdijk, mr. J.N. (Hans) IEE: 2c door miinbouw i> BEYBERGE
J Eg

nl>; aBEDJE os hadedoormiinbouw.n >; EEN EEX)
HEE: :0cdoormijnbouw. nl>

ie<IMEEEEN -;-d-doormiinbouw.nl>;IBEX EER
EEE 2 oorminbouw.. > IEEE BEY) <IEEESI << 2 dc doormiinbouw n>; [EXER
IEEE EEE oc occcoormiinbouw.nl>
Onderwerp: Impactanalyse scenario's

Beste allen,

Bijgevoegd een format om de impact van verschillende scenario’s inzichtelijk te maken.

Ik ben zo vrij geweest om in het schema acties toe te bedelen, zie de gele markeringen.
Tijdschema en acties:

+ Allen commentaar op het schema (vandaag)
« Einde dag bespreken opmerkingen en wijze waarop invulling aan de acties gegeven worden. Aanwezig [EEE
BEE, Optioneel Hans, ICHECEE (CHEE wiljij dit overleg plannen).

ERPS (EEE i jij dit overleg in* Vrijdag bespreken input vanuit analyse impulsteam. Aanwezig EER.
* Aanleveren input vanuit alle disciplines voor vrijdag einde dag (wie biedt zich aan voor het redactionele werk het

  
 

 

   

 

 

 

 
de middag plannen)

weekend?)
* Bespreken input maandagochtend. Aanwezig: AES. Jouke, Hans, en [12 ]{ 5.120 [ll jij dit

plannen)

0208 71753



* Voorbespreking Bas K, en Jan Kees (Hans, EES 512e N12)EEN). HEE ii dit laten plannen. Maandag
einde dag of dinsdagochtend
+ Indienen stukken voor bestuursoverleg (dinsdag voor 12 uur)

 

Harelijke groet,

ER) JERE cs = dcdoormiinbouw. nl>

Verzonden:rbd 7 april 2021 11:51

Aan : IEE EEN)ETI choi
nbouw.nl>;IEEE ER==nl>; zo Conl>;

EEE oho doormiinbouw.nl>; lL 512} Houdijk, mr. J.N. (Hans)

BREET: ch-ccoorminocun
nl>

<IEEEBEN -::c-ccormiinbouw.ni>

Onderwerp: RE: Stukken extra bestuursvergadering donderdag uniformiteit en bodemdaling

Hi, bijgevoegd de antwoorden die BI op deze korte termijn kan geven rond het effectgebied en de forfaitaire variant. Is dit wat je
zoekt? En beantwoordt dit voor nu voldoende de openstaande vragen?

Groet,

Van: BEES 2a EEE)JEN 2 doormiinbouw .ni>

Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:34

aan: BEEN EER BEE: :d=doormijinbouw.nl>; HIBBING schadedoormijnbouw.nls;
EEE BE) < schadedoormijnbouw.nl>;

JEoshacedoormiinbouw.ni>; BEESEEN oudijk, mr. I.N. (Hans)

JEBE 2 de doormijnbouw.ni>

Onderwerp: RE: Stukken extra bestuursvergadering donderdag uniformiteit en bodemdaling
Allen

5.1.2e dank.

En voeg ik de concept-forfaitaire regeling van vorige week bij? Of is die inmiddels ook weer aangepast?
En ik zie nog geen cijfers?
Wie heeft de regie?
Groet,

Van: d a BE)JEN 2:dedoormiinbouw.ni>

JoBren
7

on
2021 10:37

EEN)EEE os
ooonbouw.nl>;

a nbouw.nl>;mer fmnbouw.nl>;

Toute)SEE 2 doormiinbouw.nl>; BK 5.1.2e Houdijk, mr. J.N. (Hans)
JB EN c= de doormijnbouw.ni>

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
   

 

Onderwerp:
RE: Stukken extra

estuursvergadering
donderdag uniformiteit en bodemdaling

| I I

Be

Van BE1.= 512e 51.2e ) <ENGGEREI 2s :0ecoormiinbouw. nl>

ren: IEEwoensdag 7 april 2021 10:10

Aan: <JHBEM 20 doormijnbouw.nl>;BEARERJIEBEN cs hadedoormiinbouw.nl>;

Kouwen, E. van(a) < schadedoormijnbouw.nl>

JHE och:cedoormiinbouw.ni>; ENED IEEE 4 kpmg.nl>; Houdijk, mr. J.N. (Hans)

JEBE 2d doormijnbouw.ni>

Onderwerp: RE: Stukken extra bestuursvergadering donderdag uniformiteit en bodemdaling

goedemorgen,
Ik ontvang de stukken graag z.s.m.

Groet,

van: [RECS IESE) ERED
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 17:09

Aan:BEE EE BEEN adedoormijnbouw.nl>;IEE BEER) JIE EN 2 :chadedoormijnbouw.nl>;

EER)BEE<2d<doormiinbouw.nl>; Schaafsma, J.W.C. (Jouke)

JE 2 sch:cedoormiinbouw.nls; X 512 [GINSNERIE
CC: Houdijk, mr. J.N. (Hans) JIE EN 5 hadedoormijnbouw.ni>

Onderwerp: Stukken extra bestuursvergadering donderdag uniformiteit en bodemdaling

Heren,
Ik heb nog geen stukken ontvangen voor de extra bestuursvergadering as donderdag; ik snap dat er iets meer tijd nodig is.

0208 71753

  
 

 
 

  

  
 

 

  

 

 



Het wordt dus morgenochtend (uiterijk 10.00 uur) dat ik de stukken aan bestuur en MT ga sturen.

Groet,

0208 71753



To:

Cc:

Schaafsma,
From CREDEDNN CEE)
Sent: Tue 3/2/2021 8:53:37 PM

Subject RE: Memo ter voorbereiding heidag blok 3

Received: Tue 3/2/2021 8:53:38 PM

schadedoormijnbouw.nl]

@nvwa.nl]; 2)IEEETI@s chadedoormijnbouw. nl];

@schadedoormijnbouw.nl
  
  

 
Er zit wel een verschil tussen. Dit is afthankelijk van de indirecte effecten.

Bij het aanpassen van het effectgebied hoeft men ook niet meer naar de indirecte effecten te kijken. Zolang hier nog geen

uitsluitsel over is, kan niet zomaar het effectgebied worden aangepast.
Verder worden andere schades, dan aan gebouwen, ook uitgesloten. Dit is ook (nog) niet onderzocht.

Bij het aanpassen van de interpretatie van het bewijsvermoeden is de verruiming alleen voor schade aan gebouwen ten gevolge
van diepe bodemdaling. Alle andere effecten die worden niet uitgesloten en vallen nog binnen het bewijsvermoeden.
Uiteindelijk zou ik er wel naar willen streven dat we een gebied krijgen, waar we niet nodeloos veel energie in steken waar niets

aan de hand is. Het voordeel van het aanpassen van het effectgebied dat dit wel duidelijk is.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

+IEE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade

Groningen
AFH IEE EAE © schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 20:46

Aan: ik 1.2 ) <JXEE @ schadedoormijnbouw.nl>
CC: ) <BR @nvwa.ni>;IEE =i 3)

@schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Memo ter voorbereiding heidag blok 3

Dag CER,
Volgens mij maakt het vanuit technisch oogpunt niet uit of we het effectgebied aanpassen of de interpretatie van het

bewijsvermoeden.
In beide gevallen is diepe bodemdaling geen mechanisme dat mijnbouwschade veroorzaakt.

Als jij er anders tegenaan kijkt, laat het weten.

Hartelijke groet,

51.2
Van:BEE

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:52

Aan , T. BR)JB: hacedoormiinbouw. nl>; 5.1.2e

fp .  reemm—(EEN) REI che ioormiinbouy.o >; BE EKER)
BBE ©5chadedoormiinbouw.nl>

rvs Memo ter voorbereiding heidag blok 3

REY en Jouke,

Bijgevoegd het format om de + en - van de verschillende opties op een rij te zetten.

Donderdag van 14-15 is overleg gepland om de input en verdere insteek te bespreken.
Gaag voor die tijd de invulling vanuit jullie perspectief.

GEE) ik zal een voorzet voor de techniek doen en deze met jou delen.

Hartelijke groet,

 

 
     <HIEBEI @5chadedoormijnbouw.nl>;
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schadedoormijnbouw.nl]
ST

an
CRE RCEa
5.1 2e

 
 
 

 

    @schadedoormijnbouw.nl];

Sent: Tue 4/6/2021 10:17:01 AM
Subject: RE: Opvolging interventieteam - BI

Received: Tue 4/6/2021 10:17:02 AM

Hoi BEER

Dank voorje input.
Sander gaat vanavond al aan de slag met de vragen 1, 2, 3.

 

En we nemen vandaag contact op met FEY om de analyses tav nieuwe kader/ beoordelingsschema in gang te zetten.

Groet,

 CAP (@ schadedoormijnbouw.nl>
Verzonden:dinsdag 6 april 2021 08:46

: :

EXECS <chadedoorminbouw.
nl>

———m—
4) < @schadiedoorminbouv. nl>; BE)

BREEN ©: chadedoormijnbouw.nl>; EEREEE 0 - ecoorm nbouw.nl>

Onderwerp: RE: Opvolging interventieteam- BI

Dag IEKECI
Wat betreft de drie punten.
Punt 2: voor een groot deel al uitgezocht voor heidag blok 2, zie presentatie.
Punt 3: naast het huidige perspectief, zou ik hier ook een inschatting willen maken met de verwachting van de

schadevergoedingen op basis van het nieuwe kader dat en hebben opgesteld.
Inhoudelijk kan je hier denk ik verder mee helpen.

Hartelijke groet,

 
   

 

 
van: EEE 5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: maandag 5 april 2021 15:14

5.1.24 BE J EBEN chao doormiinbouw.nl>;IBEIEED BEEN 2dedoormiinbouw.nl>

a) JIEEN os ha0cdoormiinbouw.nl>

Onderwerp: Opvolging interventieteam - BI

We hebben afgelopen week in het interventieteam (nog) geen expliciete afspraken gemaakt t.a.v. een eventuele uitvraag aan BI.

Onderstaand alvast een voorschot op analyse vragen. Wat mij betreft aan jullie/het interventieteam of het in dit stadium al

wenselijk is om een Bl uitvraag te doen, en zoja, graag jullie aanvullingen op onderstaande.

lk kan e.e.a. uiteraard uitzetten bij BI.

croet, | EEE
Voorschot op eventuele vragen:

1. Hoeveel adressen vallen binnen effectgebied Huizinge?

a. Hoeveel daarvan hebben reeds schadevergoeding ontvangen vanuit IMG/TCMG? En hoeveel door NAM

afgehandeld?
b. Hoeveel nog openstaand?

 

   

  

 

i. ffhoeveel van deze openstaande aanvragen hebben nog géén eerdere schadevergoeding ontvangen?
2. Hoeveel adressen vallen binnen effectgebied diepe bodemdaling

a. Hoeveel daarvan IMG/TCMG al schade uitgekeerd? En hoeveel door NAM afgehandeld?

b. Hoeveel nog openstaand?

i. 47 hoeveel van deze openstaande aanvragen hebben nog geen eerdere schadevergoeding ontvangen?

3. Ter referentie voor opzet forfaitaire variant:

a. Wat is de mediaan van de huidige (periode te definiéren) schadevergoedingsbedragen die door IMG vergoed
worden?

b. Hoeveel % van de huidige schadevergoedingen valt onder de EUR 5000 (incl. wettelijke rente, overige kosten,

etc)

Daarnaast eventueel een ‘waterval’ analyse (verwachtte ‘delta’ afwijzingen) o.b.v. het beoordelingsschema d#Hlaarvoor inhoudelijk

iemand vanuit programma te koppelen aan BI.

Schatting ‘EUR impact’ van basisscenario en forfaitaire variant

0210 71755



Teammanager Productie, Advies en Gegevens (Regiebureau)

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 —- 8000 WB Zwolle

CE
@schadedoormijnbouw.nl  

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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To: IEE IEEE Gs ch adedoormijnbouw.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Mon 4/5/2021 1:27:44 PM

Subject: RE: Tijdpad interventieteam Uniformiteit - aangepaste versie

Received: Mon 4/5/2021 1:27:45 PM

 
Ik zie nu je bericht pas bij het ‘leegwerken’ van mijn mailbox.. — ik heb zojuist ook een mail aan jou en gestuurd tav data

analyses t.b.v. verdieping basisscenario en forfaitaire variant.

Wat mij betreft zeker goed om te starten met doorrekenen impact o.b.v. het beoordelingsschema.
Lijkt me goed om hiervoor iemand die inhoudelijk goed bekend is met het beoordelingsschema ‘te koppelen’ aan BI (t.b.v.
detailvragen, afstemming aannames, validatie analyses). Wie kan deze rol vervullen?(E{IEY?)

Van: <HEBEI @;chadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: zondag 4 april 2021 14:44

Aan: IEEE BENET; hadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: FW: Tijdpad interventieteam Uniformiteit - aangepaste versie

Dag IERIE
Ter informatie stuur ik je de sheets van de vorige heidag.

Daarbij is de impact inzichtelijk gemaakt voor diepe bodemdaling (sheets 6 t/m 10).
Kan me voorstellen dat we voor het beoordelingsschema hetzelfde doen. Gezien de tijd kan ik me voorstellen dat niet alle

situaties uit te werken zijn. Optie is nu eerst de impact voor ‘normaal metselwerk’ zie ook beoordelingsschema, inzichtelijk te

maken.

Hartelijke groet,

van:[IE- c-cd oormijnbouvw.nl>
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 16:32

Aan: Kortmann, prof.mr. S.C.J.J. (Bas) JERE c:-hadedoormijnbouw. nl>; Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees)

schadedoormijnbouw.nl>; lan Kees de

Pagter JERE
Ginakompas.nl>; Houdijk, mr. J.

NJ(Hans)EE -ccco0rminbonnl>; @schadedoormijnbouw.nl>; IEE)
JBEI 2:ch20:doormijnbouw.nl>; a chadedoormiinbo ns; ENEKECEN
5 <BR os hadadoor nbouw.nl|>; EE dl) < 5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>;BEd
EETHEE oonnbouw.nl>

cc EER- coin.» EEC AE
< @schadedoormijnbouw.n!>;|| | EEE EEE2: = de doormiinbouw.nl>

Onderwerp: Tijdpad interventieteam Uniformiteit - aangepaste versie

Beste allen,
Er is een kleine aanpassing op onderstaand overzicht:

Dinsdag 12 april moet maandag 12 april zijn.
Excuses voor de verwarring.

 

    
  

 

    
 
 
 

  

 
 

  

  

  

 

 

 

 

Groeten,
Greet.

Woensdag 31 maart Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + versturen agenda en stukken

Interventieteam

Donderdag 1 april Interventieteam.Op de agenda:
* Basis scenario

= Impactanalyse (EUR) = BI vragen hiernaar te kijken
= Gebiedsimpact

* Forfaitaire variant opzetten - Ek

=

Impactanalyse (EUR) => BI vragen hiernaar te kijken

* Communicatiestrategie — kad & Jouke

Dinsdag 6 april Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + versturen agenda en stukken

Interventieteam    
0212 71757



 

Donderdag 8 april Interventieteam.Op de agenda:
* Vervolg basis scenario n.a.v. bespreking 1 april - Bika 

=

Verdieping impact basisscenario — BI

* Overgangssituatie (on hold-dossiers) — Eikad & Jouke

 

Maandag 12 april Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + versturen agenda en stukken

Interventieteam

 

Dinsdag 13 april Informeren/bijpraten MT

 

Dinsdag 13 april

Dagdeel fysiek overleg in

Zwolle.

Interventieteam.Op de agenda:
* Voorbespreking totaalplaatje, inclusief communicatiestrategie

 

Dinsdag 20 april Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + verzending stukken t.b.v.

bestuursvergadering 22 april

 

Woensdag 21 april informeren ben HazeCEI
 

Donderdag 22 april Besluitvorming in de bestuursvergadering

 

Weekvan 26 april  Informeren stakeholders (GGB/GBB/regio)   
0212 71757



@schadedoormijnbouw.nl]; Houdijk, mr. J.N.To IEEEGE) EEE
dedgoornm ijnbouw. nl];

EE(EE
J

5.1.2¢ @schadedoormijnbouw.nl];
§

A. schadedoormiinbou. ot
3)EEFGschadedoormijnbouw.nll; xr (EEN) @schadedoormijnbouw.NE

Cc: 5.1.2e 2e
ij

From: SN el

Sent: Thur 3/25/2021 10:15:53 AM

Subject: RE: Tijdspad interventieteam

Received: Thur 3/25/2021 10:15:54 AM

  
  

  

 

  

Hallo allen,

Nog even ter aanvulling/vraag naar aanleiding van onderstaande.

Als het geheel de 22° naar buiten gaat, moet, zoals besproken, ook in de planning nog agendering in MT, Bestuur en afstemming
met ministerie en GGB en GBB worden meegenomen.

22 april gereed voor besluitvorming is dan mi te laat.

Of heb ik verkeerd begrepen dat het de 22° naar buiten moet?

5.122) JEEN 25 :dedoormijnbouw.nl>

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 10:22

Aan: Houdijk, mr. J.N. (Hans) JBEIM @:chadedoormijnbouw.nl>;EERE BEE o:h2dedoormijnbouw.nl>;

BEY) <BEEE @adedoormijnbouw.nl>; Schaafsma,J.W.C. (Jouke)

oro ——nl>;BEE EERJE @5chadedoormijnbouw.nl>; RRRPr

ENBEEN
sh: = oormiinbou. nl>;

HEE 2: hadedoormijnbouw.nl>

ICES IC EI  - < oor miinbouw.nl>
Onderwerp: Tijdspad interventieteam

Hi allen,
Onderstaand een suggestie voor het tijdspad met concrete deliverables en verantwoordelijken. Graag jullie kritische blik en

aanvullingen waar nodig, dan kan dit vervolgens worden gedeeld met het bestuur en hebben we een basisagenda voor de

komende overleggen.
* 1 april

© Basis scenario

= Impactanalyse (EUR) & BI vragen hiernaar te kijken
= Gebiedsimpact

© Forfaitaire variant opzetten
-

* Impactanalyse (EUR) &§ BI vragen hiernaar te kijken
0 Communicatiestrategie — kd & Jouke

O Advies mestkelders (contouren) — 5.1.2e

+ 8 april
0 Vervolg basis scenario n.a.v. bespreking 1 april -

=

Verdieping impact basisscenario - BI

0 Overgangssituatie (on hold-dossiers) -
Eikad & Jouke

+ 15 april
O Voorbespreking totaalplaatje — dagdeel met alle betrokkenen

* 22 april
O Totaalplaatje klaar voor besluitvorming

 

  

 

Met vriendelijke groet,
5.1.20 5.1.2e 
Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10, 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle

T 5.1.2e

www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

 

 
0213 71758



To: EEECO): 2dedoormiinbouw.nl]
From: 5.1. 2e
Sent: Mon 3/1/2021 11:24:)AM

Subject: RE: voorbereiden heidag blok 3 op 10 maart

Received: Mon 3/1/2021 11:24:14 AM

Concept notitie bewijsvermoeden.docx

Concept notitie on hold dossiers.docx

 

 

Hi Bas,
Dit is natuurlijk de eerste keer dat we dit doen dus ik weet niet zeker wat je in gedachten hebt. In de bijlage tref je twee Word

documenten aan. Is dit een beetje zoals hoe je het wilt hebben?

Een afspraak met Jouke en BEY} op vrijdag kan als de afspraak met Hans Houdijk bry | 2. PRE T————
Wil je

dat ik dat doe? Anders wordt het donderdag om 14:00 uur maar dan vervalt de bila met en is het overleg maar een half

uur.

Met vriendelijke groet,

Van:BES IEEE © 2dedoormijnbouw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 15:38

Aan:JEEJEEZ ©; chadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: FW: voorbereiden heidag blok 3 op 10 maart

Dag IEEERN,
Zie onderstaande mail. Wil

Ji:* De afspraak met EER B&H plannen (volgende week vrijdag)* Een voorzet doen voor een format (in Word) waarin Sd,

[JER ik de tekst kunnen invullen

 

 

Hartelijke groet,

Bas

Van:

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 15:36

Aan:ICFTN << oro. >; EEE [ERE
ESEDNN <1: ccoorminbou.nl>

[512|BED) TEER schodec
ly

nl8 512
elenbouw.nl>;BENEEE <2 coor minbouw.n> EE
BEDEEN: 2c-coor miinbouny, nl>

Onderwerp: voorbereiden heidag blok 3 op 10 maart

pag [EEen HD,
Op 10 maart is er weer een heidag blok gepland t.b.v. diepe bodemdaling.
Voorstel voor de agenda:

* Terugblik op de gesprekken
* Hoe gaan we om met bewijsvermoeden/ effectgebied
* Hoe gaan we om met On Hold dossiers

  

  
  

CC

 

 

Met betrekking tot het bewijsvermoeden / effectgebied is mijn voorstel dat we een notitie maken met de twee opties en de + en

— en bij beide opties vanuit:

* het juridisch perspectief
* communicatie perspectief
* technisch perspectief

Voor de On Hold dossiers zijn de opties:
* Beoordelen zoals er in het verleden beoordeeld is

* Gelijk schakelen aan de toekomstige situatie (geen vergoeding)
* Een overgangsregeling die het midden houdt tussen deze twee vergoedingen.

Voor alle drie de opties de + en — en vanuit juridisch en communicatie perspectief
Eens met deze aanpak?
Zo ja zal ik zorgen dat er een format komt waarin we de opties op een rij kunnen zetten.

En een afspraak om deze te bespreken (eind volgende week).

Hartelijke groet,

 

0214 71759



0215

Notiti

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen  

-

"ein 10

ironingen

Antwoordnummer 3061

8000 WB Zwolle

0800 44 44 111

contact@schadedoormijnbouw.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

Bewijsvermoeden
Perspectief: Voordeel Nadeel

Juridisch

Communicatie

Technisch

Effectgebied
Perspectief: Voordeel Nadeel

Juridisch
 

 

 

 

 

Communicatie
 

 

 

 

 

Technisch
 

 

 

      
schadedoormijnbouw.nl

71833



Instituut

Mijnbouwschade  Groningen

-

"ein 10

ironingen

N oti ti Antwoordnummer 3061

8000 WB Zwolle

e 0800 44 44 111

contact@schadedoormijnbouw.nl

 

On hold dossiers
Beoordelen zoals er in het verleden beoordeeld is

 

Perspectief: |Voordeel Nadeel

Juridisch
 

 

 

 

 

 

Communicat

 

 

 

      
 

 

 

ie

On hold dossiers

Gelijk schakelen aan de toekomstige situatie (geen
vergoeding)

Perspectief: |Voordeel Nadeel

Juridisch
 

 

 

 

 

Communicat

ie
 

 

 

    
 

On hold dossiers    
schadedoormijnbouw.nl

0216 71835



0216

 

Een overgangsregeling
 

Perspectief: Voordeel Nadeel
 

Juridisch
 

 

 

 

 

Communicat

ie
 

 

 

      
Voor de On Hold dossiers zijn de opties:

+ Beoordelen zoals er in het verleden beoordeeld is

+ Gelijk schakelen aan de toekomstige situatie (geen vergoeding)
+ Een overgangsregeling die het midden houdt tussen deze twee vergoedingen.

Voor alle drie de opties de + en — en vanuit juridisch en communicatie perspectief

71835



0: EE EER EERE Gs ch adedoormijnbouw.nl];EE BE
(NESE 5.1.2 @schadedoormijnbouw.nl]

Cc: Loud mr. J.N. (Hans) IERIECHN @schadedoorminbouv.ul} IB
320)IEEETI© schadedoorminbouw. nil;IEFS © 2 de oormijnbouw. nl

siz [oo
Sent: Tue 3/23/2021 11:01:19 AM

Subject: RE: Voorbereiding interventieteam

Received: Tue 3/23/2021 11:01:20 AM

21.03.23 Punten en schets Interventieteam.pptx

 

 

Hi allen.

Bijgevoegd een grove schets hiervan. Eerst een overzicht van zaken waar een (richtinggevend) antwoord op nodig is voor

bespreking in het Bestuur en daarna nog een schets van de structuur. Dit is een suggestie uiteraard met wat gedachtes bij ieder

blok.

Ook het ‘afvinklijstje’ is een suggestie en zie je op sheet 2. Mogelijk missen hier nog zaken of overdrijf ik juist; een scherpe blik

vanuit jullie wordt op prijs gesteld.
Voor wat betreft de uitvoerbaarheid kan een verdieping worden aangebracht wanneer de scenario’s verder zijn uitgewerkt. Ik

heb op basis van ons overleg en de input van en [EXER zover de indruk dat de uitvoerbaarheid goed op het netvlies staat

trouwens. Als er nog meer specifieke vragen zijn (specifieker dan ‘verzin aub niks wat de organisatie niet kan verkopen of

verwerken qua ICT/capaciteit/kwaliteit’) dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Groet,

van: [EXE EKER -IEKEER  -hiecoormiintouw.niVerminwr 19 maart 2021 10:47

Aan: JEREi JE sh2dedoormijnbouw.ni>;
TIER

EER cha eduorminbouw nis

CC: Houdijk, mr. J.N. (Hans) <|EREL @schadedoormijnbouw.nl>;
5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>;

Onderwerp: RE: Voorbereiding interventieteam

Dag en BE,
Wat ik graag zou willen is een ‘afvinklijstje’ van aspecten die we de 21° getackeld moeten hebben,.
Dan kunnen we in onze overleggen adresseren wanneer wat aangeleverd wordt.

Zei het wat omslachtig, maar hier komt het op neer.

mm
groet,

————-QOorspronkelijke afspraak-----

Van: Houdijk, mr. J.N. (Hans) JEBEN de doormijnbouw.nl>

Verzonden: woensdag 20 januari 2021 10:37

Aan: Houdijk, mr. J.N. (Hans); [EXE IKE NEEDEES GER; EEN
Onderwerp: Voorbereiding interventieteam

Tijd: vrijdag 19 maart 2021 09:30-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: webex

Hallo
Op verzoek van ERES

Groeten, ENEY

 

  @schadedoormijnbouw.nl>

 

ingepland. 

0217 71760



Aandachtspunten
en perspectieven
VOOI scenario’s

 
Interventieteam o.l.v.

mrt-apr 2021 



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen  

Noodzakelijk voor 22 april

TOELICHTING FORFAITAIRE BENADERINGTYPOLOGIE SCENARIO 
 

De besproken opties -via een typologie-benadering en (mogelijk
aanvullend) een forfaitaire benadering- hebben kaders nodig. Wat

mag er? Wat zeggen de verschillende adviesrapporten? Wat

betekent dat voor het effectgebied? Wat betekent dat voor regio’s TECHNISCH KADE

c.q. objecten? En natuurlijk; hoe is de verhouding tussen reeds

afgehandelde dossiers en lopende/toekomstige dossiers? De

antwoorden hierop zullen naar alle waarschijnlijkheid op het

politieke vlak terechtkomen. Voor het totaal is een storyline en

communicatieplan nodig en moet de ICT-technische haalbaarheid

beoordeeld zijn. Deze onderdelen vormen de planfase en zullen op

hoofdlijnen voor bespreking in het Bestuur afgerond moeten zijn.
POLITIEKE AANPA

UITVOERBAARHEID
STORYLINE & COMM
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Onderdeel van de planfase is een continue (soms impliciete)
toetsing aan de uitvoerbaarheid van de scenario’s. Wat betekent

bijvoorbeeld een stuwmeer-achtige regeling? Wat betekent dit

voor de druk op de organisatie? Moet dit gefaseerd aangeboden VOORBEREIDING ERO
worden of juist niet? En bij een typologie-benadering; hoe ziet de

voorbereiding op dossiers eruit? Kan er met templates gewerkt
worden gewerkt? INSTRUCTIES DESKU

0218 71837



 

1.

Aanleiding

 

 
0218 71837



Instituut

Mijnbouwschade =Groningen  
Achtergrond

Grote verschillen, diverse rapporten enz enz. Hoe is het IMG op het huidige kruispunt gekomen?

 



 

2.

Het speelveld

 

 
0218 71837



Instituut

Mijnbouwschade =Groningen  
Verschillende krachten spelen

Politiek, TNO, Van Staalduinen, bewonersplatformen, wijken-straten, oude en nieuwe aanvragen, NAM, deskundigen
- hoe

brengen we alles in balans? Wat is ieder belang of best outcome?

 



 

 

 
0218 71837



Instituut

Mijnbouwschade =Groningen  
Twee scenario’s

In elkaars verlengde mogelijk, maar in ieder geval twee aparte scenario’s. Typologie en/of forfaitair. Wat zijn, per onderdeel,

de voor- en nadelen? Hoe wegen we deze oplossingen tegen elkaar? Hoe wegen we alle verschillende benoemde belangen

tegen elkaar?

 



 

4.

Samenhand
scenario’s

 

 
0218 71837



 
Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Hoe verhouden deze scenario’s zich tot elkaar

Sluiten ze elkaar uit? Zijn ze te combineren? Ook dan weer; in wiens belang is dat? Lossen we het probleem van een ‘kleine’

groep op ten koste van alles? Of is dit een manier om een groter probleem te vangen? Dat van ervaren gelijkheid en snelheid

wellicht?

 



 

Voorstel

 

 
0218 71837



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen  2

Welk scenario geniet de voorkeur

1, 2 of een combinatie? Goed duidelijk hebben wat de weging is van ieders belang en waar dan de beste oplossing ligt, ten

koste van wat en vervolgens hoe dit is in te passen in de huidige omgeving. Dus aan welke randvoorwaarden moet het

voldoen, zijn die voldoende reéel en wat is een tijdspad hiervoor?

 



 

  
To: IEE BEER) IEEE Cs ch =dedoormijnbouw.nl]; IEEE IEEERN© schadedoormijnbouw.nl];

i
mr. J.N.

ET
oo cdoominbouw ilEECIE BER

( ) @schadedoormijnbouw.nl]
From:

Sent: on 13.

Subject Reputatieimpact besluiten

Received: Mon 3/22/2021 9:13:25 AM

Reputatieimpact besluiten.docx
 

Beste allen,
Naar aanleiding van ons gesprek vrijdag, hebben EEE en ik nog even bijgaande scenario’s voor de reputatie-impact in de

steigers gezet. Lijkt me goed om op zeer korte termijn met elkaar te bespreken.
NB. Ik kan me voorstellen dat de gebruikte toelichtingen en termen bij de te nemen besluiten in het begin niet helemaal

kloppen. Maar als ik het goed begrepen heb, was dit wel de strekking van de richting waar we opgaan.

Mvg,

@ia

 

0219 71762



  

   
   

To: Houdijk, mr. J.N. (Hans) IEEE @schadedoormiinbouw.nl]; IEEE. IB
(EE) IEEEE @schadedoormijnbouw. nl]: 5.1.2e EEF &) schadedoormijnbouw.nl]; IEEE,
(EE) EEE ©schadedoormijnbouw.nl]; @schadedoormijnbouw.nl]; [IEEE
BEA 5.1.2e

Cc: Kortmann, prof.mr. S.C J.J. (Bas)[IEXEZM@ schadedoormijnbouw.nl]
From: [IEEEN (HERES)
Sent: Mon 4/19/2021 1:39:38 PM

Subject: Svp check stukken t.b.v. bestuursvergadering 22/4

Received: Mon 4/19/2021 1:39:40 PM

Uitwerking basisscenario.docx

Beoordelingsschema mijnbouwschade (v3).pdf

Overzicht vraagstukken.pdf

20210418 impact analyse scenarios (003).pptx

 

 

 

 

Beste,
Ik check graag bij jullie of dit de stukken (inclusief de juiste versies) zijn voor besluitvorming ‘pakketje met strik’ voor

donderdag:
* notitie Uitwerking basisscenario’s;
* bheoordelingsschema mijnbouwschema (ik meen dat hier nog zaken in aangepast moeten worden, bv punt van Jan Kees

van de 5 mm en tekstueel);
* overzicht vraagstukken;
* impact scenario’s van BRE (biigevoegde versie wordt o.b.v. overleg vanmiddag nog aangepast);
+ notitie/presentatie f-regeling => wat voeg ik bij?
* communicatie-aanpak = cE idem?

* rapport diepe bodemdaling = is nader advies Deltares over ondiepe bodemdaling er al?

* rapport zettingen
* rapport en nadere reactie Koeman (plus reacties Agrarische Tafel en Gasberaad).

 

 

Graag morgen uiterlijk om 12.00 uur een reactie (deadline aanlevering stukken).
Groet,

0221 71763



To: Kortmann, prof.mr. S.C.J.J. (Bas) IEEE @schadedoormijnbouwnl]; Pagter, ing. J.K. de (Jan
Ke

2 ecoorminbouv i} ‘Jan Kees de Pagter'
[IN

5.1.2¢ oudijk, mr. J.N.

(Hans) @schadedoormijnbouw.nl]; IEEE HEAR @schadedoormijnbouw.nl]; 2B
(EE) IEEE @ schadedoormijnbouw.nl];

leOE AE) EES AEE. schadedoormijnbouw nl]; @schadedoormijnbouw.nl] , IEEE
AEC) I KETIMN <<! com noon.)
Cc: 1c:

EEECR @
sh adedoopinoouy,er(EB : 5 EB orminooun nl]

From:

Sent: Wed 3/31/2021 2:32:00 PM

Subject: Tijdpad interventieteam Uniformiteit - aangepaste versie

Received: Wed 3/31/2021 2:32:01 PM

 
 

 
   

    

Beste allen,
Er is een kleine aanpassing op onderstaand overzicht:

Dinsdag 12 april moet maandag 12 april zijn.
Excuses voor de verwarring.

Groeten,
Greet.

Woensdag 31 maart

 

Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + versturen agenda en stukken

Interventieteam

 

Donderdag 1 april Interventieteam.Op de agenda:
* Basis scenario -EE

= Impactanalyse (EUR) = BI vragen hiernaar te kijken
=

Gebiedsimpact

* Forfaitaire variant opzetten -

= Impactanalyse (EUR) = BI vragen hiernaar te kijken

* Communicatiestrategie —
iid & Jouke 

 

Dinsdag 6 april Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + versturen agenda en stukken

Interventieteam

 

Donderdag 8 april Interventieteam.Op de agenda:
* Vervolg basis scenario n.a.v. bespreking 1 april - ik 

= Verdieping impact basisscenario — BI

* Overgangssituatie (on hold-dossiers) - gid & Jouke

 

Maandag 12 april Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + versturen agenda en stukken

Interventieteam

 

0222

Dinsdag 13 april Informeren/bijpraten MT

 

Dinsdag 13 april

Dagdeel fysiek overleg in

Zwolle.

Interventieteam.Op de agenda:
* Voorbespreking totaalplaatje, inclusief communicatiestrategie

 

Dinsdag 20 april Vooroverleg (Interventieteam zonder Bas/Jan Kees) + verzending stukken t.b.v.

bestuursvergadering 22 april

 

Woensdag 21 april    
71764



 

Donderdag 22 april Besluitvorming in de bestuursvergadering

 

Weekvan 26 april  Informeren stakeholders (GGB/GBB/regio)   

0222 71764



   
 

To: Houdijk, mr. J.N. (Hans)! IEEE @schadedoormijnbouw.nl]:
(IEEE @schadedoormijnbouw.nl]; IEEE IRAE SLI @schadedoormijnboEra @schadedoormi IB BR) 0scnacedoominbo J
(Jou co MEET.adedoormijinbouw nl]; [|EXEEM, EEE EAE ooobouw.nl];

@schadedoormijnbouw.nl];
A. 5.1.2¢ schadedoormijnbouw.nl]; Kortmann, prof. mr. S.C.J.J. (Bas) IEEE @schadedoormijnbouw.nl];

Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees @schadedoormijnbouw.nl]
From:

Sent: Mon 3/29/2021 7:49:31 AM

Subject vanuit overleg uniformiteit

Received: Mon 3/29/2021 7:49:32 AM

  

Afspraken vanuit overleg Uniformiteit d.d. 25/3/2021:
* Op 22 april moet het besluit worden genomen naar aanleiding van conclusies rapport TNO. Besproken wordt het strakke

tijdsschema. Duidelijk moet zijn wanneer welk onderwerp klaar is richting de 22°.

Bad

geeft aan dat 22 april ook gecommuniceerd is als moment van besluitvorming. Daar zit geen rek meer in. Er vindt

een verkenning plaats van een aantal scenario’s. Deze komende in het volgende overleg aan de orde.

* Actie Hans =>maken tijdpad, waarbij in april een dagdeel wordt gepland om de stukken goed door te bespreken t.b.v.

besluitvorming. Afstemming besluitvorming met MT, Bestuur. Daarnaast overleg met Ministerie, GBB, GGB.

* Gesproken wordt over een forfaitaire regeling. Daar werk je een groot aantal zaken mee weg. De vraag is of Den Haag

daarin meegaat. Uniformiteit is een breed vraagstuk. Eind april is daar meer duidelijkheid over, waarbij niet de

verwachting is dat dan al een forfaitaire regeling aangekondigd kan worden.

¢ Jan Kees vraagt naar de passage in het bestuursakkoord ten aanzien van 30-15-10.000 euro. Actie=> JElEBstuurt het

naar Jan Kees.

* Komende week gaat een procesbrief de deur uit. Communicatie kijkt nog even kritisch naar de boodschap => actie K&S

+ Afspraak wordt gemaakt om de dossiers niet langer on hold te laten. De komende maanden worden hierover besluiten

genomen. Gekeken moet worden naar een correcte formulering. Jan Kees biedt aan mee te lezen.

Groet, IEEE

 

 

0223 71765



To: Houdijk, mr. J.N. (Hans)[INIEXEEN @schadedoormijnbouw.nl]; IEKEZM. B. (Bas)IIEXEZN@ schadedoormijnbouw.nl];
EE IE Ea schadedoormijnbouw.nl]; 5.1.2¢ @schadedoormijnbouw.nl];

5 eR schadedoormijnbouw.nl];

  
  
 
 

 

  
 

 (Ed )[ 5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl]; @schadedoormijnbouw.nl]
From: AEN|ERECK EAEENN)  
   Sent: Thur 4/1/2021 8:18:25 AM

Subject: Voorbereiding overleg bestuur/MT op 8 april over Uniformiteit

Received: Thur 4/1/2021 8:18:26 AM

Hoi,

Ik ga het tijdpad dus aanpassen.

Voor de vergadering op 8 april houd ik dezelfde agenda en stukken aan (stukken worden op onderdelen aangepast, aangevuld
met cijfers/kaartjes) als van vandaag.

1. Opening, korte inleiding (door Hans?)

. Basisscenario’s

. Forfaitaire regeling

. Verdere proces naar 22 april

. Wvttk[9

IS
FUR

Volgens mij kan ons vooroverleg op 6 april dus kort: even laten staan voor de puntjes op de i?

Ok?

Groet,

 
van: [EEN ENE (EXE)

Verzonden: donderdag 1 april 2021 10:11

Aan: Kortmann, prof.mr. S.C.J.J. (Bas) JEBEI @schadedoormijn bouw.nl>; Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees)

JEEZ @ schadedoormijnbouw.nl>; Houdijk, mr. J.N. (Hans)JE ©5chadedoormijnbouw.nl>;BE
JERE @ 5 chadedoormijnbouw.nl>;BEAR ) JIEE @schadedoormijnbouw.nl>; Schaafsma, J.W.C. (Jouke)

<EEN @:chadedoormijnbouw.nl>; EEE, (RES) <HEEEES @:chadedoormiinbouw.nl>;[EEE
IEE BEE =< h2dedoormijnbouw.ni>; IEEE 2) <JHIEE @:chadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Aantekeningen Interventieteam Uniformiteit (010421)

Aanwezig: Bas K, Jan Kees, Hans, Jouke, BEY, IEEE"
1. Uitwerking basisscenario’s, met bijlage ‘Beoordelingsschema Mijnbouwschade’ en bijlage ‘Overzicht vraagstukken’

  

 
We bespreken de (aangepaste) stukken van vandaag op 8 april met het hele bestuur. We kiezen een richting. Kort daarna

informeren we Den Haag (Bas, Jan Kees, Hans), GGB/GBB/regio (voor 22 april).
Na 8 april wordt de communicatiestrategie uitgewerkt.

0224 71766



Goed voorwerk!

0224 71766



   
To: EXE) ERED @ sch adedoormijnbouw. ni]; IEKIECN IENEDN MEXEZIIN@ s ch adedoormijnbouw.ni]
Cc: (a) @schadedoormijnbouw nl]; 5.1.2e

@schadedoormijnbouw.nl]
From; a (EE)
Sent: Fri 5/14/2021 1:25:57 PM

Subject 2020-10-07 Praktische Uitwerking Tijdelijke Wet Groningen (na wijzigingen beoordelingskader)

Received: Fri 5/14/2021 1:25:59 PM

2020-10-07 Praktische Uitwerking Tijdeliike Wet Groningen (na wijzigingen beoordelingskader).docx
 

Allen,
Ik heb de beoordelingssystematiek verwerkt in de praktische uitwerking. Zie bijgaand. Dit is ook meteen de belangrijkste
toelichting op de methodiek, die wmb gedeeld kan worden met de partijen naast het schema. Ik denk dat het verstandig is dat

we de tekst in de PU verder beperkt en wat abstracter houden en we het verder concretiseren in Atabix en de Q&A's. De

praktische uitwerking is een gevoelig document dat ook altijd openbaar wordt.

Groeten,

0225 71767



 

ljdelijke Commissie

Aanvraag Nader Onderzoek
oe bli

Datum aanvraag

1. Algemene gegevens

Zaaknummer aanvraag

Datum schade-opname

Deskundige Telefoon

Expertizebureau

TelefoonFaakbegeleider

Straat+huisnummer schade-adres

2. Gegevens nader onderzoek

Maar aanleiding van de schade-opname van het pand is het noodzakelijk om een nader onderzoek te doen naar:

o de volgende schade(s) uit het adviesrapport:

en,of

o ander nader onderzoek (inzet geassumeerde en/fof inzet materiaal), namelijk:

 
2.1 Schade en situatie

Omschrijving van de schade en aanleiding voor nader onderzoek:

 
hd i! Indicatie kosten

= £2000

£2000 - £5000

= €5000 = Actie: overleggen van offerte[m]

Als de kosten tijdens onderzoek 15% hoger blijkken dan hier aangegeven, dan mail met motivatie sturen

naar: coordinatis-schads-expertise@schadedoormijnbouw. nf

2.3 Indicatie doorlooptijd

3. In te schakelen externe partijen t.b.v. uitvoeren nader onderzoek

 
4. Ondertekening voor akkoord

Datum

Handtekening
Technisch

Codrdinator

0227 72189

Datum

Handtekening
TCMG  
 



 
 
  
 

  

@schadedoormijnbouw.nl]; EXER A. @schadedoormijnbouw.nl]:

[IESEDI Gs chadedoormijinbouw.nl]; @schadedoormijnbouw. nl];

@schadedoormijnbouw.nl];

RB (BE
Sent: Tue 6/15/2021 9:40:01 AM

Subject: 2021106 Informatiesessie beoordelingsschema T PS (002).pdf

Received: Tue 6/15/2021 9:40:04 AM

2021106 Informatiesessie beoordelingsschema T PS (002).pdf
 

Hallo Collega’s
Dank voor jullie opgave/ aanwezigheid bij de Informatiesessie Beoordelingsschema van gistermiddag.
Zoals afgesproken ontvangen jullie hierbij de presentatie die is gegeven, zodat jullie de informatie nog eens rustig kunnen

doorlezen.

Met vriendelijke groet,

0228 71768



 

Instituut

 Mijnbouwsche

 
   Cea

eiellalel=lalh 

 
0229

|

71881



Agenda
1. Opening 13:00 - 13:10

2. Uitleg werking beoordelingsschema 13:10 - 13:35

3. Uitleg uitsluitende voorwaarden 13:35 ~ 13:55

4. Afsluiting 13:55 - 14:00

  
0229

ll oo

71881



 
Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Opening

Programma manager

programma uniformeren en kwalitatief verbeteren

71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Uniformiteit en kwalitatief verbeteren

@ ooe

Gelijke afhandeling van mijnbouwschade voor de aanvragers

 

Eenduidige opname en beoordeling van schade door deskundigen

Onveranderd bewijsvermoeden

Toepassen nieuwe (wetenschappelijke) inzichten

Heldere toetsingskaders vanuit IMG

Gedragen door 4P

Subdoelen

Betere toetsbaarheid

 

Data analyse
 

=| Werken met een plan van aanpak    
-  Beoordelingsschema

Opname gebouwkenmerken

Uniformeren schadekenmerken

Handreiking zettingen van gebouwen

Atabix

0229 71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema
(o.b.v. schema 3/6/21)

Technisch Adviseur IMG Lid Programma team UKV

71881
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Veranderingen

 

 
Type gebouw

Bouwjaar

Bouwlagen (verdiepingen)

Funderingswijze

Hoofddraagconstructie

Bouwkundige staat:

Gevoelig?   
Binnen/ buiten

Locatie:

+ Wand/vloer/plafond
+ Ruimtenummer
« Wandnummer

Materiaal
« Constructie

«= Afwerking

Schade
+ Eigenschappen
+ Afmetingen

Standaardomschrijvingen   
Handreiking v. Staalduinen

en Everts

Werkgroep Zettingen

Uitwerking analyse en

beoordeling

Standaard omschrijvingen/

motiveringen   

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema

. Bewijsvermoeden=

2. Aard van mijnbouwschade

3. Autonome oorzaak

4. Schade of zetting

5. Beoordeling schade /

Beoordeling zetting

6. Verergering

7. Toerekenbaarheid/
herstelkosten

8. Motiveringen

71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

   + Geldt voor elke

schaderegel in het

dossier
« Vanaf 1 juli 2021
« Zowel ‘oude’ als

nieuwe dossiers

« In Atabix bij “regulier
2021"

 
      

  

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

  

   
 

 

 

Eigenlijk niet veel

veranderd, maar in een

helder schema gezet !

 
 

 

 

 

 

  
0229 71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

Groen:

Bewijsvermoeden is niet

weerlegd

   

 

      

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Oranje:
nader onderzoek(en)

 

 

 

 

 

Rood:

Schade afwijzen

 

 

 

 

       
 

 

     

 

 

  
 

 

 

 

 

  
0229 71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

   

 
      

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

  

   
 

 

  
 

 

     
2

3

hole
Aantal stappen:

. Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering

Bepalen
toerekenbaarheid

71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

   

 

      

  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

  

   
 

 

  
 

 

     
2

3

hola
Aantal stappen:

. Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering

Bepalen
toerekenbaarheid

71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade (1)

Optioneel:
alleen bij
dossiers

buiten

effectgebied

< 
 

 
Is voor de locatie van het gebouw waaraan de schade

is ontstaan een hogere trillingssnelheid berekend dan

2,0 mmis (1%) na bouw?

   
  

v

Stap 1: Bewijsvermoeden
« In principe door werkvoorbereiding IMG

Nieuw is dat het 6km is komen te vervallen.

Nee—ip-

 

 
Is wel een trillingssnelheid hoger dan 1,6 mm/s (1%)

opgetreden en is sprake van een bijzonder kwetshaar object,
of;

een risicolocatie indirecte effecten bodemdaling?   
Ja Nee

v

71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

   

 
      

  

  

 
  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

   
        

  

   
 

 

  
 

 

     
SPE
Aantal stappen:

. Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering

Bepalen
toerekenbaarheid

71881



0229

 

 
Zou de schade naar zijn aard redelijkerwijs

mijnbouwschade kunnen zijn?
Zie de lijsten voor schades waarbij dat niet het geval is.

   

Antwoord

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade (2)

 
 

  

=f

Houtconstructies; Metselwerk Afwerking: Afbouwconstructies;

-Doorbuigen van vicerbalken -Afgesprongen schilfers - Verkleuring, vlekvorming -Glasschade (scheur in glas of

en dakbalken: (vorstschade)
=

- Bladderen van verfwerk,
~

lekke dubbele beglazing, tenzij

Kromtrekken houten balken,
-Verweerd voegwerk loslaten/onthechten van vervorming omliggende

Dalal at FALSE -Bakscheur verf-kitwerk constructie).
- Corrasie van metalen - Loslatend behang -Craquelé in geglazuurde

—
- \/eroudering / verwering i keramische tegels of 1  S—

Stap 2: Aard van de schade
In principe geen mijnbouwschade
Let op de toelichting in Atabix

Altijd blijven nadenken

 

  
 

 - Krimpscheuren in materialen
- Droogkrimp (craquelé in

stuc- of scihilderwerk)
- Blazen in of achter schilder

of stucwerk 
Ne\ 

Als er wordt afgeweken, dan dient er een hele duidelijke motivering te worden gemaakt
Bibliotheek met voorbeelden wordt voorbereid.

 

 
 

gescheurde tegel in viak

-Scheuren in tegels op houten

ondervloer.

-Aftekening van naden in

schilderwerk of behang
-Lekkages van met pannen

gedekte daken, goten,
loodslabben, bitumen etc.
- Schade aan marmoleum  oN

71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Schades naar zijn aard geen mijnbouw (2)
catie (soort schide?)

  
  

    

Scheur Jenogfcatic) Verder in de schadeboom

‘Overige schades metselwerk Afgesprongen schilfers /vorstschade neg

  

schilt2rs en vorstschade in metselwerk ontstaan door verouderirg.

kamtvocht in de steer waardoor tijdans vorst schilfers afspringen.

elijke schace kan naar haar aard niet zijn ontstaan of vererge rd door de

ndie optreden als gevolg van de aadbevingen door mijabouwactiviteiten.  

  
  

 
Verweerd vargwerk 2n alg aanslag onstaat donrvemi dering. Donrvenwenng

komtvochtin de voeg waardoorvoegwerk los komten algaanslaz doordejaran

Verweerd voegwerk / alg aanslag

heen ken ontstaan. Een dergelijke schade kan naarhaaraard nietzjn ontstaan of

verergerd doorde trillingen die optrecen a's gevolg van de aardhevingen door

miinbouwactiviteiten.

Bakscheur nee Bakscheuren onstaan tijdens het bakprocesvan de steen. De scheurtoont zich als

een oppervlakkige scheur, ze loopt niet 'door en door’ door de steen. Een

dergelijke schade kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verargerd doord=
trillingendie optraden als gevolg van de aardbevingendoor mijabouwsctiviteiten.

   

 

Schade aan houtconstructies Doorbuigen var vioeren- dakbalken neg Het doorbuiger van vioeren of dakkbalken ontstaat doorte wein g draagkrachtvan

J
de constructieof te zware verticale belastirg (gewicht). Een dergelijke schade <an

naar haar aard niet zijn ontstaanof ver=rgerd door de tiillirgen die optred=n als

gevuly van de gardbavingen door mijn souwaclivileilan,

 

Krom =i

outs a balkes, scheuren/ nee Kromtrekicenvan houten balkenof scheuren/ barsten in helken antstaan doorte

rs weinig draagkracht van de constructie of te zware verticale belasting (gew cht).
Een dergelijke schace kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd door de

trillingen die optreden als gevelg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

 
Schade aan (materi erkleuren en vlekvorming nee Verkleuring of vlekvarming kan meerdere corzaken hebben, bijvoorbeeld

(langdurige) lekkage. Een dergelijk= schade kan nas haar gard niel zjnontslaan

of verergerd doordetrillingen die cptredenals gavolg van de aardbevingen doar

 

  

Afbladderen verfwerk/ onthechting kitwers nee Afbladderend verfwerk en onthechting van kitwerk ontstaat veelal door

veroudering of door bouwkundige gebreken (vochtof slecht anbrengen). Een

dergelijke schade kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerddoor da
trillingendic optreden als govolg van de aardbevingendoor mijnbouwactiviteiten.
 

71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

   

 
      

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
        

  

   
 

 

    
 

 

     
SPW
Aantal stappen:

. Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering

Bepalen
toerekenbaarheid

71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade (3)
y

Heeft de schade evident een autonome ocorzaak en kan die worden

aangetoond?

 

   
  

   

 

 

      

~

1. Kan de waargenomen schade naar uiterlijke kenmerken volledig worden verklaard door een of meerdere schademechanismen

(krimpluitzetting/doorbuiging/ onvoldoende sterkte/etc.)? of:

2. Kan de waargenomen zettingsschade naar uiterlijke kenmerken volledig worden verklaard door een verschil in belasting van het

gebouw, een verschil in draagkracht van de fundering of een verschil in draagkracht van de bodem?

ee—— |
Nee

Opgetreden Ja N

trillingssnelheden

zijn niet

relevant bij Ja
deze vraag vy

Kan de autonome oorzaak overtuigend worden gemotiveerd en zo nodig worden aangetoond? Nee

1
Ja

Is de deskundige overtuigd van de autonome oorzaak (of bestaat er gerede twijfel)? Nee.

1
Ja  

0229 71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade (3)

Stap 3: Bouwkundige oorzaak

Altijd de schade eerst beoordelen of er een bouwkundige oorzaak is!

Schade mag in deze eerste fase niet beoordeeld worden op de

trillingswaarden.
Gebruik voor de bouwkundige motiveringen de uitgebreide lijst van 4P voor

de herkenning van de schade

Als een trilling door een beving zetting veroorzaakt,
+ Moet de bodem zijn veranderd, door de trillingen neemt de

bodemspanning tijdelijk af en treedt verwerking op
+ Verplaatsing van een bouwdeel
« Toename van de spanning in de fundering
« Verergering van de schade

Hoe zeker ben je van de autonome bouwkundige oorzaak?

"a

71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

  

Aantal stappen:
. Bewijsvermoeden
. Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering

Bepalen
toerekenbaarheid

  
      

  

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 BUTS

Np
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Wipeouscrose IY
Beoordelingsschema mijnbouwschade (4)

y

Bestaat de schade uit of is de schade veroorzaakt door ongelijke zettingen?

 

    
 Is er sprake van een verplaatsing van bepaalde gedeelten van het

gebouw ten opzichte van andere gedeelten van het gebouw, die te

relateren is aan een vervorming van de ondiepe bodem waarop het

gebouw is gefundeerd?

Let vooral op:
- Scheefstand

- Hoogteverschil (hol / in vioeren

- Sprong in lintvoegen
- V-vormige scheur

- Omgekeerde V-vormige scheur   ~~
Aniwoord 2 Stap 4: Schade of zetting

+ Kijk naar de kenmerken

« Schade:

Nee
® Doorloop het schema stap 6 en verder

« Zetting:
« Doorloop het schema stap 5 en verder

Gebruik de handreiking van de 4P bij de uitwerking

0229 71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

 

   

 
     

  
 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

  

    
 

 

  
 

 

      Zetting   
Aantal stappen:

SUB
LS

op
. Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering

Bepalen
toerekenbaarheid

71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

 

   

 

      
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

    
 

 

  
 

 

     Zetting   
Aantal stappen:

Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
in een aantal

stappen:
a. Verdichting met

trillingswaarden
b. Overige acties

SN

00

Np

71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

 

Aantal stappen:

Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
in een aantal

stappen:
a. Verdichting met

trillingswaarden
b. Overige acties

   

 

      

  

  

 

   
 

 

    

 

 

 Hb(0
Mp
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade (5a)
v
 

 
Zettingsschade

Kunnen trillingen door aardbevingen de zetting toch

hebben doen ontstaan of (zichtbaar) hebben

verergerd?   
 

—Nee— 
Is de trillingssnelheid na bouw hoger dan 16 mm/s (1%)

geweest?   

—Nee—

|
Ja

y
 

 
Is de trillingssnelheid na bouw hoger dan 40 mm/s

(196) geweest of is er in de ondiepe ondergrond (tot 5

m) een zandlaag (> 10cm) aanwezig?   
[

Ja

Stap 5: Beoordelingen zettingen (stap 5a)
Notitie v. Staalduinen en Everts van 16/12/2020

Zettingen afhandelen met de Handreiking van de

4p

Pas de werkwijze toe uit de Handreiking op basis

van de opgetreden trillingsniveaus
« Tot 16 mm/s bureauonderzoek
« 16 - 40 mm/s aanwezigheid van 10 cm.

zandlaag?
« Boven de 40 mm/s verplicht grondonderzoek

Gebruik de verplichte tekstopbouw in de

Handreiking

71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
 

Aantal stappen:

Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
in een aantal

stappen:
a. Verdichting met

trillingswaarden
b. Overige acties

   

 

      

  

  

 

   
 

 

 

 

 

  

 Hb(0
Mp
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade (5b)
x
 

Kost de zettingsschade vermoedelilk meer dan

€ 5.000- (incl. btw) om te herstellen?

J 1
Ja Nee

Ondergrond niet verdichtingsgevoelig én autonome

oorzazk zetting bewezen?

  
 

 
 

 

    
Ja

  
Beoordeling eventuele verergering scheurvorming op

basis van kader niet-zett ngsschade.

Bij afwijzing gebruiken Motivering G,
bi, toewijzing gebruiken Mativering H     

0229 71881
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
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Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
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Gevoelig/niet gevoelig
. Trillingswaarden

71881



0229

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade
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Aantal stappen:

Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering in een

aantal

stappen:
Welk bouwonderdeel

. Welk materiaal

Gevoelig/niet gevoelig
. Trillingswaarden
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 Kunnen trillingen door aardbevingen de schade toch hebben doen ontstaan of (zichtbaar)
hebben verergerd?

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade (6a-c)
Stap 6: Beoordelen schade (stap at/mc)
« Ontstaan en verergering (triggerwerking)
+ Bepaal het bouwelement en het materiaal  

;
 

Aan wat voor bouwelement is de schade ontstaan?

 

I
  

Metselwerk / brosse steenachtige
materialen / niet-gewapend beton /

overige
Gewapend beton / hout

  

Y v
   Is het een gevoelig gebouw?

- Is het bouwjaar ouder dan 1940, of;
- Is het gebouw gevoelig?

Is het een gevoelig gebouw?
- Is het bouwjaar ouder dan 1940, of;

- is het gebouw gevoelig ?  
 

« Categorie 1 of 2 conform SBR Richtlijn
A: schade aan bouwwerken: 2017

+ Bouwjaar (voor of na 1940)
=

« Gevoelig/niet gevoelig.
« Invullen bij gebouwkenmerken
« Zie bijlage 5 SBR Richtlijn A: schade

aan bouwwerken: 2017 
 

I Nee a re
w w w w
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Werlkwijze
De checklist is bedoeld om vast te stellen of voor een bouwwerk sprake is van verhoogde gevoeligheid voor

trillingen vanwege (lokaal) verminderde sterkte of verhoogde initiéle spanningen

De checklist is niet geschikt voor een algemene bouwkundige schadebeoordeling of het bepzalen van de oorzaken

van schade.

Wijze van gebruik:

1. Het pand wordt van buiten in ogenschouw genemen. Zijn er geen scheuren en is or geen sprake van algemena
scheefstand of scheefstand van onderdelen, dan is de bouwkundige staat "normaal” en hoeft de lijst nist te

worden doorgenomen.
. De eerste 7 aorzaken worden één voor één in ogenschouw genomen.

. Daartoe wordt gekeken of een corzaak wordt herkend, eventueel na toetsing aan een criterium.

. Herkende oorzaken krijgen een vinkje {‘oorzaakcheck').

Als zen oorzask is herkend, wordt meteen gakeken of gevolgschade is te herkennen

. Indien oorzaak en hijbehorende gevelgschade zijn herkend, krijgt die cen vinkje ('gevolgeheck’).

Als er cen gevolgecheck is gezet bij de cerste 7 oorzeken (en dus ook een corzaakcheck op dezelfde regel) dan

is de bouwkundige staat "gevoelig". De oorzaak krijgt een vinkje of de waarde 4 in kolom 'corzaak & gevolg check’

en het bijbehorende nummer kan worden gebruikt ter vastlegging In rapporiages.

8. Hel is in principe voldoende na het zetten van de eerste oorzaak & gevolg check bij de eerste 7 oorzaken het

onderzoek te stoppen en de lijst dus niet af te maken. Men kan dus ook, bij bijvoorbeeld zeer zichtbare corzaken,

de lijst van de eerste 7 oorzaken in eigen valgorde doorlapen.

9. Indien geen van de eerste 7 ocrzaken tot een 'oorzaak & gevolg check’ hebben geleid, worden de overige 6

oorzaken in ogenschouw genomen,

10. Indien een oorzaak en de bijbehcrende gevolgschade worden herkend, wordt in 'oorzaak & gevelg check’ de

bijpehorende puntenwaarde gencteerd.

MN. Oarzaak 13, waarvoor de woning dient te worden betreden, hoeft alleen behandeld te worden als alle anders

oorzaken zijn behandeld en het puntentotaal cp dat moment 2 of 3 bedraagt.

12. Zodra in totaal 4 of meer punten zijn toegekend, is de bouwkundige staat "gevoelig”

. Als na het doorlopen van de gehele list het puntentotaal minder dan 4 bedraagt, is de bouwkundige staat

"normaal”.

Nona
wn

o

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Bijlage 5 SBR Bouwkundige staat (gevoelig/niet gevoelig)

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

nr Corzzak Herkenning oorzaak Criterium Qarzask Herkenning gevelgschade Gevolg Punten- | oorzaak

van verhoogde check check waarde &

1lingsgevasligheld Uiagonsal = al dan ick godeclollkage gevolg

4 | Scheefumnd Lintvoegmeting, vioarwatarpaseing R00 Diagnale schair tussan twee rzndan in

Py

Knikkortost metecn rollen matschwerk

2 | Strreudsvanate in Landschappeljke ligging fterprand, Jalnee Diagorale scheur tussen twee randen in
4

fundearing, talud difical clay maetsehwark oodracht op talud
Relrmave sarang van | Zi olingsgenoehge fandenng. SERA Tiagnaale scheur Tissen twee Ende in

2 | de bodem bij metsahuark of horizontale scheur viak boven 4

fundering op staal fundernng / mazivald

Slechte paatfundering Risicokaart, Diagaonale scheur tussen twee renden in

4 enif; zie "tillingsgevoeige fundering” SERA metsetwerk of herizontale scheur viak boven 4

Turdering f maziveld

5 | Slechtevoegsperia Vaegspecia varkmuimeld >25% opp. Schauren In het voegqwer< a

G
Lange schauren Xmetarof lopen tussen twee "gatan" X= 2 Schauren alder: in hotzelfde viak

.
{dearsn, ramen) in lax

Onvoldoendz Niet verankerde wanden / geen jal nee Scheefstand van beliefiznde wenden

7 | herizentale stijfheid in | vertendingen bij aansiuiingen, ele. 4

de constructs

a
Untbreiding pand Uithouw aamwezig, constnictief jal nee Scheur bij aansiuming UrboLw

2
werbonden aan oudbouw

Zwak materizal Kleursstructuur+ bouwjaar cq Risicolijst Scheuren door hat materiaal

9 | (specie, bekstasn, sin) | rencatiejaar 2

+ audardam

10 | Variaten Funziatiegegevens Jainee Scheurer plekie van avergang
"

fundeiewijze

Lekkage (grote Zoulutslag / ultloging in meiselwerk Asnwezig op Scheuren ter plaxke enol in de omgeving

9
scheuren in metsel kritieke plokken van de lekkage

work, lokkende (bs renon od)
1

dakgoot. etc)

Veel (<orte) scheuran #m2 #1 Lange en/of brede scheuran in hetzolfde viak
12 1

cfin Ie viakken

Sloop van dragence Beeld gevel- en binnenwanden niet in Jal nee Daago=ale scheur herleldoaarol
13 | ondarsien oversenstamming met bouwjaar enfof waggeallen afdrager 2 (Lire)  Loum          
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To

Aantal stappen:

Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering in een

aantal

stappen:
Welk bouwonderdeel

Welk materiaal

Gevoelig/niet gevoelig
. Trillingswaarden
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Beoordelingsschema
  

Ja Nee

y Y

Is de Is de

trillingssnelheid
na bouw hoger

   
trillingssnelheid
na bouw hoger

Ja

y

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

mijnbouwschade (6d)
Nee

Y
 

  
  

dan: dan

(2 mm/s (25%) (3 mm/s (25%)

of) of)

geweest? geweest?

1 1 |
Ja Nee Ja Nee

   

Is de

trillingssnelheid
na bouw hoger

  
Is de

trillingssnelheid
na bouw hoger

 
 

dan dan

(7.8 mm/s (25%) (13,3 mm/s

of)
,

(25%) of)

geweest? geweest?

| |
Nee Ja Nee Ja

    

Stan
6: Beoordelen schade (stap 6d)

Welke maximale trillingssnelheid is op

de locatie opgetreden?

Welke trillingssnelheid wordt

aangegeven als de ondergrens voor de

kans op schade?

Trillingstool is beschikbaar in Atabix

1% of 25% overschrijdingskans, allebei

beschikbaar in de trillingstool. 1%

waarde is |leidend.

Let op tijdsperiode van de bevingen in

relatie met bouwjaar, meldingsdatum en

inspectiedatum
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Beoordelingsschema mijnbouwschade
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™

Aantal stappen:
. Bewijsvermoeden
Aard van de schade

Bouwkundige oorzaak

Schade of zetting
Beoordelen zettingen
Beoordelen

verergering

Bepalen
toerekenbaarheid

71881



Beoordelingsschema mijnbouwschade (7)
' { ' '

- Stap 7: Toerekenbaarheid
Gaat het om omvangrijke schade? _~ .

« Zijn de directe kosten hoger dan
- Meer dan € 2.500, (incl. btw) herstelkosten voor een individuele schade, of ; u i

- € 5.000, (incl. btw) voor meerdere schades met dezelfde autonome oorzaak gezamenlijk? € 2 . 500 re of de com bi Nn ati €e van

| |
schades € 5.000,-?

Nee
+ Nader onderzoek

% ( + Toerekenbaarheid van

Co toepassing? (= wat is toe te
Heeft de invioed van trillingen kunnen leiden

tot een toename van de herstelkosten? rekenen dan Inv | oed van

bevingen)

 

   
   
    

Nee Ja

+ Is er een toename van de

herstelkosten?
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema mijnbouwschade

®» Motiveringen
 

Motivering
A

De schade bestaat uit [...]. Dergelike schade kan naar zijn aard niet zijn ontstaan of zijn verergerd door de trillingen die

optreden als gevolg van de aardhevingen door mijnbouwactiviteiten. Trillingen kunnen- ongeacht de sterkte- namelijk
niet lol zulke schade leiden. Dil betekent dat het bewijsveninoeden niel van loepassing is op deze schade én dat geen

causaal verband kan worden aangenomen.

 

 

Het ontstaan van deze schade kan niet (in volle omyvang of met voldoende zekerheid) wordt verklaard. Het

bewijsvermoeden is niet weerlegd.

 

 

Gelet op de aard en de omvang van de schade, en de ter plaatse opgetreden trillingssnelheden, is het mogelijk dat de

schadeis ontstaan of verergerc door de trillingen als gevolg van aardbevingen

 

 

Motiviering
D

|

Motivering
C

|

Motivering
B

De schade is gelet op zijn uiterlijke kenmerken veroorzaakt door [...].

Er bestaat dus evident en aantoonbaar een autonome oorzaak voor de schade. Verder is het gelet op de ter plaatse
opgetreden trillingssnelheden, uiterst onwaarschijnlijk dat trillingen door aardbevingen van invloed zijn geweest op de

waargenomen schade of de kosten van herstel. Het bewijsvermeeden is daarmee weerlegd.

 

Motivering
E

Deze schade heeft een autonome oorzaak, maar zonder nader onderzoek kan niet worden uitgesloten dat trillingen
door aardbevingen van invloed zijn geweest op deze schade. Gelet op de relatief beperkte kesten van herstel van

schade ten opzichte van de onderzoekskosten, adviseert de deskundige dit nader onderzoek achterwege te laten en

de schade te vergoeden.

11

o

£

s
©
=

De waargenomen schade is gelet op zijn uiterlijke kenmerken veroorzaakt door een ongelijke zetting in de ondepe

I) bodem. Dit is een gevolg van [...].

2 De deskundige acht het, mede gelet op de ter plaatse opgetreden trillingssnelheden, redelijkerwijs vitgesloten dat

© | tillingen doar aardbevingen van inviced zijn geweest op de ongelijke zetting of de bijbehorende

Z| schade/scheurvorming.
[=]

=

De waargenomen schade is gelet op zijn uiterlijke kenmerken veroorzaakt door een ongelijke zetting in de ondiepe

.
bodem. Dit is een gevolg van [...].

2 De deskundige acht het, mede gelet op de ter plaatse opgetreden trillingssnelheden, redelijkerwijs uitgesloten dat

@ trillingen door aardbevingen van invloed zijn geweest op de ongelijke zetting.
ze

E De deskundige concludeert dat frilingen door aardbevingen er wel toe kunnen hebben geleid dat de

schade/scheurvorming die in eerste instantie een gevolg is van de zetting, vervolgens is verergerd. Om deze reden

wordt geadviseerd om wel een vergeecing toe te kennen voor het herstel van de scheurvorming.
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema in Atabix

Algemeen: Geef aan of de schade groter of kleiner is dan 5k.
 

   
Gaat het om omvangrijke schade?

 QO Ja

Geef hier aan of de schade uitsluitend door

® nee schademechanismen is veroarzaakt.      

Autonome oorzaak aantonen: @

Kan de waargenomen schade naar uiterlijke ken ledig worden verklaard door een of meerdere schademechanismen (krimp/uitzetting/doorbuiging/onvoldoende sterkte/etc)?

O aa

@® Nee

  

  Als deze vragen beide met "nee" zijn beantwoord, is de schade mijnbouwgerelateerd.
Je dient dan de conclusie en motivatie te bevestigen.    

Schade toewijzen
- Bewijsvermoeden niet weerlegd

(/] Motivatie B:

Het ontstaan van deze schade kan niet (in volle omvang of met voldoende zekerheid) wordt verklaard. Het bewijsvermoeden is niet weerlegd. 
0229 71881



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema in Atabix
Causaliteit beoordeling

Autonome oorzaak aantonen: @

Kan de weargenomen schade naar uiterlijke kenmerken volledig worden verklaard door een of meerdere schademechanismen (krimp/uitzetting/doorbuiging/onvoldoende
 

 

  

sterkte/etc.)? coin

Selecteer hier "ja" als de schade alleen maar door de opgegeven schade-

® Ja
mechanisme is veroorzaakt   

QO Nee

 

Kan de weargenomen zettingsschade naar uiterlijke kenmerken volledig worden verklaard door een verschil in belasting van het gebouw, een verschil in draagk-acht van

de fundering of een verschil in dreagkracht van de bodem?

® Ja

QO Nee

 

   
 
 

   
  

  
 

Selecteer deze keuzes als de zettingschade wordt

verklaard door de belasting van het gehouw en je dit

100% zeker weet.

     
Kan de autonome oorzaak Tend worden gemotiveerd en z dig worden aangetoond?

Ben je als deskundige overtujgd®van de autonome oorzasak (of bestaat er gerede twijfel)?

® Ik ben zeker

O Kk twijfel

0229 71881
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Mijnbouwschade
Groningen

Beoordelingsschema in Atabix

Autonome oorzaak aantonen: @

Kan de waargenomen schade naar uiterlijke kenmerken volledig worden verklaard door een of meerdere schademechanismen (krimp/uitzetting/doorbuiging/onvoldoende

sterkte/etc)?

® Ja

OO Nes

 

 

 

Kan de waargenomen zettingsschade naar uiterlijke kenmerken volledig worden verklaard door een verschil in belasting van het gebouw, een verschil in draagkracht van

de fundering of een verschil in draagkracht van de bodem? 

Wanneerje hier "nee" invuld is de schade mijnbouw gerelateerd en

O Ja moet je de conclusie en motivatie overnemen.

@® Nee

    
Schade toewijzen - Bewijsvermoeden niet weerlegd

Motivatie B:

Het ontstaan van deze schade kan niet (in volle omvang of met voldoende zekerheid) wordt verklaard. Het bewijsvermoeden is niet

weerlegd. 
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Beoordelingsschema in Atabix

Causaliteit beoordeling
Kan de waargenomen zettingsschade naar uiterlijke kenmerken volledig worden verklaard door een verschil in belasting van het gebouw, een verschil in draagkracht van

de fundering of een verschil in draagkracht van de badem?

® Ja ==

OO Nee

 

    

  
 

    

 
 

 
 

Komt de zettingschade door het verschil in belasting van

het gebouw en weet je dit zeker, dan maak je deze keuze.

 

  
Kan de autonome oorzaak ovel worden gemotiveerd en zo n worden aangetoond?

® Ja

O Nee

Ben je als deskundige overtujgd van de autonome oorzaak (of bestaat er gerede twijfel)?

@® Ik ben zeker

QO Ik twifel

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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Beoordelingsschema in Atabix
Kunnen trillingen door aardbevingen de zetting toch hebben doen ontstaan of (betekenisvol) hebben

 

   
 

verergerd?
Met dit icoon wordt de trillingswaarde getoond en je kun

—
Is de trillingssnelheid na bouw hoger dan 16 mm/s (1%) geweest? je de conclusie avernemen. m

® Ja

O Nee

 

    
12-08-2021 Alleen aardbevingen

uit Groninger

gasveld DATUM BEVING MAGNITUDE & LOCATIE PCV 1% (MM/S)***
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Uitsluitende
voorwaarden

Bouw technicus
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Hoofdstukindeling in de app (niet caudale schades)

VRAGENLLST OPMERKING REPARATIES

[J Remwerk

[O siarpleister

[0 Anders

[J Geen

Classificatie

Soort schade?

OO scheur

FOTO'S

 

(O Overige schades aan metselwerk

( Schade aan houtconstructies

(0 Schade aan (materiaal)afwerking

(O Glasschade

(O Schade in afhouwconstructies 
=

pe"
ee

———

Se.   
(O Anders

Herstel situatie

cs

Wat is het herstel opperviakte? (in m2 afgerond op1 decimaal):

Is er een steiger nodig voor de herstelwerkzaamheden?

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

   r———
pre

Sp

rere
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Overige schades metselwerk

Overige schades metselwerk

 

0229

 

Afgesprongen schilfers / vorstschade

Verweerd voepwerk / alg aanslag

Bakscheur

vorstschade
  

SE

i a
To ST

verweerd voegwerk

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Afgesprongen schilfers en vorstschade in metselwerk ontstaan door veroudering. Door

verwering komt vocht in de steen waardoor tijdens vorst schilfers afspringen. Een

dergelijke schade kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die

optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Verweerd voegwerk en alg aanslag onstaat door veroudering. Door verwering komt vocht in

de voeg waardoor voegwerk los komt en algaanslag door de jaren heen kan ontstaan. Een

dergelijke schade kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die

optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Bakscheuren onstaan tijdens het bakprocesvan de steen. De scheur toont zich als een

opperviakkige scheur, ze loopt niet "door en door’ door de steen. Een dergelijke schade kan

naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van

de sardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
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Instituut ,

Mijnbouwschade
Groningen

 
Schadeaan houtconstructies Doorbuigen van vloeren- dakbalken nee Het doorbuigen van vloeren of dakbalken ontstaat door te weinig draagkracht van de

constructie of te zware verticale belasting (gewicht). Een dergelijke schade kan naar haar

aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de

aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Kromtrekken houten balken, scheuren/ barsten in nee Kromtrekken van houten balken of scheuren/ barsten in balken is vervorming onder invioed

balken van vocht (door ongelijke krimp of 2welling). De scheuren ontstaan in de loop van de tijd

door vitdroging. Een dergelijke schade kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd
door de trillingen die optreden als gevolg van de aardbavingen door mijnbouwactiviteiten.

Scheuren en barsten in houtconstructies  
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Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

Schade aan (materiaal) afwerking
 

Schadeaan (materiaal) afwerking Verkleuren en vlekvorming

Afbladderen verfwerk / onthechting kitwerk

Veroudering en verwering

Krimpscheuren

Craquelé in tegelwerk of stucwerk

Naadvorming, aftekenen van oneffenheden,

blaasvorming e.d. in schilderwerk of behang

Schade aan vloerafwerking

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verkleuring of viekvorming kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld (langdurige)

lekkage of langdurige blootstelling aan vervuilde lucht. Een dergelijke schade kan naar haar

aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de

aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Afbladderend verfwerk en onthechtingvan kitwerk ontstaat veelal door veroudering of door

bouwkundige gebreken (vocht of slecht aanbrengen). Een dergelijke schade kan naar haar

aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de

aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Veroudering en verwering kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd door de

trillingen die optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
 

 
Krimpscheuren ontstaan door uitdroging van watergebonden afwerkingen zoals gips of

cementiagen of door (thermische) werking bij de aansluiting tussen materialen. Een

willikeurige scheur kan worden voorkomen door deze aansluiting in te snijden en zo een

bouwkundige naad te cregeren. Een dergelijke schade kan naar haar aard niet ontstaan of

worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de aardbevingen door

mijnbouwactiviteiten.

Craquelé in tegelwerk of stucwerk ontstaat door veroudering en / of uitdroging. Een

dergelijke schade kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die

optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.   
Naadvorming, aftekening van oneffenheden, biaasvorming in schilderwerk of behang
ontstaat door de (thermische) werking of gebrekkige uitvoering van de onderliggende
materialen. Naadvorming kan worden voorkomen door de afwerking bij deze aansluiting in

te snijden en zo a.h.w. een geforseerde naad te creéeren. Een dergelijke schade kan naar

haar aard niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van

de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Aan zachte vloerafwerkingen en linoleum kan geen schade door triillingen ontstaan, deze

materialen hebben voldoende flexibiliteit om vervorming op te nemen. Een dergelijke

schade kan naar haar aard derhalve niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die

optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
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   Krimpscheuren ontstaan door uitdroging van watergebonden afwerkingen zoals gips of

cementlagen of door (thermische) werking bij de aansluiting tussen materialen. Een

willikeurige scheur kan worden voorkomen door deze aansluiting in te snijden en zo een

bouwkundige naad te cregeren. Een dergelijke schade kan naar haar aard niet ontstaan of

worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de aardbevingen door

mijnbouwactiviteiten.
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Craquele in tegelwer Craqguele in stucwerk

Craguelé in tegelwerk of stucwerk ontstaat door veroudering en / of uitdroging. Een

dergelijke schade kan naar haar aard niet zijn ontstaan of verergerd door de trillingen die

optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
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Glasschade
Glasschade Is er sprake van vervorming van omliggende

‘constructies (J/N); bij ‘ja’ door naar schade

‘anders’. Bij ‘nee’ zie onderstaande punten

Thermische scheurvorming (breuk)

Lekkage dubbele beglazing

Mechanische schade

nee Thermische breuk ontstaat door te grote temperatuurverschillen in een glas, door b.v.

gedeeltelijke beschaduwing (doordat gordijnen of betimmeringen te dicht achter het glas

zijn geplaatst), of door verkeerde plaatsing van het glas (te weinig speling in de sponning),

Een dergelijke schade kan naar haar aard niet ontstaan of worden verergerd door de

trillingen die optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Lekkage dubbele beglazing ontstaat door thermische werking doordat een glasviak teveel

opwarmt en de warmte niet kan afgeven, door veroudering of slechte verbinding tussen de

glasplaten, of door verkeerde plaatsing van het glas (te weinig speling in de sponning). Een

dergelijke schade kan naar haar aard niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen

die optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten

Mechanische schade (barsten of putten in het glas) ontstaat door bijvoorbeeld het

aanstoten van het glas met een hard voorwerp. Een dergelijke schade kan naar haar aard

niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de

Zardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
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 Voorbeelden van mechanische schade bij glas
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 Schade aan afbouwconstructies 
 

Isersprake vanvervorming van omliggende
constructies (I/N); bij ‘ja’ door naar schade

‘anders’. Bij ‘nee’ zie onderstaande punten

Scheuren in tegels op houten ondervioer

Lekkage van met pannen gedekte daken

Lekkage van met bitumen gedekte daken

Lekkage van goten en loodslabben nee

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen

      
  
  
 

Scheuren in tegels op een houten ondervioer ontstaan doordat de ondervioer onvoldoende

stijf is (veert of beweegt) en tegels door de aard van het materiaal deze beweging niet

kunnen volgen. Een dergelijke schade kan naar haar aard niet ontstaan of worden verergerd
door de trillingen die optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Lekkage van met pannen gedekte daken ontstaat veelal door gebreken in de aansluitingen

met omliggende constructies (entbreken of beschadiging van loodslabbes), weersinvioeden

(harde 3 of veroudering. Door de bouwkundige detaillering/ vitwerking kunnen

pannendaken veel beweging opvangen. Een dergelijke schade kan naar haar aard derhalve

niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de

aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Lekkage van bitumen gedekte daken ontstaat veelal door gebreken in de aansluitingen met

omliggende constructies {ontbreken of beschadiging van loodslabbes), mechanische schade

(belopen van daken zonder bescherming) of veroudering. Een dergelijke schade kan naar

haar aard derhalve niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als

gevolg van de aardbevingen doer mijnbouwactiviteiten.

Lekkage van goten en loodslabben ontstaat veelal door gebreken in de aansiuitingen met

omliggende constructies, bijvoorbee onvoldoende overlap bij aansluitingen of beschadiging
van loedslabbes, mechanische schade of veroudering. Een dergelijke schade kan naar haar

aard derhalve niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg
van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
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Scheuren in tegels op een houten ondervioer ontstaan doordat de ondervlioer onvoldoende

stijf is (veert of beweegt) en tegels door de aard van het materiaal deze beweging niet

kunnen volgen. Een dergelijke schade kan naar haar aard niet ontstaan of worden verergerd
. door de trillingen die optreden als gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
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Lekkage van met pannen gedekte daken ontstaat veelal door gebreken in de aansluitingen
met omliggende constructies (ontbreken of beschadiging van loodslabbes), weersinvioeden

(harde of veroudering. Door de bouwkundige detaillering/ uitwerking kunnen

pannendaken veel beweging opvangen. Een dergelijke schade kan naar haar aard derhalve

niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg van de

aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Lekkage van bitumen gedekte daken ontstaat veelal door gebreken in de aansluitingen met

omliggende constructies (ontbreken of beschadiging van loodslabbes), mechanische schade

(belopen van daken zonder bescherming) of veroudering. Een dergelijke schade kan naar

haar aard derhalve niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als

gevolg van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.

Lekkage van goten en loodslabben ontstaat veelal door gebreken in de aansluitingen met

omliggende constructies, bijvoorbee onvoldoende overlap bij aansluitingen of beschadiging
van loodslabbes, mechanische schade of veroudering. Een dergelijke schade kan naar haar

aard derhalve niet ontstaan of worden verergerd door de trillingen die optreden als gevolg
van de aardbevingen door mijnbouwactiviteiten.
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als er geen schade is aan de omliggende constructie

kan door trillingen geen lekkage ontstaan 
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Foute detaillering leidt tot schade   
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Vervolg sessie

Informatiebijeenkomst voor deskundigen omtrent

het waarom en hoe van het beocordelingsschema.
Medewerkers Prestatiesturing en Toetsing zijn
ook uitgenodigd

Informatiebijeenkomst voor toetsing en

prestatiesturing waar inhoudelijk het

beoordelingsschema wordt toegelicht     
 

Bijeenkomst waar toetsing en prestatiesturing met | iif
elkaar delen hoe we vanuit verschillende rollen a

uitvoering geven aan het beoordelingsschema en ==&3y Mi
hoe onderlinge samenhang wordt gecrganiseerd. ed

 
I, Bijeenkomst tussen 4Ps, TC'ers, toetsing &
(f "

= . prestatiesturing om de audit en

(fF) | 29 juni toetsingsstrategie van het IMG te doorleven,

NN incl. de opgestelde Q&A doorlopen a.h.v. nieuwe

pV inzichten.

Inwerkingtreding
van het nieuwe beoordelingsschema 
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To: EE. @schadedoormijnbouw.nl]
From:

Sent: Tue 5/18/2021 6:37:21 PM

Subject: aanbiedingsbrief

Received: Tue 5/18/2021 6:37:22 PM

IMG 14052021 brief beoordelingskader.docx
 

H

to]

artelijke groet,
12e  

0230 71769



 
Be

5.1.2e SEFC @)sch adedoormijnbouw.nl]; IEEE IEEECE (EE) IEEE I Gs chad edoormijnbouw.nl];
(BE ER RETRENR 052 0 doominbou.nl]

From: ED, [572]
Sent: oe8125/2021 10:21:10 PM

Subject: beoordelingsschema

Received: Mon 6/28/2021 10:21:12 PM

20210628 Beoordelingsschema (definitief 1-7-2021). pdf

 

 

Beste heren,

Bij deze het aangepaste beoordelingsschema na aanleiding van de laatste opmerkingen van de technische commissie.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

IGEN
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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To: EET EEED) IEXEDN sch adedoormijnbouw.nl]; IEEE, INNENEEEDN© sch ade doormijnbouw.nl];
IEEE BEES @schadedoormijnbouw.nl]
From: 5.12e

|

Sent: Thur 6/17/2021 11:52:09 AM

Subject: for your info

Received: Thur 6/17/2021 11:52:10 AM

Schema QA beoordelingsschema v4 .xlsx
 

Vriendelijke groet,

Team Prestatiesturing

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

7IEE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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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Ear
schadedoormijnbouw.n!]; IESE.

schadedoormijnbouw.nl]; IEE EEE © schadedoormijnbouw.nl]

Sent: Thur 6/17/2021 11:54:42 AM

Subject: FW: Opmerkingen/vragen op beoordelingsschema v3

Received: Thur 6/17/2021 11:54:43 AM

3152021 Beoordelingsschema + toelichting en opmerkingen bureau's incl. opmerkingen en acties overleg 16 jun v3.xlsx

 
  

 

Fyi
Alvast om idee te krijgen ...

Vriendelijke groet,

5.1.2¢

Team Prestatiesturing

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 - 9726AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

TIEE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.

 

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.

If you are not the addressee or if this message was sent to you by

mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-

sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting

from the risks inherent in the electronic transmission of messages

van:INEEEEEN<HEEE e c<d n>
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 12:22

aan:EKERSE (ERD) <HKEEIN <<c'coormijnbou. i>

Onderwerp: Opmerkingen/vragen op beoordelingsschema v3

Zie bijlage, zoiets?

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Friesestraatweg 211C

9743 AD Groningen

Tel

Mobiel

ERED0cd.ol
www.ced.nl

0233 71772
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Memo - Versnelde besluitvorming fysieke schade

Inleiding

Momenteel liggen er circa 1.400 dossiers “stil’ omdat we twijfelen aan de eenduidigheid en/of
kwaliteit van de beoordeling. De afdelingen JZ en SEH komen tot de conclusie dat er geen

eenvoudige oplossing is en het risico bestaat dat het probleem zich maanden gaat voortslepen.

Het vraagstuk rond de 1.400 dossiers is eigenlijk exemplarisch voor de dilemma’s waar het IMG

mee te maken heeft rond de beoordeling van causaliteit bij fysieke schade in bredere zin. In de

communicatie, uitvoering en juridisch gezien lopen we vast doordat elk denkbaar scenario grote

impact gaat hebben en elke keuze om het anders te doen meteen vrij fundamenteel is.

In dit memo willen we:

1. Duidelijk maken dat het IMG met een aantal urgente knelpunten te maken heeft, waarbij er

op zeer korte termijn interventies nodig zijn.
2. Aandringen op het kiezen van een oplossingsrichting op zeer korte termijn, in de eerste

plaats voor de dilemma’s rond de 1.400 on hold dossiers

3. Helder maken dat de aldaar gekozen oplossingsrichting waarschijnlijk ook de beoogde
uitkomst zal worden van het proces dat nu rond diepe bodemdaling speelt en eind april/mei
tot een standpunt moet leiden

1. Crisisaanpak

De situatie rond de huidige 1.400 on hold dossiers (vanwege vraagstukken rond eenduidigheid,

kwaliteit, trillingssterkte) worden steeds urgenter. Het aantal schademelders dat duidelijkheid wil,
neemt toe. In individuele dossiers waar wel besluiten worden genomen, wordt steeds vaker

besloten in afwijking van eerdere besluiten bij buren. De willekeur in de beoordelingen wordt

steeds beter zichtbaar voor de buitenwereld — ook door het steeds grotere volume afgehandelde
dossiers en de daardoor toenemende vergelijkbaarheid van die dossiers. Hierdoor worden klachten

over willekeur ook steeds meer gehoord en zal op een ongecontroleerd moment een kritische

massa bereiken die het IMG dan out of control zal maken.

Om snel tot een aanpak te komen wordt voorsteld om een interventieteam te formeren met

mandaat om in een snelkookpan setting en klein verband tot besluiten te komen die richtinggevend
worden voor de afhandeling van de fysieke schade. Het brengt ook focus aan binnen de organisatie
en maakt voor iedereen duidelijk dat de strategie ‘tijd kopen’ inmiddels echt is opgebrand. Vanuit

deze benadering kan er ook een deadline worden geformuleerd om tot acties te komen. De

heidagen worden ondergeschikt aan de interventieaanpak, maar de ruimte in de agenda’s en het

idee om met elkaar fundamenteel van gedachten te wisselen kan daar wel voor benut worden

wanneer dat volgens het crisisteam noodzakelijk is.

2. Oplossingsrichting voor korte termijn

Het interventieteam kan aan een oplossingsrichting werken die op korte termijn, nu en enkele

weken, soelaas biedt voor de 1.400 on hold dossiers, waarvan er overigens circa 100 per week bij
komen vanuit de definitie ‘zeer afwijkende beoordeling gezien de toekenningen van vergoeding bij

naastgelegen panden’.

Exemplarisch is de situatie aan de||JEXEEIIlin Winschoten. 10 gelijksoortige nieuwbouwwoningen
met beoordelingen die uiteenlopen van 51.000 euro tot 0 euro vergoeding en alles daar tussenin.

De 51.000 is een exces, de 0 euro gelet op de andere toegekende vergoedingen ook. Het 0 euro-

rapport staat on hold. Er zijn diverse expertisebureaus betrokken, binnen de bureaus zijn er ook

verschillende beoordelingen geweest qua omvang schadevergoeding. De aanvrager eist nu binnen

vijf dagen zijn adviesrapport. Vanuit SEH en JZ is er geen reden om dat verzoek te weigeren.

Technisch gezien had eigenlijk alles afgewezen moeten worden. Juridisch is dat in het licht van het

bewijsvermoeden te kort door de bocht en zou enige vergoeding in ordegrootte tot enkele

duizenden euro’s wel verdedigbaar zijn overeenkomstig het civiel- en aansprakelijkheidsrecht.
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2.1 Scenario’s

a.

5.1.2

On hold laten staan van het 0 euro dossier en pas op de plaats maken tot er meer

duidelijkheid is over het omgaan met vraagstukken rond trillingssterkte en

uniformiteit, leidt tot toenemende onrust. De kans dat hiermee een beeld van

onmacht en besluiteloosheid ontstaat in de

IKE ro=ic
Als dat als voorbeeld

gaat dienen, kan het via media en Kamerleden snel groeien tot flink issue

Terugsturen van het adviesrapport naar de deskundigen met de opmerking dat ze

‘beter’ moeten motiveren. Het probleem bij deze benadering is evenwel dat als

gevraagd wordt naar wat er ‘beter’ moet, er eigenlijk geen concrete werkinstructie

is, waar op een eenduidige manier uitvoering aan gegeven kan worden. Momenteel

is er in de werkinstructies namelijk geen concrete en genuanceerde (al naar gelang
de trillingssterkte bijvoorbeeld) benadering van de drempel voor het ontzenuwen

van het wettelijk bewijsvermoeden. Er is tot nu toe volstaan met de notie dat de

trillingstool als ‘ondersteunend bewijs’ kan worden gebruikt, maar er bestaat geen

helderheid over hoe dat precies moet. Er is ook geen ‘statistisch bepaalde’
rekenmethodiek om over een schadecalculatie heen te leggen en zo tot een

genuanceerde beoordeling te komen. Er is voor de deskundige technisch gezien dus

geen reden om het adviesrapport aan te passen en het IMG heeft geen handvatten

dat af te dwingen.

Vergoeding toekennen op basis van ‘arbitraire’ gronden, dus los van causaal

verband, bijvoorbeeld in het licht van de redelijkheid en billijkheid met oog op de

vergoeding die de buren ontvingen. Juridisch is dit niet of nauwelijks houdbaar en

de precedentwerking vormt een enorm risico waarmee dit laat zien dat deze casus

niet op zichzelf zal blijven staan.

Adviesrapport (0 euro) ongewijzigd doorzetten naar de aanvrager. De kans op

media-aandacht en anderszins is reéel. Het IMG zal niet kunnen uitleggen hoe de

buren tot 51.000 euro kregen voor dezelfde soort schade in hetzelfde soort huis en

op dat adres er helemaal niets wordt toegekend. Sub-scenario is de zienswijze
afwachten en/of een bezwaar na besluit om op basis daarvan het dossier te

escaleren. De reputatieschade is dan echter al geleden.

2.2 Voor de 1.400 dossiers gelden bovenstaande scenario’s grofweg ook. Er zijn echter meer

nuanceringen op:

Er is door CED bij honderden dossiers apert onjuist geoordeeld door toepassing van

een zelfbedachte methodiek op basis van de SBR. Nu is die methodiek mogelijk
technisch juist, maar niet conform de instructie van het IMG en dus is er ‘grond’ om

verbetering af te dwingen. Kern is namelijk dat CED de trillingstool in die dossier

niet slechts ondersteunend, maar in feite als doorslaggevend bewijs heeft gebruikt.
Uitkomst kan niettemin zijn dat de adviesrapporten qua resultaat hetzelfde blijven,
maar dan anders gemotiveerd.
Niet alle 1.400 dossiers betreffen en 0-rapport, maar het merendeel wel. Tegelijk
zitten er ook juist tegenovergestelde ‘excessen’ in. Het doorsturen van die

rapporten zorgt op korte termijn niet direct voor problemen (aanvragers zullen er

blij mee zijn), maar op langere termijn wel. Bovendien is het ook denkbaar dat op

korte termijn mensen ‘klagen’ omdat ze ontdekken dat zij ‘niets tot weinig” kregen
waar de buren nu een ‘enorm’ bedrag krijgen. Er is bijvoorbeeld een

beroepsprocedure geweest van iemand die mede hierdoor aan de bel trok en werd

afgewezen vanwege termijnoverschrijding voor de bezwaartermijn.
Het doorzetten van een enkel O-rapport is nog 1 ding, vele honderden doorzetten,
bereikt in versneld tempo het risico van het bereiken van een kritische massa van

klachten over ‘willekeur’.

De 1.400 dossiers laten ook zien dat er steeds meer gegronde vrees ontstaat dat

aanvullende technische inzichten niet direct betekenen dat het probleem van

willekeur/gebrek aan eenduidigheid wordt opgelost. Hoe ‘deskundiger’ de

deskundige, hoe groter de kans dat er een voldoende gemotiveerde eenduidige
andere oorzaak in het advies komt. Maar andersom geldt ook. Het blijft dus alsnog
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sterk van de deskundige afhankelijk of er veel, iets of niets wordt toegekend. De

verschillen worden kleiner, maar zullen er te veel blijven.
e. Deskundigheid is niet alleen verschillend, maar in de volle breedte van de groep

van 500 deskundigen ook niet voldoende aanwezig. Hier zitten ook veel mensen

tussen die feitelijk alleen geschikt zijn om op te nemen. Zij zijn ten tijde van de

stuwmeer regeling in dienst gekomen en worden nu als deskundige ingezet om

voldoende capaciteit te leveren om 1.000 tot 1.200 rapporten per week te kunnen

opleveren.
f. Ervaring heeft geleerd dat het door IMG geven van instructies op hoofdlijnen aan

de bureaus leidt tot uitwassen in de beoordelingen en een ongecontroleerd proces.

Dit wordt veroorzaakt door het aantal deskundigen groot is, de 4 bureaus hun

eigen achtergrond en werkwijze hebben en dat door de beperkte deskundigheid
instructies heel expliciet moeten zijn en zorgvuldig geimplementeerd.

g. Daar waar de technische grondslag er niet of nauwelijks is leidt het toepassen van

het bewijsvermoeden tot grote spreiding. Als je hier gaat uniformeren gaat dit

onlosmakelijk samen met het verbeteren van het leggen van relaties tussen

schadepatroon en het achterliggende causale verband. Dit leidt tot een daling van

de vergoedingen richting 0 aan de randen van het gebied. Bovendien is het 2-3

mm/s gebied geografisch gezien extreem groot. Qua oppervlakte vele malen groter
dan 3-4 mm/s en bovendien dichter bevolkt. Het is daarom ook niet verwonderlijk
dat het merendeel van de 0 schade dossiers in het 2-3 mm gebied ligt.

h. Alsje deze knelpunten in ogenschouw neemt is het geen oplossing om grote
aantallen dossiers naar de partijen terug te zetten met slechts een algemene
instructie. Echter ook bij het geven van gedetailleerde instructies zijn er

complicaties, die er voor zorgen dat het gewenste effect niet wordt bereikt. Het

kost namelijk veel tijd. Van de zomer is geprobeerd te sturen op hoofdlijnen, dit

heeft pas na een half jaar effect gehad. Gedetailleerde goed overgedragen
instructies zullen nog meer tijd vergen, zeker gezien het feit dat we zelf nog in de

opbouw van onze eigen expertise op dit gebied zitten

3 Oplossing is richtinggevend voor langere termijn

Met name de punten d tot h doen de vrees groeien dat de toenemende technische inzichten de

problemen onvoldoende gaan oplossen. Als je deze zaken op een rij zet is onze conclusie dat er

geen snelle oplossing is over de band van de inhoud en daarmee in feite ook geen oplossing voor

de langere termijn.

Daarbij gevoegd dat ‘meer onderzoek’ ook op gespannen voet staat met het verwijt dat er "tijd
wordt gekocht’ voor het onvermijdelijke: minder schadevergoeding en meer afwijzen. Daarbij is er

bij de stakeholders (het Gasberaad) de beleving dat er is beloofd niet in brokjes tot aanpassingen
te komen, maar in één keer een standpunt in te nemen over de richting van de afhandeling van

fysieke schade. Hoe dan ook moet formeel nog tot een besluit over de implementatie van het

adviesrapport zetting en mestkelders worden gekomen, dat mede samenhangt met het advies rond

diepe bodemdaling. Een standpunt over de gehele afhandeling van de fysieke schade tegen eind

april/mei ligt daarmee zeker voor de hand.

Het programma team voor uniformering (JZ, SEH en Communicatie) stelt daarom voor om op korte

termijn, vanuit een interventieaanpak, met de |JJJSEE2's voorbeeld, een richting te kiezen voor

de afhandeling van fysieke schade. Het Bestuur kan daarbij kaders aangeven waarbinnen de

oplossingsrichting moet worden gezocht.

Vanuit JZ, SEH en Communicatie adviseren wij de volgende kaders:

- Er moet een tussenoplossing komen voor alle huidige dossiers waar ‘eenduidig en kwaliteit’

een issue zijn, waarbij de RWI s voorbeeld kan dienen.

- Bij het bepalen van de oplossingsrichting voor de ||EXE] de circa 1.400

eenduidigheidsdossiers moet bedacht worden dat de geadviseerde richting ook de richting
kan gaan vormen voor de schadeafhandeling vanaf eind april/mei

- Bij de gekozen richting moeten de basale principes van toepassing zijn voor zowel de

vraagstukken rond ‘diepe bodemdaling’ en ‘eenduidigheidsdossiers’, maar in de praktische

uitwerking kan er wel een verschil zijn in de uitkomst.
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Er wordt eerst een gewenste oplossingsrichting geadviseerd en pas aanvullend daarop
eventuele adviezen voor het omgaan met een overgangssituaties. Uit het geheel volgen
dan de uitvoeringsvraagstukken op gebied van proces, procedure en communicatie.

Houd vast aan bestaande juridische kaders. Zoek dus eerst de oplossing binnen het

mandaat van het IMG om vervolgens eventueel in aanvulling daarop te zoeken naar

oplossingen buiten het mandaat. Dit geldt voor het ‘nieuwe’ primaire proces en voor een

eventuele overgangssituatie.
De gekozen oplossing zou in voorkomende gevallen moeten resulteren in een

schadevergoeding van fysieke schade als de woning is gelegen binnen het effectgebied van

trillingen, maar zonder de excessen naar boven en naar beneden die we nu kennen.

De inzet van onafhankelijke deskundigen kan onderdeel blijven van de gekozen richting,
maar het is geen vereiste in alle gevallen, mits de gekozen oplossing binnen het mandaat

van het IMG valt.

Bij blijvende inzet van onafhankelijke deskundigen, is hun onafhankelijkheid belangrijk en

de mate waarin zij daar zelf ruimte in eisen, tegelijk kan het IMG juridisch gezien verder

gaan in het geven van werk-instructies dan tot op heden gebeurt.

En de volgende vraagstelling:

Kom met twee opties voor een oplossingsrichting binnen het huidige mandaat met daarbij
een richting voor het omgaan met de overgangssituatie. Kom met twee opties voor een

oplossingsrichting buiten het huidige mandaat, inclusief een richting voor het omgaan met

de overgangssituatie.
Geef bij de adviezen aan wat de reputatie-impact zal zijn en welk communicatie-advies

daarvoor passend is.

Samengevat het voorstel tot besluit:

Geef een klein interventieteam onder aanvoering van met circa vijf mensen

uit de afdelingen JZ, SEH en Communicatie opdracht om binnen een nader te bepalen,
zeer afzienbare tijd met een advies te komen langs bovengenoemde kaders. Voor de

afstemming over de kaders wordt dit team aangevuld met een bestuurslid.

Geef daarbij het mandaat om het advies eenmaal voor te bespreken met het

Management Team en vervolgens het als besluit voor te leggen bij het bestuur.
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To:

Cc:

schadedoormijnbouw.nl]; IEEEiE EE)EEFschadedoormijnbouw.nl]

@schadedoormijnbouw.nl];
(EEE) schacdoominbon nl]
From: BEX
Sent: Tue 51 8/2021 ot50:» AM

Subject RE: Acties nav technische werkgroep

Received: Tue 5/18/2021 11:50:45 AM

  

 
Ik ben in dit stadium voor een korte toelichting op het schema. Het schema wordt openbaar gemaakt en bij het schema hoort

een korte toelichting.
De praktische uitwerking is voor mij een heel ander document, en bevat een veelheid aan instructies.

Het schema wordt gepubliceerd en zou naar mijn mening zelfstandig leesbaar moeten zijn, daar past een korte toelichting bij
(mag het betere knip en plakwerk zijn vanuit de PU).
De PU zijn nadere werkinstructies richting de partijen, ze zouden openbaar kunnen worden (ben daar ook niet op tegen). Het is

nu een enorm boekwerk en zou nagelopen moeten worden of er zaken in staan die minder handig zijn geformuleerd. Als IMG er

voor kiest om het online te zetten in dit stadium, kun je wachten dat er mensen gaan lezen, vragen stellen, reactie op sociale

media gaan plaatsten enz. Is dit wat nu nodig is?

Denk dat de focus moet liggen op het schema met een toelichting op en niet op wat IMG de deskundigen meegeeft instructie.

Daarnaast verwacht ik dat het frequent aanpassen van instructies ook een stuk lastiger gaat worden.

= BEEN
Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10, 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

THEE
Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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:BE EE<JIEES @<chadedoormijnbouw.ni>

po:

dinsdag 18 mei 2021 08:27

ore.JJEEEE @<chadedoormijnbouw. nl>; | 5.12e | 5.1.2 [p24] <JIBEIM @schadedoormijnbouw.nl>

. BE CAE (ER) <JKER ohdedoorminbouv.ni ENRICH (IEAER)EEE a eoor nbcnl>

Onderwerp:RE: Acties nav technische werkgroep

Goedemorgen,
De Praktische uitwerking bevat een toelichting op het gebruik van het schema en volstaat mijn inziens voor dat doel. Lijkt me
dan ook niet nodig en onhandig om twee uitwerkingen naast elkaar te hebben.

De PU heeft een duidelijke status, dus laten we deze hanteren.

Overleg is donderdagochtend gepland. Mijn voorstel is dat we vandaag ook even een moment prikken om af te stemmen,
voordat we morgen met de 4P zitten.

Hartelijke groet,

Van:BEER 5.12e || JBEN 2; :dedoormiinbouw.ni>
Verzonden: maandag 17 mei 2021 21:52

Aan:

IEEE =) JEBEN ::h:dcdoormijnbouw. nl>; IBEXBaJEN @schadedoormijnbouw. nl>

: Ee EEE( ) <I@5chadedoormiinbouw.nl>

N-darwerp: RE: Acties nav technische werkgroep
0236 71775

 

 
 

  

  



Heren,
De toelichting op het schema kan ik zo nodig grotendeels wel schrijven, maar dan moeten we het wel even eens zijn over het

doel van de toelichting en waarin dat moet worden opgenomen. Ik heb al een eerste stuk geschreven voor de praktische
uitwerking. We moeten vermijden dat er allerlei verschillende bronnen naast elkaar bestaan. Ik zou denken:

* Praktische uitwerking- > toelichting op hoofdlijnen en principes;
* Q&A’s/werkinstructiesbureaus ; nadere toelichting en details

Van belang op dit onderwerp is ook wat er allemaal openbaar gaat worden. De praktische uitwerking in elk geval. Hoe concreter

en meer detail het wordt, hoe liever ik het bij de bureaus zou houden ipv in de praktische uitwerking.
Een kort overleg op dit onderwerp lijkt me dienstbaar.

Groeten,

 
I I

 EAETI | NEN co: con |

Van IEEEJBEI©: zdedoormiinbouw.nl>
Verzonden:

:

maandag 17 mei 2021 21:36

Aan: IEAEEH BEEN: -doormijnbouw.ni>

cc:REET18 (EER) KEI ecco.1; NER IEEE EKER) EIN coormiinbou.ni>

Onderwerp: Acties nav technische werkgroep

 
 

    
 

 

  

 
Wij (EEE en 1k) hebben vandaag in Apeldoorn met de technische werkgroep aan tafel gezeten (vertegenwoordiging van alle

partijen + een aantal deskundigen). Het doel was om alle onduidelijkheden/ vragen vanuit de vier partijen t.a.v. het

beoordelingskader helder te krijgen, ze vervolgens te groeperen in:

1. Aanpassingen in het beoordelingsschema (hoofdlijnen).

2. Onderdelen die in de toelichting op het beoordelingsschema moeten worden uitgewerkt.

3. Vragen die in een Q&A kunnen worden opgenomen.

De opmerkingen van vandaag worden in één overzicht verzameld en gegroepeerd, zodat er één totaaloverzicht ontstaat. Denk

dat er daarma een aantal acties zijn:
* Beoordelingsschema definitief maken,
+ Toelichting schrijven op de lijst met schades die na zijn aard geen mijnbouwschade kunnen zijn, plaatjesboek +

motiveringen
* Toelichting schrijven op het beoordelingsschema,
* Q&A opstellen
* Q&A beantwoording vragen

Voor de 5 gedefinieerde acties is het mij niet helemaal duidelijk wie actiehouder is en wie hierop toeziet. Met name het tweede

en derde punt lijkt mij veel werk, en ik weet niet of dit reeds ergens is belegd.
Daarnaast zijn de laatste 2 punten ook tijdrovend, maar hiervoor is meer tijd.
Heb kort met gekeken naar punt 2 en 3. Punt 2 bij voorkeur onderbrengen bij BES

schadekenmerken/ schadebibliotheek, dit wringt.

Toelichting op het beoordelingsschema. heeft mede door vakantie en inwerken nieuwe medewerkers hiervoor weinig tijd,
elders beleggen?

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10, 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

T

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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

0236 71775

, vraag veel tijd die hij nu kwijt is aan 

 



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.

0236 71775



 
 

To: 2) EES Gschadedoormijnbouw.nl]; [IEEE 2 @schadedoormijnbouw.nl]
Cc: @schadedoormijnbouw.nl]; IEEE. aEIEsire Toanl]
From:  
Sent: Fri 6/25/2021 3:15:40 PM

Subject: RE: antwoord vraag 3g

Received: Fri 6/25/2021 3:15:41 PM

In het afbakenen van de grens van het bewijsvermoeden wordt er geen referentie gemaakt naar de SBR, maar hanteert het

Panel andere voorwaarden om te komen tot een begrenzingscriterium voor aardbevingen.
Daarbij sluit ik aan op de opmerking van ESE, namelijk dat voor een individuele beoordeling de SBR niet niet gebruikt mag
worden.

Met vriendelijke groet,

 

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 — 8000 WB Zwolle

ICE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Van: BERFI-N Wl) ) ERE @5chadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 16:35

aan: | BEN IBEX <BEEI @<hadedoormijnbouw.ni>; (i, IEEE BEER)<HEEEZM@ schadedoormijnbouw.nl>
cc: BED IE EE)<IEEEE@ 5 chadedoormijnbouw.ni>;EEE,BEE BE)<HEEEES@ schadedoormijnbouw.nl>

 

 
 

Onderwerp: RE: antwoord vraag 3g

Uit mijn hoofd gezegd is dit heel eenvoudig. Volgens mij zei het panel in antwoord op die vraag dat de SBR niet relevant is bij de

afbakening van de grens voor het bewijsvermoeden. Daarmee heeft het panel niet willen zeggen dat de SBR niet relevant is voor

het vervolgens individueel beoordelen van een schade. Piet heeft dit ook bevestigd.

Grin,
 

  | 5.12e | INET o-oo I

Van: <JERWI ©) schadedoormijnbouw.nl>
Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 16:33

Aan:BE BEET ERED) JIB: chadedoormiinbouw.nls;IEEE 5.1.2) <HIBE;:0-d00rmijnbouw.nl>
CC:BER Bl ad) JIE ©; :dedoormijnbouw.nl>; +29) JBEN chad doormiinbouw.nl>

Onderwerp: FW: antwoord vraag 3g

pag ERIE en Bik

Graag jullie aandacht voor onderstaande vraag van

lets om in de Q&A mee te nemen?

Hartelijke groet,

Van:IEE EEO(= JEBEN ©; 2dedoormiinbouw.ni>

Verzonden: donderdag 3 juni 2021 15:55

Aan: JHB EM osadedoormijnbouw.nl>;BERR ( 5.1.2e|] JIBEM c;h:dedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3g

De vraag is heel gericht op hoe het in het panel advies is opgenomen. Achterin staan vragen met antwoorden en vraag 3g gaat

specifiek over de SBR.

Ik snap zijn vraag wel en is wel goed om hier met EXE en een antwoord op te formuleren.

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10, 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

 

   

  

 
SAME Naar de toepassing van de SBR in relatie tot het paneladvies.

 
 

   

 

5.1.2e-

0237 71776



Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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.

5.1.2e <HEEAEl © schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: donderdag 3 juni 2021 15:30

Aan:BER IE Sad) JIB co: h2dedoormijnbouw.nls;EEN BEE <JJIBEM ;::d-doormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3g

Dag EE en BEER,

ik begrijp hem niet......

Werk voor de TC? Of is dit de achtergrond bij de vraag die EXER woensdag stelde:

* In welke mat het advies van het panel nog overeind staat.

 

 

 

  

Waarop wij geantwoord hebben dat dit overeind staat voor de wijze waarop het effectgebied geduid wordt

En dat binnen het effectgebied we een nadere invulling hebben gegeven?

Hartelijke groet,

BEEBE) HEE 2:ch:dedoormiinbouw.nl>

Verzonden: woensdag 2 juni 2021 11:12

5.1.2e JE<JJEEIM @5chadedoormiinbouw.nl>;EE BEA (EB JBEN cs hadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: FW: antwoord vraag 3g

seste IEEHoe en waar kan ik hiermee verder? Ik weet het niet goed.
Gr

van: JIEXEI- 00G-Ingenieurs <| EXE @dog-ingenieurs.nl>
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 10:15

Aan: 5.1.251265 1.2) JIB EM co; hadedoormiinbouw.nl>
Onderwerp: antwoord vraag 3g

Hoi

Bijgaand nog even mijn opmerking op het advies op de mail:

  
 

  

 

 

Volgens mij is het antwoord op vraag 3g strijdig met wat we nu doen. Je kan "beoordeling (van een aanvraag om

schadevergoeding)” op 2 manieren lezen. De beoordeling die het IMG doet (of de aanvraag ontvankelijk is) of de beoordeling

van de uiteindelijke schade door de partijen. In het laatste geval is het strijdig met het schema. Vraag 3 gaat wel echt in op de

beoordeling zoals wij die uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs

Leonard Springerlaan 23

Groningen

EE.

I.EE-ingenieurs.nl

0237 71776

 



i: www.dog-ingenieurs.nl
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To: EEA E IEEEZ©sch adedoormijnbouw nl]; Pagter, ing. J.K. de (Jan

Kees)HEE
pr nbouw.nl]

= I AE@schadedoormijnbouw.nl]: Houdijk, mr. J.N. (Hans)[IEEE @schadedoormijnbouw.nl]
From: NESE EEN
Sent: oy5/31/2021 2:es40 PM
Subject RE: Brief4 aanbieden beoordelingskader

Received: Mon 5/31/2021 2:45:41 PM

IMG 14052021 brief beoordelingskader v2.1.docx
 

 
Hoi,

Voor zover ERE en ik kunnen nagaan is deze brief nog niet uit. Volgens mij moest Jan Kees hier nog op reageren? Als de brief

wel uit is, ontvang ik deze graag voor het archief.

Groet,

5.1.2e BEN < SAP @schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden:
:

zaterdag 22 mei 2021 09:53

Aan TEENJE © 5chadedoormijnbouw. nl>; Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees)

BEER <1 o000rm oo.ni>

CC:BEE xz ER JEBEM @:chadedoormijnbouw.ni>;

HEEEoh2dedoormijnbouw.nl>; Houdijk, mr. J.N. (Hans)< @schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Brief4 aanbieden beoordelingskader
Beste allen,

Graag deze versie gebruiken. Op bladzijde 3 is de datum van invoering toegevoegd (1 juli) in plaats van "nadat de Praktische

uitwerking verstrekt is”.

Hartelijke groet,

VanEEE EEN) EEE 2c coormiinbouw ni>

Versonder::vrijdag
2

21 mei 2021 15:13

n: <BR © 5hadedoormijnbouw.nl>; Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees)

Bo. Freienbouw.nl>

cc: BES BE EE) JIBEM cshadedoormiinbouw.nl>;

JE oo oormiinbouw.nls; Houdijk, mr. J.N. (Hans) < @schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Brief4 aanbieden beoordelingskader
Ha BEd
Ok dank. Als Jan Kees akkoord is met de laatste aanpassingen, kan de brief uit!

Groet,

Van: <JEEEIl 25 hadedoormiinbouw.nl>
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 21:20

Aan: 5.1.2e IEEJEEN sh: doormiinbouw.nl>; Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees)

2 EEEnbouw.nl>

CC:

[ore Elon] JEEM @schadedoormiinbouw.nl>;

IEEE<2<doormiinbouw.nl>; Houdijk, mr. J.N. (Hans)< @schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: Brief4 aanbieden beoordelingskader

Dag

Met Jitzongering van de gemarkeerde wijziging kent [RE de brief en heeft het nodige ‘redactiewerk’ gedaan.

Hartelijke groet,

van: EXECS [REY (EEE) I KEC  =coominbou.oi

pa
donderdag 20 mei 2021 13:34

n: BES <BEEEM o: hadedoormiinbouw.nl>; Pagter, ing. J.K. de (Jan Kees)
g - Ermmem nbouw.nl>

CC:

EE<JBE ©: chadedoormijnbouw.nl>;

IEEEod doormiinbouw.nl>; Houdijk, mr. JN. (Hans)< @schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp:RE: Brief4 aanbieden beoordelingskader

  
 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

  

Heren,

Ik lees even mee qua ondertekening en verzending. Ei kan de brief (na akkoord) uit naam van Jan Kees mailen aan de vier

partijen. EE ziin handtekening komt er onder: kent hij deze brief al?

Groet,

5.1.2e

Van:IEE IEF <EM> 2ccoormiinbouw.nl>
0238 71777

 

 



Verzonden: donderdag 20 mei 2021 11:02

Aan: Pagter,ing. J.K. de (Jan Kees) JIB © 5chadedoormijnbouw.n>; BE EE

ERE Choco
inie nl>

2 IED EEEDN) <I ETE >; EKER22 ER)<IRERETI<< ch edoormiinbouw.nl>
Onderwerp: Brief4 aanbieden beoordelingskader

Dag Jan Kees en E

Bijgevoegd de briefmet betrekking tot het beoordelingskader met een gemarkeerde wijziging.

Als Jan Kees met deze brief akkoord is wil jij de wijziging dan verwerken en deze dan uit naam van of met handtekening Jan

Kees aan de 4 deskundigenpartijen sturen.

Hartelijke groet,

 

  

 

0238 mrri



To: EES oho at a

(Jouke)INEEESE © sch adedoormijnbouwnl];Ea BES @schadedoormijnbouw.nl]
From: BE, ICREEN (ERED)
Sent: Wed 6/30/2021 12:31:09 PM

Subject: RE: IMG-Beoordelingsschema-v2.pdf

Received: Wed 6/30/2021 12:31:10 PM

En de lijn van "Beoordeling eventuele verergering scheurvorming op basis van kader niet-zettingsschade”
Zou eigenlijk moeten lopen naar "Overige schade Kunnen trillingen door aardbevingen de schade toch hebben doen ontstaan of

(zichtbaar)hebben verergerd?”
Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 — 8000 WB Zwolle

ICE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Van: [ 5.1.2¢ RKiofls 12) JERE @5chadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: woensdag
mL

2021 14:15

Aan

NIE, radeon
n>; EEE IEEE (EXER)BERET ©: chaciedoormnbouw.nl>; EEE BERET o-noiecoo mi uboun.nl>

Onderwerp: IMG-Becordelingsschema-va.ptf
Bijgaand mijn opmerkingen. De vormgever heeft enkele fouten gemaakt. Verder heb ik een voorstel voor de tekst gedaan.

 

0239 71778



To: EE) sc h ade doormijnbouw.nl];

(EER) IEEE oschadedoormijnbouw.nl]; IEEE IEEE G6) schadedoormijnbouw.nl]
From: ED, ERE GED)
Sent: Wed 6/30/2021 11:58:25 AM

Subject: RE: IMG-Beoordelingsschema-v2.pdf

Received: Wed 6/30/2021 11:58:27 AM

Hoi 51.22Het schema is niet helemaal zou als het moet zijn.
Ten eerste zou mijn inziens nog een wijziging worden doorgevoerd voor het kopje “overige schade” in “verergering schade”

Bij de trillingswaarden hebben we afgesproken om te communiceren met de waarden die horen bij een 1% overschrijdings kans.

Voor de deskundigen staan de 25% ter informatie in het schema tussen haakjes. Voorstel: 25% waarden weglaten
Verder worstel ik met de laatste uitkomsten uit het schema. Ook hier had ik willen eindigen met bewijsvermoeden weerlegd
ja/nee.
Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 — 8000 WB Zwolle

IE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Van: Schaafsma, J.W.C. (Jouke) <HEEI 2 schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 12:37

Aan:IB) EER JIE EI @5chadedoormijnbouw.ni>;BE IEEEEER)
JE @schadedoormijnbouw.nl>; EEN, IEA AE @schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: IMG-Beoordelingsschema-v2.pdf

 

 

0240 71779



 

 
To:

From: BEI 5.1.2e )

Sent: Mon 5/31/2021 10:12:49 AM

Subject: RE: nieuwere versie beoordlingsschema

Received: Mon 5/31/2021 10:12:50 AM

@schadedoormijnbouw.nl]

Schema is voorlopig goed genoeg om te kunnen verspreiden. Er zitten nog wel foutjes in en hier en daar zouden er nog kleine

wijzigingen komen om het nog beter te maken. Maar ERE is de enige die alles kan aanpassen.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 - 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 — 8000 WB Zwolle

IEE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Van:BEE BE 5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: maandag 31 mei 2021 11:37

Aan: IEEEEE <BEEEM @schadedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: RE: nieuwere versie beoordlingsschema
Dank voor je reactie, dat beeld had ik ook

Van:B= [5.1.2¢ JIE @schadedoormiinbouw.ni>
Verzonden: maandag 31 mei 2021 11:21

Aan:IEE IEEE -IEEER os 20 doormiinbouw.nl>
Onderwerp: RE: nieuwere versie beoordlingsschema

Verergering heb ik eruit laten halen. Dit zou mijn inziens te veel tot nieuwe discussies leiden.

Met vriendelijke groet,

 

 
 

 

 

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

IEE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Van: 5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: maandag 31 mei 2021 11:16

Aan: BES IEEE ERED) JIE @schadedoormijn bouw.nl>

Onderwerp: Re: nieuwere versie beoordlingsschema

Dag ERIE.
Zie dat de % toekenning bij verergering er weer uit is (9:00 uur versie).

Is de versie die bij deze mail zit degene die we met 4 P willen delen?

Hartelijke groet

 

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

0241 71780



Op 31 mei 2021 om 11:08 heeft EB IEEEER) <HEEE © schadedoormijnbouw.nl> het volgende

geschreven:

 

ti

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 - 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

:

www.schadedoormijnbouw.nl

<image001.jpg>
<20210531 Beoordelingsschema.pdf>

 

0241 71780



 

  
  

Lo  

  

SES) IEEESECG) < ch adedoormijnbouw.nl]

20) Em)
EEF 0)schadedoormijnbouw nl]; IEEE EREER

py,
edcorminbou nl]; eize Is: =)

From:
Sent: Thur 6/1 712021 here) PM
Subject RE: Overzicht huidige stand van vragen/opmerkingen op het beoordelingsschema

Received: Thur 6/17/2021 4:18:15 PM

Hoi EXER).
Ik heb even snel door de lijst gekeken. Het is een lange lijst.
De opmerkingen zijn in een aantal categorieén te verdelen, nl.:

1. Aanpassingen in het beoordelingsschema, schemawijzigingen

Aanpassingen in het beoordelingsschema, tekstueel

Aanpassingen in Atabix

Aanpassingen in de PU

Toevoegingen in de Q&A

Doen we niet

Overig

@schadedoormijnbouw.nl];
@schadedoormijnbouw.nl]

None
wn

Hiervoor staan meerdere mensen voor aan de lat.

Aanpassingen in het beoordelingsschema (EEA)
Atabix Forze ik zit woensdagochtend bij Eid Bl

PU(
Q&A

overig (EER)
Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 - 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 — 8000 WB Zwolle

IEEE
www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Van:BEEBERBER) JIE EN @::hadedoormijnbouw.nl>

Verzonden: donderdag 17 juni 2021 14:52

ay
lig

ol;

BE

ETI <EEE 5 chadeexpertise-

 

Aan: 5.1.2e N 5.120 [@laNeh nl>;

GCC
n>; Sk EESBERET ME o- ni>;

I EET © Loc: nl>;

EEN... > BE BSE EEE o --:. - BEETe
CC:ioe fe 12 Te — 2 rr BJBEIM @<chadedoormijnbouw.nl>;
BEDIE D) <512e) JBEI @:chadedoormijnbouw.nl>;
BEEN EE) <BEEE @chadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht huidige stand van vragen/opmerkingen op het becordelingsschema

Allen,
Na overleg met EER, bijgevoegd een nieuwe versie van de excel met vragen.

Geen inhoudelijke veranderingen, slechts de structuur wat vereenvoudigd.
Vanaf dit moment gebruiken we déze versie.

En hieronder een overzicht van de gisteren gemaakte afspraken in schematische vorm (ook bijgevoegd in excel).
Afspraken tot en met de sessie met de TC’ers op 29 juni, als ook alvast een doorkijk naar de periode na 1 juli.
Idee voor Q&A: iedere 2 weken nieuwe vragen verzamelen en antwoorden terugkoppelen.
Op 1 september zullen we evalueren of we dit wat minder frequent kunnen doen.

Zoals besproken, op 1 september 60k de 2° sessie met de TC’ers om hun feedback te vragen.

DEY] DET: Activiteit

 

 
  
 
 
  

 

 5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>;BE

  
 

 
Actiehouder Stat

 
Afger25-mei-21 Di Gezamenlijk bespreken vragen/opmerkingen IMG & 4P's gezamenlijk

beoordelingsschema

 0242 71781
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4-jun-21 Vr Terugkoppeling en oplevering le versie QA beoordelingschema |IMG Afgel

vanuit IMG

16-jun-21 Woe Verzamelen vragen/opmerkingen beoordelingschema 2e versie |4P's gezamenlijk Afger

17-jun-21 Do Opsturen 2e versie vragen/opmerkingen beoordelingsschema “87 2e Afgel

naar het IMG

17-jun-21 Do 4P's formuleren antwoorden op zelf gestelde vragen en sturen |4P's 5.1.2e Oper

dit gebundeld naar IMG

21-jun-21 Ma Reactie op vragen/opmerkingen beoordelingsschema verwerkt | IMG EE) Oper

in Excel overzicht en teruggekoppeld naar 4P's

22-jun-21 Di 4P's bespreken reactie op vragen/opmerkingen op 4P's individueel Oper

beoordelingschema met eigen technische achterban

22-jun-21 Di Gezamenlijk bespreken reacties op vragen/opmerkingen enf/of |4P's gezamenlijk Oper

schriftelijk delen

22-jun-21 Di Gezamenlijke opmerkingen toevoegen in het schema Oper

23-jun-21 Woe Bijgewerkt overzicht reacties vragen/opmerkingen Oper

beoordelingsschema naar IMG mailen

24-jun-21 Do Overleg technische commissie openstaande punten IMG (Technische commissie) |Oper
betreffende overzicht vragen/opmerkingen op het

beoordelingsschema

28-jun-21 Ma Terugkoppeling 2e versie QA beoordelingschema naar 4P's IMG Oper

29-jun-21 Di Gezamenlijk overleg 4P's en IMG om (belangrijkste) QA van het | IMG Oper

beoordelingsschema te bespreken

1-jul-21 Do Beoordelingsschema live Oper

12-jul-21 Ma 4P's kunnen nieuwe vragen indienen t.b.v. het 4P's gezamenlijk Oper

beoordelingsschema welke (nog) niet in de QA staan

23-jul-21 Vr IMG geeft een antwoord op de gestelde vragen door de 4P's, IMG (Technische commissie) | Oper
koppelt dit terug en verwerkt het in het QA document

26-jul-21 Ma 4P's kunnen nieuwe vragen indienen t.b.v. het 4P's gezamenlijk Oper

beoordelingsschema welke (nog) niet in de QA staan

6-aug-21 Vr IMG geeft een antwoord op de gestelde vragen door de 4P's, IMG (Technische commissie) | Oper
koppelt dit terug en verwerkt het in het QA document

9-aug-21 Ma 4P's kunnen nieuwe vragen indienen t.b.v. het 4P's gezamenlijk Oper

beoordelingsschema welke (nog) niet in de QA staan

20-aug-21 Vr IMG geeft een antwoord op de gestelde vragen door de 4P's, IMG (Technische commissie) |Oper
koppelt dit terug en verwerkt het in het QA document

23-aug-21 Ma 4P's kunnen nieuwe vragen indienen t.b.v. het 4P's gezamenlijk Oper  beoordelingsschema welke (nog) niet in de QA staan   
71781



 

 

 

koppelt dit terug en verwerkt het in het QA document

1-sep-21 Woe Evaluatie, terugschakelen frequentie QA proces naar 1 x p IMG & 4P's gezamenlijk Oper

maand ja/nee?

1-sep-21 Woe Feedback sessie met TC'ers en sr toetsers IMG & 4P's gezamenlijk Oper

3-sep-21 Vr IMG geeft een antwoord op de gestelde vragen door de 4P's, IMG (Technische commissie) |Oper

 

6-sep-21 Ma 4P's kunnen nieuwe vragen indienen t.b.v. het

beoordelingsschema welke (nog) niet in de QA staan

4P's gezamenlijk Oper

 

17-sep-21 Vr IMG geeft een antwoord op de gestelde vragen door de 4P's,

koppelt dit terug en verwerkt het in het QA document

IMG (Technische commissie) |Oper

 

20-sep-21 Ma 4P's kunnen nieuwe vragen indienen t.b.v. het

beoordelingsschema welke (nog) niet in de QA staan

4P's gezamenlijk Oper

 

1-okt-21 Vr IMG geeft een antwoord op de gestelde vragen door de 4P's,

koppelt dit terug en verwerkt het in het QA document    IMG (Technische commissie) |Oper  
Vriendelijke groet,

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2esveffsoe)
Team Prestatiesturing

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 - 9726AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

T 5.1.2e

www.schadedoormiinbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
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

Verzonden: donderdag 17 juni 2021 07:04

 

 

Aan:BE <JJBEM @5:h2dedoormijnbouw.nl>;BE (=) JBEI @schadedoormiinbouw.nl>;

ERE21 (GREY) CEERN >: chacedoormiinbouw.ni>;EER
)SESE@ schadedoorminbouw.nl>;

7]

 

 

MEEECBE) (EN) BREEN chocecloorminbouw nb
JIB @schadedoormijnbouw.nl>

ECE EXED) 

 

 

cc IEE EEE ov eco. >; IEE BEER @ cha deexpertise-groningen.nl>; 
0242 71781



 <2 CEE < xpertise.nl>; < senEIRENE2 v2 n>;
<IEEN- -- - -; EEL ra-E - - >

Onderwerp: Overzicht huidige stand van vragen/opmerkingen op het beoordelingsschema

HalloEES
Zoals afgesproken, hierbij het bijgewerkte overzicht van de vragen/opmerkingen vanuit de 4P en vanuit de deskundigen
in opleiding op het beoordelingsschema. Er zitten nog wel enkele dubbelingen in de punten, maar die heb ik vooralsnog
even laten staan, zodat partijen hun opmerkingen herkennen in het overzicht.

« Punt 1t/m 73 is al eerder besproken in de Technische Cie. Het overzicht is bijgewerkt op de huidige documenten

van 3 juni. De oranje vlakken geven de nog openstaande acties aan. Actiehouder staat in een extra kolom.

« Punt 74 t/m 149 zijn de nieuwe opmerkingen/vragen (tot op heden) vanuit de 4P.

Graag zie ik je reactie tegemoet. lk ben beschikbaar voor aanvullend overleg en/of toelichting.

Wij krijgen uiterlijk volgende week maandagochtend je reactie op onze vragen en opmerkingen. Kun je dit ook

verwerken in het overzicht?

Maandag en dinsdag zullen de 4P je antwoorden bespreken met haar eigen technische achterban (in ieder geval die

zitting hebben in de technische Commissie) en dinsdagmiddag gezamenlijk bespreken en/of schriftelijk delen. Die

opmerkingen zal ik in het overzicht toevoegen. Woensdag zal ik je een nieuw bijgewerkt overzicht mailen.

Donderdag overleg van de openstaande punten in de Technische Commissie.

De eventueel aanvullende vragen vanuit de huidige opleidingen zullen we gezamenlijk bekijken of we dit in het proces

nog kunnen meenemen.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Friesestraatweg 211C

9743 AD Groningen

Tel

Mobiel

IEEE iced nl
www.ced.nl
 

   
0242 71781



  
 

To: (=) schadedoormijnbouw.nl];SEEN NECN @  hacledoor mijnbouw. nl]
Cc: xe BE

@schadedoormijnbouw. nl]: IEEE, IEE IEEESI © schadedoormijnbouw.nl]
From:   )

Sent: Thur 6/24/2021 11:45:32 AM

Subject: RE: Scheuren natuursteenvioer AS20572432 v2 | afgekeurd reactie IMG

Received: Thur 6/24/2021 11:45:33 AM

Ha allen,

Volgens het nieuwe beoordelingsschema moet de deskundige om het bewijsvermoeden te weerleggen, steeds aandacht besteden

aan (i) de vraag of er een andere oorzaak voor de schade kan worden aangewezen en (ii) of bevingen gelet op de ter plaatse
opgetreden trillingssnelheden invioed kunnen hebben gehad op de schade.

Op zich is het dus niet vreemd als een dossierbeoordelaar in voorkomend geval vraagt naar het tweede element (zie wel de

instructie in de nieuwe versie van het Handboek over wanneer dit nodig is, par. 7.3.4). Een vervolgvraag is of daarbij expliciet
de SBR-richtlijn moet worden genoemd. Dat hoeft niet, maar wat mij betreft is het niet fout als het wel gebeurt.
In het Handboek is nu een standaardvraag opgenomen, waarin de SBR-richtlijn niet wordt genoemd. Volgens mij is dit punt
hiermee ondervangen.
Hartelijke groet,

 
van: ||EXE=JE @schadedoormijnbouw.nl>

Verzonden:

donderdag
24 juni 2021 12:20

Aan <EEEEDII@ 5chadedoormijnbouw.ni>; EKER IEKIECH (IESEDN)ie TTAnl>

onderwerp: FW: Scheuren natuursteenvloer AS20572432 v2 | afgekeurd reactie IMG

Conform het beoordelingsschema moeten we deze vraag gesteld worden, we gebruiken de SBR niet meer als zodanig. Het

beoordelingsschema is relevant, niet de (daaraan) onderliggende SBR.

Moeten we maandag in het TC overleg even aanhalen.

(BEEEXM)is dit een onderwerp om zo meteen in het afstemmingsoverleg zo even kort aan te halen?

Met vriendelijke groet,

Van:BEE Ed) JERE @schadedoormiinbouw.nl>

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 12:04

Aan: EERER) JERE @schadedoormiinbouw.nl>
cc:IEEE IE ETI <<dedoormiinbouw.nl>

Onderwerp: RE: Scheuren natuursteenvioer AS20572432 v2 | afgekeurd reactie IMG

 

  

 

 
Wil je me even bellen bij gelegenheid?

Met vriendelijke groet,

 

Teammanager bezwaar en beroep

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

-EE
E [BEM 2: chadedoormiinbouw.nl

www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
van IEEE (BR) JERERN @schadedoormiinbouw.nl>

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 10:12

Aan:BED BR (ER) <JIBEBM os hadedoormiinbouw.ni>
cc: IEE IEE c+: decoormiinbouw.nl>

Onderwerp: RE: Scheuren natuursteenvioer AS20572432 v2 | afgekeurd reactie IMG

Hi BE.
Inderdaad

IE
een van de dossierbeoordelaars. Ik ben wel even benieuwd wat hier nu precies misgaat, er wordt verwezen

~=~r een standaard tekst zoals wij die vanuit JZ aangereikt hebben gekregen. Wellicht is het te instructief van karakter?

717820243

 

 

 
 

  
 



Met vriendelijke groet,

 3)JIE @schadedoormiinbouw.nl>

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:42

Aan JIEEEE BR <I @schadedoormiinbouw.nl>

Onderwerp: FW: Scheuren natuursteenvloer AS20572432 v2 | afgekeurd reactie IMG

 

 

 
Is dit eén van “jouw” medewerkers?

Met vriendelijke groet,

 

Teammanager bezwaar en beroep

Cascadeplein 10 — 9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061 - 8000 WB Zwolle

T

EEE @schadedoormiinbouw.nl

www.schadedoormijnbouw.nl

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen
Van:EEEDOG-Ingenieurs JIE 2 cos ingenieurs.nl>

Verzonden: woensdag 16 juni 2021 12:59

Aan:

Onderwerp: FW: Scheuren natuursteenvloer AS20572432 v2 | afgekeurd reactie IMG

Beste

 

 

 

  

Mijn laatste opmerking ging over dit commentaar van jullie collega. Het is m.i. nu niet meer handig om rechtstreeks te

verwijzen naar de SBR Richtlijn. Graag ook in jullie organisatie onder de aandacht brengen.

Dank.

Met vriendelijke groet,

DOG ingenieurs

Leonard Springerlaan 23

Groningen

e:EEN-ingenieurs.nl

i: www.dog-ingenieurs.nl

 

 

0243

 SN) <BEEER ©; h2dedoormiinbouw.nls; JERE ©schadedoormiinbouw.nl>
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14-06-2021 1348 door Renske Langenkamp

Er Is goon antwoord gegeven op de eerdere vragen ten aanzien van schade 2. De reden voor het afkeuren van het herziene rapport ligt in de Inconsistentie bij die schad

2 te beantwoorden.

Causalitett ‘ja’
Indien u van mening bent dat er geen aanleiding Is om de herstelmethode te wijzigen, verzocken wij u, met In achtneming van de zienswijze, nader toe te ichten en tem

Is om de herstelmethode te wijzigen. En verzoeken wij u de tegenstrijdige tekst in de 3e en Se alinea weg te laten.

Causalitelt nee’

Indien u - zoals u nu In de 3e alinea aangeeft - van mening bent dat schade 2 geen bevingsgerelateerde schade Is, verzoeken wij u de causaliteltsvraag met ‘nee’ te bear

er goon sprake Is van bevingsrelatearde schade. Omdat do gemeten trilingssterkte op de locatie van de woning groter Is dan 2 mm/s verzocken wij u om de ter plaatse |

uw beoordeling te betrekken.  

 

Alvast bedankt

0243 71782



5.1.2 @schadedoormijnbouw.nl];

 5.1.2e @schadedoormijnbouw. nl]; 1. EEEEFEE GC < chadedoormijnbouwnl];[IEEE
5.1.2e @schadedoormiinbouw. nl]; XS| ou dijk, mr. J.N.

(Hans) IEE schadedoormijnbouw.nl]
From: IEEE EEE)
Sent: Wed 4/7/2021 8:36:44 AM

Subject: RE: Stukken extra bestuursvergadering donderdag uniformiteit en bodemdaling

Received: Wed 4/7/2021 8:36:46 AM

Uitwerking basisscenario.docx

Overzicht vraagstukken.pdf

Beoordelingsschema mijnbouwschade (v3).pdf

 

    
  

 

 

 

[ |

By

IESE IESE JEToc oor minbon. nlVer
:

woensdag 7 april 2021 10:10

Aan: 1. ) <JEEIM @5chadedoormijnbouw.nl>; JIE EE © schadedoormijnbouw.nl>;
A. aa) <BEEET osc dedoormiinbouw.ni>;IEE

JE © schadedoormijnbouw.nl>; JE Houdijk, mr. J.N. (Hans)

JERE @ 5 chadedoormijnbouw.ni>

 

   
 
 

Onderwerp: RE: Stukken extra bestuursvergadering donderdag uniformiteit en bodemdaling

goedemorgen,
Ik ontvang de stukken graag z.s.m.

Groet,

 
Van; ECE

Verzonden: dinsdag 6 april 2021 17:09

aan: [EEE<IIBEN 20 doormijnbouw.nl>; BED) JIE EN 2schadedoormiinbouw. nl>;

CON cL nl>; 5.1.2e

SEEN coor miinbouw.nl>; 5.1.2e

CC: Houdijk, mr. J.N. (Hans)BEE. cco0rmi bow nis

Onderwerp: Stukken extra bestuursvergadering donderdag uniformiteit en bodemdaling

Heren,
Ik heb nog geen stukken ontvangen voor de extra bestuursvergadering as donderdag; ik snap dat er iets meer tijd nodig is.

Het wordt dus morgenochtend (uiterijk 10.00 uur) dat ik de stukken aan bestuur en MT ga sturen.

Groet,

  
  

  

  

0244 71783



To: EE. IEEEsch adedoormijinbouw.nl]
From:  [HEEEDN )

Sent: Wed 5/19/2021 6:20:47 PM

Subject: Re: voorstel aanbiedingsbrief becordelingskader

Received: Wed 5/19/2021 6:20:48 PM

Dit 1s wb uiteraard geen probleem.
Grtn,

 

| advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuyyn N.V |Bezuidenhoutseweg 57Postbus 11756. 2502 AT

Den Haag
+31 (0)70 515 3883m+31 6 1077 5942+31 70 515 GEN pe lsrijcken nlwww pelsrijcken.nl

Op 19 me1 2021 om 19:51 heeftBE EEEEE )schadedoormijnbouw nl> het volgende

geschreven:

 

  

Dag (EER.
Zij bijgevoegde wijziging die 1:1 overeenkomt met de communicatie en op het aspect van het te hanteren kader een tweezijdig beeld geeft.

Overige blijft onverkort van kracht en doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid die zij te nemen hebben.

Zeker niet nu in dit kader voorzien wordt.

Hartelijke groet,

<Achtergrond actualisatie beoordelingskader.docx>
<IMG 14052021 brief beoordelingskader v2.docx>

0245 71784



 To: [IEEERE @schadedoormijnbouw.nl]; ENIEER (ERERS
5.1.2¢

| (EE) (IEREEE0 schadedoormijnbouw.nl]
:

@nivrecp.nl];
2

Cc:

BENEEEE © ced |
From:

Sent: Tue 5/25/2021 10:28:19 AM

Subject: Samenvoeging vragen/opmerkingen beoordelingsschema bureaus

Received: Tue 5/25/2021 10:28:57 AM

PPT indeling beoordelingsschema.pptx

Beoordelingsschema - opmerkingen bureaus 20210524. xlsx

 ) IEEEZM @s chad edoormijnbouw.nl];

(EEE105E ni]; EEE@ vv 2n nl);
 
  

 

 

 

Hallo allen,

Hierbij de samenvoeging van alle opmerkingen die door de 4 bureaus zijn gemaakt op het beoordelingsschema.

Daarbij heb ik het schema in een aantal hoofdthema's gezet, om de afstemming per fase te kunnen doen.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

5.1.2e

Friesestraatweg 211C

9743 AD Groningen

Tel. 5.1.2e

Mobiel 5.1.2e

IEEE ced.)
www.ced.nl
 

   

0246 71785



To: 5.1.2e
5126

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: Sat 5/21/2022 5:31:56 AM

Subject: FW: Agenda heisessie Blok 2 (050221, 9.00-11.00 uur, Webex)

Received: Sat 5/21/2022 5:31:57 AM

Adviesverzoek diepe bodemdaling -stijging (TU Delft-TNO).docx

AdviesIMG Bodemdaling Stijging 02-02-2021 .pdf

Van: TEENJEBEN 2: 2dedoormijnbouw.ni>
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 13:20

Aan: Kortmann, prof.mr. S.C.J.J. (Bas) JHE @:chadedoormijnbouw.nl>; Buuren, prof. mr. P.J.J. van (Peter)

<JEEEEERNNo schadedoormijnbouw.nl>; EXEC HEREC Gicbe's, prof.dr. E. (Ellen)

<JIBEI © schadedoormijnbouw.nl>; Bouwes, mr. M.T. (Menno) JEEZ @schadedoormijnbouw.nls; Pagter, ing. J.K. de

an BE)<IBEEM@ schadedoormiinbouw.nl>; Houdijk, mr. J.N. (Hans) JE EI cs chadedoormiinbouw.ni>; IEEE
5.1.2e ) JEEE @ sch 2dedoormijnbouw.ni>; BEEN

5.1.2e @schadedoormijnbouw.nl>;BEE BEDec:chadedoorninbou

JHEed) <JBEE © schadedoormijnbouw.nl>;EEEER)JER © shade doormijnbouw.nl>; .

EE) <JHEBEN @:h-dedoormijnbouw.nl>;EEE EEE oo hadedoormijnbouw.nl>
cc:I ET - ; cha dedoormiinbouw. i>; IEKIECH IEREZHD)
JB EM @schadedoormijnbouw.nl>; TEEN JIE EN @;:h2dedoormijnbouw.nl>

Onderwerp: Agenda heisessie Blok 2 (050221, 9.00-11.00 uur, Webex)

 

 

 

Hallo,

Hierbij de agenda voor het 2° blok van de heisessie morgen, de focus ligt op het onderwerp/rapport diepe bodemdaling; hiermee

willen/moeten we binnenkort naar buiten.

+ Aanleiding

+ Conclusies TNO- TU Delft

+ Impact toepassen van de conclusies

+ Hoe gaan we met de conclusies om?

+ Vervolgstappen

Er komt nog een presentatie, die wordt morgenochtend voor het overleg gedeeld.

Naast (nogmaals) de laatste conceptversie van het rapport, is ook het adviesverzoek aan TNO-TU Delft bijgevoegd.

EEsvp Ibabs.

Groet,

0248 76457



0251

Instituut

Mijnbouwschade
Groningen  

Cascadeplein 10

9726 AD Groningen

Antwoordnummer 3061

8000 WB Zwolle

08004444 MM

I NnteFve Nnt eteam contact@schadedoormijnbouw.nl

Onderwerp : Samenvatting Interventieteam 25 maart 2021

Op 22 april 2021 moet het besluit worden genomen naar aanleiding van

conclusies rapport TNO TU Delft. Het tijdschema wordt besproken. In het schema

ook afstemming met diverse partijen opnemen {ministerie, maatschappelijke

organisaties). Ook een mogelijk forfaitaire regeling wordt besproken, verwachting
is dat deze pas later ter besluitvorming zal komen.
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