
   
 

 

 

 

 

 

 

  

Uitsluitend e-mail:  

 

 

 

Datum: 20 juni 2022 

Betreft:  Uw Woo-verzoek 

 

 

Geachte heer , 

 

Op 9 mei 2022 ontving het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG) uw verzoek van 9 

mei 2022 om informatie op grond van de Wet open overheid. 

 

Uw verzoek 

Met uw verzoek van 9 mei 2022 heeft u het IMG gevraagd om informatie openbaar te maken omtrent 

het volgende: 

 

alle documenten die betrekking hebben op het dossier , waaronder begrepen 

conceptrapporten, aantekeningen et cetera, en daarnaast ook alle communicatie met betrekking 

tot het voornoemde dossier, zowel binnen IMG als met externen zoals adviesbureaus, deskundigen 

en andere betrokkenen. 

 

Procesverloop 

U heeft op 30 mei 2022 heeft bericht ontvangen dat uw verzoek  in goede orde is ontvangen. Daarbij 

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

Bij bericht van 2 juni 2022 is u medegedeeld dat de beslistermijn met twee weken is verdaagd op 

grond van artikel 4 lid 4 Woo. Bij brief van 13 juni 2022 is de beslistermijn met uiterlijk twee week 

opgeschort in het kader van een zienswijzeverzoek aan een derde belanghebbende. Bij brief van 15 

juni 2022 is u te kennen gegeven dat de opschorting is geëindigd en u uiterlijk 21 juni 2022 een 

besluit op uw verzoek ontvangt. 

 

Wettelijk kader 

Uw verzoek is behandeld als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: Woo). De 

relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief. 

 

Besluit 

Ik heb besloten uw verzoek in te willigen met inachtneming van de toepasselijke 

weigeringsgronden. Er zijn 53 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn genoemd in de 

inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. In deze brief wordt vanaf nu verwezen naar de nummers 

op de inventarislijst, zodat voor u duidelijk is wat ik per document heb besloten en waarom ik dit 

heb besloten.  

 

Instituut Mijnbouwschade 

Groningen  

 

Cascadeplein 10 

9726 AD Groningen 

 

Antwoordnummer 3061 

8000 WB Zwolle 

0800 44 44 111 

www.schadedoormijnbouw.nl 

woo@schadedoormijnbouw.nl 

 

 
Bijlagen: meerdere 

 

Kenmerk: 
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Reeds openbare documenten  

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een aantal documenten zijn 

reeds openbaar en staan op de inventarislijst als zodanig aangemerkt.  

 

Na verwijdering blijft geen informatie meer over 

In de documenten onder nummers 1, 2 en 13 resteert er, na weglating van de informatie die ik 

niet openbaar maak, geen informatie over de aangelegenheid waarover u informatie verzocht. Ik 

heb daarom besloten deze documenten in het geheel niet openbaar te maken. 

 

Overwegingen 

Ik besluit documenten 3 t/m 5, 9 t/m 12 en 14 t/m 53 openbaar te maken, met uitzondering 

van de (bijzondere) persoonsgegevens die daarin staan alsmede wegens het goed functioneren van 

het bestuursorgaan. Op de inventarislijst staat bij deze documenten aangegeven dat slechts de 

uitzonderingsgronden uit artikel 5.1, eerste lid aanhef en onder d,  uit artikel 5.2 tweede lid, 

aanhef en onder e en uit artikel 5.2 tweede lid aanhef en onder i van de Woo (aangeduid met 

respectievelijk de afkortingen 5.1. lid 1 d, 5.1 lid 2 e en 5.1 lid 2 i) zijn toegepast.  

 

Bijzondere persoonsgegevens  

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woo mag ik geen informatie 

openbaar maken als dit bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechteljke 

aard zijn. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands ras of etnische afkomst,  

politieke opvattingen, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, gezondheid, genetische 

gegevens, biometrische gegevens en lidmaatschap van een vakbond. In een aantal documenten 

staan gegevens die betrekking hebben op de gezondheid van betrokkene(n). Ik zal deze 

persoonsgegevens daarom niet openbaar maken.  

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

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

openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het 

belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een 

persoon zoals namen, (e-mail)adressen, telefoonnummers en functienamen. Bij (bepaalde 

passages uit) voornoemde documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de 

identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind 

ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 

 

In diverse documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die 

herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en 

telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy 

zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van 

de betrokken ambtenaar/ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven 

van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om, 

openbaarmaking op grond van de Woo.  

 

Dit is alleen anders bij namen van ambtenaren die besluiten in mandaat hebben ondertekend. In 

dat geval wordt de naam en functie van de betrokken ambtenaar wel openbaar gemaakt zodat kan 

worden gecontroleerd of het besluit door het bevoegde persoon is ondertekend. De ‘natte’ 

handtekening zelf wordt niet openbaar gemaakt om het risico van identiteitsfraude te verminderen. 

 

Het belang van het goed functioneren van het bestuursorgaan 

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

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

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

informatie die het goed functioneren van het IMG raakt. Ik vind dat dit belang zwaarder moet 

wegen dan het belang van openbaarheid, omdat dit afbreuk zou kunnen doen aan het 

laagdrempelig en effectief communiceren met derde-partijen, waaronder begrepen deskundigen. 



   

   

 

Openbaarmaking van deze informatie kan er toe leiden dat in de toekomst personen terughoudend 

zullen zijn met het onderling delen van informatie. Dit acht ik onwenselijk en schadelijk voor het 

goed functioneren van IMG. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.  

 

Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid Woo) 

Ik verwacht dat de betrokken belanghebbende(n) het niet eens is met de openbaarmaking van de 

documenten met de nummers 47 t/m 50. De belanghebbende krijgt de komende twee weken de 

gelegenheid om de openbaarmaking van deze informatie tegen te houden. Dit kan de 

belanghebbende doen door bezwaar te maken en door daarnaast de rechter te vragen dit besluit 

tot openbaarmaking te schorsen. Om die reden kies ik ervoor om het toesturen en publiceren van 

de documenten uit te stellen tot het moment dat de belanghebbende(n) geen gebruik van deze 

mogelijkheid heeft  gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat openbaarmaking 

plaats kan vinden.  

 

Bezwaar maken 

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

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

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

8004 DA Zwolle. Uw Woo-verzoek is bij ons geregistreerd onder nummer . Het is 

belangrijk dat u dit nummer in uw bezwaarschrift vermeldt. 

 

Contact 

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

Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag bereiken van 8.00 

tot 17.30 uur op 0800 4444 111. We vragen u het nummer van uw Woo-verzoek  bij 

de hand te houden als u met ons belt. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 
M.Tj. (Menno) Bouwes  
Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen 

 

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

verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

http://www.schadedoormijnbouw.nl/


Bijlage 1 relevante artikelen Woo 

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



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



Bijlage 2 

Inventarislijst 

Nr.  Document Beoordeling  Woo Afzender Ontvanger 

1 Dossier NAM Niet openbaar  5.1.2e NAM betrokkene 

2 Machtiging 26-11-2019 Niet openbaar 5.1.2e betrokkene IMG 

3 Aanvraag 27-11-2019 Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e betrokkene IMG 

4 Volledigheidstoets 27-
11-2019 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e nvt nvt 

5 Ontvangstbevestiging 
aanvraag 29-11-2019 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

6 Inschrijving KVK Reeds openbaar    

7 Kadastrale gegevens Reeds openbaar    

8 Gegevens monument Reeds openbaar    

9 Output trillingsmodel 30-

03-2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG Betrokkene 

10 Aanvullende gegevens 

31-03-2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG Betrokkene 

11 Telefoonnotitie 01-04-

2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG Betrokkene 

12 Telefoonnotitie 02-04-

2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG Betrokkene 

13 Aanvullende gegevens 
16-04-2020 

Niet openbaar 5.1.2e betrokkene IMG 

14 Telefoonnotities 18-04-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

15 Telefoonnotitie 18-08-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

16 Telefoonnotitie 28-08-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG Betrokkene 

17 Telefoonnotitie 31-08-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.1d 
5.1.2e 

IMG betrokkene 

18 Dossiernotitie 01-09-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.1d 
5.1.2e 

IMG  

19 Emailcorrespondentie 
01-09-2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

20 Telefoonnotities 29-10-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e betrokkene IMG 

21 Emailbericht 02-11-2020 Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG Betrokkene 

22 Telefoonnotitie 04-11-
2020  

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

23 Telefoonnotitie 10-11-

2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

24 Dossiernotitie 17-11-

2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG  

25 Telefoonnotities 18-11-

2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

26 Interne Email 18-11-

2020 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG IMG 

27 Brief IMG 19-11-2020 Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

28 Telefoonnotitie 15-12-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e betrokkene IMG 

29 Interne email 15-12-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG IMG 



 

30 Brief IMG 16-12-2020 Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

31 Telefoonnotitie 17-12-
2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e betrokkene IMG 

32 Brief verlenging 
beslistermijn 22-12-2020 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

33 Telefoonnotities 02-02-
2021 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

34 Brief IMG 03-02-2021 Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

35 Telefoonnotitie 04-02-
2021 

    

36 Telefoonnotitie (3x) 16-
02-2021 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

37 Brief IMG 17-02-2021 Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG betrokkene 

38 Brief IMG 05-03-2021 Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG Betrokkene 

39 Emailcorrespondentie 
IMG/betrokkene 31-03-
2021/08-04-2021 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e   

40 Interne 
Emailcorrespondentie 
met bijlage 40a  

13-04-2021/ 15-04-2021 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e IMG IMG 

41 Telefoonnotitie 28-07-

2021 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e betrokkene IMG 

42 Emailcorrespondentie 

IMG/betrokkene 28-07-
2021/29-07-2021 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e   

43 Telefoonnotitie 14-01-

2022 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e betrokkene IMG 

44 Emailcorrespondentie 

intern 14-01-2022/17-
01-2022 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e IMG IMG 

45 Emailcorrespondentie 
IMG/betrokkene 17-01-
2022/25-01-2022 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e   

46 Emailcorrespondentie 
IMG/betrokkene 04-02-
2022/16-03-2022 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e   

47 Emailcorrespondentie 
IMG/deskundige 18-03-

2022/23-03-2022 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e  
 

  

48 Emailcorrespondentie 

IMG/deskundige 21-01-
2022/31-03-2022 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e  

5.1.2i 

  

49 Emailcorrespondentie 
IMG/deskundige 25-03-
2022/04-04-2022 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e   

50 Emailcorrespondentie 
IMG/deskundige met 
bijlage 50a 06-04-2022 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e   

51 Emailcorrespondentie 
IMG/betrokkene 06-04-

2022 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e   

52 Emailcorrespondentie 

IMG/betrokkene 06-04-
2022/09-05-2022 

Gedeeltelijk 

openbaar 

5.1.2e   

53 Uitdraai correspondentie 
Atabix 

Gedeeltelijk 
openbaar 

5.1.2e   
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4.



1/1 

Volledigheidstoets  

Referentienummer  
Aanvrager  
Intermediair 
Datum ingediend 27-11-2019
Medewerker 

JA  NEE 
Heeft de aanvraag een aanvrager? 
Is er een schadelocatie? 
Is er een telefoonnummer opgegeven? 

JA  NEE 
Aanvraag volledig? 
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5.



Retouradres Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle 

 

9915TA8 

Datum: 29 november 2019 
Betreft Ontvangstbevestiging aanvraag tot schadevergoeding 

Geachte heer , 

Op 27 november 2019 hebben wij uw aanvraag tot schadevergoeding ontvangen voor  
 . Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 

. In deze brief leest u op welke termijn u een beslissing van ons kunt verwachten. 

Wanneer ontvangt u een besluit? 
Wij kunnen niet binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit nemen op uw aanvraag. U 
moet rekening houden met een termijn van vijftien maanden voor u een besluit van ons ontvangt. 
Deze termijn loopt vanaf ontvangst van uw aanvraag. De termijn volgt uit onze werkwijze. In veel 
gevallen kunnen we ruim binnen die vijftien maanden een besluit nemen. Maar wanneer de 
afhandeling van een aanvraag meer of uitgebreider onderzoek vereist, door een of meer 
deskundigen, is meer tijd nodig om het besluit zorgvuldig voor te bereiden.  

Eerdere aanvraag? 
Heeft u al een dossier bij TCMG? Dan proberen wij uw nieuwe aanvraag tot schadevergoeding 
samen te voegen met uw oudere dossier. Uw oudste dossier wordt dan uw hoofddossier. U 
ontvangt hierover bericht. 

Wat kunt u nu verwachten? 
We nemen persoonlijk contact met u op bij de eerstvolgende stap in de schadeafhandeling. Op 
onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u lezen wat de volgende stappen zijn en leest u 
meer over de TCMG en haar werkwijze.   

Vragen? 
Voor vragen zijn we ook elke werkdag te bereiken van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 
tot 17.30 uur op 0800 4444 111. We verzoeken dan uw zaaknummer  bij de hand te 
houden als u met ons belt.  

Hoogachtend, 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

prof. mr. Bas Kortmann  
Voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is verwerkt.

Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen  

Techniekweg 1 
9601 MD Hoogezand 

Antwoordnummer 3061 
8000 WB Zwolle 
0800 44 44 111 
www.schadedoormijnbouw.nl 
contact@schadedoormijnbouw.nl 

Kenmerk 
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• of de aardbeving in het gasveld van Groningen of de gasopslag Norg heeft plaatsgevonden;

• waar het epicentrum van de beving was;

• wat de afstand van het epicentrum tot uw locatie is;

• wat de magnitude van de aardbeving was (bij het epicentrum);

• en wat de berekende trillingssterkte op uw locatie is voor die beving.

Tabel 1: Berekening van de maximaal mogelijke Invloed van bevingen op de locatie. 

afstand PGV 50% PGV1% 

datum beving tijd gasveld epicentrum (km) magnitude (mm/s)* (mm/s)** 

08-01-2018 14:00:52 G Zeerijp 2,7 3,4 13,28 50,90 

13-02-2014 02:13:14 G 't Zandt 1,8 3,0 9,53 36,53 

08-05-2009 05:23:11 G Zeerijp 2,7 3,0 6,04 23,14 

08-08-2006 05:04:00 G Westeremden 6,6 3,5 4,78 18,32 

16-08-2012 20:30:33 G Huizinge 8,3 3,6 4,62 17,70 

09-02-2013 05:26:10 G Zeerijp 2, 1 2,7 4,45 17,06 

13-04-2018 21 :31 :35 G Garsthuizen 2,5 2,8 4,36 16,70 

15-02-1998 07:24:16 G Zeerijp 2, 1 2,6 3,74 14,34 

04-09-2013 01 :33:32 G Zeerijp 3,4 2,8 2,96 11,34 

30-10-2008 05:54:29 G Loppersum 6,0 3,2 2,70 10,34 

22-05-2019 03:49:00 G Westerwijtwerd 10,3 3,4 2,31 8,84 

15-08-2012 19:17:36 G Leermens 2,4 2,4 2,05 7,87 

27-06-2011 15:48:09 G Garrelsweer 7,7 3,2 2,05 7,84 

10-12-2017 16:48:33 G 't Zandt 1,6 2, 1 1,98 7,60 

03-05-2010 09:26:16 G Godlinze 2,2 2,3 1,97 7,55 

*) Berekende maximale trillingssnelheid in mm/s (overschrijdingskans 50%) 

**) Berekende maximale trillingssnelheid in mm/s (overschrijdingskans 1 %) 

9915TA_8I Berekening van effect bevingen op locatie pagina 2 van 2 



10.





Meer informatie 
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade en haar werkwijze. Met algemene vragen kunt u ons op maandag tot en met 
zaterdag bereiken van 8.00 tot 17.30 op 0800 4444 111. We verzoeken u het nummer van uw 
aanvraag  bij de hand te houden als u met ons belt.  

Hoogachtend, 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

Prof. mr. Bas Kortmann 
Voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 

Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is verwerkt. 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Ggh  

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 1-4
Onderwerp Afspraak onder voorbehoud inplannen 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

1e cp, ggh 

vm ingesproken 

TBV aangemaakt in atabix – 1 week later, 8 april 2020 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Dhr 

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 02-04-2020
Onderwerp Belt voor planning 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Q:belt voor planning. 

A:dhr  belt zelf terug 

V2004 1927 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Mevrouw 

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 18-04-2020
Onderwerp terugbel actie voor planning/meneer belt terug 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

V2004 16433 

Q: mevrouw belt terug voor planning. N.A.V. een gemiste oproep. 

A: Ze is niet gemachtigd. Het gaat om een stichting. Ze laat haar man terugbellen. 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met 

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 18.4.2020 
Onderwerp GGH1 OLP 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

GGH1 OLP 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Voicemail 

Opgesteld door 

Telefoonnummer 

Datum 18-08-2020
Onderwerp Planning: GGH1 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met   

Opgesteld door 

Telefoonnummer 

Datum 28-8-2020
Onderwerp Belt zelf terug op 01-09-2020 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met  

Opgesteld door 

Telefoonnummer 

Datum 310820 
Onderwerp Planning Special  

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

In overleg met meneer mail ik enkele data voor een opname zodat hij kan kijken naar een 
waarnemer.  
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Dossiernotitie 

Dossiernummer  
Aanvrager 

Medewerker 

Datum 01-09-2020

Onderwerp Planning LLD  

Naar aanleiding van telefonisch contact met  is er afgesproken midden oktober opnieuw 

contact te hebben voor het maken van een afspraak in november. 

 en wenst de opname graag door een waarnemer te laten 

uitvoeren.. In verband met reistijd graag vanaf 0930u plannen. 
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2

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

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met 

Opgesteld door 

Telefoonnummer Doorverbonden vanuit SL 

Datum 29-10-2020
Onderwerp Graag lezen. 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Meneer werd  doorverbonden vanuit SL, wou graag 25 nov inplannen, maar deze was niet 
meer beschikbaar. Meneer werd hierop boos omdat hij had begrepen dat ik heb gezegd dat 
de datum vast stond, doordat er geen bandjes worden opgenomen omdat we thuiswerken 
kunnen we dit niet terugluisteren. Mijn excuses gemaakt aan meneer voor de eventuele 
miscommunicatie is geweest, hier had meneer uiteindelijk begrip voor. 

Afgesproken met meneer dat vanaf nu afspraken inplannen zwart op wit gaat, dus 
via de mail.   

Ik hou tot zover mogelijk dit dossier bij me.  
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Dhr 

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 29-10-2020
Onderwerp Planning LLD: tbv inplannen afspraak 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Meneer gebeld om een opname in te plannen, 24 & 25 oktober met meneer besproken, 
meneer wil deze beschikbaarheid eerst bespreken met zijn zoon, deze zal ook aanwezig zijn 
bij de opname.  Ook aangegeven bij meneer dat deze opties niet vast staan. 

Meneer laat ons zsm weten of dit lukt, anders heeft meneer een voorkeur voor opname op 
een maandag of dinsdag ivm werkzaamheden zoon. 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Mevr. 

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 4-11-2020
Onderwerp Telefonisch contact ivm verstuurde mail afspraak 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Meneer was op het moment niet thuis, hij neemt contact met ons op. 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met VM 

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 10-11-2020
Onderwerp Gebeld nav mailcontact 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Avg geprobeerd te bellen, aangegeven in VM dat wij graag vandaag voor 16:00 akkoord 
willen hebben voor het voorstel van de afspraak. Aangegeven dat avg mag bellen en naar mij 
mag vragen of kan reageren op het verstuurde maitlje van . 
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Dossiernotitie 

Dossiernummer  
Aanvrager 

Medewerker 

Datum 171120 

Onderwerp 

Gereserveerde data 4dec is niet langer geblokt, ivm geen reactie avg. 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met  

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 18-11-2020
Onderwerp Telefonische machtiging voor zoon 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

AVG gebeld, kreeg dhr.  aan de lijn. Meneer gaf aan dat er een miscommunicatie is 
geweest en hij wenst dat de afspraak met zijn zoon in wordt gepland, hiervoor heeft meneer 
een telefonische machtiging uitgegeven dat zijn zoon contact met ons mag hebben. Duidelijk 
aangegeven dat de machtiging maar twee weken geld.  

Gemachtigde: 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Dhr.  

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 18-11-2020
Onderwerp Lld ingepland spec monument. 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

18-12-2020
10:00 - 17:00
opname

10BE Deskundige 
 
@kpms.nl 

18-12-2020
10:00 - 11:00
opname

 
IMG Zaakbegeleider 

 
@schadedoormijnbouw.nl 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met  

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 18112020 
Onderwerp Beschikbaarheid waarnemer 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Contact gehad met de zoon van dhr. . Hij heeft beschikbaarheid doorgegeven 
van17/18 december of evt 23/24. Beschikbaarheid uitgevraagd. 
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Schadeadres: 

Retouradres Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle 

 

9701BL1490 

Datum: 19 november 2020 
Betreft: Bevestiging afspraak schade-opname 

Geachte heer , 

U heeft op 27 november 2019 een aanvraag tot schadevergoeding gedaan. Wij hebben uw 
aanvraag geregistreerd onder zaaknummer . Om de schade te bepalen, hebben wij 
een afspraak met u gemaakt. 

Wanneer en wie 
Op 18 december 2020 om 10:00 uur komen uw zaakbegeleider  en een deskundige 
van deskundigenbureau 10BE  bij u langs op dit adres:  in . Het kan zijn 
dat de deskundige een half uur eerder of later aanwezig is. Het is belangrijk dat u bij de schade-
opname bent, zodat u kunt meekijken en een toelichting kunt geven. 

U krijgt 24 uur voor de schade-opname een sms’je waarin staat welke deskundige van het bureau 
bij u langs komt.  

 is uw vaste aanspreekpunt en kan u informatie en uitleg geven. U kunt uw 
zaakbegeleider bereiken op @schadedoormijnbouw.nl of . 

In verband met het coronavirus vragen wij u om contact met ons op te nemen als u 
gezondheidsklachten heeft, of als u vermoedt dat u risico heeft gelopen en daardoor twijfelt of u de 
opname wel door moet laten gaan. Wij maken dan eventueel een nieuwe afspraak met u. Als de 
deskundige gezondheidsklachten heeft, zal de opname ook geannuleerd worden. 

Opname  
De deskundige kijkt tijdens de opname niet alleen naar de door u gemelde schades, maar gaat ook 
het pand door om te kijken of er nog andere schades zijn. Dit noemen wij een nulmeting light.  
Dit gebeurt volgens de maatregelen van het RIVM, dus op een gepaste afstand van anderhalf 
meter. 

Wij adviseren u om voor uzelf een overzicht van de schades te maken. Dit overzicht kunt u tijdens 
de opname doornemen met de deskundige. Zo voorkomen we dat er tijdens de opname schades 
niet opgenomen worden.  

Als u of de deskundige zich tijdens de opname onprettig of onveilig voelt, staat het u en de 
deskundige vrij om de opname af te breken. De opname zal dan op een ander moment voortgezet 
worden. 

Instituut Mijnbouwschade 
Groningen  

Techniekweg 1 
9601 MD Hoogezand 

Antwoordnummer 3061 
8000 WB Zwolle 
0800 44 44 111 
www.schadedoormijnbouw.nl 
contact@schadedoormijnbouw.nl 

Kenmerk 
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Opname voorbereiden 
Wij vragen u om de opname alvast voor te bereiden. Zo kan de deskundige veilig door het pand 
heen en kan de opname sneller uitgevoerd worden. 

- Maak de schades vrij, door bijvoorbeeld kasten of schilderijen weg te halen.
- Als er bouwtekeningen aanwezig zijn, leg deze klaar op de tafel.
- Laat het pand voor de opname 15 minuten ventileren door ramen en deuren open te zetten.
- Als de deskundige aanbelt, doe dan de voordeur open en neem alvast voldoende afstand.
- Zet de binnendeuren open, zodat de deskundige de handgrepen niet hoeft aan te raken.

Deskundige 
Als u meer informatie wilt over de deskundige kunt u contact met ons opnemen. Bent u het niet 
eens met de benoeming van deze deskundige, dan kunt u dat binnen twee weken laten weten. 
Mogelijk wijst het Instituut u dan een andere deskundige toe en maken we een nieuwe afspraak 
met u. 

Contact 
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag 
bereiken van 8.00 tot 17.30 uur op 0800 4444 111. We vragen u het nummer van uw aanvraag 

 bij de hand te houden als u met ons belt.  

Met vriendelijke groet, 

S.C.J.J. (Bas) Kortmann
Voorzitter bestuur IMG

Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is verwerkt.
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met  

Opgesteld door 

Telefoonnummer Call van SL, 

Datum 15/12 
Onderwerp Opname geannuleerd ivm lockdown 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Wil na 19/1 (na lockdown) weer worden ingepland.  

Annulering betreft: 

18-12-2020
10:00 - 17:00
opname

10BE Deskundige 
 
@kpms.nl 

Geannuleerd 
18-12-2020
10:00 - 11:00
opname

 
IMG Zaakbegeleider 

 
@schadedoormijnbouw.nl 
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Schadeadres: 

Retouradres Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle 

 

9701BL1490 

Datum: 16 december 2020 
Betreft: Annulering van afspraak voor schade-opname 

Geachte heer , 

Onlangs hebben wij met u een afspraak gemaakt. Deskundige  en uw 
zaakbegeleider  zouden op 18 december 2020 om 10:00uur langskomen voor een 
schade-opname. 

Deze afspraak is op uw verzoek geannuleerd. Wij nemen contact met u op om een nieuwe afspraak 
te maken. 

Contact 
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag 
bereiken van 8.00 tot 17.30 uur op 0800 4444 111. Belt u voor het maken van een afspraak? Dan 
zijn wij vanaf 9.00 uur bereikbaar. We vragen u het nummer van uw aanvraag  bij de 
hand te houden als u met ons belt.  

Met vriendelijke groet, 

S.C.J.J. (Bas) Kortmann
Voorzitter bestuur IMG

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

Instituut Mijnbouwschade 
Groningen  

Techniekweg 1 
9601 MD Hoogezand 

Antwoordnummer 3061 
8000 WB Zwolle 
0800 44 44 111 
www.schadedoormijnbouw.nl 
contact@schadedoormijnbouw.nl 

Kenmerk 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met  

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 17/12 
Onderwerp Opname inplannen – nieuwe afspraak na annulering vanuit avg 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

na het annuleren van de afspraak vanuit AVG. Ik mocht terugbellen bij beschikbaarheid na 
19/1/2021...lockdown. 
AVG ziet er toch vanaf en wil voorlopig nog geen opname.  
Het liefst bij bbh half februari of de maart 2021. 
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Schadeadres: 

Retouradres Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle 

 

9701BL1490 

Datum:
Betreft: Verlenging beslistermijn

Geachte heer , 

U heeft vorig jaar een brief ontvangen waarin wij u vertellen dat de beslistermijn op uw aanvraag 
tot schadevergoeding met zaaknummer  vijftien maanden is. Deze termijn verloopt 
binnenkort. Met deze brief laten wij u weten dat we de termijn verlengen.  

Nieuwe beslistermijn 
De beslistermijn op uw aanvraag wordt verlengd met twaalf maanden vanaf de verzenddatum van 
deze brief. Deze extra tijd is nodig om tot een goed besluit te komen.  

U wacht al lang op een besluit. Dat wij de termijn verlengen vraagt extra geduld van u. Daar zijn 
wij ons van bewust. Daarom leggen wij uit waarom deze verlenging nodig is.  

Waarom is deze verlenging nodig? 
Sinds de start van onze organisatie in maart 2018 zijn er meer dan zeventigduizend aanvragen tot 
schadevergoeding bij ons ingediend. Wekelijks komen daar op dit moment nog zo’n duizend 
aanvragen bij. Het kost tijd om deze aanvragen zorgvuldig te behandelen.  

Bovendien heeft het coronavirus door de stop van schade-opnames en het noodgedwongen 
thuiswerken van collega’s voor vertraging van de afhandeling van aanvragen gezorgd.   

Wij kunnen daarom niet anders dan de beslistermijn verlengen. We proberen uw aanvraag 
natuurlijk veel sneller af te handelen. 

En nu?  
Er heeft een schadeopname plaatsgevonden (of die vindt binnenkort plaats), maar u heeft nog 
geen adviesrapport van ons ontvangen. Dit is de volgende stap. U krijgt daarna de mogelijkheid 
om te reageren op het rapport, voordat wij een besluit nemen op uw aanvraag. 
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Heeft u vragen? 
Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief vragen bij u oproept. Uw zaakbegeleider kan u meer 
uitleg geven. Ook kunt u informatie vinden op onze website www.schadedoormijnbouw.nl.  
Met algemene vragen kunt u contact opnemen met ons Serviceloket. Zij zijn van maandag tot en 
met zaterdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur op 0800 4444 111.  

Met vriendelijke groet, 

S.C.J.J. (Bas) Kortmann
Voorzitter bestuur IMG

Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is verwerkt.
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Dhr.  (zoon) 

Opgesteld door 

Telefoonnummer Call vanuit SL, 

Datum 2-2
Onderwerp Opname ingepland  

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

 is de zoon van aanvrager dhr. 

Een telefonische machtiging tot en met 16 feburari 2021. 
Dhr.  neemt a.s. vrijdag contact op om te laten weten of de afspraak 
door kan gaan of moet worden verplaatst.  

Doorverbinden met  tst – ik ben hier mee bezig.
Alvast bedankt! 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met VM ingesproken ,zoals afgesproken in onze laatste telefoongesprek 

Opgesteld door 

Telefoonnummer  

Datum 02-02
Onderwerp Opname ingepland  

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Ik mocht de afspraak door de tool heen halen wanneer er beschikbaarheid is voor eind 
februari of begin maart. De vragenlijst is doorgenomen met dhr.  (zoon, 
contactpersoon). 

 af in het gesprek aan dat hij akkoord gaat met het dragen van een mondkap 
tijdens de opname.  

n.a.v. nieuwe maatregelen 2e lockdown - (1 persoon op bezoek)
Nieuwe werkwijze: ZB niet mee naar opname (neemt vooraf contact op) - SE 1 (voorlopig)
opname per dag

01-03-2021
10:00 - 17:00
opname

CED Deskundige
 

@ced.nl 

ZB  – belafspraak
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Schadeadres: 

Retouradres Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle 

 

9701BL1490 

Datum: 3 februari 2021 
Betreft: Bevestiging afspraak schade-opname 

Geachte heer , 

U heeft op 27 november 2019 een aanvraag tot schadevergoeding gedaan. Wij hebben uw 
aanvraag geregistreerd onder zaaknummer . Om de schade te bepalen, hebben wij 
een afspraak met u gemaakt. 

Wanneer en wie 
Op 1 maart 2021 om 10:00 uur komt een deskundige van deskundigenbureau CED bij u langs op 
dit adres:  in . Het kan zijn dat de deskundige een half uur eerder of later 
aanwezig is. Het is belangrijk dat u bij de schade-opname bent, zodat u kunt meekijken en een 
toelichting kunt geven. 

U krijgt 24 uur voor de schade-opname een sms’je waarin staat welke deskundige van het bureau 
bij u langs komt.  

Uw zaakbegeleider  belt u van tevoren om u informatie en uitleg te geven over het 
verdere proces van de schadeafhandeling. Uw zaakbegeleider is uw vaste aanspreekpunt. U kunt 
hem bereiken op @schadedoormijnbouw.nl of . 

In verband met het coronavirus vragen wij u om contact met ons op te nemen als u 
gezondheidsklachten heeft, of als u vermoedt dat u risico heeft gelopen en daardoor twijfelt of u de 
opname wel door moet laten gaan. Wij maken dan eventueel een nieuwe afspraak met u. Als de 
deskundige gezondheidsklachten heeft, zal de opname ook geannuleerd worden. 

Opname  
Tijdens de opname wordt gekeken naar de door u gemelde schades. Wij adviseren u om voor uzelf 
een overzicht van de schades te maken. Dit overzicht kunt u tijdens de opname samen 
doornemen. Zo voorkomen we dat er schades niet worden opgenomen. 

Als u of de deskundige zich tijdens de opname onprettig of onveilig voelt, staat het u en de 
deskundige vrij om de opname af te breken. De opname zal dan op een ander moment voortgezet 
worden. 

Opname voorbereiden 
Wij vragen u om de opname alvast voor te bereiden. Zo kan de deskundige veilig door het pand 
heen en kan de opname sneller uitgevoerd worden. 
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Groningen  

Techniekweg 1 
9601 MD Hoogezand 

Antwoordnummer 3061 
8000 WB Zwolle 
0800 44 44 111 
www.schadedoormijnbouw.nl 
contact@schadedoormijnbouw.nl 

Kenmerk 
 

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

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



- Maak de schades vrij, door bijvoorbeeld kasten of schilderijen weg te halen.
- Als er bouwtekeningen aanwezig zijn, leg deze klaar op de tafel.
- Laat het pand voor de opname 15 minuten ventileren door ramen en deuren open te zetten.
- Als de deskundige aanbelt, doe dan de voordeur open en neem alvast voldoende afstand.
- Zet de binnendeuren open, zodat de deskundige de handgrepen niet hoeft aan te raken.
- Draag een mondkapje. De deskundige draagt er een en wij willen u vragen om tijdens de schade-
opname ook een mondkapje te dragen.

Deskundige 
Als u meer informatie wilt over de deskundige kunt u contact met ons opnemen. Bent u het niet 
eens met de benoeming van deze deskundige, dan kunt u dat binnen twee weken laten weten. 
Mogelijk wijst het Instituut u dan een andere deskundige toe en maken we een nieuwe afspraak 
met u. 

Contact 
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag 
bereiken van 8.00 tot 17.30 uur op 0800 4444 111. We vragen u het nummer van uw aanvraag 

 bij de hand te houden als u met ons belt.  

Met vriendelijke groet, 

S.C.J.J. (Bas) Kortmann
Voorzitter bestuur IMG

Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is verwerkt.
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Dhr. (zoon van aanvrager/contactpersoon) 

Opgesteld door 

Telefoonnummer Privé 

Datum 16-2-2021
Onderwerp Contact door (telefonisch) gemachtigde 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

V: Dhr.  nam contact op om met  te spreken. Die was bezig met haar dossier. 

A: Telefonisch gemachtigd. Geprobeerd te bellen naar , GGH. Aangeboden om een TBV 
te maken of dat meneer later nog een keer belt. Hij koos voor het laatste. 
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met  

Opgesteld door 

Telefoonnummer 

Datum 16-02-2021
Onderwerp afspraak 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Q: dhr  (telefonisch gemachtigde)  wil  spreken i.v.m. nieuwe afspraak 

A: DVB met  en planning lukt niet TBV gemaakt 

V2102 11821 
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Schadeadres: 

Retouradres Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle 

 

9701BL1490 

Datum: 17 februari 2021 
Betreft: Annulering van afspraak voor schade-opname 

Geachte heer , 

Onlangs hebben wij met u een afspraak gemaakt. Deskundige CED  zou op 01 maart om 
10:00 uur langskomen voor een schade-opname. 

Deze afspraak is op uw verzoek geannuleerd. Wij nemen contact met u op om een nieuwe afspraak 
te maken. 

Contact 
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag 
bereiken van 8.00 tot 17.30 uur op 0800 4444 111. Belt u voor het maken van een afspraak? Dan 
zijn wij vanaf 9.00 uur bereikbaar. We vragen u het nummer van uw aanvraag  bij de 
hand te houden als u met ons belt.  

Met vriendelijke groet, 

S.C.J.J. (Bas) Kortmann
Voorzitter bestuur IMG

Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is verwerkt.
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Schadeadres: 

Retouradres Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle 

 

9701BL1490 

Datum: 5 maart 2021 
Betreft: Bevestiging afspraak schade-opname 

Geachte heer , 

U heeft op 27 november 2019 een aanvraag tot schadevergoeding gedaan. Wij hebben uw 
aanvraag geregistreerd onder zaaknummer . Om de schade te bepalen, hebben wij 
een afspraak met u gemaakt. 

Wanneer en wie 
Op 2 april 2021 om 10:00 uur komt een deskundige van deskundigenbureau 10BE bij u langs op 
dit adres: in . Het kan zijn dat de deskundige een half uur eerder of later 
aanwezig is. Het is belangrijk dat u bij de schade-opname bent, zodat u kunt meekijken en een 
toelichting kunt geven. 

U krijgt 24 uur voor de schade-opname een sms’je waarin staat welke deskundige van het bureau 
bij u langs komt.  

Uw zaakbegeleider  belt u van tevoren om u informatie en uitleg te geven over het 
verdere proces van de schadeafhandeling. Uw zaakbegeleider is uw vaste aanspreekpunt. U kunt 
hem bereiken op @schadedoormijnbouw.nl of . 

In verband met het coronavirus vragen wij u om contact met ons op te nemen als u 
gezondheidsklachten heeft, of als u vermoedt dat u risico heeft gelopen en daardoor twijfelt of u de 
opname wel door moet laten gaan. Wij maken dan eventueel een nieuwe afspraak met u. Als de 
deskundige gezondheidsklachten heeft, zal de opname ook geannuleerd worden. 

Opname  
De deskundige kijkt tijdens de opname niet alleen naar de door u gemelde schades, maar gaat ook 
het pand door om te kijken of er nog andere schades zijn. Dit noemen wij een nulmeting light.  
Dit gebeurt volgens de maatregelen van het RIVM, dus op een gepaste afstand van anderhalf 
meter. 

Wij adviseren u om voor uzelf een overzicht van de schades te maken. Dit overzicht kunt u tijdens 
de opname doornemen met de deskundige. Zo voorkomen we dat er tijdens de opname schades 
niet opgenomen worden.  

Als u of de deskundige zich tijdens de opname onprettig of onveilig voelt, staat het u en de 
deskundige vrij om de opname af te breken. De opname zal dan op een ander moment voortgezet 
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worden. 

Opname voorbereiden 
Wij vragen u om de opname alvast voor te bereiden. Zo kan de deskundige veilig door het pand 
heen en kan de opname sneller uitgevoerd worden. 

- Maak de schades vrij, door bijvoorbeeld kasten of schilderijen weg te halen.
- Als er bouwtekeningen aanwezig zijn, leg deze klaar op de tafel.
- Laat het pand voor de opname 15 minuten ventileren door ramen en deuren open te zetten.
- Als de deskundige aanbelt, doe dan de voordeur open en neem alvast voldoende afstand.
- Zet de binnendeuren open, zodat de deskundige de handgrepen niet hoeft aan te raken.
- Draag een mondkapje. De deskundige draagt er een en wij willen u vragen om tijdens de schade-
opname ook een mondkapje te dragen.

Deskundige 
Als u meer informatie wilt over de deskundige kunt u contact met ons opnemen. Bent u het niet 
eens met de benoeming van deze deskundige, dan kunt u dat binnen twee weken laten weten. 
Mogelijk wijst het Instituut u dan een andere deskundige toe en maken we een nieuwe afspraak 
met u. 

Contact 
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag 
bereiken van 8.00 tot 17.30 uur op 0800 4444 111. We vragen u het nummer van uw aanvraag 

 bij de hand te houden als u met ons belt.  

Met vriendelijke groet, 

S.C.J.J. (Bas) Kortmann
Voorzitter bestuur IMG

Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is verwerkt.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: 
Datum: donderdag 15 april 2021 09:51:00
Bijlagen: image001.jpg

Goedemorgen ,

Ik heb aanvrager uitgenodigd op aanvraag in te dienen via website. Wanneer hij vragen heeft
meld hij zich wel. Vermoed dat hij er wel uitkomt.

Vrgr,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 14 april 2021 17:58
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: Dhr

Hoi ,

Bedankt voor de actie. Ja, dat klopt. Is verdere actie naar dhr.  nog nodig? Of is hij
hiermee tevreden?

Groet,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: woensdag 14 april 2021 09:40
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: 

Goedemorgen ,

Zojuist gesproken met aanvrager.

Ze hadden een persoonlijk berichtje verwacht van ons wanneer ze de aanvraag weer konden
doen. Dit hebben ze nooit gekregen en ze hebben de website niet gecheckt.

Ik heb aangegeven dat het mogelijk is om met e-herkinning nu een aanvraag in te dienen via
onze website. Dit klopt toch ?

Fijne werkdag toegewenst.

Collegiale groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl
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Telefoonnotitie 
Dossiernummer   
Bedrijf / Aanvrager 
Contactpersoon 

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met  

Opgesteld door  

Telefoonnummer 

Datum 28-07-2021
Onderwerp Stand van zaken 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

Aanvrager wil graag weten wat de stand van zaken van het dossier is. 
Aangegeven dat schadeopname in april is geweest en deskundige 6 maand heeft om rapport 
af te ronden. Door het benoemen van de historische dossiers gesprek gevoerd over de EBS. 
Hij was het niet eens met deze werkwijze. Toegelicht waarom. 
Daarnaast slechte ervaringen met de deskundige. Heeft foutieve informatie verstrekt (oa 
door te zeggen dat de waardedaling werd vergoed). 
De rest van het proces nog toegelicht. 

Afgesproken dat we nog even afwachten. 
Indien rapport er is zal ZB weer contact opnemen. Of zoveel eerder indien nodig. 

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



42.







Ik ben vandaag tot ongeveer half 5 goed te bereiken, morgen ben ik tussen 11 en 4 goed
bereikbaar.

Vriendelijke groeten,

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

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

Intermediair 
Contactpersoon  

Gesproken met Meneer 

Opgesteld door 

Telefoonnummer 

Datum 14-1-2022
Onderwerp Meneer wil geen afspraak maken NO 

Dit is geen letterlijke weergave van het gesprek 

14-01-2022 12:58 door 
: 

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

Meneer wilde geen NO afspraak met mij maken omdat hij hier niet het nut van in 
zag. meneer zit nog steeds te wachten op zijn rapport die maar niet komt. ik heb 
meneer verteld dat we nog een NO willen doen en dat dan het rapport klaar is om 
opgestuurd te worden. meneer wilde eerst het rapport hebben en als er dan 
aanvullingen gedaan moesten worden wij meneer hierover konden berichten.  

meneer is gefrustreerd op de regering en op op ons als organisatie en heeft er 
weinig vertrouwen in. 

ik heb tegen meneer gezegd dat w zo niet veder kwamen en ik contact zal opnemen 
met zijn ZB om te kijken of die nog wat kon betekenen in dit geheel en om te kijken 
of er een oplossing mogelijk zou zijn. dit heb ik gedaan en  zal 
contact met meneer opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
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Van: )
Aan: )
Onderwerp: RE: dossier  NO
Datum: maandag 17 januari 2022 10:38:59
Bijlagen: image001.jpg

Hoi ,

Ik heb meneer proberen te vertellen wat er gaat gebeuren maar meer informatie dan wat er in
atabix staat met de aanvraag voor NO vanuit het bureau heb ik ook niet.

27-12-2021 13:09 door
 doet een verzoek voor een nader_onderzoek:

Geschatte tijdsduur van afspraak in uren:
4

Omschrijving van de schade en aanleiding voor nader onderzoek:
Zie bijlage.

Schade 17.

Constructeur (Verdichtingsgevoeligheidsberekening)
Mini sondeerrupsvoertuig (2 boringen)

Veel zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren.  Geen dakgoten, waardoor
grond bij de muren kan verweken."Onderzoek of de bodemsamenstelling zetting als gevolg van
mijbouwactiiteiten mogelijk heeft kunnen maken.
Tijdens de opname zijn afwijkingen vastgesteld die het gevolg kunnen zijn van ongelijke zetting in de
ondiepe bodem. De kosten voor herstel van de schade(s) zullen een bedrag van € 5,000,00 overstijgen."

Geef eventueel aan wat er benodigd is:
Deskundige 10BE
MUG
Archipunt

Indicatie van de kosten:
€2000 - €5000

Ik hoop dat je hier wat aan hebt of je zou even contact moeten opnemen met het bureau zelf.
Wij hebben bij de planning vaak niet heel veel info voor dit soort dingen 

Medewerker afdeling Planning
……………………………………
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl
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Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:55
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: RE: dossier  NO

Goedemorgen .

Contact gehad met aanvrager. 
. Het kwam voor hem out of the blue dat een naderonderzoek moest worden ingepland

terwijl ze verwachten het rapport elk moment te ontvangen.

Hij wil graag antwoorden op onderstaande vragen voordat we NO kunnen inplannen.

Waarom moeten ze langskomen voor naderonderzoek?
Wat wil deskundige gaan doen/onderzoeken?
Op welke schadenummer of locatie heeft het naderonderzoek betrekking?
Wat ligt er op dit moment qua totaal schades?

Kan jij mij een terugkoppeling geven op de bovenstaande vragen?

Vrgr,

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 13:04
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: dossier  NO

Hoi ,

Zoals we aan de telefoon besproken hebben stuur ik je hierbij nog even een mail.

Meneer wilde geen afspraak maken voor een NO omdat hij hier geen nut van in zag en hij heeft
het vertrouwen in ons als organisatie en in de regering verloren. Meneer zit nu nog steeds te
wachten op zijn rapport en die wilde hij graag hebben.

Zou jij met meneer contact kunnen opnemen om te kijken of er een oplossing kan komen voor
dit. Of meneer krijgt een NO of meneer trek het dossier in of het dossier wordt verder
voorbereid zoals de info nu is. Geen idee wat de beste oplossing is natuurlijk en wat er mogelijk
is.

Medewerker afdeling Planning
……………………………………
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
………………………………………
T 0800 4444 111 (gratis)
www.schadedoormijnbouw.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE:  - Telefoongesprek vanmorgen
Datum: dinsdag 25 januari 2022 14:32:35
Bijlagen: image001.jpg

Goedemiddag ,

Ik heb nieuws inzake dossier . Ik heb contact gehad met deskundigen partij en ze
hebben het volgende gecommuniceerd naar mij; Wij hebben dit dossier zojuist intern besproken
en zijn tot de conclusie gekomen dat we het nader onderzoek gaan annuleren. Op basis van
nieuwe inzichten kunnen we de rapportage concreet maken en binnen afzienbare tijd ook
opleveren. De deskundige is hier reeds mee gestart.

Excuus voor de verwarring. Maar volgens mij is het fijn om te horen dat een nader onderzoek nu
niet nodig is en dat het rapport binnenkort zal worden opgeleverd.

Mocht je vragen hebben dan hoor ik dat graag van jou.

Ik wens je een prettige dag toe.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 12:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re:  - Telefoongesprek vanmorgen

Goedemiddag , 

Dank voor je mail. 

Ik begrijp niet waar men het onderzoek uit wil voeren. Ik kan simpelweg de omschrijving van de
situatie ("(..)zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen
dakgoten (..)") niet thuisbrengen. De schade met nummer 17 die ik ken voldoet in elk geval op geen
enkele manier aan die omschrijving, en ik kan de omschrijving verder ook niet plaatsen. Vandaar mijn
verzoek om een situatieschets; ik wil graag misverstanden en eventueel daaruit voortvloeiende
tijdverspilling voorkomen. Ik neem aan dat je een schets en/of een foto en/of een plattegrond van de
betreffende schade kan verstrekken, zodat ik goed begrijp waar je het over hebt. Er is geen  sprake
van weigerachtigheid, sterker nog, ik wil graag voortvarend meewerken, maar begrijp echt niet wat je
bedoeling is. 

Vriendelijke groet, in afwachting van je reactie, 

Op do 20 jan. 2022 om 10:04 schreef 
chadedoormijnbouw.nl>:

Goedemorgen ,

Dank voor je mail. De schadedeskundige wil onderzoek doen naar de zetting en
zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen dakgoten, waardoor
grond bij de muren kan verweken. Onderzoek word gedaan of de bodemsamenstelling zetting
als gevolg van mijnbouwactiviteiten mogelijk heeft kunnen maken. Tijdens het nader
onderzoek zal de deskundige meer uitleggen over hoe ze het exact uit willen gaan uitvoeren.
En uiteraard in samenspraak op locatie.

Graag vernemen wij van jullie of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.

In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

www.schadedoormijnbouw.nl
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hieronder vermeld;
Het is niet mogelijk om u te voorzien van het conceptrapport. De bevindingen in dit
adviesrapport zal bekend worden gemaakt wanneer het rapport is afgerond. Op dat
moment hebben jullie de mogelijkheid om te reageren op het rapport. Tijdens de opname
zijn afwijkingen vastgesteld die het gevolg kunnen zijn van ongelijke zetting in de ondiepe
bodem. Veel zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Geen
dakgoten, waardoor grond bij de muren kan verweken. Deskundige wil met een
constructeur langskomen om een verdichtingsgevoeligheidsberekening te doen door middel
van 2 boringen met een Mini-sondeerrupsvoertuig. Het nader onderzoek heeft betrekking
op schadenummer 17 (dit zijn de schades in de lange gevels van beide schuren)

Ik heb alle begrip voor jullie dat het lang duurt, echter is het nader onderzoek nodig om
een correct/adequaat adviesrapport op te kunnen opleveren. Graag vernemen wij van jullie
of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.
Wat betreft je vraag over de waardedalingsregeling; Ik heb gekeken of ik hierin wat voor
jullie kon betekenen. Helaas moet ik dezelfde boodschap aan jullie mededelen. Het
verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan het IMG vooraf hadden voorzien. Daarom is
beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals verlengd.
In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:35
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
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Onderwerp: - Telefoongesprek vanmorgen

Beste 

Dank voor het begrip voor de situatie, vanmorgen. Voor de goede orde heb ik het
besprokene hieronder kort samengevat. Ik heb vanmorgen aangegeven dat ik, alle
omstandigheden in overweging nemende, me inspan om het aantal bezoeken tot een
minimum te beperken. Dit ontlast de (geestelijke) gezondheid van bewoners, scheelt kosten
voor IMG, al dan niet te vergoeden aan bewoners om bezoeken te faciliteren.

Ik heb aangegeven, voor verder te kunnen praten over nieuwe bezoeken, de volgende
stukken graag eerst te ontvangen en te bestuderen:

De informatie die nu beschikbaar is (conceptrapport van de rapporteur/opnemer)
De informatie die zij zeggen te missen
Het doel waar zij deze informatie voor nodig hebben
De wijze waarop zij deze informatie willen verkrijgen

De laatste drie punten komen er tezamen kort en goed op neer dat de rapporteur in een
brief duidelijk aangeeft waarom hij eigenlijk nog eens langs wil komen.

Zo kan ik mij een goed beeld vormen van welke informatie er al beschikbaar is en deze ter
beschikking stellen voor zover die er al is. Op basis hiervan kunnen we samen concluderen
Zo voorkomen we dubbel werk.

Daarnaast was je het met mij eens dat het proces nogal lang duurt. Ik heb begrepen dat je
daar ook nog achteraan gaat, waarvoor alvast mijn dank!

Vanmorgen niet besproken, maar wat ook nog steeds loopt:
Er is voor dit adres tevens een aanvraag in het kader van Compensatieregeling Waardedaling
gedaan. Dat ook dit niet erg soepel verloopt, is jou bekend uit het telefoongesprek van 2-4-2021.
De beslistermijn in deze is inmiddels al tweemaal verlengd.
Als reden voor verlenging tot 4-1-2022 is opgegeven: 
Meer dan woonbestemming We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen, omdat er bij
uw pand sprake is van meerdere bestemmingen. Naast een woonbestemming heeft uw woning
bijvoorbeeld ook een bedrijfsbestemming. Om aanvragen voor woningen met meer dan
woonbestemming op de juiste manier te kunnen afhandelen vragen we extern advies van
taxateurs. Het verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan wij vooraf hadden voorzien. Daarom
moeten wij helaas de beslistermijn voor uw aanvraag verlengen.
Het taxatieverslag 1-1-2019 geeft maar 1 bestemming en dit taxatieverslag is toegestuurd aan
IMG; daarop werd de beslistermijn verlengd tot 24-5-2022, met als motivering: 
Beoordeling gegevens duurt langer We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen. Dit
komt omdat het verzamelen van de benodigde gegevens meer tijd in beslag neemt dan vooraf
was voorzien. Helaas moeten wij hierdoor de beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals
verlengen
Kun je hierin wellicht nog iets betekenen?

Vriendelijk groeten, en ik hoor graag van je,

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
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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.

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Wel een nader onderzoek nodig 
Datum: woensdag 16 maart 2022 12:12:26
Bijlagen: image001.jpg

Goedemiddag ,

Eerder vanochtend hebben wij telefonisch contact met elkaar gehad en wou je van mij een
terugkoppeling ontvangen wat we hebben besproken; bij deze de twee besproken punten 

Op het moment wanneer het adviesrapport is afgerond dan ben ik bereid op jullie
verzoek het rapport door te sturen naar jullie gewenste persoon/organisatie
Wat betreft de eerder besproken PvA (t.b.v. het naderonderzoek) heb ik intern navraag
gedaan en hen verzocht om er wat vaart in te maken.

Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag. Op het moment wanneer ik meer te weten kom
inzake uw schademelding dan laat ik dit weten.

Ik wens je een prettige dag toe.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: zondag 6 februari 2022 10:01
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: Wel een nader onderzoek nodig 

Beste ,

dank voor je mail. Een PvA en een uitleg van het waarom van de koersveranderingen afgelopen
weken is inderdaad zeer welkom; zo voorkomen we misverstanden. Prettig om te horen dat jullie
hier voortvarend mee aan de slag zijn gegaan.

Ik wacht verder bericht van jou af.

Vriendelijke groet,

Op vr 4 feb. 2022 om 15:48 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemiddag ,

Zojuist wederom contact gehad met de schadedeskundige. Vorige week heb ik jou een
bericht gestuurd over het vervolg van de schademelding en dat een nader onderzoek niet
meer nodig zou zijn. Eerder ben ik door de schadedeskundige op de hoogte gebracht dat ik
op deze woorden terug moet komen en dat ze het nader onderzoek toch willen laten
plaatsvinden. Ik heb aangegeven naar deskundige dat het voor mij (en jullie) lastig te volgen
is van waarom er nu wel een nader onderzoek noodzakelijk is en vorige week niet.

De deskundige zal terugkomen naar mij met een duidelijk plan van aanpak; hoe, wat en
waarom ze dit nader onderzoek willen gaan uitvoeren. De deskundigen zijn hiermee gestart,
en zodra dit uitgewerkt is komen zij met het advies en de vraag om het nader onderzoek uit
te voeren. Dit ook ter motivatie richting u als aanvrager. Ze zullen ook aangeven wat ze
willen onderzoeken en waar en gegraven gaat worden.

Ik breng je op de hoogte wanneer het bovenstaande bekend is.

Ik wens je alvast een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 12:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen

Goedemiddag , 

Dank voor je mail. 

Ik begrijp niet waar men het onderzoek uit wil voeren. Ik kan simpelweg de omschrijving van de
situatie ("(..)zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen
dakgoten (..)") niet thuisbrengen. De schade met nummer 17 die ik ken voldoet in elk geval op
geen enkele manier aan die omschrijving, en ik kan de omschrijving verder ook niet plaatsen.
Vandaar mijn verzoek om een situatieschets; ik wil graag misverstanden en eventueel daaruit
voortvloeiende tijdverspilling voorkomen. Ik neem aan dat je een schets en/of een foto en/of een
plattegrond van de betreffende schade kan verstrekken, zodat ik goed begrijp waar je het over
hebt. Er is geen  sprake van weigerachtigheid, sterker nog, ik wil graag voortvarend meewerken,
maar begrijp echt niet wat je bedoeling is. 

Vriendelijke groet, in afwachting van je reactie, 

Op do 20 jan. 2022 om 10:04 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemorgen ,

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e



Dank voor je mail. De schadedeskundige wil onderzoek doen naar de zetting en
zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen dakgoten,
waardoor grond bij de muren kan verweken. Onderzoek word gedaan of de
bodemsamenstelling zetting als gevolg van mijnbouwactiviteiten mogelijk heeft kunnen
maken. Tijdens het nader onderzoek zal de deskundige meer uitleggen over hoe ze het
exact uit willen gaan uitvoeren. En uiteraard in samenspraak op locatie.

Graag vernemen wij van jullie of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.

In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 18:51
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen

Beste ,

Dank voor je snelle reactie en de informatie. Het is spijtig dat ik geen conceptrapport kan
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ontvangen, ik had dat graag al ingezien.

Wat betreft het aanvullend onderzoek: ik kan schadenummer 17 en de omschrijving die je
geeft niet goed plaatsen in de situatie. Kun je een situatieschets van de schade en een
plattegrond van de beoogde sonderingslocaties toesturen? Dan kan ik dit in de juiste
context plaatsen.

Nogmaals hartelijk dank,
In afwachting van je antwoord,

Vriendelijke groet,

Op di 18 jan. 2022 om 10:06 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemorgen ,

Dank voor je mail. Wanneer er sprake is van complexe schades dan zie ik meestal dat
dossiers helaas minder snel door het proces gaan als gewenst. Ik heb op basis van jou
telefoontje intern om antwoorden gezocht. Ik heb de verkregen antwoorden op je
vragen hieronder vermeld;
Het is niet mogelijk om u te voorzien van het conceptrapport. De bevindingen in dit
adviesrapport zal bekend worden gemaakt wanneer het rapport is afgerond. Op dat
moment hebben jullie de mogelijkheid om te reageren op het rapport. Tijdens de
opname zijn afwijkingen vastgesteld die het gevolg kunnen zijn van ongelijke zetting in
de ondiepe bodem. Veel zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide
schuren. Geen dakgoten, waardoor grond bij de muren kan verweken. Deskundige wil
met een constructeur langskomen om een verdichtingsgevoeligheidsberekening te doen
door middel van 2 boringen met een Mini-sondeerrupsvoertuig. Het nader onderzoek
heeft betrekking op schadenummer 17 (dit zijn de schades in de lange gevels van beide
schuren)

Ik heb alle begrip voor jullie dat het lang duurt, echter is het nader onderzoek nodig om
een correct/adequaat adviesrapport op te kunnen opleveren. Graag vernemen wij van
jullie of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.
Wat betreft je vraag over de waardedalingsregeling; Ik heb gekeken of ik hierin wat
voor jullie kon betekenen. Helaas moet ik dezelfde boodschap aan jullie mededelen. Het
verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan het IMG vooraf hadden voorzien. Daarom is
beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals verlengd.
In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:35
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: - Telefoongesprek vanmorgen

Beste ,

Dank voor het begrip voor de situatie, vanmorgen. Voor de goede orde heb ik het
besprokene hieronder kort samengevat. Ik heb vanmorgen aangegeven dat ik, alle
omstandigheden in overweging nemende, me inspan om het aantal bezoeken tot een
minimum te beperken. Dit ontlast de (geestelijke) gezondheid van bewoners, scheelt
kosten voor IMG, al dan niet te vergoeden aan bewoners om bezoeken te faciliteren.

Ik heb aangegeven, voor verder te kunnen praten over nieuwe bezoeken, de volgende
stukken graag eerst te ontvangen en te bestuderen:

De informatie die nu beschikbaar is (conceptrapport van de rapporteur/opnemer)
De informatie die zij zeggen te missen
Het doel waar zij deze informatie voor nodig hebben
De wijze waarop zij deze informatie willen verkrijgen

De laatste drie punten komen er tezamen kort en goed op neer dat de rapporteur in een
brief duidelijk aangeeft waarom hij eigenlijk nog eens langs wil komen.

Zo kan ik mij een goed beeld vormen van welke informatie er al beschikbaar is en deze
ter beschikking stellen voor zover die er al is. Op basis hiervan kunnen we samen
concluderen Zo voorkomen we dubbel werk.

Daarnaast was je het met mij eens dat het proces nogal lang duurt. Ik heb begrepen dat
je daar ook nog achteraan gaat, waarvoor alvast mijn dank!
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Vanmorgen niet besproken, maar wat ook nog steeds loopt:
Er is voor dit adres tevens een aanvraag in het kader van Compensatieregeling Waardedaling
gedaan. Dat ook dit niet erg soepel verloopt, is jou bekend uit het telefoongesprek van 2-4-
2021. De beslistermijn in deze is inmiddels al tweemaal verlengd.
Als reden voor verlenging tot 4-1-2022 is opgegeven: 
Meer dan woonbestemming We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen, omdat er
bij uw pand sprake is van meerdere bestemmingen. Naast een woonbestemming heeft uw
woning bijvoorbeeld ook een bedrijfsbestemming. Om aanvragen voor woningen met meer
dan woonbestemming op de juiste manier te kunnen afhandelen vragen we extern advies van
taxateurs. Het verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan wij vooraf hadden voorzien.
Daarom moeten wij helaas de beslistermijn voor uw aanvraag verlengen.
Het taxatieverslag 1-1-2019 geeft maar 1 bestemming en dit taxatieverslag is toegestuurd
aan IMG; daarop werd de beslistermijn verlengd tot 24-5-2022, met als motivering: 
Beoordeling gegevens duurt langer We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen.
Dit komt omdat het verzamelen van de benodigde gegevens meer tijd in beslag neemt dan
vooraf was voorzien. Helaas moeten wij hierdoor de beslistermijn voor uw aanvraag
nogmaals verlengen
Kun je hierin wellicht nog iets betekenen?

Vriendelijk groeten, en ik hoor graag van je,

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.

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.

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,
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW:  nader onderzoek
Datum: woensdag 23 maart 2022 12:59:16
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg
image003.jpg

Hi ,

Deze mensen willen geen afspraak maken en geven aan dat jij hier alles vanaf weet. Zou jij dit
verder willen oppakken?

Met vriendelijke groet,

Medewerkster Planning

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10| 9726 AD Groningen|

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 15:24
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW:  nader onderzoek

Van: @10be.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 11:56
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>; @10be.nl>
CC: @10BE.nl>
Onderwerp: RE:  nader onderzoek

Hé ,

Kunnen de aanvragers ook op maandag 4 april?
Beide partijen zijn dan beschikbaar om het nader onderzoek uit te voeren.
Liefst vroeg in de ochtend beginnen, rond 08:30 uur.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
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Aan: g@10be.nl>; @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10BE.nl>
Onderwerp: RE:  nader onderzoek

Hoi!

Ben ik nog even.
Indien het jullie vandaag ook niet lukt om het nader onderzoek bij de aanvragers te plannen, dan
moeten wij het uitstellen tot een later moment.

 komt dan namelijk in de knel met hun planning.
 

Met vriendelijke groet,

Planning

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan  de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. 10BE  staat niet in voor  de  juiste  en  volledige  overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor
de tijdige ontvangst daarvan. 10BE gebruikt email  niet  voor  het   aangaan   van   verplichtingen  of   rechtsbetrekkingen. Aan de
inhoud van dit  e-mailbericht  kunnen  geen rechten worden ontleend.

Van: @10be.nl> 
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 16:28
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10BE.nl>; 

@10BE.nl>; @10be.nl>
Onderwerp:  nader onderzoek

Goedemiddag 

Ik heb zelf geprobeerd de aanvragers van dossier  te bellen om een nader
onderzoek op korte termijn in te plannen. Helaas 2x zonder succes.
Team  en MUG is voor dit nader onderzoek om een beschikbare datum gevraagd.
Beide geassureerden kunnen op dinsdag 22 maart, vanaf 08.00 uur, om de werkzaamheden uit
te voeren.

Zouden jullie vandaag en anders maandag nog contact willen proberen te leggen met de
aanvragers om dit nader onderzoek uit te voeren vanaf 08.00 uur aanstaande dinsdag?
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Indien het niet lukt, horen we dat graag. Jullie mogen mijn collega  dan wel in de CC
meenemen, zodat zij op de hoogte is om de geassumeerde partijen in te lichten.

Deze werkzaamheden worden er uitgevoerd:
4 opgravingen fundering handmatig
6 grondboringen
6 handsonderingen

Met vriendelijke groet,

Planning

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan  de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. 10BE  staat niet in voor  de  juiste  en  volledige  overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor
de tijdige ontvangst daarvan. 10BE gebruikt email  niet  voor  het   aangaan   van   verplichtingen  of   rechtsbetrekkingen. Aan de
inhoud van dit  e-mailbericht  kunnen  geen rechten worden ontleend.

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp:  - Telefoongesprek vanmorgen. Map
Datum: donderdag 31 maart 2022 10:50:55
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg

Hoi ,

Kan jij mij al iets terugkoppelen in onderstaand?

Vrgr,

Van:  
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 15:47
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: FW: - Telefoongesprek vanmorgen. Map
Urgentie: Hoog

Hoi 

Ik heb contact gehad met  welke mij heeft doorverwezen naar  welke mij weer
naar jou door heeft verwezen 

Hieronder wat meer context: Graag ontvang ik voor aanvrager een PvA met betrekking tot het
nader onderzoek; Ik heb eerder contact gehad met  (10BE) over dit dossier en ben nog
steeds in afwachting van een PvA voor aanvrager zodat ik dit kan bespreken met aanvrager en
planning een opname kan inplannen. (Zie onderstaande mailcontact met )

Concreet heb ik/aanvrager nodig;
- Omschrijving, welke schade wordt onderzocht en waarom?
- Foto van desbetreffende schade waarvoor NO moet worden uitgevoerd
- Globale situatieschets; Waar gaat het rupskraantje boringen doen?

Als ik bovenstaande info met PvA heb ontvangen zal ik dit bespreken met aanvrager en zal ik
uiteindelijk planning de opdracht gegeven om de afspraak in te plannen. Planning zou de
afspraak zetten op 4 april. Dus ik neem aan dat er iets van een PvA is welke wij kunnen delen
met aanvrager.

Graag ontvang ik op korte termijn iets waarmee we verder kunnen en hoop ik dat 10BE
meewerkt hieraan.

Hoor graag van jou.

Vrgr,

Van: @10be.nl> 
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Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:17
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10BE.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Dag ,

Zoals vorige week aangegeven tijdens ons telefonisch onderhoud, gaan we eerst met een PvA
aangeven hoe, wat en waarom we dit NO willen gaan uitvoeren. De deskundigen zijn hiermee
gestart, en zodra dit uitgewerkt is komen wij met het advies en de vraag om het NO uit te
voeren. Dit ook ter motivatie richting aanvrager, die in reactie op het uitvoeren van het NO graag
wilde weten wat we allemaal precies willen onderzoeken en op welke locaties er gegraven gaat
worden.

Met vriendelijke groet,

signature_1930578844

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Gebruik van deze
informatie door anderen dan  de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is niet toegestaan.    10BE  staat niet in voor  de  juiste  en  volledige  overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 10BE  gebruikt e-mail 
niet  voor  het   aangaan   van   verplichtingen  of   rechtsbetrekkingen. Aan de inhoud van dit  e-
mailbericht  kunnen  geen rechten worden ontleend.

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Datum: dinsdag, 1 februari 2022 om 13:01
Aan: @10be.nl>
Onderwerp: RE: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Geachte meneer ,

Onderstaande bericht is vorige week meegegeven aan aanvrager. In ons telefoongesprek gaf je
aan wel een nader onderzoek willen te gaan uitvoeren. Ik ben nog steeds in afwachting van uw
mail met verklaring om het terug te draaien zodat ik dat kan terugkoppelen naar aanvrager. 

Met vriendelijke groet,
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Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

Van: @10be.nl> 
Verzonden: maandag 24 januari 2022 16:02
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Geachte heer , beste ,

Wij hebben dit dossier zojuist intern besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat we het
nader onderzoek gaan annuleren. Op basis van nieuwe inzichten kunnen we de rapportage
concreet maken en binnen afzienbare tijd ook opleveren. De deskundige is hier reeds mee
gestart.

Hopende in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd.

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

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

Van: @10be.nl> 
Verzonden: maandag 24 januari 2022 12:09
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10be.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Allen,

Ingaand op de onderstaande vraag het volgende;

Het NO wat voornemens staat te gebeuren betreft inhoudelijk de oorzaak van schade 17 te
achterhalen. De stoep ter plaatse van de voordeur wijkt behoorlijk ten opzichte van de gevel. Dit
kan in oorzaak hebben dat de beide bouwdelen anders gefundeerd zijn, maar ook een
verandering in de ondergrond.  Omdat de hoogste PGV ter plaatse boven de 40 mm/s is
geweest, de indicatie opbouw van de ter plaatse bekende grondsoorten klei en zand is en het
een zettingschade betreft, schrijft het zetting protocol voor dat we hier een specialistisch
bodemonderzoek moeten uitvoeren om te kijken of aardbevingen van invloed zijn geweest op
deze zettingschade. Hiervoor is een zgn. verdichtingsgevoeligheidsberekening, kortweg VDP,
nodig.

Tijdens het Nader Onderzoek zal een rupsvoertuig een 2 tal boringen uitvoeren on zo een goed
inzicht te krijgen in de samenstelling van de ondergrond ter plaatse van de stoep en de fundering
van het woonhuis. Mogelijk kan er ter plaatse een deel van de fundering vrij gegraven worden
om te kijken hoe de gevel en de voorliggende stoep daadwerkelijk gefundeerd zijn en wat de
maatvoering daarvan is.
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zij die van de geadresseerde(n)toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan
geadresseerde(n) is verboden.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen
van een geheimhoudingsplicht.

Any information transmitted by means of this email (and any of its attachments) is intended exclusively for the
addressee or addressees and for those authorized by the addressee or addressees to read this message. Any
use by a party other than the addressee or addressees is prohibited. The information contained in this email (or
any of its attachments) may be confidential in nature and fall under a pledge of secrecy.

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 14:17
Aan: @ebnoord.nl>
Onderwerp: FW:  - Telefoongesprek vanmorgen

Goedemiddag ,

Voor desbetreffende dossier is een nader onderzoek aangevraagd. Aanvrager wil voordat we
een afspraak inplannen meer informatie tot betrekking dit nader onderzoek. Ik heb al het één
en ander uitgelegd maar dit volstaat niet (volgens hun)

Zie onderstaande mails..

Zou jij in kunnen gaan op het onderstaande en dit terugkoppelen naar mij. Ik zorg ervoor dat
deze informatie terecht komt bij aanvrager.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 06 11018430

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e5.1 lid 2 e



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: @gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 12:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re:  - Telefoongesprek vanmorgen

Goedemiddag , 

Dank voor je mail. 

Ik begrijp niet waar men het onderzoek uit wil voeren. Ik kan simpelweg de omschrijving van de
situatie ("(..)zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen
dakgoten (..)") niet thuisbrengen. De schade met nummer 17 die ik ken voldoet in elk geval op geen
enkele manier aan die omschrijving, en ik kan de omschrijving verder ook niet plaatsen. Vandaar mijn
verzoek om een situatieschets; ik wil graag misverstanden en eventueel daaruit voortvloeiende
tijdverspilling voorkomen. Ik neem aan dat je een schets en/of een foto en/of een plattegrond van de
betreffende schade kan verstrekken, zodat ik goed begrijp waar je het over hebt. Er is geen  sprake
van weigerachtigheid, sterker nog, ik wil graag voortvarend meewerken, maar begrijp echt niet wat je
bedoeling is. 

Vriendelijke groet, in afwachting van je reactie, 

Op do 20 jan. 2022 om 10:04 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemorgen ,

Dank voor je mail. De schadedeskundige wil onderzoek doen naar de zetting en
zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen dakgoten, waardoor
grond bij de muren kan verweken. Onderzoek word gedaan of de bodemsamenstelling zetting
als gevolg van mijnbouwactiviteiten mogelijk heeft kunnen maken. Tijdens het nader
onderzoek zal de deskundige meer uitleggen over hoe ze het exact uit willen gaan uitvoeren.
En uiteraard in samenspraak op locatie.

Graag vernemen wij van jullie of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.

In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 18:51
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen

Beste ,

Dank voor je snelle reactie en de informatie. Het is spijtig dat ik geen conceptrapport kan
ontvangen, ik had dat graag al ingezien.

Wat betreft het aanvullend onderzoek: ik kan schadenummer 17 en de omschrijving die je
geeft niet goed plaatsen in de situatie. Kun je een situatieschets van de schade en een
plattegrond van de beoogde sonderingslocaties toesturen? Dan kan ik dit in de juiste context
plaatsen.

Nogmaals hartelijk dank,
In afwachting van je antwoord,

Vriendelijke groet,

Op di 18 jan. 2022 om 10:06 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:
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Goedemorgen ,

Dank voor je mail. Wanneer er sprake is van complexe schades dan zie ik meestal dat
dossiers helaas minder snel door het proces gaan als gewenst. Ik heb op basis van jou
telefoontje intern om antwoorden gezocht. Ik heb de verkregen antwoorden op je vragen
hieronder vermeld;
Het is niet mogelijk om u te voorzien van het conceptrapport. De bevindingen in dit
adviesrapport zal bekend worden gemaakt wanneer het rapport is afgerond. Op dat
moment hebben jullie de mogelijkheid om te reageren op het rapport. Tijdens de opname
zijn afwijkingen vastgesteld die het gevolg kunnen zijn van ongelijke zetting in de ondiepe
bodem. Veel zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Geen
dakgoten, waardoor grond bij de muren kan verweken. Deskundige wil met een
constructeur langskomen om een verdichtingsgevoeligheidsberekening te doen door middel
van 2 boringen met een Mini-sondeerrupsvoertuig. Het nader onderzoek heeft betrekking
op schadenummer 17 (dit zijn de schades in de lange gevels van beide schuren)

Ik heb alle begrip voor jullie dat het lang duurt, echter is het nader onderzoek nodig om
een correct/adequaat adviesrapport op te kunnen opleveren. Graag vernemen wij van jullie
of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.
Wat betreft je vraag over de waardedalingsregeling; Ik heb gekeken of ik hierin wat voor
jullie kon betekenen. Helaas moet ik dezelfde boodschap aan jullie mededelen. Het
verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan het IMG vooraf hadden voorzien. Daarom is
beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals verlengd.
In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van: @gmail.com> 
Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:35
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: - Telefoongesprek vanmorgen

Beste ,

Dank voor het begrip voor de situatie, vanmorgen. Voor de goede orde heb ik het
besprokene hieronder kort samengevat. Ik heb vanmorgen aangegeven dat ik, alle
omstandigheden in overweging nemende, me inspan om het aantal bezoeken tot een
minimum te beperken. Dit ontlast de (geestelijke) gezondheid van bewoners, scheelt kosten
voor IMG, al dan niet te vergoeden aan bewoners om bezoeken te faciliteren.

Ik heb aangegeven, voor verder te kunnen praten over nieuwe bezoeken, de volgende
stukken graag eerst te ontvangen en te bestuderen:

De informatie die nu beschikbaar is (conceptrapport van de rapporteur/opnemer)
De informatie die zij zeggen te missen
Het doel waar zij deze informatie voor nodig hebben
De wijze waarop zij deze informatie willen verkrijgen

De laatste drie punten komen er tezamen kort en goed op neer dat de rapporteur in een
brief duidelijk aangeeft waarom hij eigenlijk nog eens langs wil komen.

Zo kan ik mij een goed beeld vormen van welke informatie er al beschikbaar is en deze ter
beschikking stellen voor zover die er al is. Op basis hiervan kunnen we samen concluderen
Zo voorkomen we dubbel werk.

Daarnaast was je het met mij eens dat het proces nogal lang duurt. Ik heb begrepen dat je
daar ook nog achteraan gaat, waarvoor alvast mijn dank!

Vanmorgen niet besproken, maar wat ook nog steeds loopt:
Er is voor dit adres tevens een aanvraag in het kader van Compensatieregeling Waardedaling
gedaan. Dat ook dit niet erg soepel verloopt, is jou bekend uit het telefoongesprek van 2-4-2021.
De beslistermijn in deze is inmiddels al tweemaal verlengd.
Als reden voor verlenging tot 4-1-2022 is opgegeven: 
Meer dan woonbestemming We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen, omdat er bij
uw pand sprake is van meerdere bestemmingen. Naast een woonbestemming heeft uw woning
bijvoorbeeld ook een bedrijfsbestemming. Om aanvragen voor woningen met meer dan
woonbestemming op de juiste manier te kunnen afhandelen vragen we extern advies van
taxateurs. Het verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan wij vooraf hadden voorzien. Daarom
moeten wij helaas de beslistermijn voor uw aanvraag verlengen.
Het taxatieverslag 1-1-2019 geeft maar 1 bestemming en dit taxatieverslag is toegestuurd aan
IMG; daarop werd de beslistermijn verlengd tot 24-5-2022, met als motivering: 
Beoordeling gegevens duurt langer We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen. Dit
komt omdat het verzamelen van de benodigde gegevens meer tijd in beslag neemt dan vooraf
was voorzien. Helaas moeten wij hierdoor de beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals
verlengen
Kun je hierin wellicht nog iets betekenen?

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

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

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.

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.
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.
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.



49.



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: PVA
Datum: maandag 4 april 2022 10:32:13
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg

Hoi ,

Zie onderstaand de reactie van 10BE.

Met vriendelijke groet,

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

T 
www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: @10BE.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 15:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10BE.nl>; @10be.nl>
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 12:01
Aan: @10be.nl>; @10BE.nl>
CC: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp:  PVA
Urgentie: Hoog

Goedemiddag heren,

Onderstaand betreft een mailwisseling tussen een deskundige en .
 is al enige tijd in afwachting van een plan van aanpak om voor te kunnen

leggen aan de aanvrager. Als het PVA besproken is met aanvrager kan het nader onderzoek
worden ingepland.

 geeft aan dat volgende punten in het PVA zouden worden opgenomen:
- Omschrijving, welke schade wordt onderzocht en waarom?
- Foto van desbetreffende schade waarvoor NO moet worden uitgevoerd
- Globale situatieschets; Waar gaat het rupskraantje boringen doen?

Kunnen jullie nagaan wat er speelt en of het betreffende PVA aangeleverd kan worden?

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: @10be.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:17
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10BE.nl>
Onderwerp: Re:  - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Dag ,

Zoals vorige week aangegeven tijdens ons telefonisch onderhoud, gaan we eerst met een PvA
aangeven hoe, wat en waarom we dit NO willen gaan uitvoeren. De deskundigen zijn hiermee
gestart, en zodra dit uitgewerkt is komen wij met het advies en de vraag om het NO uit te
voeren. Dit ook ter motivatie richting aanvrager, die in reactie op het uitvoeren van het NO graag
wilde weten wat we allemaal precies willen onderzoeken en op welke locaties er gegraven gaat
worden.

Met vriendelijke groet,
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signature_1930578844

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Gebruik van deze
informatie door anderen dan  de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is niet toegestaan.    10BE  staat niet in voor  de  juiste  en  volledige  overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 10BE  gebruikt e-mail 
niet  voor  het   aangaan   van   verplichtingen  of   rechtsbetrekkingen. Aan de inhoud van dit  e-
mailbericht  kunnen  geen rechten worden ontleend.

Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Datum: dinsdag, 1 februari 2022 om 13:01
Aan: @10be.nl>
Onderwerp: RE: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Geachte meneer ,

Onderstaande bericht is vorige week meegegeven aan aanvrager. In ons telefoongesprek gaf je
aan wel een nader onderzoek willen te gaan uitvoeren. Ik ben nog steeds in afwachting van uw
mail met verklaring om het terug te draaien zodat ik dat kan terugkoppelen naar aanvrager. 

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
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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: @10be.nl> 
Verzonden: maandag 24 januari 2022 16:02
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Geachte heer , beste ,

Wij hebben dit dossier zojuist intern besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat we het
nader onderzoek gaan annuleren. Op basis van nieuwe inzichten kunnen we de rapportage
concreet maken en binnen afzienbare tijd ook opleveren. De deskundige is hier reeds mee
gestart.

Hopende in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

signature_978558616

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Gebruik van deze
informatie door anderen dan  de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is niet toegestaan.    10BE  staat niet in voor  de  juiste  en  volledige  overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 10BE  gebruikt e-mail 
niet  voor  het   aangaan   van   verplichtingen  of   rechtsbetrekkingen. Aan de inhoud van dit  e-
mailbericht  kunnen  geen rechten worden ontleend.
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Van: @schadedoormijnbouw.nl>
Datum: maandag, 24 januari 2022 om 14:19
Aan: @10be.nl>
Onderwerp: RE: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Hallo ,

Dank voor je mail. Ik heb zojuist contact gehad weer met dezelfde aanvrager. In een eerder
stadium zijn bij de bij de aanvrager alarmbellen gaan rinkelen omdat er bij het NO
aanvraagformulier het volgende stond (zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van
beide schuren) Dit is ook gecommuniceerd naar aanvrager en die herkent de situatie helemaal
niet. Ik heb dit contact gehad en aanvrager wil voordat we een afspraak plannen een;
Situatieschets + plattegrondje (met voorgaande stoep + eventueel foto ontvangen van waar we
NO onderzoek willen gaan doen.  

Graag ontvang ik van u het bovenstaande (indien mogelijk) zodat we aanvrager kunnen
geruststellen dat het NO goed komt.

Vrgr,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van: @10be.nl> 
Verzonden: maandag 24 januari 2022 12:09
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
CC: @10be.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Allen,

Ingaand op de onderstaande vraag het volgende;

Het NO wat voornemens staat te gebeuren betreft inhoudelijk de oorzaak van schade 17 te
achterhalen. De stoep ter plaatse van de voordeur wijkt behoorlijk ten opzichte van de gevel. Dit
kan in oorzaak hebben dat de beide bouwdelen anders gefundeerd zijn, maar ook een
verandering in de ondergrond.  Omdat de hoogste PGV ter plaatse boven de 40 mm/s is
geweest, de indicatie opbouw van de ter plaatse bekende grondsoorten klei en zand is en het
een zettingschade betreft, schrijft het zetting protocol voor dat we hier een specialistisch
bodemonderzoek moeten uitvoeren om te kijken of aardbevingen van invloed zijn geweest op
deze zettingschade. Hiervoor is een zgn. verdichtingsgevoeligheidsberekening, kortweg VDP,
nodig.

Tijdens het Nader Onderzoek zal een rupsvoertuig een 2 tal boringen uitvoeren on zo een goed
inzicht te krijgen in de samenstelling van de ondergrond ter plaatse van de stoep en de fundering
van het woonhuis. Mogelijk kan er ter plaatse een deel van de fundering vrij gegraven worden
om te kijken hoe de gevel en de voorliggende stoep daadwerkelijk gefundeerd zijn en wat de
maatvoering daarvan is.

Hopenede hiermee in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

signature_1222312574

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Gebruik van deze
informatie door anderen dan  de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is niet toegestaan.    10BE  staat niet in voor  de  juiste  en  volledige  overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 10BE  gebruikt e-mail 
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niet  voor  het   aangaan   van   verplichtingen  of   rechtsbetrekkingen. Aan de inhoud van dit  e-
mailbericht  kunnen  geen rechten worden ontleend.

Van: @10be.nl>
Datum: maandag, 24 januari 2022 om 10:47
Aan: @10BE.nl>, 

@10be.nl>
CC: @ebnoord.nl>, @ebnoord.nl' @ebnoord.nl>,

@10be.nl>
Onderwerp: FW: - Telefoongesprek vanmorgen. Map

Goedemorgen,

 staat bij ons als TC’er aan het NO gekoppeld.  heeft aangegeven dat Team
 ingezet wordt.

Zou iemand van jullie de onduidelijkheden in onderstaande mails op kunnen helderen en terug
willen koppelen aan ?

Met vriendelijke groet,

Team NO
,  en

Van: @ebnoord.nl> 
Verzonden: maandag 24 januari 2022 10:26
Aan: @10be.nl>
CC: @ebnoord.nl>
Onderwerp: FW:  - Telefoongesprek vanmorgen

Geachte collega’s van NO,

Zouden jullie de onderstaande vraag van  willen beantwoorden en uitleggen wat
het NO precies inhoudt?
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Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Bouwkundig expert

Mobiel + 31 
Tel       + 31
Email    @ebnoord.nl

Expertise Bureau Noord b.v. & EBN Bouwadvies
Post/bezoek  Machlaan 5 9761 TK Eelde
Website  www.ebnoord.nl & www.ebnbouwadvies.nl
KvK nr.  64521281

logo-EBNoord

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en
zij die van de geadresseerde(n)toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan
geadresseerde(n) is verboden.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen
van een geheimhoudingsplicht.

Any information transmitted by means of this email (and any of its attachments) is intended exclusively for the
addressee or addressees and for those authorized by the addressee or addressees to read this message. Any
use by a party other than the addressee or addressees is prohibited. The information contained in this email (or
any of its attachments) may be confidential in nature and fall under a pledge of secrecy.

Van: @schadedoormijnbouw.nl> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 14:17
Aan: @ebnoord.nl>
Onderwerp: FW: - Telefoongesprek vanmorgen

Goedemiddag ,

Voor desbetreffende dossier is een nader onderzoek aangevraagd. Aanvrager wil voordat we
een afspraak inplannen meer informatie tot betrekking dit nader onderzoek. Ik heb al het één
en ander uitgelegd maar dit volstaat niet (volgens hun)
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Zie onderstaande mails..

Zou jij in kunnen gaan op het onderstaande en dit terugkoppelen naar mij. Ik zorg ervoor dat
deze informatie terecht komt bij aanvrager.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 12:16
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re:  - Telefoongesprek vanmorgen

Goedemiddag , 

Dank voor je mail. 

Ik begrijp niet waar men het onderzoek uit wil voeren. Ik kan simpelweg de omschrijving van de
situatie ("(..)zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen
dakgoten (..)") niet thuisbrengen. De schade met nummer 17 die ik ken voldoet in elk geval op geen
enkele manier aan die omschrijving, en ik kan de omschrijving verder ook niet plaatsen. Vandaar mijn
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verzoek om een situatieschets; ik wil graag misverstanden en eventueel daaruit voortvloeiende
tijdverspilling voorkomen. Ik neem aan dat je een schets en/of een foto en/of een plattegrond van de
betreffende schade kan verstrekken, zodat ik goed begrijp waar je het over hebt. Er is geen  sprake
van weigerachtigheid, sterker nog, ik wil graag voortvarend meewerken, maar begrijp echt niet wat je
bedoeling is. 

Vriendelijke groet, in afwachting van je reactie, 

Op do 20 jan. 2022 om 10:04 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemorgen ,

Dank voor je mail. De schadedeskundige wil onderzoek doen naar de zetting en
zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Er zijn geen dakgoten, waardoor
grond bij de muren kan verweken. Onderzoek word gedaan of de bodemsamenstelling zetting
als gevolg van mijnbouwactiviteiten mogelijk heeft kunnen maken. Tijdens het nader
onderzoek zal de deskundige meer uitleggen over hoe ze het exact uit willen gaan uitvoeren.
En uiteraard in samenspraak op locatie.

Graag vernemen wij van jullie of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.

In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the mes-
sage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van: @gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 18:51
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: - Telefoongesprek vanmorgen

Beste ,

Dank voor je snelle reactie en de informatie. Het is spijtig dat ik geen conceptrapport kan
ontvangen, ik had dat graag al ingezien.

Wat betreft het aanvullend onderzoek: ik kan schadenummer 17 en de omschrijving die je
geeft niet goed plaatsen in de situatie. Kun je een situatieschets van de schade en een
plattegrond van de beoogde sonderingslocaties toesturen? Dan kan ik dit in de juiste context
plaatsen.

Nogmaals hartelijk dank,
In afwachting van je antwoord,

Vriendelijke groet,

Op di 18 jan. 2022 om 10:06 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemorgen ,

Dank voor je mail. Wanneer er sprake is van complexe schades dan zie ik meestal dat
dossiers helaas minder snel door het proces gaan als gewenst. Ik heb op basis van jou
telefoontje intern om antwoorden gezocht. Ik heb de verkregen antwoorden op je vragen
hieronder vermeld;
Het is niet mogelijk om u te voorzien van het conceptrapport. De bevindingen in dit
adviesrapport zal bekend worden gemaakt wanneer het rapport is afgerond. Op dat
moment hebben jullie de mogelijkheid om te reageren op het rapport. Tijdens de opname
zijn afwijkingen vastgesteld die het gevolg kunnen zijn van ongelijke zetting in de ondiepe
bodem. Veel zetting en zakkingsscheuren in de (lange)  gevels van beide schuren. Geen
dakgoten, waardoor grond bij de muren kan verweken. Deskundige wil met een
constructeur langskomen om een verdichtingsgevoeligheidsberekening te doen door middel
van 2 boringen met een Mini-sondeerrupsvoertuig. Het nader onderzoek heeft betrekking
op schadenummer 17 (dit zijn de schades in de lange gevels van beide schuren)

Ik heb alle begrip voor jullie dat het lang duurt, echter is het nader onderzoek nodig om
een correct/adequaat adviesrapport op te kunnen opleveren. Graag vernemen wij van jullie
of we het nader onderzoek samen met u kunnen inplannen.
Wat betreft je vraag over de waardedalingsregeling; Ik heb gekeken of ik hierin wat voor
jullie kon betekenen. Helaas moet ik dezelfde boodschap aan jullie mededelen. Het
verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan het IMG vooraf hadden voorzien. Daarom is
beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals verlengd.
In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen
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Techniekweg 1 – 9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:35
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: - Telefoongesprek vanmorgen

Beste ,

Dank voor het begrip voor de situatie, vanmorgen. Voor de goede orde heb ik het
besprokene hieronder kort samengevat. Ik heb vanmorgen aangegeven dat ik, alle
omstandigheden in overweging nemende, me inspan om het aantal bezoeken tot een
minimum te beperken. Dit ontlast de (geestelijke) gezondheid van bewoners, scheelt kosten
voor IMG, al dan niet te vergoeden aan bewoners om bezoeken te faciliteren.

Ik heb aangegeven, voor verder te kunnen praten over nieuwe bezoeken, de volgende
stukken graag eerst te ontvangen en te bestuderen:

De informatie die nu beschikbaar is (conceptrapport van de rapporteur/opnemer)
De informatie die zij zeggen te missen
Het doel waar zij deze informatie voor nodig hebben
De wijze waarop zij deze informatie willen verkrijgen

De laatste drie punten komen er tezamen kort en goed op neer dat de rapporteur in een
brief duidelijk aangeeft waarom hij eigenlijk nog eens langs wil komen.
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Zo kan ik mij een goed beeld vormen van welke informatie er al beschikbaar is en deze ter
beschikking stellen voor zover die er al is. Op basis hiervan kunnen we samen concluderen
Zo voorkomen we dubbel werk.

Daarnaast was je het met mij eens dat het proces nogal lang duurt. Ik heb begrepen dat je
daar ook nog achteraan gaat, waarvoor alvast mijn dank!

Vanmorgen niet besproken, maar wat ook nog steeds loopt:
Er is voor dit adres tevens een aanvraag in het kader van Compensatieregeling Waardedaling
gedaan. Dat ook dit niet erg soepel verloopt, is jou bekend uit het telefoongesprek van 2-4-2021.
De beslistermijn in deze is inmiddels al tweemaal verlengd.
Als reden voor verlenging tot 4-1-2022 is opgegeven: 
Meer dan woonbestemming We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen, omdat er bij
uw pand sprake is van meerdere bestemmingen. Naast een woonbestemming heeft uw woning
bijvoorbeeld ook een bedrijfsbestemming. Om aanvragen voor woningen met meer dan
woonbestemming op de juiste manier te kunnen afhandelen vragen we extern advies van
taxateurs. Het verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan wij vooraf hadden voorzien. Daarom
moeten wij helaas de beslistermijn voor uw aanvraag verlengen.
Het taxatieverslag 1-1-2019 geeft maar 1 bestemming en dit taxatieverslag is toegestuurd aan
IMG; daarop werd de beslistermijn verlengd tot 24-5-2022, met als motivering: 
Beoordeling gegevens duurt langer We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen. Dit
komt omdat het verzamelen van de benodigde gegevens meer tijd in beslag neemt dan vooraf
was voorzien. Helaas moeten wij hierdoor de beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals
verlengen
Kun je hierin wellicht nog iets betekenen?

Vriendelijk groeten, en ik hoor graag van je,

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.

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

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

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



ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Plan van Aanpak tbv 
Datum: woensdag 6 april 2022 10:09:21
Bijlagen: image001.jpg

PvA .pdf

Geachte heer , beste ,

In de bijlage het door ons opgestelde en door aanvrager gevraagde PvA, voorafgaand aan het
maken van een afspraak voor een Nader Onderzoek.

Met vriendelijke groet,

signature_1818223051

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Gebruik van deze
informatie door anderen dan  de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is niet toegestaan.    10BE  staat niet in voor  de  juiste  en  volledige  overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 10BE  gebruikt e-mail 
niet  voor  het   aangaan   van   verplichtingen  of   rechtsbetrekkingen. Aan de inhoud van dit  e-
mailbericht  kunnen  geen rechten worden ontleend.
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Nader onderzoek werkomschrijving / Plan van Aanpak 
DOSSIERNUMMER  

  

Datum: 04-04-2022 
Status: Definitief 
Auteur;  
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Dossiernummer:  2 

Inhoud 

Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 
Samenvatting .......................................................................................................................................... 3 
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 4 
2. Plan van Aanpak ................................................................................................................................. 5 

2.1 Situatie .......................................................................................................................................... 5 
2.2 Omschrijvingen .............................................................................................................................. 6 
2.3 Memo geassumeerde .................................................................................................................... 7 
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Dossiernummer:  3 

Samenvatting 

Dossier 

Bewoner  de heer 

Adres   

Opdrachtgever IMG 

Adres Techniekweg 1,  9601MD Hoogezand 

Zaakbegeleider  

Telefoon  

Inspectiedatum Nader overeen te komen 

Bouw-inspecteur  

Rapportagedatum - 
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Dossiernummer:  4 

1. Inleiding
Het doel van dit Plan van Aanpak is om, voorafgaand aan het uitvoeren van het Nader Onderzoek, 
een aantal zaken welke aangegeven door de aanvrager via de ZB te beantwoorden.  

Aanvrager heeft hierbij aangegeven dat men graag eerst duidelijk wil weten wat er tijdens het NO 
gaat gebeuren.  
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Van:
Aan:
Onderwerp: Plan van Aanpak t.b.v
Datum: woensdag 6 april 2022 12:15:04
Bijlagen: PvA .pdf

image001.jpg

Goedemiddag ,

Bijgevoegd het PvA ten behoeve van het nader onderzoek met daarin meer duidelijkheid. Het
nader onderzoek is nodig voor een goed gedegen adviesrapport. De resultaten zullen worden
meegenomen in het (nog te ontvangen) adviesrapport.

Graag hoor ik van jou of we een afspraak in kunnen plannen voor het nader onderzoek.

Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag van jou.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Goedemiddag ,

Kleine update. Afgelopen vrijdag terugkoppeling ontvangen van externe deskundige die
nader onderzoek gaan doen. Laatste hand wordt nu gelegd aan PvA inzake het
NaderOnderzoek. Ik verwacht het deze week te ontvangen. Wanneer ik het heb ontvangen

5.1 lid 2 sub e
5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e5.1 lid 2 e



dan bespreek ik het met jou. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 16:58
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: Telefoongesprek zojuist

Heel fijn, dank voor de snelle opvolging!

Vriendelijke groet, en nog een fijne middag,

Op do 24 mrt. 2022 om 16:13 schreef 
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@schadedoormijnbouw.nl>:
Goedemiddag ,

Dank voor je mail. Ik heb naar aanleiding van ons telefoongesprek contact gezocht met de
afdeling binnen IMG die de nadere onderzoeken coördineren met externe partijen/deskundigen.
Ik heb met klem verzocht om mij een terugkoppeling te geven op korte termijn met een PvA.
Op het moment wanneer ik meer info heb dan meld ik mij bij jou en hopelijk kunnen we dan
snel overgaan tot het nader onderzoek.

Je hoort van mij.

Met vriendelijke groet,

r 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

Van: @gmail.com> 
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 10:02
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Telefoongesprek zojuist

Hoi ,
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Naar aanleiding van zojuist voor de goede orde ter bevestiging: het verzoek tot inplannen
van een vervolgonderzoek berustte inderdaad op een misverstand, en we wachten zoals
eerder afgesproken op een plan van aanpak voor het vervolgonderzoek voor we overgaan
tot het inplannen van het onderzoek.

Naar ik aanneem komt dat PvA er snel. Mocht dit niet snel lukken, dan kom ik graag met
de expert in contact. Als het beeld bestaat dat het vervolgonderzoek 4 april plaats zou
kunnen vinden moet een plan van aanpak er toch zeker ruim voor 1 april kunnen liggen.

Gezien de inmiddels verstreken tijd zou ik je willen vragen hier wel wat druk op te zetten.
De sense of urgency is er bij jou volgens mij wel, maar ontbreekt kennelijk bij degenen van
wie jij iets verwacht. Als ik hierin een rol kan spelen, dan doe ik dat natuurlijk graag.

Hartelijke groet,

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc: Gaswinning Nationale ombudsman
Onderwerp: Re: [S1W ] Re: Plan van Aanpak t.b.v. 
Datum: maandag 9 mei 2022 13:38:51
Bijlagen: image001.jpg

Verzoek om informatie inzake dossier .pdf

Beste ,

Op 25 april jl. stuurde ik bijgaande mail. Daar heb ik tot op heden helaas geen antwoord op
mogen ontvangen. In de mail vraag ik, zoals je hebt kunnen lezen, onder meer om
informatie. Informatie waar ik volgens mij recht op heb. Ik zal hier dan ook niet meer
alleen vriendelijk en op basis van goodwill om vragen, maar nu een formeel verzoek
indienen op grond van artikel 4.1 van de Wet open overheid (Woo).

In de bijlage tref je dit verzoek aan. Bij geen tegenbericht voor aanstaande vrijdag ga ik
ervan uit dat dit verzoek in goede orde is ontvangen. Termijnen waarop ik reacties
verwacht staan, voor zo ver niet wettelijk bepaald, in het verzoek.

Daarnaast verwacht ik ook nog steeds een inhoudelijke reactie op de overige punten uit
mijn mail van 25 april jl. Daarvoor verwijs ik naar die mail. Ik wijs erop, dat alle redelijke
termijnen die gehanteerd worden voor het nemen van een besluit inmiddels ruimschoots
verstreken zijn. Met name de (zeer lange) periode die verstreken is na de opname in april
2021(!) en de meerdere foutieve voorstellen voor een Nader Onderzoek (NO) hebben
hieraan bijgedragen. 

Ik betreur het dat ik op deze manier informatie over mijn eigen dossier moet bemachtigen.
Gezien eerdere constructieve gesprekken had ik gehoopt dat dit in redelijkheid mogelijk
was zonder tussenkomst van de Wet open overheid. 

Daarnaast betreur ik het zeer dat ik op mijn laatste E-mail überhaupt geen reactie heb
mogen ontvangen. 

Ik verwacht ten minste voor 25 mei aanstaande (een maand na het verzenden van de
inhoudelijke reactie op het NO!) een duidelijke, inhoudelijke reactie van IMG. Geeft IMG
hieraan weer geen gehoor, dan ben ik genoodzaakt de mogelijkheid te onderzoeken IMG in
gebreke te stellen wegens een fictieve weigering tot het nemen van een besluit en
aansluitend een bezwaar- en beroepsprocedure te starten. 

In afwachting van een tijdige reactie,

Met vriendelijke groet,

Op ma 25 apr. 2022 om 16:25 schreef @gmail.com>:
Dag ,

Naar aanleiding van het Plan van Aanpak (PvA) voor een Nader Onderzoek (NO) en
jullie weigering een tussentijdse rapportage te verstrekken heb ik een deskundige
geraadpleegd en kan ik inhoudelijk als volgt reageren.

Conceptrapportage/tussenrapportage
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Vriendelijke groet, 

Op wo 20 apr. 2022 om 12:55 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemiddag ,

Dank voor je mail. Het IMG vraagt op dit moment geen inhoudelijke reactie op het PvA. Het PvA dient puur ter
verduidelijking op wat moet worden gedaan. Wij vragen pas een inhoudelijke reactie van jullie op het moment
wij het adviesrapport naar jullie hebben opgeleverd.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw.nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

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

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
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Dank voor je mail. Er is en komt geen tussenrapportage en ook geen tussentijdse oplevering.

Aan dit adviesrapport wordt gewerkt en hiervoor heeft de opname plaatsgevonden op 2-4-2021. De schades
zijn vastgelegd door de deskundige en deze zullen worden beoordeeld in het nog te ontvangen adviesrapport.
Voor schade 17 wil de deskundige een nader onderzoek laten uitvoeren (Zie PvA) ook deze schade zal net als
alle andere schades worden beoordeeld in het adviesrapport

Wanneer je het adviesrapport van ons ontvangt dan pas heb je de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op
alle schades vermeld in het rapport. (dit kan door een zogehete zienswijze in te dienen op het rapport, hierover
zullen wij later contact hebben)

Graag verneem ik van jou of we een afspraak kunnen inplannen voor het in te plannen nader onderzoek. Om
deze aanvraag voortvarend voor te zetten is medewerking gewenst.

Graag hoor ik van jou.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

www.schadedoormijnbouw nl

IMG_logo 300 pixels
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Dit bericht kan infonnatie 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 info,mation 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 info,m the sender and delete the mes-

sage. TI1e State accepts no liability for damage of any kind resulting 

from the risks inherent in the electronic transmission of messages 

Van: 5.1 lief 2 SUD e @gmail.com> 
Verzonden: maandag 11apnr2022 08:43 
Aan: 5.1 lief 2 SUD e l@schadedoormiinbouw.nl> 
Onderwerp: Re: Plan van Aanpa.K t.6.v. .1 lid 2 sub e

Ylif2sube 

Goedemorgen __ _.,

Dank voor het Pv A. Om het verzoek goed te kunnen beoordelen heb ik een 
tussemappo1iage ( de rappo1iage voor zover deze klaar is, waarbij ik mij voorstel 
dat over schade 17 dus geen oordeel geveld is) nodig. Ik verzoek je dan ook 
vriendelijk deze per omgaande toe te sturen, zodat ik snel inhoudelijk kan 
reageren. 

Vriendelijke groet 



Op wo 6 apr. 2022 om 12:15 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemiddag ,

Bijgevoegd het PvA ten behoeve van het nader onderzoek met daarin meer duidelijkheid. Het nader
onderzoek is nodig voor een goed gedegen adviesrapport. De resultaten zullen worden meegenomen in het
(nog te ontvangen) adviesrapport.

Graag hoor ik van jou of we een afspraak in kunnen plannen voor het nader onderzoek.

Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag van jou.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw nl

IMG_logo 300 pixels

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
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Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

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

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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

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

from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Goedemiddag ,

Kleine update. Afgelopen vrijdag terugkoppeling ontvangen van externe
deskundige die nader onderzoek gaan doen. Laatste hand wordt nu gelegd aan
PvA inzake het NaderOnderzoek. Ik verwacht het deze week te ontvangen.
Wanneer ik het heb ontvangen dan bespreek ik het met jou. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 
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www.schadedoormijnbouw nl

IMG_logo 300 pixels

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

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

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

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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

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

from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Van: @gmail.com> 
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 16:58
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Re: Telefoongesprek zojuist

Heel fijn, dank voor de snelle opvolging!
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Vriendelijke groet, en nog een fijne middag,

Op do 24 mrt. 2022 om 16:13 schreef 
@schadedoormijnbouw.nl>:

Goedemiddag ,

Dank voor je mail. Ik heb naar aanleiding van ons telefoongesprek contact gezocht met de afdeling binnen
IMG die de nadere onderzoeken coördineren met externe partijen/deskundigen. Ik heb met klem verzocht
om mij een terugkoppeling te geven op korte termijn met een PvA. Op het moment wanneer ik meer info
heb dan meld ik mij bij jou en hopelijk kunnen we dan snel overgaan tot het nader onderzoek.

Je hoort van mij.

Met vriendelijke groet,

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle

T 

www.schadedoormijnbouw nl

IMG_logo 300 pixels
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.

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

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

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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

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

from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Van: @gmail.com> 
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 10:02
Aan: @schadedoormijnbouw.nl>
Onderwerp: Telefoongesprek zojuist

Hoi ,

Naar aanleiding van zojuist voor de goede orde ter bevestiging: het verzoek tot
inplannen van een vervolgonderzoek berustte inderdaad op een misverstand, en
we wachten zoals eerder afgesproken op een plan van aanpak voor het
vervolgonderzoek voor we overgaan tot het inplannen van het onderzoek.

Naar ik aanneem komt dat PvA er snel. Mocht dit niet snel lukken, dan kom ik
graag met de expert in contact. Als het beeld bestaat dat het vervolgonderzoek 4
april plaats zou kunnen vinden moet een plan van aanpak er toch zeker ruim
voor 1 april kunnen liggen.
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Gezien de inmiddels verstreken tijd zou ik je willen vragen hier wel wat druk op
te zetten. De sense of urgency is er bij jou volgens mij wel, maar ontbreekt
kennelijk bij degenen van wie jij iets verwacht. Als ik hierin een rol kan spelen,
dan doe ik dat natuurlijk graag.

Hartelijke groet,

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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18-11-2020 16:23 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft de status gewijzigd van het schade rapport naar Deskundige.

29-10-2020 16:10 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft de planning status veranderd naar unplanned

19-10-2020 06:00
Systeembericht heeft de planning status veranderd naar unplanned

01-09-2020 12:06 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft een "terugbel afspraak" gemaakt. [Medewerker IMG]: ----------------
Terugbelverzoek ivm voorkeur afspraak in November, graag 0930 ivm waarnemer en reistijd.

01-09-2020 12:06 door [Medewerker IMG]
Terugbelverzoek ivm voorkeur afspraak in November, graag 0930 ivm waarnemer en reistijd.

31-08-2020 17:15 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft een "terugbel afspraak" gemaakt. [Medewerker IMG]: ----------------
terugbelverzoek ivm data

31-08-2020 17:15 door [Medewerker IMG]
terugbelverzoek ivm data

28-08-2020 16:02 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft een "terugbel afspraak" gemaakt. [Medewerker IMG]: --------------------- meneer belt
zelf terug op 01-09-2020

28-08-2020 16:02 door [Medewerker IMG]
meneer belt zelf terug op 01-09-2020

25-08-2020 06:00
Systeembericht heeft de planning status veranderd naar unplanned

18-08-2020 16:43 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft geen afspraak kunnen maken vanwege "geen gehoor". [Medewerker IMG]: ----------
----------- GGH1

18-08-2020 16:43 door [Medewerker IMG]
GGH1

08-04-2020 06:00
Systeembericht heeft de planning status veranderd naar unplanned

01-04-2020 15:46 door [Medewerker IMG]
GGH1, afspraak onder voorbehoud inplannen maand juni 2020

01-04-2020 15:46 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft een "terugbel afspraak" gemaakt.
[Medewerker IMG]: ------------------- GGH1, afspraak onder voorbehoud inplannen maand juni 2020

30-03-2020 08:20 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft de status gewijzigd van het schade rapport naar Planning.

30-03-2020 08:20 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft de planning status veranderd naar unplanned

30-03-2020 08:17 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG]heeft deze tag toegevoegd: [Rijksmonument]

30-03-2020 08:17 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft deze tag toegevoegd: [KvK]



10-12-2019 16:34 door [Medewerker IMG]
[Medewerker IMG] heeft de status gewijzigd van het schade rapport naar Werkvoorbereiding.
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