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Reactie Agrarische Tafel Groningen op het paneladvies mestkelders van prof. mr. 

N.S.J. Koeman CS 

 

Inleiding 

Op 25 september 2020 heeft het IMG het paneladvies van prof. mr. N.S.J. Koeman c.s. aan 

de Agrarische Tafel Groningen (ATG) gegeven, met het verzoek om te reageren op dit 

paneladvies.  

De ATG is het overleg van de agrarische sector en heeft in samenwerking met de Groninger 

Bodembeweging (GBB) en het Groninger Gasberaad (GGB) het Paneladvies voor 

mestkelders van 11 september 2020 beoordeeld en haar reactie opgesteld. 

 

De ATG heeft zich daarbij laten adviseren door de volgende deskundigen: 

 

Prof. mr. dr. H.E. Bröring  Hoogleraar bestuursrecht RUG. 

Jurjen Talsma   Kwaliteitsdienst Beton te Leeuwarden 

Ing. H.J. Hoorn   Zonneveld Ingenieurs bv te Rotterdam 

Ir. W.A.B. Meiborg   Energeo bv te Woerden 

 

Het deskundigenbericht (d.d. 23.01.2021) van de technische deskundigen, de heren Talsma, 

Hoorn en Meiborg, maakt integraal onderdeel uit van deze reactie. 

 

 

Onze reactie 

 

1. De opdracht. 

 

De ATG stelt vast dat de opdracht onvolledig, eenzijdig en sturend is geweest. Zie 

deskundigenbericht pag. 2.  

Het IMG heeft ten aanzien van de opdracht altijd aangegeven dat de materie 

dusdanig complex is, dat het handvatten zoekt om, conform de oorspronkelijke 

doelstelling van de TCMG resp. het IMG, op praktische wijze ruimhartig en 

rechtvaardig geleden schade te kunnen vergoeden.  

De uitkomsten/conclusies van het panel-advies zijn eenzijdig gericht op het deels 

vergoeden van gevolgschade van gescheurde mestkelders en wijst de werkelijke 

fysieke schade af. En dat is natuurlijk heel vreemd. Het panel erkent wel dat er 

vervolgschade kan zijn, i.c. lekkende mestkelders, maar negeert de fysieke schade 

die de oorzaak is van die gevolgschade. 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. Schade = Schade.  

 

In het advies van het panel wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke schade en 

bedrijfseconomische schade. Omstandig worden argumenten op basis van veel 

aannames aangevoerd, die moeten doen geloven dat er niet of nauwelijks sprake is 

van fysieke schade. Wel wordt bevestigd dat er sprake kan zijn van 

bedrijfseconomische schade wanneer de boer kan aantonen dat er sprake is van een 

trendbreuk in de afvoer van mest als gevolg van instromend grondwater. Die twee 

aannames zijn strijdig met elkaar. Wanneer er sprake is van bedrijfseconomische 

schade en die vervolgens wordt vastgesteld en erkend, moet er ook sprake zijn van 

fysieke schade, die dus ook, in zijn geheel, moet worden vergoed.  

 

LTO Noord heeft al in 2019 afstand genomen van het oude mestkelderprotocol (van 

Sweco i.o.v. de NAM) vanwege het feit dat de NAM eigenhandig wijzigingen in dit 

mestkelderprotocol bleek te hebben aangebracht. Het panel haalt, ten onrechte, dit 

door de NAM gewijzigde mestkelderprotocol aan in zijn advies als zijnde een basis en 

uitgangspunt. 

 

Schade = Schade en deze dient in alle gevallen, waar het mijnbouw betreft en niet 

evident een andere oorzaak wordt bewezen, volledig te worden vergoed en niet 

slechts de gevolgschade zoals wordt aanbevolen door het panel mestkelders. Voor 

een uitgebreide toelichting, wordt verwezen naar  het deskundigenbericht dat 

onderdeel is van deze schriftelijke reactie. 

 

 

3. Effectgebied. 

 

Het panel heeft voor de mestkelders een eigen effectgebied gedefinieerd. Het 

opvallende is dat hier een ander effectgebied uit omstandige berekeningen naar 

voren komt dan bij eerdere adviezen over afzonderlijke speciale schaderegelingen.  

Het panel houdt een grens aan van 10 mm/s en bakent daarmee het effectgebied af 

betreffende de trillingsschade en zettingsschade. Echter, het paneladvies gebouwen 

van 22 januari 2019 van Van Mierlo c.s. heeft vastgelegd dat dit 2 mm/s dient te zijn. 

Alle grenzen zijn arbitrair en slechts een richtlijn om praktisch inhoud te geven aan art 

6: 177a lid 1 BW (zie uitspraak Zwarberg, Rechtbank Noord-Nederland 15 november 

2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4350).  

 

De ATG is stellig van mening dat de keuze van een eigen effectengebied voor 

mestkelders geen goede zaak is. Sterker nog, deze keuze is in strijd met artikel 

6:177a BW. Volgens deze bepaling van het BW is de toepasselijkheid van het 

wettelijk vermoeden gerelateerd aan de gaswinning uit het Groningerveld (en de 

gasopslag Norg). Schade aan mestkelders is schade die naar zijn aard redelijkerwijs 

door bodembeweging als gevolg van gaswinning kan zijn veroorzaakt. Dan gaat het 

niet aan op voorhand, door de causale factor te beperken tot een bepaalde 

trillingssnelheid, in algemene zin de reikwijdte van het wettelijk bewijsvermoeden te 

beperken. 
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De voormalige TCMG heeft een effectgebied gedefinieerd voor het effectgebied van 

schades op basis van het paneladvies Van Mierlo c.s. van 22 januari 2019. Er is geen 

enkele reden om daarvan af te wijken. Het keer op keer vaststellen van een nieuw 

effectgebied heeft geen logische achtergrond ondanks de omstandige wijze waarop 

dit iedere keer weer wordt beargumenteerd. Het is bijzonder verwarrend voor de 

betrokken bewoners. Daarnaast veroorzaakt dit rechtsonzekerheid en leidt het tot 

ongelijke behandeling. 

 

Het is niet uit te leggen dat schade aan een woonhuis bij de boerderij gelegen in het 

effectgebied wel valt onder aardbeving schade, maar de schade aan een mestkelder 

50 meter verderop, niet wordt vergoed. Dit terwijl de omstandigheden hetzelfde zijn.  

 

Daarbij bekruipt mensen het gevoel dat er wordt gemorreld aan het centrale 

uitgangspunt van de oorspronkelijke opdracht van het IMG: ruimhartig en 

rechtvaardig schade vergoeden. 

 

Kortom, het effectgebied voor vaststelling van schade aan mestkelders moet gewoon 

hetzelfde zijn als het effectgebied voor schades zoals door de voormalige TCMG is 

vastgesteld in januari 2019 (conform het paneladvies van Van Mierlo c.s.), met dien 

verstande dat er een addendum als extra afstandscriterium 3 aan dient te worden 

toegevoegd. Zie voor een uitgebreide argumentatie het deskundigenbericht. 

 

 

4. Samenstelling van het panel. 

 

De Agrarische Tafel had twee deskundigen voorgedragen, te weten ir. Willem 

Meiborg en geoloog drs. Peter van der Gaag. Slechts geoloog Peter van der Gaag is 

door de TCMG tot het panel toegelaten. De overige vier deskundigen zijn eenzijdig 

door de TCMG benoemd en vormden daarmee de meerderheid. Daar waar met de 

deelname van twee of drie deskundigen uit of namens de sector aan het panel het 

vertrouwen in de overheid wat zou kunnen worden opgekrikt, heeft dat vertrouwen 

eerder weer een negatieve impuls gekregen. Dit wordt vooral uitgesproken door de 

agrariërs zelf. Met de gemaakte keuze voor de samenstelling laadt de opdrachtgever 

de schijn op zich te werken aan een eenzijdig advies en is een transparante 

totstandkoming van het advies op voorhand twijfelachtig. 

 

 

5. Beperkte omvang van het advies. 

 

Het advies is opgesteld op basis van de vraag van het IMG en beperkt zich tot 

mestkelders. Echter, mestkelders zijn in vrijwel alle gevallen het fundament van een 

bedrijfsgebouw dat daarboven staat. Het gaat dus ook over fundatie van agrarische 

bedrijfsgebouwen en vele andere gebouwen. Het is daarom niet uit te leggen dat het 

advies niet ook geldt voor fundaties van alle gebouwen in het effectgebied. Het is al 

niet uit te leggen dat er weinig of geen aandacht wordt geschonken aan schades aan 

fundaties, terwijl bouwtechnisch vaststaat dat schades aan gebouwen boven het 

maaiveld vaak voortkomen uit schades aan de fundatie waar deze gebouwen op 
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staan. Het advies geeft een oplossing voor een zeer beperkt (maar niettemin groot) 

probleem, en zou veel bredere strekking moeten hebben. 

 

 

6. Schade door bevingen. 

 

In het paneladvies wordt omstandig, op basis van veel aannames, geconcludeerd dat 

er eigenlijk geen sprake van kan zijn dat bevingen en door bevingen veroorzaakte 

trillingen de oorzaak zijn van fysieke schade aan de kelderconstructie. In het 

deskundigenbericht, van Talsma, Hoorn en Meiborg, wordt uitgebreid stil gestaan bij 

de technisch achtergrond en wordt aangetoond dat zowel gemetselde als betonnen 

mestkelders wel degelijk schade kunnen ondervinden van geïndiceerde bevingen. 

Fysieke schade die kan leiden tot lekkende mestkelders. Zo is onder meer feitelijk 

bekend dat een in de Tweede Wereldoorlog gebouwde verdedigingsbunker met 

muren van 2,5 – 3,0 meter, gelegen in het noorden van de provincie Groningen, nooit 

lek geweest is en sinds de aardbeving in Huizinge van 2012 gescheurde wanden 

heeft en sindsdien grondwater binnenlaat. Voor uitgebreide argumentatie wordt 

verwezen naar het deskundigenbericht. 

 

 

7. Bewijsvermoeden. 

 

In het paneladvies is een praktische invulling van het bewijsvermoeden 

weergegeven, maar wel een compleet verkeerde. De juiste invulling van het 

bewijsvermoeden is een holistische (vergelijk het paneladvies van Van Mierlo c.s.). 

De holistische vorm is: neem aan dat het mijnbouwschade is en kijk vervolgens of het 

"te bewijzen" is dat de schade geen mijnbouwschade is. Zie uitspraak Zwarberg,,  

Rechtbank Noord-Nederland 15 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4350. Niet 

alleen dient te worden gekeken naar bijvoorbeeld trillingen, maar het hele spectrum 

van (primair) door gaswinning bepaalde (secundaire) causale factoren moet in 

aanmerking worden genomen. 

 

De voorloper van het IMG, de TCMG, heeft als uitwerking van het bewijsvermoeden 

gehanteerd dat er binnen het effectgebied “een evident en aantoonbaar andere 

oorzaak als uitsluitende oorzaak voor de fysieke schade moet zijn” (dit weer conform 

het paneladvies van Van Mierlo c.s.). Blijkens onder meer Rechtbank Noord-

Nederland 18 mei 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1935, geeft deze uitwerking de vaste 

gedragslijn weer, waaraan de TCMG resp. het IMG gebonden is. 

 

Gezien artikel 6:177a BW staat het principe van het bewijsvermoeden zelf uiteraard 

niet ter discussie. Het gaat erom, zie ook het beleid van het IMG zoals verwoord in de 

rechtbankuitspraak, dat het bewijsvermoeden pas weerlegd is indien de deskundige 

met een voldoende grote mate van zekerheid een evident en aantoonbaar andere 

oorzaak als uitsluitende oorzaak voor de fysieke schade kan aanwijzen. Hierbij heeft 

verweerder aangegeven dat het woord 'evident' inhoudt dat onder deskundigen geen 

redelijke twijfel bestaat over de aanwezigheid van dergelijke andere oorzaken en dat 

het woord 'aantoonbaar' impliceert “dat in het concrete geval een of meer andere 

oorzaken dan mijnbouw kunnen worden aangetoond en dus (voor een ter zake 
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deskundige) zichtbaar zijn op grond van bepaalde waarneembare kenmerken. Ten 

slotte heeft verweerder aangegeven dat het criterium niet aldus moet worden 

begrepen dat van de deskundige kan worden verlangd dat hij met een 

natuurwetenschappelijke zekerheid tot zijn conclusie is gekomen.” 

Inderdaad hoeft het IMG niet onomstotelijk het tegendeel te bewijzen. De ATG is van 

oordeel dat om de aangegeven redenen het deskundigenbericht een beter inzicht in 

de problematiek van het causaal verband bij mestkelders biedt dan het Panel 

mestkelders. Maar wanneer deze opvatting niet wordt gedeeld, staat in elk geval vast 

dat er onder deskundigen wel degelijk redelijke twijfel met betrekking tot het causaal 

verband bestaat. Gezien het beleid van het IMG, de overweging van de rechtbank en 

hetgeen de Hoge Raad over het causaal verband heeft opgemerkt (HR 19 juli 2019, 

ECLI:NL:2019:1278), betekent dit dat niet kan worden geoordeeld dat het wettelijk 

bewijsvermoeden in voldoende mate is weerlegd. Daar komt bij dat voor weerlegging 

een of meer andere oorzaken “in het concrete geval" moeten worden aangetoond. Er 

kan dus niet worden volstaan met (algemene) berekeningen (zie o.a. het vonnis in de 

Zwarberg-zaak), maar er dient tevens te worden gekeken naar locatie-specifieke 

omstandigheden. Bovendien – het ligt voor de hand – moeten een of meer andere 

oorzaken wel overeenstemmen met de periode waarin de fysieke schade aan het 

gebouw of werk zich manifesteert: de andere oorzaak dient zowel locatie- als 

tijdspecifiek te zijn. Zie verder het deskundigenbericht. 

Het principe blijft helder. Er kan alleen geen sprake van schade door mijnbouw zijn 

als het IMG aantoont dat er evident een of meer andere, met name te noemen 

oorzaken zijn van geconstateerde schade. De lat voor het weerleggen van het 

bewijsvermoeden ligt hoog. Weliswaar is voor het weerleggen van het wettelijk 

bewijsvermoeden geen absolute zekerheid vereist dat er een bepaalde andere 

oorzaak bestaat. Maar er mag onder deskundigen geen redelijke twijfel bestaan, er 

moet naar locatie- en tijdspecifieke omstandigheden worden gekeken, en de maatstaf 

van aantonen moet worden aangehouden (conform ‘de hoge lat’ gaat dit verder dan 

enkel aannemelijk maken). Blijft er twijfel over, dan is het bewijsvermoeden niet 

weerlegd, valt het bewijsrisico toe aan het IMG en dient alle schade te worden 

vergoed. Zie verder het deskundigenbericht. 

 

In het paneladvies worden ‘Andere oorzaken van schade aan mestkelders’ vermeld. 

Het hoeft geen betoog dat het IMG in een individueel geval dient aan te geven welke 

van deze andere oorzaken evident en aantoonbaar aanwezig is (binnen het gebied 

zoals dat door art. 6:177a BW wordt bepaald en gekoppeld aan de periode waarin de 

fysieke schade zich manifesteert of heeft gemanifesteerd). 

De ATG kan zich niet aan de indruk onttrekken dat met het paneladvies mestkelders 

enige afstand van het bewijsbeleid van het IMG wordt genomen. Zo daarvoor volgens 

de jurisprudentie al ruimte zou zijn (volgens de ATG niet!), en het IMG zou inderdaad 

een beleidswijziging voorstaan, dan zou het IMG hierover ten minste transparant 

moeten zijn. Dit wil zeggen dat het IMG beleidsregels zou moeten vaststellen en 

bekendmaken waarbij het de wijziging toelicht en van een draagkrachtige motivering 

voorziet. 
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8. Veiligheid. 

 

Niet meegenomen in het paneladvies mestkelders is het aspect van veiligheid en 

‘near collaps’, kortom de versterkingsopgave i.v.m. instortingsgevaar. De mestkelders 

zijn (ook volgens het paneladvies mestkelders) te zien als onderdeel van het gehele 

gebouw. Veelal zijn mestkelders de fundering van de stallen. Mestkelders die zwaar 

beschadigd zijn, zijn hierdoor belast met instortingsgevaar. Veehouders voeren 

regelmatig werkzaamheden uit met licht rijdend materiaal via de roosters, boven de 

mestkelders, van de stal. Gezinsleden van boeren staan doodsangsten uit tijdens 

deze werkzaamheden hetgeen leidt tot psychische spanningen en stress. Het is dus 

zaak snel het herstel van schade eventueel gecombineerd met 

versterkingsactiviteiten ter hand te nemen. Bij de versterkingsopname dienen 

funderingen, mestkelders en kelders meegenomen worden in de beoordeling. 

 

In dit licht dient de schadeafhandeling niet op zichzelf te worden beschouwd, maar 

mede in relatie tot de versterking. Dit betekent dat niet alleen aandacht dient te 

worden besteed aan artikel 6:177 en 6:177a BW, maar ook aan artikel 6:184 en 6:96 

BW (laatstgenoemd artikel mede in het licht van de algemene onrechtmatige daad). 

Ook op dit punt schiet het paneladvies mestkelders tekort. 

 

 

9. Gevolgschade 

 

Het panel is van oordeel dat herstel van de schade aan een mestkelder niet 

verantwoord is als de kosten daarvan een factor 1,25 of hoger liggen ten opzichte van 

de vergoeding van de gekapitaliseerde bedrijfsschade, waarbij wordt gekeken naar 

de mestafzet (berekend conform artikel 9.2 van het rapport). Naast deze zaakschade 

gaat het panel uit van vermogensschade, voor zover deze niet wordt gedekt door de 

vergoeding van de gekapitaliseerde bedrijfsschade (lees: voor het geval dat de 

waardevermindering hoger is dan de gekapitaliseerde bedrijfsschade). Het panel stelt 

hierbij als voorwaarde dat de totale vergoeding (gekapitaliseerde bedrijfsschade en 

eventuele aanvullende waardevermindering) niet hoger mag zijn dan de integrale 

herstelkosten. 

De uitkomst van het vorenstaande kan zijn dat een veehouderij een bedrag aan 
schadevergoeding krijgt uitgekeerd dat lager is dan de herstelkosten. Het is zeer de 
vraag of die uitkomst in alle gevallen redelijk en billijk is. Daarbij achten wij het 
volgende van belang: 
 
1. De mestkelder kan niet los worden gezien van de stal. De stal kan op zijn beurt 

niet los worden gezien van de rest van de veehouderij c.q. bedrijfsvoering. 
2. De stal (met mestkelder) heeft een zeer belangrijke functie voor de veehouder 

(uitoefening van bedrijf); het houden van dieren in de stal is immers zijn bron van 
inkomsten. 

3. De veehouder heeft niet de mogelijkheid om elders een zaak te verwerven die wat 
betreft gebruiksmogelijkheden, ligging, prijs en andere relevante factoren kan 
worden beschouwd als gelijkwaardig aan de zaak (in onbeschadigde toestand). 
Nogmaals: de mestkelder kan niet los worden gezien van de stal, en de stal kan 
niet los worden gezien van de overige opstallen en voorzieningen op de 
betreffende locatie. Het bedrijf is uniek. Gelijkwaardige alternatieven zijn er niet. 
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4. Bovendien kan van de veehouder niet worden verlangd dat hij de lekke 
mestkelder niet herstelt en de milieuwet- en regelgeving blijft overtreden 
(zorgplichtartikel). Daarbij gaat de ATG ervan uit dat de scheuren in de 
mestkelder met zich meebrengen dat in meer of mindere mate mest in grond en 
grondwater terecht komt. Dat kan leiden tot milieuschade, sancties in het 
bestuursrecht (met financiële gevolgen), maar ook in het economisch strafrecht 
(boete, ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel). In hoofdstuk 11 van het 
rapport staat evenwel dat slechts in één geval melding is gemaakt van uitstroom 
van mest; voor het overige zou het enkel om instroom van (grond) water gaan. Dit 
is een vreemde constatering omdat in het geheel nog niet bekend is bij hoeveel 
bedrijven sprake is van schade aan de kelders, dan wel er sprake is van 
gevolgschade door instroom van grondwater. 

 

De ATG houdt voor de gevolgschade vast aan het reeds lang door de NAM 

gebezigde vaste (forfaitaire) bedrag van € 20,00 per kubieke meter. 

 

 

10. Beoordeling van fysieke schade. 

 

De ATG is van mening dat bij fysieke schades, de beoordeling moet gaan over 

schades, zoals verzakkingen, zettingsverschillen, scheefstanden en scheurvorming. 

Het wettelijke bewijsvermoeden binnen de effectgrenzen van de bodembewegingen 

is hierop altijd van toepassing. Zie hiervoor ook het deskundigenbericht. 

 

 

11. Generieke schadeoplossing 

 

De ATG stelt zich op het standpunt dat de schade locatie-specifiek beoordeeld dient 

te worden en dat een generieke schadeoplossing zich niet leent voor het beoordelen 

van de ontstane schade, waarop schadevergoedingen worden vastgesteld. Door de 

deelnemende geoloog in het panel, Peter van der Gaag, is meerdere keren 

aangetoond en bepleit dat de ondergrond in de provincie Groningen hiervoor te veel 

varieert in opbouw, samenstelling en aard. Schade aan mestkelders en funderingen 

moeten locatie-specifiek beoordeeld worden, waarbij de opbouw, samenstelling van 

de ondergrond en bodemgesteldheid ter plekke dient te worden meegenomen in de 

beoordeling. 

 

 

12. Wat dient te vervallen in het Paneladvies. 

 

De ATG is met de deskundigen in het deskundigenbericht van mening dat de 

hoofdstukken 4, 5 en 6 van het Paneladvies buiten beschouwing dienen te blijven.  

 

 

13. Oplossen schades gericht op perspectief en ontwikkeling  

 

De ATG is bereid om met het IMG naar oplossingen te zoeken voor het vergoeden en 

oplossen van schade aan mestkelders, gericht op ontwikkeling en innovatie. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden om, in combinatie met het stikstofdossier, naar 
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andere vormen van mestafvoer en verwerking in veestallen te zoeken als oplossing 

van de fysiek beschadigde mestkelders.  

De ATG heeft er begrip voor dat vergoedingen van schades aan mestkelders voor de 

staat als een groot financieel probleem wordt ervaren. Maar het kan niet zo zijn dat 

dat probleem wordt afgeschoven op het bord van de individuele agrariër.  

 

Uitgangspunt blijft dat formeel de toestand ter plaatste terug dient te worden gebracht 

naar de toestand zoals het zich voor het ontstaan van de schade zich bevond. 

 

Als echter een innovatieve, integrale oplossing kansen biedt op bedrijfsverbetering en 

ook de betreffende agrarisch ondernemer meerwaarde ziet in een op die manier 

verbeterde en toekomstbestendiger bedrijfsvoering, dan moet voor die aanpak ruimte 

geboden worden. 

 

 

Groningen, 24 januari 2021, 

De Agrarische Tafel Groningen; 

Koos Wiersma, voorzitter 
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Deskundigenbericht 

 

Commentaar op het Paneladvies voor mestkelders dd. 11 september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld door  

Jurjen Talsma   Kwaliteitsdienst Beton te Leeuwarden 

Ing. H.J. Hoorn   Zonneveld Ingenieurs bv te Rotterdam 

Ir W.A.B. Meiborg  Energeo bv te Woerden 

 

23 januari 2021  



 

10 
 

Inleiding 

Op verzoek van de door de Agrarische Tafel Groningen ingestelde werkgroep, in samenwerking met 

de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, hebben wij het Paneladvies voor 

mestkelders van 11 september 2020 bekeken, en wij komen tot de conclusie, dat het uitgangspunt 

voor het Panel bij fysieke schades al fout is. En dus ook de redeneringen en de conclusies, die daarop 

volgen. 

Het bestaande Paneladvies uit 2019 voor gebouwen en (bouw)werken kan geschikt gemaakt worden 

voor de beoordeling van alle fysieke schades bij ondergrondse mestkelders door het toevoegen van 

een addendum specifiek voor deze kelders en een extra afstandscriterium 3, dat blijkt verder te reiken 

dan de 2 afstandscriteria uit het eerdere Paneladvies uit 2019. 

Schadevergoeding alleen voor de gevolgschade of ook voor de fysieke schades? 

Het is opvallend dat dit nieuwe paneladvies voor mestkelders alleen spreekt over de gevolgschade 

“lekkage door instroom van grondwater”. En dus niets zegt over de primaire fysieke schades, zoals 

scheuren en verzakkingen, die deze instroom van grondwater als gevolgschade kunnen hebben. Er kan 

ook sprake zijn van fysieke schades, zoals scheuren en verzakkingen, zonder instroom van grondwater..  

Dat is duidelijk het gevolg van het feit dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG) aan 

dit panel voor mestkelders de verkeerde en te beperkte vraagstelling is voorgelegd. Zie pagina 9  in de 

2e alinea: Het Panel Mestkelders is gevraagd om advies over de afhandeling van schade aan 

mestkelders van agrarische bedrijven die lekkage vertonen door instroom van grondwater. 

IMG had aan het panel Mestkelders moeten vragen om advies over de afhandeling van fysieke schades 

aan mestkelders van agrarische bedrijven, die naar hun aard redelijkerwijs zouden kunnen zijn 

ontstaan door bodembewegingen door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld. Want op deze 

schades is het wettelijke bewijsvermoeden van toepassing art BW 6:177a. 

En het moet bekend zijn bij IMG, dat volgens het paneladvies 2019 over fysieke schades aan gebouwen 

en woningen het bewijsvermoeden alleen kan worden ontzenuwd als door IMG een evident en 

aantoonbaar andere uitsluitende oorzaak kan worden aangewezen.  

Waarmee het panel van deskundigen uit 2019 heeft bedoeld: Het bewijsvermoeden kan alleen worden 

ontzenuwd door het aanwijzen van een andere uitsluitende oorzaak, die evident en aantoonbaar deze 

schades heeft veroorzaakt. Waarbij het vanzelfsprekend is, dat deze andere oorzaak overeenstemt 

met de periode waarin de schade zich heeft gemanifesteerd. En de lat voor het bewijs dient hoog te 

liggen. 

Fysieke schades, die naar hun aard zouden kunnen zijn veroorzaakt door bodembewegingen door de 

mijnbouwactiviteiten wordt in het paneladvies van januari 2019 gedefinieerd als verzakkingen, 

scheefstanden, zettingsverschillen en scheuren. 

Dit beoordelingskader is ook terug te vinden in het paneladvies voor mestkelders. Maar dan alleen 

beperkt tot fysieke schades, die tot lekkage van instroom van grondwater. Dit is dus te beperkt. 

Indien het bewijsvermoeden bij fysieke schades, zoals verzakkingen, scheefstanden, 

zettingsverschillen en scheuren, ook bij mestkelders niet kan worden ontzenuwd door het aanwijzen 
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van een evident en aantoonbaar andere uitsluitende oorzaak, dienen de fysieke schades te worden 

hersteld en vergoed. Er is geen enkele reden, dat in geval van fysieke schades bij mestkelders dit niet 

zo zou moeten worden hersteld en vergoed. Ook de gevolgschades, zoals de extra kosten van de 

instroom van grondwater in de mestkelder en overlast zullen moeten worden vergoed. 

Conclusie: Het paneladvies voor mestkelders moet gaan over beoordeling van fysieke schades, zoals 

verzakkingen, zettingsverschillen, scheefstanden en scheurvorming. Waarop het wettelijke 

bewijsvermoeden binnen de effectgrenzen van de bodembewegingen altijd van toepassing is. 

Op pagina 9 en 10 schrijft het Panel voor Mestkelders: In het Protocol mestkelders is als uitgangspunt 

genomen dat een deel van de schade aan gemetselde mestkelders zonder meer moet worden 

toegerekend aan bodembewegingen door de gaswinning uit het Groningenveld. Voor gewapend 

betonnen mestkelders hanteert het Protocol mestkelders dit uitgangspunt niet. Het Panel Mestkelders 

zal de vraag beantwoorden onder welke omstandigheden een gewapend betonnen mestkelder schade 

kan oplopen als gevolg van bodembewegingen door mijnbouwactiviteiten en daardoor een lekkage 

vertoont, om te komen tot een invulling van het wettelijk bewijsvermoeden voor schade aan gewapend 

betonnen mestkelders. Daarvoor is van belang om vast te stellen of gewapend betonnen mestkelders 

reeds door andere oorzaken scheuren vertonen die instroom van grondwater tot gevolg kunnen 

hebben. Daarop wordt hierna in hoofdstuk 4 ingegaan. 

Hoofdstuk 4 Autonome schade aan gewapend betonnen mestkelders 

In hoofdstuk 4 Op pagina’s 10 tot en met 12 van het paneladvies staat een uitgebreide uitleg over 

Autonome schade aan gewapend betonnen mestkelders bestaande uit scheuren in betonnen 

mestkelders, die het gevolg zijn van krimpverkorting van de wanden ten opzichte van de eerdere 

gestorte vloeren. Het hoofdstukje begint met de ferme stellingname: Bij nagenoeg iedere gewapend 

betonnen mestkelder is sprake van autonome schade in de vorm van verticale scheuren in de wanden 

en scheuren in de keldervloer. 

Volgens ons is het niet zo, dat bij nagenoeg iedere gewapend betonnen mestkelder sprake is van 

autonome schade in de vorm van scheuren in wanden en vloeren. Men kan hooguit stellen dat niet 

kan worden uitgesloten dat scheuren in vloeren en wanden kunnen ontstaan door krimpverkorting. 

(Wapening begint pas te werken op het moment dat beton begint te scheuren door belasting en/of 

krimp).  

Maar dan moet er in de eerste plaats sprake zijn van verhinderde krimpverkorting, die tot doorgaande 

scheuren kunnen leiden. Omdat bij mestkelders de vloeren en wanden betrekkelijk kort na elkaar 

worden gestort, zullen vloeren en wanden in gestorte mestkelders min of meer gelijkmatig verkorten 

door krimp. Er zal dus sprake kunnen zijn van een beperkte mate van verhinderde krimpverkorting 

tussen vloer en wanden. Het is heel goed mogelijk dat dit niet leidt tot scheurvorming in wanden en 

vloeren. 

In mestkelders zal doorgaans een betonkwaliteit van een hoge milieuklasse worden toegepast, en dus 

met een lage watercementfactor. Wat de krimp in belangrijke mate zal verkleinen. En ook de kans op 

scheurvorming. 

Wanden en vloeren bevinden zich doorgaans in vochtig milieu, waardoor ook minder krimp zal 

optreden. 
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Indien we ervan mogen uitgaan dat het wapeningspercentage goed is afgestemd op de druk- en 

treksterkte van het beton, zal door de krimpwapening de krimp en dus eventueel mogelijke 

krimpscheuren verspreiden over de lengte van de wand, wat zich laat zien als fijne haarscheurtjes. 

Indien er toch grotere watervoerende scheurtjes in de betonwanden en vloeren zullen zijn ontstaan 

direct na de bouw van de mestkelder, is het ook heel goed mogelijk dat door self-healing het 

binnendringende grondwater nog reageert met het vrije cement in de wand, waardoor de scheuren in 

de loop der tijd kan dichtgroeien. De wanden worden dan alsnog waterdicht. Zie hiervoor oa de notitie 

van cementonline.nl pagina 19 1. 

Onder deze omstandigheden en met de juiste maatregelen kunnen de meeste mestkelders nagenoeg 

waterdicht zijn en zal weinig tot geen grondwater de mestkelder binnendringen. 

Bovendien kan en mag deze autonome schades ook geen rol spelen bij de beoordeling van de fysieke 

schades met gevolgschades van indringend grondwater een rol spelen, als vaststaat dat er na 2012 

(Huizinge aug. 2012) opeens een ernstige toename van indringend grondwater is vastgesteld. Dat kan 

alleen als er sprake is van het ontstaan en verergeren van fysieke schades in de vorm van verzakkingen, 

scheefstanden, verschilzettingen en scheurvorming na 2012. 

Conclusie: Hoofdstuk 4 met daarin de uiteenzetting van de autonome schades in betonnen 

mestkelders moet uit het paneladvies worden weggelaten. 

 
1 Het ontstaan, voorkomen en herstellen van scheuren in beton. Wanneer is beton waterdicht? 
Publicatie cementonline.nl 2016 – Ir Frederick van Waarde. BAM Infraconsult BV 



 

13 
 

Hoofdstuk 5 Duiding van mijnbouwschade aan mestkelders 

Tegen de achtergrond van de autonome schade aan mestkelders, die zich dus niet alleen kan voordoen 

bij gemetselde kelders, maar ook bij gewapend betonnen mestkelders, onderscheidt het Panel 

Mestkelders de volgende vormen van mijnbouwschade aan mestkelders.  

Het gaat primair om fysieke schade in de vorm van het ontstaan of verergeren van watervoerende 

scheuren in de wanden of de keldervloer, die door bodembeweging zijn ontstaan. Het moet volgens het 

Panel Mestkelders gaan om fysieke schade die leidt tot (extra) lekkage en daarmee tot een (verder) 

verminderde functionaliteit van de kelder. Alleen dan zal zulke fysieke schade aan het gebouw tot 

vermogensschade voor de agrariër leiden. Treedt er naast scheurvorming ook een verandering van 

stand of vorm op van (onderdelen van) het gebouw waar de mestkelder onderdeel van uitmaakt, dan 

kan volgens het Panel Mestkelders alleen geworden gesproken van schade aan de mestkelder, indien 

kan worden vastgesteld dat mede als gevolg daarvan grondwater binnentreedt. 

Zoals we hiervoor al hebben beschreven moeten de fysieke schades in mestkelders, zoals 

verzakkingen, scheefstanden, verschilzettingen en scheurvorming in hetzelfde beoordelingskader van 

het wettelijke bewijsvermoeden worden beoordeeld als fysieke schades in andere gebouwen en 

woningen. Dus volgens het paneladvies van januari 2019. 

Zowel de fysieke schades met de eventuele gevolgschades door instroom van grondwater zullen 

moeten worden hersteld en vergoed indien er geen evident en aantoonbaar andere uitsluitende 

oorzaak kan worden aangewezen. 

En dus niet slechts de kosten van (extra) lekkage en daarmee tot een (verminderde) functionaliteit van 

de kelder, als gevolg van  de fysieke schades door de mijnbouwactiviteiten. 

Conclusie: Naar ons oordeel moet hoofdstuk 5 geheel terzijde worden gelegd. 

Hoofdstuk 6 Potentiële oorzaken mijnbouwschade aan gewapend betonnen mestkelders en 

effectgebied 

Aan het begin van hoofdstuk 6 op pagina 14 beschrijft het Panel Mestkelders dat de afstandscriteria, 

waarbinnen het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is, anders zijn dan in het Paneladvies voor 

gebouwen en bouwwerken. Omdat de kans op extra lekkage van gewapend betonnen kelders door 

directe of indirecte effecten van geïnduceerde aardbevingen kleiner is dan de kans op fysieke schade 

aan bovengrondse gebouwen en (bouw)werken waar het Panel Van Mierlo het oog op had. 

Hiervoor hebben wij er al op gewezen, dat het Panel Mestkelders op verzoek van IMG de opdracht 

heeft gekregen om advies over de afhandeling van schade aan mestkelders van agrarische bedrijven 

die lekkage vertonen door instroom van grondwater. Maar dat is naar ons oordeel een verkeerde en 

te beperkte opdracht.  

Het paneladvies voor mestkelders moet gaan over beoordeling van fysieke schades, zoals 

verzakkingen, zettingsverschillen, scheefstanden en scheurvorming. Waarop het wettelijke 

bewijsvermoeden binnen de effectgrenzen van de bodembewegingen altijd van toepassing is. 
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Daaruit volgt ook de conclusie, dat de beschouwingen van het Paneladvies voor mestkelders in 

hoofdstuk 6.1 t/m 6.5 geheel terzijde moeten worden gelegd. Er kan dus ook geen effectgrens worden 

gelegd bij een Vtop = 10 mm/s. 

De effectgrenzen (criterium 1 en 2), zoals gedefinieerd in het Paneladvies voor gebouwen en 

(bouw)werken zijn dus ook bij ondergrondse mestkelders gewoon van toepassing. 

Criterium 1: De ligging van het gebouw of werk met de fysieke schade is op een afstand van minder 

dan 6 km buiten de begrenzing van het Groningenveld (of, zo de suggestie van het Panel, zoals 

verwoord in voetnoot 1 wordt gevolgd, buiten de begrenzing van de gasopslag Norg). 

Het gaat hierbij om fysieke schades, verzakkingen, scheefstanden, verschilzettingen en scheuren als 

gevolg van de ondiepe bodemdaling en -stijging, die het gevolg is van de diepe bodemdaling door de 

gaswinning. Dit zal namelijk slechts boven het mijnbouwwerk kunnen zijn en in een zeer beperkte kring 

daaromheen. Het Panel voor gebouwen en (bouw)werken uit 2019 hanteert hierbij een ruime grens 

van 6 km buiten de begrenzing van het Groningenveld. 

Criterium 2: De topwaarde van de trilling van het maaiveld als gevolg van een aardbeving met 

epicentrum gelegen in het Groningenveld – bepaald op basis van wetenschappelijk gevalideerde 

rekenmodellen op basis van praktijkwaarnemingen – bedroeg in een periode van ten hoogste 30 jaar 

(gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn) vóór de melding van de schade bij enige aardbeving meer 

dan 2 mm/s in combinatie met een overschrijdingskans van meer dan 1%. Dit is equivalent met een 

topwaarde van 0,44 mm/s in combinatie met een overschrijdingskans van 50%. 

Bij ondergrondse mestkelders en ook kelders van gebouwen en (bouw)werken kan en moet hieraan 

nog een 3e  afstandscriterium worden toegevoegd, omdat de ondergrondse kelders nog extra worden 

belast door ondergrondse krachten als gevolg van de drukgolven van aardbevingen. 

Toelichting: Alle geïnduceerde aardbevingen als gevolg van de mijnbouwactiviteiten en gaswinning in 

het Groningenveld verspreiden zich en planten zich voort als drukgolven rond het epicentrum in min 

of meer concentrische cirkels. Nog verder dan de effectgrens criterium 2. Deze drukgolven omvatten 

altijd 3 verschillende componenten. Namelijk 2 horizontale (loodrecht op elkaar) en 1 verticaal, die alle 

3 in grootte en sterkte ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Tijdens het passeren van de drukgolven worden 

de wanden en vloeren belast met een dynamische drukbelasting op een groot wandoppervlakte en 

vloeroppervlakte, waardoor spanningen in de constructie en dus scheuren kunnen ontstaan. Ook 

verzakkingen en verschilzettingen van de gehele mestkelderbak en als gevolg daarvan ook weer 

scheuren in de constructie van de mestkelder zelf, maar ook in de muren van de stal op de mestkelder 

kunnen het gevolg zijn. 

Criterium 3: Ondergrondse betonnen en gemetselde mestkelders, worden door de drukgolven van de 

aardbevingen in het gebied belast met verticale en horizontale dynamische drukkrachten, waarop de 

wanden en vloeren van de mestkelders nooit zijn gedimensioneerd. Waardoor dus verzakkingen, 

verschilzettingen en scheuren in vloeren en wanden van de mestkelders kunnen ontstaan. Dus ook op 

deze wijze kunnen deze fysieke schades worden veroorzaakt door bodembewegingen door de 

mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld. En is ook hierop het bewijsvermoeden van toepassing. Het 

is zeker dat het effectgebied van dit schademechanisme bij ondergrondse mestkelders (veel) verder 

reikt dan de effectgrens 2, die ziet op de schadevorming alleen door trillingen van aardbevingen.  
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Ook moet bij dit schademechanisme rekening worden gehouden met cumulatieve werking door 

meerdere achtereenvolgende aardbevingen. 

Daarnaast wijzen wij op de bijzondere locaties en bijzondere gebouwen, die ook in het paneladvies 

van 22 januari 2019 (zie pagina 15), die als extra gevoelig zijn gebleken voor verzakkingen en 

verschilzettingen als gevolg van trillingen van aardbevingen.  

Wat betreft deze uitzonderlijke categorie 'gevoelige gebouwen of werken' moet worden gedacht aan 

gebouwen of werken in wierdendorpen, op taluds en langs slootkanten, of bepaalde grote boerderijen 

of molens. 

 

De evident en aantoonbaar uitsluitende andere oorzaak 

Zowel in het paneladvies voor gebouwen dd. 22 januari 2019 als in het nieuwe paneladvies voor 

mestkelders van 11 september 2020 wordt beschreven dat het wettelijke bewijsvermoeden uitsluitend 

en alleen kan worden ontzenuwd, als er een andere uitsluitende oorzaak kan worden aangewezen, die 

evident en aantoonbaar de fysieke schades, zoals verzakkingen, scheefstanden, verschilzettingen en 

scheuren, heeft veroorzaakt.  

In het paneladvies voor gebouwen dd. 22 januari wordt daarbij nadrukkelijk aan toegevoegd, dat de 

andere oorzaak als vanzelfsprekend moet overeenstemmen met de periode waarin de fysieke schade 

heeft gemanifesteerd. En de lat voor het bewijs ligt hoog. 

In het paneladvies voor mestkelders wordt zoiets ook bedoeld, maar minder duidelijk. Er is geen reden 

te bedenken waarom in het paneladvies voor mestkelders niet precies dezelfde omschrijving van de 

evident en aantoonbaar andere uitsluitende oorzaak, in de periode waarin de fysieke schade zich heeft 

gemanifesteerd. 

Conclusies: 

Het Paneladvies voor mestkelders zou moeten gaan over de beoordeling van fysieke schades, zoals 

verzakkingen, scheefstanden, verschilzettingen, scheuren. Precies gelijk als bij het Paneladvies voor 

gebouwen en (bouw)werken uit 2019. 

De beschouwingen in hoofdstuk 4 (autonome schades), 5 en 6 vervallen. 

Er is geen afstandscriterium bij Vtop = 10 mm/s met een overschrijdingskans van 1% waarbuiten het 

bewijsvermoeden niet van toepassing is. 

De afstandscriteria 1 en 2 uit het Paneladvies van 2019 zijn dus ook van toepassing bij ondergrondse 

mestkelders. 

Ondergrondse mestkelders en ook ondergrondse kelders in gebouwen worden door de passerende 

drukgolven van aardbevingen tijdelijk belast met dynamische verticale en horizontale drukkrachten, 

waarop de kelderwanden en -vloeren niet zijn gedimensioneerd. Met als gevolg dat daardoor scheuren 

en verzakkingen, verschilzettingen in wanden en vloeren kunnen ontstaan. 
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Daarom moet in verband hiermee een 3e criterium worden toegevoegd, die verder reikt dan 

afstandscriterium 1 en 2. Hoe ver? Mogelijk de hele provincie Groningen en een deel van Noord 

Drenthe. 

Naar ons oordeel kan met een vrij simpel en kort addendum bij het Paneladvies uit 2019 over 

gebouwen en (bouw)werken, waarin deze extra dynamische belasting wordt beschreven, dit 

Paneladvies ook geschikt worden gemaakt voor een goede en rechtvaardige beoordeling van schades 

aan ondergrondse mestkelders.  

 

Addendum: 

Indien de mestkelder zich bevindt binnen de 2 afstandscriteria, zoals bepaald in het Paneladvies 2019, 

is altijd het bewijsvermoeden van toepassing bij fysieke schades, zoals verzakkingen, scheefstanden, 

zettingsverschillen en scheuren. 

Volgens het Paneladvies 2019 kan het bewijsvermoeden alleen worden ontzenuwd indien een andere 

uitsluitende oorzaak wordt aangewezen, die evident en aantoonbaar deze fysieke schades heeft 

veroorzaakt. Waarbij vanzelfsprekend deze andere oorzaak moet overeenstemmen met de periode 

waarin deze fysieke schades zich hebben gemanifesteerd. De lat voor het bewijs dient hoog te liggen, 

Indien een dergelijke andere oorzaak niet aanwezig is, is het bewijsvermoeden van toepassing en zal 

de fysieke schade moeten worden hersteld en vergoed. Ook gevolgschade, zoals de kosten van 

instroom van grondwater en/of uitstroom van mest zal moeten worden vergoed. 

Criterium 3:  

Ondergrondse betonnen en gemetselde mestkelders, worden niet alleen door trillingen van 

aardbevingen maar ook door de drukgolven van de aardbevingen in het gebied belast met verticale en 

horizontale dynamische drukkrachten, waarop de wanden en vloeren van de mestkelders nooit zijn 

gedimensioneerd. Waardoor dus ook verzakkingen, verschilzettingen en scheuren in vloeren en 

wanden van de mestkelders kunnen ontstaan. Ook op deze wijze kunnen deze fysieke schades worden 

veroorzaakt door bodembewegingen door de mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld. En is ook 

hierop het bewijsvermoeden van toepassing.  

Het is zeker dat het effectgebied criterium 3 van dit schademechanisme bij ondergrondse mestkelders 

(veel) verder reikt dan de effectgebied criterium 2, die ziet op de schadevorming alleen door trillingen 

van aardbevingen. Er is geen criterium te bedenken op grond van technische overwegingen, zoals bij 

criterium 1 en 2, om een exacte grens vast te stellen. In theorie zou het antwoord kunnen zijn: zover 

als de trillingen van aardbevingen nog voelbaar zijn met zgn. tiltmeters. Zolang deze tiltmeters nog niet 

worden toegepast is het denkbaar voor dit criterium 3 de gehele provincie Groningen en de kop van 

Drenthe aan te houden. 

Bijzondere locaties 

NB: Ook dient rekening te worden gehouden met de bijzondere locaties en gebouwen, zoals benoemd 

in het Paneladvies van 22 januari 2019. Zoals wierden, langs slootkanten, taluds, grote boerderijen, die 
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als extra gevoelig zijn gebleken voor verzakkingen en verschilzettingen als gevolg van trillingen van 

aardbevingen.  

Wat betreft deze uitzonderlijke categorie 'gevoelige gebouwen of werken' moet worden gedacht aan 

gebouwen of werken in wierdendorpen, op taluds en langs slootkanten, of bepaalde grote boerderijen 

of molens. 

De fysieke schades bij mestkelders en hoe worden die vastgesteld: 

Indien de mestkelder zich bevindt binnen 1, 2 of 3 van de hiervoor omschreven afstandscriteria, of op 

een wierde, of langs slootkanten en taluds is het bewijsvermoeden van toepassing bij fysieke schades, 

bestaande uit verzakkingen, scheefstanden, zettingsverschillen en scheuren. Want dit zijn schades die 

naar hun aard redelijkerwijs zouden kunnen zijn veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van de 

diepe bodemdaling en door trillingen van aardbevingen. Daarover kan geen discussie mogelijk zijn. 

Het bewijsvermoeden kan alleen worden ontzenuwd, als er een andere uitsluitende oorzaak wordt 

aangewezen, die evident en aantoonbaar de schades (verzakkingen, scheefstanden, verschilzettingen 

en scheuren) heeft veroorzaakt, met als vanzelfsprekendheid dat de andere oorzaak moet 

overeenstemmen met de periode waarin schade zich heeft gemanifesteerd. 

Het is bekend, dat in het gebied significante aardbevingen zijn geregistreerd al in 2006, 2009, 2011, 

2012 en de jaren erna. Dus indien we ervan mogen uitgaan dat de fysieke schades aan de mestkelder 

zich hebben gemanifesteerd vanaf 2006 en de jaren erna, kan het bewijsvermoeden alleen worden 

ontzenuwd als een andere oorzaak kan worden aangewezen die evident en aantoonbaar deze fysieke 

schades in die periode  heeft veroorzaakt en/of verergerd. 

Indien een dergelijke andere oorzaak niet kan worden aangewezen is en blijft het bewijsvermoeden 

van toepassing en zal de schade moeten worden hersteld en vergoed door IMG. 

Bij ondergrondse mestkelders zal niet altijd de aanwezigheid van fysieke schades zichtbaar zijn, omdat 

deze zich ondergronds bevinden. Vooral als het alleen scheuren in wanden en vloeren van de 

mestkelder betreft. 

In dat geval zal waarschijnlijk alleen op basis van de aangetoonde wijzigingen in de mesthoeveelheid 

en kwaliteit van de mest in de periode van na 2006 de conclusie kunnen worden getrokken, dat de 

mestkelder zo goed als zeker lek is geraakt als gevolg van de bodembeweging en aardbevingen door 

de mijnbouwactiviteiten. Tenzij daarvoor een andere evident en aantoonbaar andere oorzaak is aan 

te wijzen. 

Nader onderzoek is dan noodzakelijk om vast te stellen wat de aard en de omvang van de fysieke 

schade in de mestkelder is. En die fysieke schades (scheuren in wanden en/of vloeren) zullen moeten 

worden hersteld en worden vergoed door IMG.  

Indien de fysieke schades bestaan uit verzakkingen, scheefstanden, verschilzettingen en eventueel 

scheurvorming, zullen de gevolgen ervan ook zichtbaar zijn in de bovenbouw. Door de hiervoor 

beschreven mogelijke opwaartse druk van de drukgolven van aardbevingen kan een beweging aan de 

gehele kelder als bak plaatsvinden en ook de gehele stal scheefstanden vertonen. Dus ook in dit geval 
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zal onderzoek aan de mestkelder moeten plaatsvinden om de aard en omvang van de fysieke schades 

aan de mestkelder te kunnen vaststellen. 

Gedupeerden hebben er recht op dat de situatie van voor de periode van de aardbevingen weer wordt 

teruggebracht. Bij verzakkingen, scheefstanden en verschilzettingen is de enige methode vaak sloop 

en herbouw van de mestkelder en de opstallen, die op de mestkelder staan. 

Daarbij kan ook sprake zijn van (extra) instroom van grondwater maar ook van uitstroom van mest. Dit 

kan niet als hierboven worden aangetoond met behulp van een mestboekhouding. De kosten van 

deze gevolgschades zullen ook moeten worden vergoed. 
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