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Van:
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 11:37
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Offerte HIT t.b.v. advies tiltsensoren

Akkoord 

Met vriendelijke groeten, 

 
Nationaal Coordinator Groningen 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

> Op 27 mrt. 2018 om 11:20 heeft 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende geschreven:

>
>  
> Graag per omgaand je akkoord voor de inhuur van  voor het
> geraamde bedrag van  ten laste van budget 179030 U05.0
> 1044416 
>
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van: 
> Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 11:16
> Aan: 
> CC: 

> Onderwerp: Re: Offerte HIT t.b.v. advies tiltsensoren
>
> Van het nummer waar pilot tiltsensoren is gebudgetteerd, en dan de  
>  voor data-analyse
>
> Verstuurd vanaf mijn iPad 
> 
>> Op 27 mrt. 2018 om 11:11 heeft 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende geschreven:
>>
>>
>> Van welk budgetnummer kan dit met toestemming van  plaatsvinden ?
>>
>>
>> -----Oorspronkelijk bericht-----
>> Van: 
>> Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 11:04
>> Aan: 
>> CC: 
>> Onderwerp: RE: Offerte HIT t.b.v. advies tiltsensoren
>>
>> Hallo 
>>
>> Er dient een aanvraag ingeschoten te worden middels een aanvraagformulier bij het Inkoopplein.
>> Voor dat je een aanvraag in kan dienen, dien je na te vragen aan de controller binnen NCG of er budget is en
op welk instrumentnummer dit geboekt kan worden.
>>  kan je helpen om de aanvraag in te dienen bij het Inkoopplein.
>> Je kan bij  langs lopen en die helpt je hierbij.
>>
>> Zodra de aanvraag is ingediend bij het Inkoopplein, zal ik de aanvraag verder oppakken. Ik zorg voor het
ordernummer en de opdrachtbevestiging naar de klant toe.
>> Ter informatie voor jou; het is de taak van het Inkoopplein om offerteverzoeken te versturen, offertes te
ontvangen en opdrachtbevestigingen te versturen.
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>> Ik zie dat de offerte er dit keer al bij zit. Graag volgende keer deze werkzaamheden aan het Inkoopplein 
overlaten.  
>> Als ik de aanvraag binnen krijg bij het Inkoopplein zal ik het verder oppakken. 
>>  
>> Met vriendelijke groet, 
>>  
>>  
>>  
>> -----Oorspronkelijk bericht----- 
>> Van:  
>> Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 10:56 
>> Aan:  
>> CC:  
>> Onderwerp: RE: Offerte HIT t.b.v. advies tiltsensoren 
>>  
>> Beste  
>>  
>> Bedankt voor deze informatie. Wat heb je verder van me nodig ? 
>>  
>>

 
>> ---------------------------------- 
>> Nationaal Coördinator Groningen 
>> Paterswoldseweg 1 | 9726 BA  Groningen Postbus 3006 | 9701 DA  
>> Groningen 
>> ---------------------------------- 
>> T: 088  
>> M: 06  
>> @nationaalcoordinatorgroningen.nl 
>> www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
>> ------------------------------ 
>> Op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig De NCG is een samenwerking  
>> van tien Groninger gemeenten, provincie Groningen en Rijk 
>>  
>>  
>> -----Oorspronkelijk bericht----- 
>> Van:  
>> Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 10:47 
>> Aan:  
>> CC:  
>> Onderwerp: RE: Offerte HIT t.b.v. advies tiltsensoren 
>>  
>> Beste , 
>>  
>>  
>> Opdrachten tot €25.000,-- lopen via het Inkoopplein. Dit is EZK jargon voor lokale inkoopondersteuning. Jullie 
lokale  is  (tel 06- . Zij kan deze opdracht twv maximaal 32 uur / 

voor je verzorgen. Ik heb haar in de CC gezet. 
>>  
>>  
>> Ik hoor graag of je hiermee uit de voeten kan. 
>>  
>>  
>> Vriendelijke groet, 
>>  
>>  
>>  

 
  

 
>>  
>> ........................................................................ 
>> Inkoop Uitvoering Centrum 
>> Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
>>  
>> Hoofdkantoor: 
>> Prinses Beatrixlaan 2 
>> 2595 AL Den Haag 
>> postbus 93144, 2509 AC Den Haag 
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>>  
>> Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
>>  
>> Bezoek- en Postadres locatie Assen: 
>> Mandemaat 3 | 9405  TG | Assen 
>> Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
>> ........................................................................ 
>> M  06 –  
>> E  @rvo.nl 
>>  
>>  
>>  
>> -----Oorspronkelijk bericht----- 
>> Van:  
>> Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 9:06 
>> Aan:  
>> CC:  
>> Onderwerp: Offerte HIT t.b.v. advies tiltsensoren 
>>  
>> Geachte , 
>>  
>> NCG schakelt u graag in bij de voorbereiding van de proef tiltsensoren. De exacte invulling van uw 
werkzaamheden zal nader worden overeengekomen en bestaat uit 2 onderdelen: 
>> - vraagbaak voor NCG en Antea Groep die een rapportage opstellen ter  
>> voorbereiding op de proef, steeds op initiatief van NCG dan wel Antea  
>> Groep 
>> - review geven op de rapportage van de data-analyse die door Deltares  
>> en TNO wordt opgesteld 
>>  
>> Uw bedrijfsnaam is in dit kader inmiddels bekendgemaakt in onze communicatie aan genodigden voor een 
bijeenkomst voor maatschappelijke instellingen en overheidsinstellingen. Uw inbreng zal separaat van deze 
bijeenkomst plaatsvinden in het parallel traject waarbij de kennisinstellingen bijdragen aan de voorbereiding van 
de proef. Ter informatie ontvangt u wel een kopie van de uitnodiging die is verstuurd. 
>>  
>>  zal zorgen voor de formele opdrachtverstrekking. 
>>  
>> Vertrouwende op een vruchtbare samenwerking. 
>>  
>> Met vriendelijke groet, 
>>  
>>  

 
>> ---------------------------------- 
>> Nationaal Coördinator Groningen 
>> Paterswoldseweg 1 | 9726 BA  Groningen Postbus 3006 | 9701 DA  
>> Groningen 
>> ---------------------------------- 
>> T: 088  
>> M: 06  
>> @nationaalcoordinatorgroningen.nl 
>> www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
>> ------------------------------ 
>> Op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig De NCG is een samenwerking  
>> van tien Groninger gemeenten, provincie Groningen en Rijk 
>>  
>> -----Oorspronkelijk bericht----- 
>> Van: @hollandinnovationteam.nl] 
>> Verzonden: maandag 12 maart 2018 10:50 
>> Aan:  
>> Onderwerp: zoals afgesproken 
>>  
>>  schreef op 2018-03-01 13:09: 
>>> Geachte  beste  
>>>  
>>> Bedankt voor uw bericht naar aanleiding van mijn vraag om een  
>>> afspraak te beleggen. 
>>>  
>>> Welke dag zou het volgende week passen? 
>>>  
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>>> Ik ben volgende week vrijdag beschikbaar in Rotterdam om circa 2 uur. 
>>> De andere dagen heb ik mogelijkheden op het kantoor van NCG in  
>>> Groningen. 
>>> De voorkeur gaat uit naar een zodanig moment dat de reistijd voor  
>>> beiden wordt geminimaliseerd. Graag stem ik een passend moment af. 
>>>  
>>> Met betrekking tot vergoedingen moet ik e.e.a. afstemmen met   
>>> . Zij is deze week echter op vakantie. 
>>>  
>>> Alvast bedankt voor uw reactie 
>>>  
>>>  

 
>>> ---------------------------------- 
>>> Nationaal Coördinator Groningen 
>>> Paterswoldseweg 1 | 9726 BA  Groningen Postbus 3006 | 9701 DA  
>>> Groningen 
>>> ---------------------------------- 
>>> T: 088  
>>> M: 06  
>>> @nationaalcoordinatorgroningen.nl 
>>> www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
>>> ------------------------------ 
>>> Op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig De NCG is een samenwerking  
>>> van tien Groninger gemeenten, provincie Groningen en Rijk 
>>>  
>>> -----Oorspronkelijk bericht----- 
>>> Van: @hollandinnovationteam.nl] 
>>> Verzonden: donderdag 1 maart 2018 11:13 
>>> Aan:   

 
>>> Onderwerp: contact - 
>>>  
>>> Beste  
>>>  
>>> Als expert op het gebied van tiltmeterinstallatie en interpretatie  
>>> met 
>>> 25 jaar wereldwijde ervaring draag ik natuurlijk graag mijn steentje  
>>> bij aan de (eindelijk) introductie van tiltmeters in NL. Ons tarief  
>>> is 
>>> . Zoals je begrepen zult hebben is de agenda  
>>> deze week vol maar kan er volgende week een gaatje worden  
>>> gevonden.Tevens wijzen we op de nieuwe workshop (19 en 20 maart). Hierin zullen o.a. 
>>> tiltmeter toepassingen worden besproken, alsmede een aantal cases  
>>> met schade in Groningen (door een combinatie van factoren en  
>>> processen) waarbij tiltmeters uitsluitsel hadden kunnen geven. zie  
>>> ook www.hollandinnovationteam.nl Met vriendelijke 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: InkooppleinB73
Verzonden: donderdag 13 september 2018 10:26
Aan: Beleid Verplichtingen;
CC: NCG Inkoop
Onderwerp: /melding verzonden opdracht IUC / NCG / 1300025889 (aanvullende opdracht 

data analyse TNO) / 
Bijlagen: TNO-2018-OFF-0100315073 Offerte Inkoop Uitvoering Centrum EZK.PDF; 

Aanvullende opdracht TNO uitvoeren PvA Data analyse 20180813.pdf

Beste Collega, 

Hierbij de melding van de verzonden brief aan TNO  
Ordernummer: 1300025889 
Bhm: 17200763 
Opdrachtsom  let op! Dit betreft de ophoging. 
Het totaalbedrag van deze order is nu:  
Directie: NCG  

@BeleidVerplichtingen: graag order ophogen en achter paperclip 

@  ter informatie 
Ik wijs u op het volgende. 
Indien u van de opdrachtnemer een verzoek tot aanpassing van de opdracht ontvangt dient u dit zo spoedig 
mogelijk bij het inkooppleinB73 te melden om onrechtmatigheden te voorkomen. Een opdracht kan alleen worden 
aangepast indien de aanpassing schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon is gedaan of bevestigd.  

Met vriendelijke groet, 
Namens  

 
 

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag 
m: 06  
..........................................................................  
Mail to: InkooppleinB73@minez.nl 
De directie Bedrijfsvoering werkt voor EZK en LNV 

Van:   
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 09:03 
Aan: InkooppleinB73  
Onderwerp: T.a.v.  afmelding IO nr 1300025889 (aanvullende opdracht data analyse TNO) 

Beste  

Hierbij doe ik je de offerte van en de aanvullende opdracht aan TNO toekomen voor de analyse van data uit 
tiltsensoren.  

Zoals hieronder aangekondigd bedraagt het maximaal door TNO voor de eerste deelopdracht en de aanvullende 
opdracht totaal te declareren bedrag .  
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Met vriendelijke groet,  

 
........................................................................ 
Inkoop Uitvoering Centrum 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Mandemaat 3 | 9405 TG | Assen | vleugel 3.0 
Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
........................................................................ 
M 06 -  
E @rvo.nl 
 
 
 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 16:05 
Aan: InkooppleinB73 
Onderwerp: T.a.v.  afmelding IO nr 1300025889 (deelopdracht data analyse TNO) 
 
Beste , 
 
 
Hierbij doe ik je de offerte van en de eerste deelopdracht aan TNO toekomen voor de analyse van data uit 
tiltsensoren.  
 
Het maximaal door TNO te declareren bedrag bedraagt . Indien het door TNO en Deltares op te 
leveren plan van aanpak door NCG wordt goedgekeurd, dient dit maximum mogelijk tot  te 
worden opgehoogd. Kun je er SVP voor zorgen dat dit administratief mogelijk is zonder dat NCG daarvoor opnieuw 
een aanvraag moet inschieten? 
 
Bij voorbaat dank voor je moeite, 
 

Met vriendelijke groet,  

 
 

........................................................................ 
Inkoop Uitvoering Centrum 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Mandemaat 3 | 9405 TG | Assen | vleugel 3.0 
Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
........................................................................ 
M 06 -  
E @rvo.nl 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van: InkooppleinB73  
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 15:47 
Aan:  
Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
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Beste   
 
Ik zie dat er iets mis gaat mbt de ordernummers 
 
In de melding naar jullie is aangegeven dat iedere leverancier een aparte ordernummer dient te krijgen 
(Let op bij gunning dient elke leverancier een afzonderlijk ordernummer te krijgen voor de facturatie ‼) 
 
Dat kan niet met 1300025889/TNO1 of /Del1 
Ze dienen aparte nrs te krijgen.  
Ik stel voor dat je voor TNO 1300025889 gebruikt en voor deltares een nieuw nummer 1300026747 
Graag van de eerste opdracht een tussenafmelding, dan kan dat gedeelte open gezet worden voor betaling.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
Directie Bedrijfsvoering 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |  
C Noord begane grond 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070-  

@minez.nl 
........................................................................ 
De directie Bedrijfsvoering werkt voor EZK en LNV 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van:   
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 15:00 
Aan: InkooppleinB73 
CC: ; IUC, Postbus 
Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Excuus , 
 
 
Ik had dit mailtje alleen als reminder aan mijzelf willen sturen! 
 
Ik moet maandag met IUC collega’s kijken op welke manier de vandaag verzonden deelopdrachten kunnen 
worden geregistreerd zonder dat het ordernummer vervalt en ik NCG voor de vervolgopdrachten een nieuwe 
aanvraag moet laten inschieten. 
 
Voor deze aanvraag heb ik zojuist twee kleine opdrachten verzonden aan TNO en Deltares. Deze zijn genummerd 
201712121539/TNO1 en 201712121539/Del1. In de opdrachten worden de volgende NCG ordernummers 
genoemd als factuurreferentie: 1300025889/TNO1 en 1300025889/Del1.  
 
TNO en Deltares kunnen met deze opdrachten een Plan van Aanpak opstellen voor het vervolg. Na ontvangst en 
goedkeuring wil ik TNO en Deltares vervolgopdrachten verstrekken met dezelfde nummers, maar dan met 
toevoeging /TNO2 resp. /Del2. De totale verplichting voor deze vier opdrachten zal naar verwachting niet meer 
dan  bedragen. 
 
 
Maandag pak ik de administratieve afhandeling verder op. Voel je vrij om in de tussentijd te reageren. 
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Prettig weekend, 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van: InkooppleinB73  
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 14:40 
Aan:  
CC:  IUC, Postbus 
Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Beste   
 
Sorry, ik begrijp even niet wat de bedoeling is. Graag verduidelijking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
Directie Bedrijfsvoering 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |  
C Noord begane grond 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070-  

@minez.nl 
........................................................................ 
De directie Bedrijfsvoering werkt voor EZK en LNV 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van:   
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 13:23 
Aan:  
CC: InkooppleinB73;  
Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Melden/afmelden! 
 
_____________________________________________ 
Van: IUC, Postbus  
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 17:18 
Aan: Account Team 10 
CC: InkooppleinB73;  
Onderwerp: FW: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Registratienr. IUC: 201712121539 
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@Inkoopplein en  ter info. 
 
 
 
mvg, 
 

 
 

.................................................................. 
 
Inkoop Uitvoering Centrum 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag 
T 088  
E IUC@rvo.nl 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van: InkooppleinB73  
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 15:39 
Aan: IUC, Postbus 
CC: Inkoop Nationaal Coordinator Groningen;  
Onderwerp: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Beste collega's van het IUC, 
 
Graag het verzoek om bijgesloten inkoopaanvraagformulier van de . 
in behandeling te nemen. 
 
Het gaat om een verzoek Adviesaanvraag data analyse 
Het verwachte bedrag van de opdracht bedraagt .  
Het ordernummer is 1300025889.  
(Let op bij gunning dient elke leverancier een afzonderlijk ordernummer te krijgen voor de facturatie ‼) 
De verwachte opleverdatum is 30-06-2018.  
 
@  u ontvangt van deze mail een kopie ter informatie.  
Zodra uw aanvraag in behandeling is genomen bij het IUC, wordt er door hen contact met u opgenomen.  
 
Voor vragen over afhandeling van deze aanvraag kunt u contact opnemen met de frontoffice van het IUC.  
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
  

........................................................................ 
Directie Bedrijfsvoering 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
V 070-  (optie 5) 
T 06-  
E @minez nl 
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: noreply@minbzk nl [mailto noreply@minbzk nl] Namens inkoop@nationaalcoordinatorgroningen.nl 
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 12:57 
Aan: InkooppleinB73 
Onderwerp: IUC B73201712121309 / Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
Ingezonden op dinsdag, 12 december, 2017 - 12:57 Ingezonden door anonieme gebruiker: [145.12.39.252] 
Ingevulde gegevens zijn:: 
 
--1. Gegevens aanvrager-- 
 
Naam:  
Telefoonnummer: +31 6  
Telefoonnummer bij geen gehoor: 
Email: inkoop@nationaalcoordinatorgroningen nl 
Dienstonderdeel: NCG 
DG of directie: NCG 
Afdeling of team: beleid en programmering Datum aanvraag: 12/12/2017 
--2. Omschrijving product/dienst-- 
 
Product/dienst: ADVIES AANVRAAG IUC 
Waar is het product/dienst voor bedoeld? Data analyse 
--Leverancier-- 
 
Eventuele voorkeursleverancier: Werkgroep 
--Budget waaruit wordt betaald:-- 
 
Te verwachten bedrag  
Materieel budget: Specificatiecode: 
Beleids- /programmageld Instrument en/of beleidsartikel: NAM Projectnummer (bestedingsplan): 
Afleverdatum product/dienst: 30/06/2018 
--3. Akkoord leidinggevende en/of budgetverantwoordelijke-- 
 
Naam:  
Bestand (akkoord): 
https://formulieren.rijksweb nl/sites/default/files/webform/opdracht_data_analyse_van .msg 
Bestand: 
https://formulieren.rijksweb nl/sites/default/files/webform/re_vraagje_data_analyse msg 
Bestand: 
https://formulieren.rijksweb nl/sites/default/files/webform/re_vraagje_data_analyse_1.msg 
Overige opmerkingen: Verzoeke met spoed door te sturen naar accountteam 10 IUC voor advies hoe een 
werkgroep op te richten die gefinancierd gaat worden door de NAM 
 
 
Bekijk dit bericht op de website: 
https://formulieren.rijksweb nl/node/48/submission/41089 
<< Bericht: FW: Opdracht Data analyse van  >> << Bericht: RE: Opdracht Data analyse van  

 >>  
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Van: InkooppleinB73
Verzonden: donderdag 13 september 2018 12:11
Aan: Beleid Verplichtingen; 
CC: NCG Inkoop
Onderwerp: : afmelding ophoging 1300026747 NCG / data analyse Deltares / 
Bijlagen: Deltares offerte 11202520-002-BGS-0001-v2.pdf; Aanvullende opdracht Deltares 

uitvoeren PvA Data analyse 20180813.pdf; melding van IUC van juiste ordernummer 
aan Deltares 1300026747 - Aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan 
van Aanpak data-analyse StabiAlert tiltmeters tbv NCG

Beste Collega, 

Hierbij de melding van de verzonden brief aan Deltares 
Ordernummer: 1300026747 
Bhm: 18093907 
Opdrachtsom . De totale order is nu:  
NCG  

@BeleidVerplichtingen: graag order openzetten voor betaling en achter paperclip 

@ : ter informatie 
Ik wijs u op het volgende. 
Indien u van de opdrachtnemer een verzoek tot aanpassing van de opdracht ontvangt dient u dit zo spoedig 
mogelijk bij het inkooppleinB73 te melden om onrechtmatigheden te voorkomen. Een opdracht kan alleen worden 
aangepast indien de aanpassing schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon is gedaan of bevestigd.  

Met vriendelijke groet, 

 

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag 
m: 06  
..........................................................................  
Mail to: InkooppleinB73@minez.nl 
De directie Bedrijfsvoering werkt voor EZK en LNV 

Met vriendelijke groet,  

Namens  

 
 

.......................................... 
Directie Bedrijfsvoering 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
T 070   
M06  
inkooppleinB73@minez nl 

3
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.......................................... 
De directie Bedrijfsvoering werkt voor EZK en LNV 
.......................................... 

 
 
 
 

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 09:03 
Aan: InkooppleinB73 <inkooppleinB73@minez.nl> 
Onderwerp: T.a.v. : afmelding IO nr 1300026747 (deelopdracht data analyse Deltares) 
 
Beste , 
 
 
Hierbij doe ik je de offerte van en de aanvullende opdracht aan Deltares toekomen voor de analyse van data uit 
tiltsensoren.  
 
Zoals hieronder aangekondigd bedraagt het maximaal door Deltares voor de eerste deelopdracht en de 
aanvullende opdracht totaal te declareren bedrag   
 

Met vriendelijke groet,  

 
 

........................................................................ 
Inkoop Uitvoering Centrum 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Mandemaat 3 | 9405 TG | Assen | vleugel 3.0 
Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
........................................................................ 
M 06 -  
E @rvo.nl 
 
 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 16:05 
Aan: InkooppleinB73 
Onderwerp: T.a.v.  afmelding IO nr 1300026747 (deelopdracht data analyse Deltares) 
 
Beste , 
 
 
Hierbij doe ik je de offerte van en de eerste deelopdracht aan Deltares toekomen voor de analyse van data uit 
tiltsensoren.  
 
Het maximaal te declareren bedrag bedraagt . Indien het door Deltares en TNO op te leveren 
plan van aanpak door NCG wordt goedgekeurd, dient dit maximum mogelijk tot  te worden 
opgehoogd. Kun je er SVP voor zorgen dat dit administratief mogelijk is zonder dat NCG daarvoor opnieuw een 
aanvraag moet inschieten? 
 
Bij voorbaat dank voor je moeite, 
 

Met vriendelijke groet,  
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........................................................................ 
Inkoop Uitvoering Centrum 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Mandemaat 3 | 9405 TG | Assen | vleugel 3.0 
Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
........................................................................ 
M 06 -  
E @rvo.nl 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van: InkooppleinB73  
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 15:47 
Aan:  
Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Beste   
 
Ik zie dat er iets mis gaat mbt de ordernummers 
 
In de melding naar jullie is aangegeven dat iedere leverancier een aparte ordernummer dient te krijgen 
(Let op bij gunning dient elke leverancier een afzonderlijk ordernummer te krijgen voor de facturatie ‼) 
 
Dat kan niet met 1300025889/TNO1 of /Del1 
Ze dienen aparte nrs te krijgen.  
Ik stel voor dat je voor TNO 1300025889 gebruikt en voor deltares een nieuw nummer 1300026747 
Graag van de eerste opdracht een tussenafmelding, dan kan dat gedeelte open gezet worden voor betaling.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
Directie Bedrijfsvoering 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |  
C Noord begane grond 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070  

@minez.nl 
........................................................................ 
De directie Bedrijfsvoering werkt voor EZK en LNV 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van:   
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 15:00 
Aan: InkooppleinB73 
CC:  IUC, Postbus 
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Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Excuus  
 
 
Ik had dit mailtje alleen als reminder aan mijzelf willen sturen! 
 
Ik moet maandag met IUC collega’s kijken op welke manier de vandaag verzonden deelopdrachten kunnen 
worden geregistreerd zonder dat het ordernummer vervalt en ik NCG voor de vervolgopdrachten een nieuwe 
aanvraag moet laten inschieten. 
 
Voor deze aanvraag heb ik zojuist twee kleine opdrachten verzonden aan TNO en Deltares. Deze zijn genummerd 
201712121539/TNO1 en 201712121539/Del1. In de opdrachten worden de volgende NCG ordernummers 
genoemd als factuurreferentie: 1300025889/TNO1 en 1300025889/Del1.  
 
TNO en Deltares kunnen met deze opdrachten een Plan van Aanpak opstellen voor het vervolg. Na ontvangst en 
goedkeuring wil ik TNO en Deltares vervolgopdrachten verstrekken met dezelfde nummers, maar dan met 
toevoeging /TNO2 resp. /Del2. De totale verplichting voor deze vier opdrachten zal naar verwachting niet meer 
dan  bedragen. 
 
 
Maandag pak ik de administratieve afhandeling verder op. Voel je vrij om in de tussentijd te reageren. 
 
 
Prettig weekend, 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van: InkooppleinB73  
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 14:40 
Aan:  
CC: ); IUC, Postbus 
Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Beste ,  
 
Sorry, ik begrijp even niet wat de bedoeling is. Graag verduidelijking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
........................................................................ 
Directie Bedrijfsvoering 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |  
C Noord begane grond 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070-  

@minez.nl 
........................................................................ 
De directie Bedrijfsvoering werkt voor EZK en LNV 
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_____________________________________________ 
Van:   
Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 13:23 
Aan:  
CC: InkooppleinB73;  
Onderwerp: RE: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Melden/afmelden! 
 
_____________________________________________ 
Van: IUC, Postbus  
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 17:18 
Aan: Account Team 10 
CC: InkooppleinB73;  
Onderwerp: FW: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Registratienr. IUC: 201712121539 
 
@Inkoopplein en  ter info. 
 
 
 
mvg, 
 

 
 

.................................................................. 
 
Inkoop Uitvoering Centrum 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag 
T 088  
E IUC@rvo.nl 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Van: InkooppleinB73  
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 15:39 
Aan: IUC, Postbus 
CC: Inkoop Nationaal Coordinator Groningen;  
Onderwerp: 201712121539 SPOED aanvraag voor team 10 IUC / 1300025889 / B73201712121309 / 
Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
 
Beste collega's van het IUC, 
 
Graag het verzoek om bijgesloten inkoopaanvraagformulier van de . 
in behandeling te nemen. 
 
Het gaat om een verzoek Adviesaanvraag data analyse 
Het verwachte bedrag van de opdracht bedraagt .  
Het ordernummer is 1300025889.  
(Let op bij gunning dient elke leverancier een afzonderlijk ordernummer te krijgen voor de facturatie ‼) 
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De verwachte opleverdatum is 30-06-2018.  
 
@  u ontvangt van deze mail een kopie ter informatie.  
Zodra uw aanvraag in behandeling is genomen bij het IUC, wordt er door hen contact met u opgenomen.  
 
Voor vragen over afhandeling van deze aanvraag kunt u contact opnemen met de frontoffice van het IUC.  
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
  

........................................................................ 
Directie Bedrijfsvoering 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
V 070-  (optie 5) 
T 06-  
E @minez nl 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: noreply@minbzk nl [mailto noreply@minbzk nl] Namens inkoop@nationaalcoordinatorgroningen.nl 
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 12:57 
Aan: InkooppleinB73 
Onderwerp: IUC B73201712121309 / Adviesaanvraag data analyse / NCG /  
 
Ingezonden op dinsdag, 12 december, 2017 - 12:57 Ingezonden door anonieme gebruiker: [145.12.39.252] 
Ingevulde gegevens zijn:: 
 
--1. Gegevens aanvrager-- 
 
Naam:  
Telefoonnummer: +31  
Telefoonnummer bij geen gehoor: 
Email: inkoop@nationaalcoordinatorgroningen nl 
Dienstonderdeel: NCG 
DG of directie: NCG 
Afdeling of team: beleid en programmering Datum aanvraag: 12/12/2017 
--2. Omschrijving product/dienst-- 
 
Product/dienst: ADVIES AANVRAAG IUC 
Waar is het product/dienst voor bedoeld? Data analyse 
--Leverancier-- 
 
Eventuele voorkeursleverancier: Werkgroep 
--Budget waaruit wordt betaald:-- 
 
Te verwachten bedrag  
Materieel budget: Specificatiecode: 
Beleids- /programmageld Instrument en/of beleidsartikel: NAM Projectnummer (bestedingsplan): 
Afleverdatum product/dienst: 30/06/2018 
--3. Akkoord leidinggevende en/of budgetverantwoordelijke-- 
 
Naam:  
Bestand (akkoord): 
https://formulieren.rijksweb nl/sites/default/files/webform/opdracht_data_analyse_van .msg 
Bestand: 
https://formulieren.rijksweb nl/sites/default/files/webform/re_vraagje_data_analyse msg 
Bestand: 
https://formulieren.rijksweb nl/sites/default/files/webform/re_vraagje_data_analyse_1.msg 
Overige opmerkingen: Verzoeke met spoed door te sturen naar accountteam 10 IUC voor advies hoe een 
werkgroep op te richten die gefinancierd gaat worden door de NAM 
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Bekijk dit bericht op de website: 
https://formulieren.rijksweb nl/node/48/submission/41089 
<< Bericht: FW: Opdracht Data analyse van  >> << Bericht: RE: Opdracht Data analyse van  
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Offerte 

Nationaal Coördinator Groningen 

T.a.v. 

Postbus 3006

9701 DA  GRONINGEN

Datum 

14 juni 2018 
Ons kenmerk 

11202520-002-BGS-0001 
Uw kenmerk 

IUC 201712121539 
Aantal pagina's 

3 

Contactpersoon 

 
Doorkiesnummer 

+31(0)88
E-mail

@deltares.nl 

Versie 

2 

Onderwerp 

Offerte en Plan van Aanpak Data analyse tiltmeters tbv pilot tiltmeters Groningen 

Geachte , 

Postbus 85467, 3508 AL  Utrecht,   Daltonlaan 600, 3584 BK  Utrecht,   T +31 (0)88-3357775,   F +31 (0)88-3357856,   www.deltares.nl 

Deltares is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41146461 als Stichting Deltares 

Naar aanleiding van uw schriftelijke verzoek (kenmerk IUC 201712121539/Del1 d.d. 11 mei 

2018) bieden wij u een offerte aan voor de data-analyse tiltmeters. In uw aanvraag is verzocht 

om een Plan van Aanpak voor de data-analyse door Deltares en TNO van reeds aanwezige 

tiltmeterdata die voorafgaand aan de pilot tiltmeters van NCG uitgevoerd dient te worden. Van 

TNO ontvangt u een aparte offerte.  

Werkzaamheden 

TNO en Deltares analyseren reeds beschikbare datasets, die door StabiAlert met behulp van 

tiltmeters zijn gemeten op drie locaties in Groningen. De doelen van de data-analyse van deze 

drie StabiAlert datasets is: 

1. Vast te stellen welke informatie de tiltmeters feitelijk geven.

2. Vast te stellen hoe deze informatie kan bijdragen aan begrip over de effecten van

aardbevingen in Groningen en het ontstaan van schade.

3. Op basis van de uitkomsten aanbevelingen te doen met betrekking tot de opzet en de

uitvoering van de pilot tiltsensoren van NCG. Dit betreft zowel het meten als de analyse

van de nieuwe data die tijdens de pilot verzameld worden.

De werkzaamheden zijn uitgebreid beschreven in het Plan van Aanpak in de bijlage. Dit Plan 

van Aanpak is door TNO en Deltares gezamenlijk opgesteld. De bevindingen worden 

beschreven in een gezamenlijk TNO-Deltares rapport. 

Aanvang en looptijd 

De werkzaamheden kunnen starten na ontvangst van uw schriftelijke opdrachtverlening. De 

doorlooptijd bedraagt ca. 12 weken en is gespecificeerd in het Plan van Aanpak in de bijlage. 

De doorlooptijd is mede afhankelijk van de aanlevering van nuttige tijdstippen door StabiAlert, 

het tijdstip van opdrachtverlening en de beschikbaarheid van de experts in verband met de 

naderende vakantieperiode. Indien knelpunten dreigen op te treden, dan wordt dit tijdig met 

NCG besproken. 

3a
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Datum 

14 juni 2018 
Ons kenmerk 

11202520-002-BGS-0001 
Pagina 

2/3 

Organisatie 

De werkzaamheden zullen door Deltares en TNO gezamenlijk worden uitgevoerd. De 

opdrachtverlening door NCG zal per partij afzonderlijk geschieden. Eén van de twee zal niet 

als hoofdaannemer fungeren. Het team is beschreven in het Plan van Aanpak in de bijlage. 

Prijs en voorwaarden 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie met een maximum bedrag 

van  voor Deltares. Dit bedrag omvat de reeds in opdracht zijnde 

werkzaamheden à  (ordernummer 1300026747). De verwachte 

kosten zijn gespecificeerd in tabel 1. De tabel vormt een indicatie van de invulling van het 

bedrag. Wij kunnen zonder overleg schuiven met de uren tussen de verschillende posten. 

Reiskosten zullen worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten. 

De kosten voor de inzet van TNO zijn in een aparte offerte van TNO gespecificeerd. 

Tabel 1. Kosten data-analyse tiltmeters 

Aantal uur voor uurtarief Kosten 

Voorbereiding 

(ordernummer 

1300026747) 

Portal StabiAlert 

Specs sensoren 

Analyses a-h 

Rapportage 

Overleg met NCG 

Totaal (excl. BTW) 

De afrekening vindt plaats op basis van de uurtarieven gespecificeerd in Tabel 2. 

Tabel 2. Uurtarieven 

Functie Uurtarief Deltares (excl. BTW) 

)  

  

  

Als betalingsregeling geldt: 

 = bij opdrachtverlening;

 Resterende bedrag bij oplevering van de eindresultaten.

Betaling van de Deltares factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.  

Het IBAN nummer van Deltares is , ten name van 

. Het BTW-nummer van  is . 

Op de opdracht zijn van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 

opdrachten tot het verrichten van Diensten 2016 (ARVODI-2016)". 
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Datum 

14 juni 2018 
Ons kenmerk 

11202520-002-BGS-0001 
Pagina 

3/3 

Deze aanbieding is geldig tot één maand na dagtekening van deze offerte. 

Informatie 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende offerte te hebben gedaan. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met  (Deltares, 06-  

Met vriendelijke groeten, 

Unit Bodem- en Grondwatersystemen

Bijlage(n) 

1. Plan van Aanpak data analyse tiltmeters

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e
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Van 

 

 

Doorkiesnummer 

+31(0)88 

+31(0)88 

E-mail

@deltares.nl 

@tno.nl 

Onderwerp 

Plan van Aanpak data analyse StabiAlert voorafgaand aan tiltmeter pilot 

Plan van Aanpak - Data-analyse tiltmeters 

1 Inleiding 

Dit Plan van Aanpak voor de data-analyse van tiltmeters van StabiAlert is gezamenlijk door 

TNO en door Deltares opgesteld. Het is tot stand gekomen na diverse gesprekken tussen 

NCG, TU Delft, TNO, Deltares en TU Delft, in de periode november 2017 tot en met mei 2018. 

TU Delft heeft aangegeven dat ze geen bijdrage zullen leveren aan de data-analyse 

voorafgaand aan de pilot.  

Op 14 mei 2018 heeft StabiAlert een toelichting gegeven op hun sensoren en een 

demonstratie van de portals waarop hun tiltmeter datasets te vinden zijn. Bij deze bijeenkomst 

waren aanwezig:  (NCG),  en  (TNO),  

(Deltares) en  en  (StabiAlert). 

De doelen van de data-analyse van de drie StabiAlert datasets is: 

1. Vast te stellen welke informatie de tiltmeters feitelijk geven.

2. Vast te stellen hoe deze informatie kan bijdragen aan begrip over de effecten van

aardbevingen in Groningen en het ontstaan van schade.

3. Op basis van de uitkomsten aanbevelingen te doen met betrekking tot de opzet en de

uitvoering van de pilot tiltsensoren van NCG. Dit betreft zowel het meten als de analyse

van de nieuwe data die tijdens de pilot verzameld worden.

Het doen van een uitspraak over een eventueel causaal verband tussen de uitslag van 

tiltmeters en schade valt buiten de scope van deze data-analyse. De analyse wordt alleen 

uitgevoerd op reeds uitgevoerde metingen aan drie objecten. De analyse van andere type tilt- 

en andere sensoren dan die van StabiAlert valt eveneens buiten de scope van deze data-

analyse.  

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
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2 Werkzaamheden 

De werkzaamheden vallen uiteen in de volgende onderdelen: 

1. Communicatie met het portal van StabiAlert.

2. Analyse van specificatie van sensoren in relatie tot wat ze precies meten.

3. Analyse van StabiAlert data, gesplitst in activiteiten a tot en met h (§ 2.3).

4. Rapportage van de resultaten.

5. Afstemming en overleg.

Onderdelen 1-3 worden in de volgende paragrafen beschreven, onderdelen 4 en 5 in 

hoofdstuk 3. 

2.1 StabiAlert Portal 

De data zijn beschikbaar op de servers van StabiAlert en bereikbaar via twee portals: een 

portal voor de hoogfrequente data en een portal voor de zogenaamde lange termijn data (een 

waarde gemiddeld van de tilt over 15 seconden, met het minimum en het maximum van de 

envelope gedurende de 15 seconden). TNO en Deltares hebben inlogcodes ontvangen van 

StabiAlert. Om analyses uit te kunnen voeren, dienen verscheidene datasets gedownload te 

worden. StabiAlert zal verzocht worden om een overzicht te geven van in welke datasets 

events geregistreerd zijn (met tijdstip) en op welk type sensoren (hoogfrequente tiltmeter, 

lange termijn tiltmeter en/of accelerometer). 

De volgende datasets zijn beschikbaar voor de data-analyse: 

1. Van Olsttoren in de stad Groningen: 2 jaar aan data.

2. NAM locatie Noordbroek: 3 jaar aan data.

3. Een dijk van Hunze en Aa: ca. 5 maanden aan data. StabiAlert was onderaannemer

van Wiertsema en partners.

Van StabiAlert hebben we inmiddels de beschikbare informatie ontvangen met betrekking tot 

de locaties van de gebouwen, de plaats van de sensoren in de gebouwen en de periode dat de 

sensoren actief waren. Daar waar na bestudering van de informatie nog informatie ontbreekt, 

zal rechtstreeks contact worden opgenomen tussen TNO/Deltares met StabiAlert om deze 

informatie te verkrijgen. 

Door StabiAlert is een presentatie gegeven met betrekking tot de beschikbare data. Bij 

aanvang van de analyse is het zinvol een instructiebijeenkomst te plannen, waarbij 

TNO/Deltares worden geïnstrueerd over het ophalen en lezen van de data. 
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2.2 Analyse van specificaties van sensoren 

De StabiAlert sensoren bevatten zowel tiltmeters als accelerometers van het type MEMS. Er is 

in het voortraject (onder meer door KNMI) gesuggereerd dat wanneer tiltmeters hoogfrequent 

gaan meten, dat het eigenlijk slechte accelerometers zijn. 

Het doel van de analyse van de specificaties is om te achterhalen voor welke frequenties de 

sensoren geschikt zijn. Hiertoe zullen ervaren meettechnici van TNO en Deltares op basis van 

hun ervaring beoordelen wat vanuit de techniek gezien invloed heeft op de meting.  

Nagegaan wordt wat de invloed is van de response tijd van de tiltsensor, en of de sensor 

mogelijk gevoelig is voor versnellingen in plaats van zuivere tilt. Ook zal meegenomen worden 

hoe de meting van tilt gecorrigeerd wordt voor de temperatuursafhankelijkheid van de sensor. 

De keuze van locaties, oriëntatie en bevestigingswijze van de sensoren in de te beschouwen 

projecten zal ook worden beoordeeld. 

2.3 Analyse van StabiAlert data 

We stellen voor om minimaal de volgende analyses uit te voeren op de StabiAlert data: 

a. Een vergelijking van hoogfrequente data (100 Hz voor tilt en 400 Hz voor

accelerometers) en laagfrequente data (tilt gemiddeld over 15 seconden), voor een

beperkt aantal te specificeren events. Doel is om na te gaan wat de meerwaarde is van

hoogfrequent meten van tilt, versus de laagfrequente metingen.

b. In het geval dat een beving wel op de hoogfrequente tiltmeter van StabiAlert

gedetecteerd is en niet op de accelerometer van StabiAlert verwachten we dat de

beving wel is geregistreerd op nabijgelegen KNMI station en/of TNO sensoren. Een

vergelijking van deze drie of vier data sets tijdens één event levert inzicht op in wat er

mogelijk is voorgevallen en wat de tiltmeter nu precies geregistreerd heeft. Mogelijk

kan dit voor meerdere events gedaan worden. Indien gebruik wordt gemaakt van TNO

sensoren, dienen de gegevens geanonimiseerd te worden in verband met de privacy

van de bewoners die een TNO sensor in huis hebben. Afstemming met NAM is

hiervoor noodzakelijk, dit zal door TNO zo nodig worden afgestemd.

c. Een vergelijking van de twee typen sensoren binnen de StabiAlert meetunit, en dan

met name de dynamische tilt en de accelerometer. Dit kan bestudeerd worden voor

een beving waarbij zowel in de tilt meters als accelerometers een duidelijk signaal

hebben geregistreerd.

d. Kwantitatieve analyse van tiltmeters: Er zal worden ingegaan op de waarde van de

kwantitatieve gegevens van de StabiAlert data. Bij de demonstratie door StabiAlert is

vooral kwalitatief naar de data gekeken.

Los van de data-analyse op StabiAlert data zal een aantal algemene beschouwingen worden 

gedaan: 

e. Bepaling van de verhouding tussen aardbevingstrillingen en trillingen ten gevolge van

windbelasting vanuit diverse normen: uniform hazard spectrum uit de NEN-NPR,

bijvoorbeeld voor de Van Olsttoren en de EN 1991-1-4 voor het gebouw. StabiAlert

data zou mogelijk aanvullende informatie kunnen geven, bijvoorbeeld uit
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geregistreerde data tijdens een storm. Hierbij zijn ook de data uit de trillingssensoren 

van belang. 

f. In hoeverre tiltsensoren langzame processen registreren, zoals dag-nacht, seizoenen.

g. Overwegingen met betrekking tot het aantal benodigde sensoren per gebouw, de

plaatsing en de aanvullende sensoren om de tiltmeter data op waarde te kunnen

schatten.

h. Aanvullende metingen die nodig zijn om een relatie te leggen tussen gemeten tilt en

ontstaan en ontwikkeling van schade.

Mogelijk blijken gaandeweg aanvullende analyses zinvol. Indien deze aanvullende analyses 

binnen de opdracht passen (planning en budget), zullen deze uitgevoerd worden, na 

afstemming met de opdrachtgever. Indien budget en planning niet toereikend zijn, wordt een 

aanbeveling geformuleerd. 

De analyses worden uitgevoerd op basis van de beschikbaar gestelde informatie. Er wordt 

geen nieuwe data ingewonnen. 

3 Rapportage 

De bevindingen worden beschreven in een gezamenlijk Deltares-TNO rapport. Naast de 

bevindingen van de analyses zullen er conclusies en aanbevelingen worden gedaan die 

gebruikt kunnen worden tijdens de pilot tiltmeters. Aanbevelingen hebben betrekking op: 

Welke data zal worden opgeslagen tijdens de pilot: is het nodig alle hoogfrequente data op te 

slaan, of minimaal een aantal blokken per dag aan hoogfrequente data? Welke grootheden 

dienen gemeten te worden? Is het nodig naast tilt en versnellingen ook andere zaken te meten, 

bijvoorbeeld het monitoren van scheurvorming? Waar worden de tiltsensoren geplaatst, 

posities in en rondom gebouwen? Ook worden er aanbevelingen opgenomen voor de pilot met 

betrekking tot de meetnauwkeurigheid en de meetfrequentie.  

Voorafgaand aan de rapportagewerkzaamheden worden de bevindingen aan NCG 

gepresenteerd. Eventuele aanpassingen of wensen over de presentatie van de bevindingen 

kunnen dan direct in het rapport verwerkt worden.  

Conform de kwaliteitssystemen van Deltares en TNO wordt het rapport eerst intern gereviewed 

alvorens het aan NCG wordt vrijgegeven.  
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4 Planning 

De werkzaamheden kunnen starten na ontvangst van schriftelijke opdrachtverlening door 

NCG. De doorlooptijd bedraagt ca. 12 weken en is weergegeven in tabel 1. De doorlooptijd is 

mede afhankelijk van de aanlevering van nuttige tijdstippen door StabiAlert, het tijdstip van 

opdrachtverlening en de beschikbaarheid van de experts in verband met de naderende 

vakantieperiode. Indien knelpunten dreigen op te treden, dan wordt dit tijdig met NCG 

besproken. 

Tabel 1. Planning Data-analyse tiltmeters 

5 Team en rolverdeling 

De analyse van stappen a t/m h wordt gezamenlijk door Deltares en TNO uitgevoerd. Dit zal 

worden gedaan in een aantal gezamenlijke werksessies. 

Het team bestaat uit: 

 Deltares).

  (TNO).

De toegang tot accelerometer data van TNO en KNMI netwerken wordt door TNO verzorgd. 

De lead van onderdelen a, b, c, d en f ligt bij Deltares, van de overige onderdelen bij TNO. 

De communicatie met NCG zal door TNO worden gedaan (met andere partijen in cc). De 

coördinatie van de rapportage wordt door Deltares uitgevoerd. 

5.1.2.e
5.1.2.e



> Retouradres Postbus 322, 9400 AH Assen> 

Deltares 
T.a.v. 
Postbus 85467
3508 AL Utrecht

Inkoop Uitvoering Centrum EZK 

Bezoekadres 

Prinses Beatrixlaan 2 

2595 AL Den Haag 

Postadres 

Postbus 322 

9400 AH Assen 

www.rvo.nl 

Datum 13 augustus 2018 Behandeld door 

Betreft Aanvullende opdracht uitvoeren Plan van Aanpak data analyse tiltmeters  

IUCEZteam8@rvo.nl 

Geachte , 

Op 11 mei 2018 is aan Deltares de opdracht IUC 201712121539/Dell verstrekt 
voor het in samenwerking met TNO opstellen van een Plan van Aanpak voor de 
analyse van StabiAlert data. 

Op 11 juni 2018 is dit gezamenlijke Plan van Aanpak opgeleverd (met referentie 
11202520 002-BGS-0002). In dit Plan van Aanpak is aangegeven dat de 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door één team van met naam en 
toenaam benoemde medewerkers van Deltares en TNO. 

Op 14 juni heeft u een offerte met referentie 11202520-002-BGS 0001 

uitgebracht met de tarieven en geschatte tijdsbesteding van de in het Plan van 
Aanpak genoemde Deltares medewerkers. 

De Nationaal Coordinator Groningen gaat akkoord met het hierboven genoemde 
gezamenlijke Plan van Aanpak en met offerte voor de uitvoering ervan, met dien 
verstande dat de maximale vergoeding voor het opstellen en uitvoeren van het 
Plan van Aanpak  bedraagt. 

In de op 11 mei 2018 verstrekte initiële opdracht is vastgelegd dat de maximale 
vergoeding  bedraagt. Met deze aanvullende opdracht wordt 
de maximale vergoeding met  verhoogd. 

Tarieven en facturering 

NCG gaat niet akkoord met de in de offerte voorgestelde vooruitbetaling van 
 

Als dat nog niet is gebeurd kunnen uren gespendeerd aan de uitvoering van de 
initiële opdracht van 11 mei 2018 (inzake het opstellen van het Plan van Aanpak) 
wel aan NCG in rekening worden gebracht. 

Na oplevering van het eindrapport en acceptatie daarvan door NCG kunnen de 
kosten voor uitvoering van het Plan van Aanpak op basis van werkelijk bestede 
uren aan NCG in rekening worden gebracht, met inachtneming van de maximale 
vergoeding als hierboven genoemd. 

Ons kenmerk 

IUC 201712121539/Del2 

Uw kenmerk 

11202520-002-BGS-0001 

d.d. 14 juni 2018 
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Van: @rvo.nl>
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 15:58
Aan:
Onderwerp: melding van IUC van juiste ordernummer aan Deltares 1300026747 - Aanvullende 

opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-analyse StabiAlert 
tiltmeters tbv NCG

Dank voor de waarschuwing , ik heb daar inderdaad dezelfde fout gemaakt . 

Vr.Gr. 

 

Van: @deltares.nl]  
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 14:46 
Aan:  
Onderwerp: RE: Vraag over ordernummer - Aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-
analyse StabiAlert tiltmeters tbv NCG 

Hoi  

Misschien nog even checken in de opdrachtbrief aan TNO? 

Groetjes, 
 

From: @rvo.nl]  
Sent: Monday, August 27, 2018 2:45 PM 
To:  
Subject: RE: Vraag over ordernummer - Aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-
analyse StabiAlert tiltmeters tbv NCG 

Zucht, (weer) overheen gekeken, sorry! 

Van: @deltares.nl]  
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 14:31 
Aan:  
Onderwerp: RE: Vraag over ordernummer - Aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-
analyse StabiAlert tiltmeters tbv NCG 

Beste  

Bedankt voor je antwoord. Er staan twee nummers in de brief, vandaar de verwarring bij mij: 

Ik zal de goede gebruiken, dus 1300026747. 

Met vriendelijke groeten, 
 

From: @rvo.nl] 
Sent: Monday, August 27, 2018 2:02 PM 
To:  
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Cc:  
Subject: RE: Vraag over ordernummer - Aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-
analyse StabiAlert tiltmeters tbv NCG 
 
Goedemiddag , 
 
Welkom terug van vakantie. Fijn dat jullie de opdracht gaan oppakken en dat facturering geen probleem is. 
 
Vervolgens laat je me wel een beetje schrikken, maak ik nu twee keer dezelfde fout? Gelukkig niet, want op 
pagina twee heb ik onder het kopje facturering het hieronder genoemde ordernummer 1300026747 wel degelijk 
genoemd. Laat je dus niet afleiden door het nummer van de brief. 
 
Nogmaals: suk6 met het vervolg! 
 

 
 
 

Van: @deltares.nl]  
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 11:23 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Vraag over ordernummer - Aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-
analyse StabiAlert tiltmeters tbv NCG 
 
Beste  
 
Een vraag mbt het ordernummer. In de opdrachtbrief staat ordernummer “1300025889/Del1”, maar in je 
mail van 16 mei staat dat dat nummer niet werkt ivm de toevoeging “Del1”. Je gaf daar een nieuw 
ordernummer 1300026747. Is dit het nummer dat ik moet gebruiken op de factuur en later ook voor de 
aanvullende opdracht? 
 
Bedankt, 

 
 

From: @rvo.nl]  
Sent: Monday, August 13, 2018 1:18 PM 
To:  
Cc:  
Subject: Aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-analyse StabiAlert tiltmeters tbv 
NCG 
 
Beste  
 
 
Bijgaand de aanvullende opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak data-analyse tiltmeters. Het 
originele document wordt per post nagestuurd. 
 
Ik heb in de opdracht aangegeven dat NCG niet akkoord gaat met de door jullie voorgestelde vooruitbetaling van 

. De uren welke zijn besteed aan de voorbereiding (het opstellen van het Plan van Aanpak) kunnen wel 
direct aan NCG in rekening worden gebracht.  
 
Ik wens jullie veel succes bij de uitvoering van de opdracht. 
 

Met vriendelijke groet,  

 
 

........................................................................ 
Inkoop Uitvoering Centrum 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Mandemaat 3 | 9405 TG | Assen | vleugel 3.0 
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Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
........................................................................ 
M 06 -  
E @rvo.nl 
 
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.  
 
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. 
DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and 
privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and 
destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The 
foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration 
Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the 
improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.  
 
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. 
DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and 
privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and 
destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The 
foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration 
Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the 
improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.  
 
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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Van:
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 14:53
Aan:
Onderwerp: RE: vraag m.b.t. onderzoek: al gereed?

Hoi  

Het aanbestedingsdocument van de pilot kun je hier vinden: 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/publicaties/2018/12/6/aanbestedingsdocument-pilot-
tiltsensoren 

Zoals gezegd, een dezer dagen worden de namen van de uitvoerende partijen bekend gemaakt. 
Groeten,  

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 14:28 
Aan: @nationaalcoordinatorgroningen.nl> 
Onderwerp: RE: vraag m.b.t. onderzoek: al gereed? 

Hallo  

Het is het Nota van Antwoord behorende bij het definitieve instemmingsbesluit Groningen voor gasjaar 
2018/2019. 

Ik denk dat de pilot wordt bedoeld in dat document. 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 11:01 
Aan: @minez.nl> 
Onderwerp: RE: vraag m.b.t. onderzoek: al gereed? 

Dag , 

Ik ken de context niet (nota van antwoord op?), maar deze tekst lijkt me nogal achterhaald. 
Het onderzoek Meetinstrumenten van Antea is in juni 2017 opgeleverd: 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/rapporten/2017/juni/27/rapport-meetinstrumenten-
groningen-ncg-antea-group  

Wat er van het Antea-rapport naar de TK is gegaan weet ik niet. NCG heeft in sep 2017 aanbevelingsbrieven 
geschreven aan EZK, KNMI, TNO en NAM. 
In vervolg daarop is bij NCG de Pilot Tiltsensoren gestart. De gunning daarvan wordt een dezer dagen bekend 
gemaakt. Looptijd van de pilot is 2 jaar. 

Groeten, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 8 april 2019 11:21 
Aan: @nationaalcoordinatorgroningen.nl> 
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Onderwerp: vraag m.b.t. onderzoek: al gereed? 
Urgentie: Hoog 
  
Hallo , 
  
In de nota van antwoord hebben we dit staan m.b.t. o.a. tiltmeters: 
Op dit moment wordt door de NCG onderzoek gedaan naar de verschillende meetinstrumenten. Doel van het 
onderzoek is om vast te stellen of het huidige meetnet aan de informatiebehoefte van burgers, bedrijven en 
overheden voldoet en hoe alle ontwikkelingen wat aardbevingen het beste in de gaten gehouden kunnen worden. 
De eventuele meerwaarde van tiltmeters is onderdeel van het onderzoek. In het najaar is het onderzoek gereed 
en zal ik daarover de Tweede Kamer informeren. 
  
Is dit onderzoek al klaar en is de Tweede Kamer geïnformeerd? 
  
Dank je, 

Projectdirectie gastransistie Groningen 
  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag | C-Zuid 3 
............................................................................ 
T  : 06-  
@ : @minez.nl 
............................................................................ 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig 
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Van:
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 12:52
Aan:  

 
@shell.com';  (KNMI)'; , 

 - DBO; 
 BSK; 

Onderwerp: Update Oorzaken Schade en Tilt / werkgroep KNMI-metingen

Dag , allen, 

Een korte update van onderstaand bericht. Na overleg tussen de onderzoekers en /KNMI zijn de 
voorlopige conclusies: 

Onderzoek Oorzaken Schade 
- Empirische pgv-modellen zijn gebruikt voor dit onderzoek, waarin de G0-data met afwijking
- de resultaten van het Onderzoek Oorzaken Schade zijn dus mogelijk beinvloed
- de mate van beinvloeding (ie zouden de conclusies anders worden?) is nog niet duidelijk
- onderzoek zal deels opnieuw gedaan moeten worden

Data-analyse tiltmeters 
- G0-data met afwijking zijn gebruikt in de analyse
- Onderzoek zal deels opnieuw gedaan moeten worden (data ophalen, processing, interne review)
- Rapport was nog niet uitgebracht, dus geen ‘vervolgschade’

Voor beide onderzoeken is het belangrijk dat er geen twijfels over de uitkomsten en conclusies ontstaan, nu of op 
enig later moment. Ik verwacht dat we de onderzoekers daarom zullen vragen een revisie te doen. Voor de 
uitvoering daarvan lijkt het mij raadzaam te wachten op (iig de eerste) review van SodM. Ik wil niet het risico 
lopen dat tijdens of na deze revisie andere issues met het meetnet opduiken.  

Voor het Onderzoek Oorzaken Schade is het belangrijk dat uitgezocht wordt in hoeverre de resultaten gebruikt 
zijn in bv schadebeoordelingen. Het rapport is in juli 2018 opgeleverd en publiek gemaakt.  

@ , kunnen jullie nagaan in hoeverre de uitkomsten van dit rapport gebruikt zijn bij 
schadeafhandelingen sinds afgelopen zomer? 

Groeten, 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 10:51 
Aan: @minez.nl>;  

@minez.nl>; @minez.nl>;  
@minez.nl>; @sodm.nl>;  

@sodm.nl>; @shell.com' @shell.com>;  (KNMI)' 
@knmi.nl>; @minez.nl>;  
@minez.nl>;  - DBO @minienw.nl>;  

@minez.nl>;  - BSK @minienw.nl>;  
@minez.nl> 

Onderwerp: RE: Notitie werkgroep KNMI-metingen 

Dag , allen, 

Er blijken twee onderzoeken van NCG ‘geinfecteerd’ met de foutieve KNMI meetdata. Het gaat om: 
- Onderzoek Oorzaken Schade
- Data-analyse tiltmeters
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Het rapport van de data-analyse tiltmeters is opgesteld ten behoeve van de Pilot Tiltmeters. Het rapport (uit dec 
2018) is nog niet publiek gemaakt, in afwachting van de gunning van de pilot die binnenkort bekend gemaakt 
wordt. Er is dus nog geen ‘vervolgschade’. Wel zal een deel van dit onderzoek opnieuw gedaan moeten worden. 
We verwachten een flinke kostenpost en beraden ons hoe dit te verhalen. 
  
Het Onderzoek Oorzaken Schade is in juli 2018 opgeleverd en publiek gemaakt. Binnen dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de KNMI data. Op dit moment is niet te zeggen wat de impact van de meetfout is op de conclusies 
van het rapport. Het is daarmee ook niet duidelijk of er ‘vervolgschade’ is doordat het heeft doorgewerkt in 
schadebeoordelingen van anderen. 
  
@  kun jij nagaan in hoeverre de uitkomsten van dit rapport doorslaggevend zijn geweest bij 
schadeafhandelingen sinds afgelopen zomer? 
  
Groeten,  

 
  
  
  

Van:   
Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 15:24 
Aan: @minez.nl>; @minez.nl>;  

@minez.nl>; @nationaalcoordinatorgroningen.nl>; 
@sodm.nl>; @sodm.nl>; 

@shell.com' @shell.com>;  (KNMI)' @knmi.nl>;  
@minez.nl>; @minez.nl>; ) - 

DBO @minienw.nl>; @minez.nl>;  - BSK 
@minienw.nl>; @minez.nl> 

Onderwerp: Notitie werkgroep KNMI-metingen 
  
Beste allen, 
  
Onze werkgroep is vier keer bij elkaar geweest en we hebben de nodige zaken uitgewisseld. Op basis daarvan 
hebben we bijgevoegde notitie opgesteld. Een eerdere versie is tijdens de laatste werkgroep al gedeeld, deze 
hebben we aangevuld met de informatie die nog nagestuurd is. Volgens mij ligt er een compleet stuk en zijn we 
nu in de fase dat de conclusies die in de werkgroep zijn gedeeld worden bevestigd. Zouden jullie voor maandag 1 
april einde van de dag naar de notitie kunnen kijken en eventuele opmerkingen aan mij teruggeven? We zullen op 
basis daarvan een finale versie voor akkoord maken en jullie toesturen. Als we een geaccordeerde versie hebben 
lijkt me dat een goed moment om de werkgroep ook formeel op te heffen. 
  
@ , er staat nog één opmerking in t.a.v. de arbiters, vul jij die nog aan? 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Gastransitie Groningen 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
M 06  
E @minez.nl 
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Van:
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:51
Aan:
CC:
Onderwerp: monitoring Norg
Bijlagen: Tiltmeters Norg; Hanze_RGERS_03_Noordenveld_Monitoring_R3.pdf; Brief 

Noordenveld gasopslag Norg.pdf

Ha  

Bijgevoegd het monitoringsplan dat vanuit Noordenveld naar ons is gestuurd.  had dit als eens ontvangen en 
TNO ernaar laten kijken. Zie ook bijlage. 

Zou goed zijn om te weten wat de status/resultaten/conclusies van onderzoeken met tiltmeters is. Vooral ook 
Bergermeer, omdat dat ook een opslag betreft. 

Verder is het goed te weten wat het effect van de recente zware bevingen (WWW, Zeerijp) is geweest in Norg. 

Kun je daarvan een overzicht maken? 

@ als jij nog aanvullende documentatie hebt, kun je die dan ook delen? 

Gr  

 
 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Gastransitie Groningen 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
M 06  
E @minezk.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 14:14
Aan:
Onderwerp: Tiltmeters Norg

 

Gevonden! 

We hebben het voorstel  ook al vorig jaar gekregen. Ik heb dit toen uitgestuurd naar  
met het verzoek om een korte review te doen. Hij heeft dit gedaan en zijn antwoord staat hieronder. 

We hebben naar aanleiding hiervan toen besloten om hier niet verder op in te gaan. 

Het pilotproject tiltsensoren: 
De aanbesteding staat hier: 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/publicaties/2018/12/6/aanbestedingsdocument-pilot-
tiltsensoren 
En hier: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/tiltsensoren voor meer informatie over het 
project 
Deze pilot kost , voor de komende 2-2,5 jaar. Hij is gestart in de zomer van 2019. 

Groet, 
 

Van: @tno.nl> 
Verzonden: maandag 19 november 2018 18:13 
Aan: @minez.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: RE: opinie gevraagd 

Beste  

Het voorstel betreft het monitoren van trillingen en scheefstand (tilt). Dit alles om iets over een verband tussen 
optredende verschijnselen en schade te zeggen (zie goal iii: correlate any possible damage with the symptoms 
withdrawn from the monitoring). 

Het voorstel zegt niets over veiligheid maar beperkt zich tot schade. Het is aan jullie om te beoordelen of dit 
conform jullie wens is. 

Met betrekking tot het beoordelen van schade geef ik jullie graag de volgende punten mee. Punten 3 en 4 zijn in 
mijn ogen de belangrijkste. Men houdt zich niet aan de in Nederland geldende richtlijnen (SBR) voor schademeting 
en -beoordeling. Daarmee twijfel ik zeer aan de waarde van deze exercitie. 

1: pagina 4: hier staat: “ Tiltmeter data can provide useful insights regarding the vertical movements of the 
soil in respect to the storage activities” 
Dit kan waar zijn (‘useful insights’). Echter een tiltmeter meet scheefstanden, en niet direct verticale 
bewegingen. Hoe deze aan elkaar te knopen kan volgens mij niet zonder aanvullende metingen waarbij wel 
de verticale beweging wordt geregistreerd. 

2: Een tiltmeter kan erg gevoelig zijn voor trillingen en vice versa. Onduidelijk is hoe men daar mee om wil 
gaan. 

3: Bij meten van trillingen in gebouw is in de basis een trillingsmeter op de fundering nodig (SBR Richtlijn A 
geeft heldere richtlijnen voor uitvoeren van een indicatieve, beperkte of uitgebreide meting. Ik adviseer zeer 
om die richtlijnen als basis aan te houden. Dat maakt resultaten makkelijk vergelijkbaar met andere cases 
(o.a. het huidige meetnet, maar ook metingen aan trillingen uit andere bronnen). Ik mis dat in Figuur 5. 
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4: De claim dat op basis van deze meetmethoden uitspraken gedaan kunnen worden over schade is 
misplaatst. Er worden versnellingen en tilt gemeten, maar er is in het voorstel niets opgenomen over 
bouwkundige opnames. Om een oorzakelijk verband te trekken moet zowel de belasting 
(trilling/scheefstand) en het gevolg (schade) worden geregistreerd.  

Hopelijk kunnen  jullie hiermee verder. 

Graag bereid tot nadere toelichting, 

Hartelijke groet, 
 

From: @minez.nl>  
Sent: maandag 12 november 2018 15:43 
To: @tno.nl> 
Cc: @minez.nl> 
Subject: opinie gevraagd 

Hallo  

Bij EZK kregen we bijgaand voorstel (graag niet verspreiden). Dit voorstel betreft (o.a.) het monitoren van meerdere 
woningen in de omgeving van de gasopslag NORG. Zou jij dit voorstel willen lezen en jouw mening willen geven over 
de monitoring.  

Zou je deze vragen ook kunnen beantwoorden: 
1. Is deze monitoring van 10 panden met 4 sensoren per pand afdoende om:

a. De grondbeweging te monitoren in geval van een beving bij gasopslag NORG
b. Opgetreden schade te correleren met een eventuele beving bij gasopslag NORG

2. Geeft het aantal sensoren en de locatie van de sensoren per gebouw bruikbare informatie voor het
monitoren van grondbeweging en het correleren van schade?

3. Wat voor achtergrond hebben de experts nodig om deze data te kunnen analyseren m.b.t. de
grondbeweging en het correleren van schade.

Ik zal jouw antwoord gebruiken (tezamen met o.a. eigen expertise) om in overleg met de betrokken partijen tot een 
goed voorstel te komen voor deze regio.  

Zou je kunnen aangeven of je deze vragen kunt beantwoorden en binnen welk tijdsframe dit kan (eerder is natuurlijk 
beter). Een e-mail als antwoord is afdoende, een adviesbrief is niet nodig.  

Groet, 
 

Projectdirectie Groningen 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag | C-Zuid 3 
............................................................................ 
T  : 06-  
@ : @minez.nl 
............................................................................ 

 T +31 (0)88  
M +31 (0)  
E @tno.nl
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1. Introduction 

This proposal is prepared with the request of the Municipality of Noordenveld. The proposal constitutes 

a monitoring scheme in which the planned UGS (Underground Gas Storage) activities along the axis of 

Norg, Langelo, Roden, Noordenveld and Leek can be monitored. The focus of the monitoring will be the 

ground movements as well as the built environment. Previous damages in the houses in the region 

(example, the house of , ,  and ) could 

be an enough motivation to start monitoring the planned activities and their affects in the region. 

2. Purpose of Monitoring 

The project area starts from Norg in the South-East, and spans along Langelo, Noordenveld, Roden in 

Drenthe and Leek in Groningen province (see Figure 1). There are already 2 KNMI stations at 

Steenbergen (Station N030) and Norg (Station N020) active since February 2016.  

 
 

 
Figure 1. The Project area in dark green (NAM website) 

The seismic activities around the Groningen area, that is caused by gas extraction, is called “human 

induced seismicity”, or “induced seismicity” in short. As opposed to monitoring natural earthquakes, 

induced earthquakes are caused by often commercially motivated human activities, and the liability 

scheme is completely different than that of the natural earthquakes. In this case, the non-disputable 

evidence of “monitoring” becomes particularly important as it may protect the rights of both sides and 

facilitate resolving the issues while helping to provide the safety to the residents. 
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The planned monitoring activities around the storage field in Noordenveld have three major aims: 

 

i) measure the soil movements due to gas storage 

ii) measure the vibrations on the ground and on structures 

iii) correlate any possible damage with the symptoms withdrawn from the 

monitoring  

 

A monitoring setup is proposed for the purposes of this project, as shown in Figure 2. This monitoring 

campaign includes existing KNMI stations, new tiltmeters on the ground and a structural monitoring 

network on selected buildings in the region. The data will be collected from all sensor sources and stored 

continuously in servers. The data will be processed : 

 

iv) regularly in every 3 or 6 months, and  

v) irregularly when there is a reported earthquake in the vicinity of the storage 

field or when enough number of sensors exceed a pre-defined threshold. 

 

KNMI has two operating stations in the region. The first one is in Steenbergen and is named N030. The 

second one is in Norg and named N020. These stations include surface accelerometers as well as 

geophones in every 50m of depth (i.e. 4 sensors in total from 0 to 200m depth from the surface). The 

surface accelerometers provide acceleration with 200Hz rate. The geophones provide velocity output 

from varying depths. The KNMI data on these two stations is public, and available since February 2016. 

These data can be withdrawn by using a Python-based open-code software. 

 

A new tiltmeter grid is also proposed in this project proposal, as shown in Figure 3. These are aimed to 

provide quasi-static (slow) tilt data where the sampling rate can be in the order of one per minute. 

Cross-sections of the field can be taken in two directions in SE-NW and in SW-NE. Total of 17 tiltmeters 

measuring tilt around two horizontal axes would be enough for this purpose. Tiltmeters are arranged to 

be on the field as well as outside, at reference points. Tiltmeter data can provide useful insights 

regarding the vertical movements of the soil in respect to the storage activities. 
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Figure 2. Planned monitoring setup 

 

 
Figure 3. Suggested spatial grid distribution of the quasi-static tiltmeters 
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What is of the most interest is the possible effect of ground movements, especially of induced 

earthquakes, on the built environment. This is reason why a structural monitoring is also proposed 

within this project proposal. This involves use of accelerometers on 5 structures, geographically spread 

in the region. The selection criteria will include the following: 

 

i) buildings partly representing the building stock in the area  

ii) case studies covering both short and long(er) period ranges (a simple  house 

and a bell tower, for example) 

 

In order to achieve this, farm houses, churches and bell towers, as well as modern buildings will be used. 

The monitoring will involve a reference accelerometer placed on the ground (may be inside the 

structure, or preferably, at simpler utility structures around the main building) and necessary number 

of accelerometers spread on the building. This type of setups is widely used around the world in 

seismically active countries. The structural accelerometer setup allows to measure the input seismic 

motion and compare it with the response of the structure. 

 

 
Figure 4. Fraeylemaborg, an example seismic structural monitoring application from Slochteren (Fraeylemaborg is being 

monitored by a Stabialert tiltmeter and 5 of 3-axes accelerometers by Hanze UAS) 

 
In order to have a representative building monitoring plan, 10 different locations, geographically 

distributed, have been selected tentatively, as shown below in the table. 
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Table 1. Tentatively selected locations for structural monitoring (full contact details and names are in our disposal but 
cannot be disclosed here due to privacy regulations)  

 

 
 

 
Figure 5. A typical structural monitoring scheme for a farm house example 

3. Communicating the Monitoring Data with Public 

A transparent web-based platform will be made available for this project. The platform will provide data 

after each seismic events or after a certain number of sensors exceed pre-defined thresholds. 

 

The raw or semi-processed data are not useful for the residents. The raw data should also be accessible 

for independent research, but the priority should be the results processed and simplified for public. 

Based on this, a heatmap and a status report should be automatically prepared by the system and made 

available right after a seismic event.  
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4. Required Resources 

The resources required for this project would be: 

- 21 of 2-axes quasi-static tiltmeters 

- For 10 different structural monitoring locations, total of 30 3-axses ultra-low-noise low-frequency 

accelerometers (MEMS or force-balanced) 

- Services for mounting and installing the sensors 

- A physical or virtual data collection server 

- A physical or virtual data processing server (can be combined with the above) 

- Man x hours from Target Holding and Hanze UAS for implementing the project 

References 

R.J. de Meijer (2018), Noodzaak voor het monitoren van aardgas geïnduceerde bodembewegingen in 

de gemeenten Noordenveld en Leek  (versie 10 april 2018) . 

Lambert Wolf (2018), Personal communications. 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 12:36
Aan:
Onderwerp: FW: pilot tiltmeters
Bijlagen: 20190201_Plan van Aanpak_Perceel 2_Pilot Tilsensoren_Definitief.pdf; Bijlage 3-1 - 

Meetplan.pdf

ti 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 10:22 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: pilot tiltmeters 

Hoi  

Ik heb even hier nagevraagd maar de pilot maakt gebruik van eigen meters op dezelfde locatie als de tiltsensoren. 
De pilot maakt dus in principe geen gebruik van het TNO en NAM netwerk om de meerwaarde van tiltsensoren te 
bepalen.  

Ik heb voor de zekerheid de projectplannen voor deel 1 (meten) en deel 2 (opname) bij deze mail toegevoegd, 

Mocht je nog verdere vragen hebben dan hoor ik het graag.  

Mvg 

  

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 09:33 
Aan: @nationaalcoordinatorgroningen.nl> 
Onderwerp: pilot tiltmeters 
Urgentie: Hoog 

Hallo , 

Heb jij een projectplan voor de pilot tiltmeters? 

We hebben een brief via gemeente Noordenveld gekregen van een bewoner die zich zorgen maakt dat de 
tiltmeter pilot gebruik maakt van de TNO meters en dat dit netwerk door de NAM wordt opgeheven. In hoeverre 
klopt dit? In het aanbestedingsdocument staat dat waar mogelijk gebruik kan worden gemaakt van het TNO 
netwerk maar dit is niet het projectplan. 

We verwachten hier kamervragen over tijden het AO deze week aangezien de groep bezorgde bewoners (OMEM) 
een brandbrief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. 

Dank je, 
 

 
 

Projectdirectie gastransitie Groningen 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag | C-Zuid 3 
............................................................................ 
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T  : 06-  
@ : @minezk.nl 
............................................................................ 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig 

Mijn e-mailadres is gewijzigd naar @minezk.nl 
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1 Inleiding en leeswijzer 

Doelstelling Pilot Tiltsensoren 
Uit aangeleverde documenten (naar aanleiding van Tendernet uitvraag) valt op te maken 
dat het doel van de Pilot tiltsensoren is: “de meerwaarde van tiltsensoren bij het 
bepalen van het verband tussen mijnbouwschade en schade, binnen de invloedsfeer van 
het Groningen-gasveld, inzichtelijk te maken”. Hiervoor zijn 13 locaties als pilot-locatie 
aangemerkt. 

Naast de metingen in Perceel 1, dienen ook opnames van de bouwwerken te worden 
uitgevoerd. In onderhavig plan van aanpak, wordt uiteengezet hoe deze gevraagde 
werkzaamheden in Perceel 2 uitgevoerd gaan worden passend bij de eisen en wensen 
uit de aanbestedingsstukken m.b.t. de Pilot Tiltsensoren (hierna te noemen Pilot) van 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (hierna te noemen Opdrachtgever). 

Samenwerking Archipunt-MUG 
Voor dit perceel zullen Archipunt uit Groningen en MUG ingenieursbureau (MUG) uit 
Leek een samenwerking aangaan waarbij Archipunt als Hoofdaannemer en MUG als 
onderaannemer zal fungeren. MUG sluit aan bij dit project vanwege hun specifieke 
kennis, Archipunt zal acteren voor betrokken en te betrekken partijen als de 
contactpersoon en penvoerder. De te betrekken werkzaamheden door MUG zullen 
zoveel mogelijk geïntegreerd worden in onderliggend stuk.  

Openheid en transparante 
“Bij de uitvoering van de pilot hecht de Aanbestedende dienst veel waarde aan een open 
en transparante manier van werken.  
Dat betekent dat het voor een relatieve buitenstaander navolgbaar moet zijn wat 
wanneer op de planning staat en dat dit dan ook wordt gerealiseerd”. 
Archipunt onderschrijft deze waarden, en zal dit te allen tijde zo goed als mogelijk 
proberen na te streven om een betrouwbare partner in deze Pilot te zijn voor 
betrokkenen. De voertaal zal in zowel alle mondelinge als schriftelijke communicatie 
Nederlands zijn. Archipunt zal communiceren richting de Opdrachtgever en overige 
partijen als aangegeven in het goed te keuren bijgevoegde communicatieplan en 
communiceert daarnaast niet buiten medeweten en instemming van de Opdrachtgever 
naar derden toe. 

Leeswijzer 
Archipunt wil de opdrachtgever tijdens deze opdracht ontzorgen. Hiervoor zullen wij 
onze werkzaamheden zo inrichten dat onze producten en processen helder, eenduidig 
en overzichtelijk in elkaar steken. Zowel naar de Opdrachtgever als naar de bewoners/ 
eigenaren van de locaties/ objecten.  

Om hier een beeld van te schetsen, zal In hoofdstuk 2 ingegaan worden op de gestelde 
eisen met betrekking tot perceel 2 aangaande de uitvoering van de opnames en de 
vastlegging van de gegevens in rapporten. Gevolgd door hoofdstuk 3, welke in gaat op 
de in te zetten medewerkers. In hoofdstuk 4 is een tekstuele toelichting gegeven op de 
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communicatie met- en aan  betrokkenen in het project: te weten ons communicatieplan 
voor deze Pilot.  

Waar nodig zal voor de leesbaarheid verwezen worden naar de bijlagen voor uitgebreide 
en of specifiek te beoordelen informatie door opdrachtgever. 

Tenslotte zijn er bijlagen bijgevoegd horende bij onze aanbieding. Het betreffen hier: 
1. - het ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (welke enkel is toegevoegd aan Tenderned),
2. - de uitgeschreven geoffreerde prijzen/ tarieven die volledigheidshalve ook nogmaals
toegevoegd zijn aan Tenderned conform het template uit de aanbestedingsstukken.
3. - een compleet voorbeeldrapport in aanvulling op hoofdstuk 2 zoals wij dat
voorstellen/ wensen te gaan gebruiken,
4. - een checklist/resume van de behandeling en reactie op de wensen van de
Opdrachtgever/ Aanbestedende dienst,
5. - de gegevens van de in te schakelen onderaannemer, en tenslotte
6. - de curricula vitae van de beschikbare medewerkers om aan te tonen dat wij kunnen
voldoen aan de gevraagde competenties van in te zetten inspecteurs.
7. Stroomschema in basis van het (opname)proces en de communicatielijnen.
8. De Gedragsverklaring aanbesteden Archipunt B.V.
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2 Uitvoering opnames en vastlegging gegevens in 
rapportering perceel 2 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we in op de items die van toepassing zijn op de uitvoering van de 
opnames en de daarop volgende rapportering. Dit zal geschieden in de volgende 
volgorde: 

- allereerst zal er een indruk gegeven worden van de doorloop van het proces in
een informatief stroomschema gevolgd door de

- (reeds bekende) planning,
- daarna volgt het doornemen van de inhoud van de opnamewerkzaamheden,
- aangevuld met de aanpak per type opnamemoment om
- hierna in te gaan op de wijze van rapporteren van de opname(s).
- verder geven wij een toelichting op de toe te passen innovaties en
- kwaliteitswaarborging om hierna
- af te sluiten met enkele overwegingen/ suggesties voor de opdrachtgever welke

Archipunt ter sprake en onder de aandacht wil brengen.
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2.2 Stroomschema proces opname(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Compleet stroomschema -> proces en communicatie: zie bijlage 7) 
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2.3 Planning: 

Uitgangspunt is dat de opnames per locatie minimaal plaatsvinden op de volgende 
momenten: 

1. Voorafgaand aan de start van de metingen (perceel 1) – de nulmeting,
2. Voorafgaand aan de evaluatie na circa 1 jaar van de pilot; en
3. Voorafgaand aan de afronding van de pilot na circa 2 jaar.

Daarnaast kan opdrachtgever vragen om extra herhaalopnames te verrichten op 1 of 
meerdere locaties indien daar aanleiding voor is tussen bovenstaande momenten door, 
zoals omschreven en toegelicht in de aanbestedingsstukken van de Pilot. 

Na gunning worden de nulmetingen op alle locaties binnen drie weken uitgevoerd, de 
start hiervan is op aandragen van de opdrachtgever. Alle herhaalopnames worden 
binnen een tijdsbestek van twee weken uitgevoerd, ook hiervoor geldt dat de start 
daarvan (opdracht) op aandragen is van de opdrachtgever. Van alle opnamen wordt een 
definitief opnamerapport gemaakt.  

Indien er events plaatsvinden, of opdrachtgever besluit hiertoe, is Archipunt in staat om 
opnames binnen twee weken uit te voeren.  

2.4 Inhoud opname(s): 

De inhoud van de opnames kent in basis de volgende 3 onderdelen: 

i. Lintvoegwaterpassing: Bij de start van de pilot/opname dient er eenmalig een
lintvoegmeting uitgevoerd te worden - (uitvoering MUG).

ii. Nauwkeuringheidswaterpassing/plaatsen bouten: Bij elke opname dient er een
Nauwkeurigheidswaterpassing plaats te vinden (uitgaande van circa 10-20
bouten, nauwkeurigheid: 0.5 mm) - (uitvoering MUG).

iii. Gebouwinspectie: Bij de opnames van de gebouwen (en de brug) dienen alle
schades en scheuren aan de binnen- en buitenkant te worden beschreven,
gemeten en gefotografeerd - (uitvoering Archipunt).

2.4.1 Lintvoegmeting (i) 

Om te toetsen of een gebouw c.q. object deformeert is het gebruikelijk naast een 
deformatiemeting ook een lintvoegmeting uit te voeren. Bij een lintvoegmeting wordt 
gekeken of het object in de huidige situatie waterpas staat. Ervan uit gaand dat een 
object waterpas is gebouwd, wordt een lintvoeg gemeten (het gehele object rond, 
dezelfde lintvoeg) zodanig dat het inzichtelijk wordt wat de eventuele afwijking is ten 
opzichte van het horizontale vlak. De metingen (bovenkant steen) worden uitgevoerd 
met een waterpasinstrument, de metingen hebben een nauwkeurigheid van circa 0,5 
mm. Door de ruwheid van de steen zijn er geen scherp gedefinieerde meetpunten.
Afhankelijk van de ruwheid van de steen kan de nauwkeurigheid afwijken. Een voorbeeld
van de presentatie van de gegevens is als bijlage van het voorbeeldrapport in bijlage 3
toegevoegd. In dit project wordt de lintvoegmeting éénmalig uitgevoerd. In de
rapportage wordt vastgelegd in welke lintvoeg gemeten is.
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2.4.2 Nauwkeuringheidswaterpassing (ii) 

Deformatiemetingen 
Naast de lintvoegmeting wordt er een verticale deformatiemeting uitgevoerd. Een 
deformatiemeting bestaat uit een (dubbele) nulmeting en meerdere herhalingsmetingen. 
Voor deze opdracht heeft de opdrachtgever aangegeven dat er gemeten kan worden in 
een lokaal stelsel (dus geen NAP) en dat de gevraagde nauwkeurigheid 0,5 mm is.  

Stap 1: Meetopzet deformatiemetingen 
Archipunt geeft, na bureau onderzoek, op een digitale tekening aan waar de 
meetboutjes in het object geplaatst moeten worden. De landmeter van MUG plaatst, 
nadat hij zich heeft gemeld bij de bewoner/ eigenaar (zo mogelijk tegelijk met de 
inspecteur van Archipunt), de meetboutjes stabiel in de gevel en kent een uniek 
nummer toe aan ieder meetboutje. De posities van de geplaatste boutjes en het 
bijbehorend puntnummer worden weergegeven op de digitale tekening wat weer als 
basis dient voor de herhalingsmetingen. 

De meting wordt uitgevoerd als een relatieve meting, niet aangesloten op NAP-
peilmerken. Alleen de hoogtebouten in het te monitoren object worden gemeten. 
Hierdoor worden ongelijkmatige zakkingen van het object geconstateerd. 

Afhankelijk van de complexiteit van de metingen en bij twijfel over de haalbare precisie 
en betrouwbaarheid wordt een verkenningsberekening uitgevoerd met ‘Move3’. Het 
resultaat is een meetnet dat voldoet aan de productspecificaties. Move3 is het 
softwarepakket wat gebruikelijk is voor landmeetkundige berekeningen. 

De landmeter heeft in het veld de beschikking over de meetopzet en over de werk- en 
meetinstructies. 

Stap 2: Nulmeting deformatiemeting 
De nulmeting is van groot belang en is de basis voor de te maken analyses. Om deze 
reden past MUG een dubbele nulmeting toe, om er absoluut zeker van te zijn dat er 
geen fouten zitten in de uitgangspunten. Deze werkwijze past MUG toe in alle bouw 
gerelateerde deformatiemetingen. Om de gevraagde nauwkeurigheid  van 0,5 mm te 
halen wordt een nauwkeurigheidswaterpassing uitgevoerd. Dit is ook zo meegenomen in 
de prijsaanbieding (zie bijlage 2). 

MUG beschikt over waterpasinstrumenten van het type Leica LS15 met invar 
barcodebaken. Dit type instrument wordt ingezet bij secundair optische waterpassingen 
voor onder andere Rijkswaterstaat, ten behoeve van instandhouding van het NAP-net. 
Dit instrument meet met een standaardafwijking van 0,2 mm (standaardafwijking per 
km dubbele meting).  

De nulmeting wordt uitgevoerd conform het ontworpen meetnet en conform de 
specificaties uit de meetinstructie. In het geval van afwijkingen in het meetplan 
noodzakelijk zijn, dan neemt de landmeter hierover contact op met de projectleider van 
MUG. De landmeter toetst of de sluitfouten binnen de toleranties vallen. Indien dit niet 
het geval is, dan vindt een hermeting plaats. Alle meetpunten worden opgenomen in 
een doorgaande waterpassing, waarbij om ieder object een kring gemeten wordt. Door 
deze opzet wordt de meting intern goed gecontroleerd. 
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De landmeter toetst in het veld of de afwijking tussen de beide nulmetingen binnen de 
tolerantie ligt. De landmeter houdt een logformulier bij waarop hij eventuele 
bijzonderheden vermeldt. De weersomstandigheden (o.a. temperatuur en luchtdruk) 
worden vastgelegd. 

De metingen worden vereffend met Move3. Getoetst wordt of de metingen voldoen aan 
de gestelde eisen. Is dit niet het geval, dan vindt een hermeting plaats. De 
meetresultaten worden in de database toegevoegd aan het meetpunt. De resultaten 
worden gepresenteerd in een rapportage (zie bijlage bij voorbeeldrapport in Bijlage 3). 
Tevens wordt van ieder adres een overzichtskaartje gepresenteerd met de positie en 
nummers van de meetpunten, een foto van de gebouwen, de vastgelegde hoogten van 
de meetpunten en eventuele opmerkingen. 

Het rapport aangaande de deformatiemetingen bevat een duidelijk conclusie met 
betrekking tot de kwaliteit van de uitgevoerde metingen. 

Stap 3: Herhaalmeting deformatiemeting 
Een herhaalmeting wordt uitgevoerd met dezelfde meetopzet als de nulmeting. De 
landmeter controleert direct na de meting of er meetwaarden zijn die afwijken van 
eerdere metingen. Indien dit het geval is dan kijkt hij ter plaatse of hij de oorzaak vast 
kan stellen (b.v. een verstoord meetpunt) en in geval van twijfel wordt het betreffende 
punt opnieuw gecontroleerd ingemeten. Indien uit de berekende differenties ondanks 
goedgekeurde Move3-berekeningen afwijkende waarden komen, dan wordt hierover 
door de projectleider van MUG met de landmeter contact opgenomen. Geanalyseerd 
wordt wat de oorzaak kan zijn van de afwijkingen. Indien hier geen duidelijkheid over 
komt, dan worden de volgende acties ondernomen: 
- indien de meetwaarde essentieel is wordt een hermeting verricht waarbij in het
veld direct de resultaten gecheckt worden.
- Indien het een minder essentiële meetwaarde is, dan wordt hierover een opmerking
gemaakt in de rapportage en dan wordt aan het meetpunt in de volgende meting extra
aandacht besteed.

Aan de rapportage worden zettingsgrafieken toegevoegd waarbij per object inzichtelijk 
wordt wat de zetting is ten opzichte van de nulmeting en waarbij inzicht wordt 
verkregen in de relatieve zakking van het object wat inzicht geeft in een eventuele 
scheefstand. 

De meetresultaten worden als pdf-bestand geleverd, maar ook als Excel-bestand 
waarbij van ieder meetpunt de bijbehorende grafiek kan worden getoond (zie voorbeeld 
in voorbeeldrapport in bijlage 3).  

In overleg met de opdrachtgever kunnen hier eventuele signalerings- of alarmwaarden 
aan worden gerelateerd, zodat direct zichtbaar wordt waar mogelijk nadere actie vereist 
is. Op basis van deze landmeetkundige rapportage wordt inzichtelijk gemaakt welke 
deformatie heeft plaatsgevonden en in welke mate.  

In de rapportage wordt aangegeven in hoeverre constateerde differenties het gevolg 
kunnen zijn als gevolg van meetruis (meet onnauwkeurigheden). 
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Innovatie deformatiemeting (zie ook par. 2.5.) 
Trendlijnen in grafieken kunnen hierbij een hulpmiddel zijn om het tijdstip van de 
volgende meting te bepalen afhankelijk van de signalerings- of alarmwaarde. In het 
algemeen kan gesteld worden dat de frequentie van de metingen kan afnemen 
naarmate er meer inzicht komt in het deformatiegedrag van gebouwen.  

2.4.3 Gebouwinspecties (iii) 

Stap A: Bureaustudie en vaststellen meetplan Nauwkeurigheidswaterpassing 
Alvorens we op inspectie gaan, stelt Archipunt voor om de inspecteur na te laten gaan 
welke tekeningen reeds bekend zijn bij de opdrachtgever of het gemeentearchief.  

Aan de hand daarvan kan er op voorhand een schematische 3D-tekening worden 
gemaakt van de woning inclusief plattegronden die daar bij horen.  

Indien daar door opdrachtgever toestemming voor gegeven wordt, kan: 
- voor mogelijk aanvullende informatie de bewoner op voorhand benaderd worden
- het Centrum Veilig Wonen benaderd worden voor beschikbare data en kan
- op internet informatie verzameld worden voor deze bureaustudie, zoals bijvoorbeeld
het raadplegen van het monumentenregister, Funda, google en/of BAG gegevens.

Zodra de stukken door de inspecteur (en aangesloten constructeur vanuit Archipunt) 
beoordeeld zijn, en er een decompositie van het gebouw is vastgesteld, kan in overleg 
met MUG een gericht meetplan (locatie bouten) worden vastgesteld en vastgelegd voor 
de nauwkeurigheidswaterpassing (deformatiemeting). 

Dit alles vormt een gedegen basis voor de inspecteur van Archipunt en de landmeter 
van MUG voor de eerste opname op locatie. Indien de opdrachtgever dit wenst kan het 
plan voor akkoord aangeboden worden aan de technische commissie.  

Het meetplan van de brug wordt bij voorkeur in ieder gevel voorgelegd aan de 
technische commissie.  

Innovatie 3D-scan (zie ook par. 2.5) 
Van de brug zal z.s.m. na gunning en in overleg met opdrachtgever een 3D-scan 
gemaakt worden (Pointcloud) t.b.v. het vaststellen van de (complexe) geometrie. 

Stap B: De nulmeting op locatie (initiële meting) 
Introductie opname met bewoner 
Tijdens de nulmeting wordt bij de bewoner, indien gewenst, het traject van de pilot nog 
eens doorgenomen, zodat de bewoner weet wat hij/zij kan verwachten. Daarnaast wordt 
de informatie die reeds opgehaald is geverifieerd met de bewoner.  

Tijdens deze nulmeting is een bouwkundige en (gedeeltelijk) een constructeur van 
Archipunt aanwezig om ervoor te zorgen dat de woning door twee disciplines bekeken 
wordt. Eventuele omissies uit de bureaustudie kunnen zo nodig direct bijgesteld 
worden. De kwaliteit van het meetplan van de deformatiemeting is hiermee ook 
ondervangen (zie ook par. 2.4.2.) 
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Start metingen lintvoegwaterpassing en de nauwkeurigheidswaterpassing 
Zodra bovenstaande stap is afgerond, kan de nauwkeurigheidswaterpassing starten 
inclusief het aanbrengen van de bouten conform meetplan (Onderaannemer). Met de 
lintvoegwaterpassing kon al gestart worden na kennismaking door de landmeter met de 
bewoner. 

Vervolg introductie opname met bewoner 
Overige kenmerken van de woning worden door de inspecteur in overleg met de 
bewoner verder ingevuld aan de hand van een opnameformulier, hier komt 
onderstaande bij aan bod: 

• Omgevingskenmerken
o Activiteiten rondom het object in de afgelopen tien jaar

• Algemene omgevingskenmerken
o Aanwezigheid en gebruik van wegverkeer nabij het gebouw
o Aanwezigheid en afstand van bomen nabij het gebouw
o Aanwezigheid van kelders/ water-/ mestputten
o Aanwezigheid van industrie in de omgeving
o Kennis betreft overige werkzaamheden aan de bodem

• Gebouwkenmerken
o Gebruik, opbouw, draagconstructie, materialisatie

§ E.e.a. verifiëren t.o.v. de bureaustudie
o Bouwjaar, aantal bouwlagen, geometrie, hoofdfunctie

• Algemene informatie per bouwdeel
o Bouwjaar, staat van onderhoud, realisatie uitgevoerd door, overige

kenmerken
• Algemene informatie per verbouwing

o Bouwjaar, realisatie uitgevoerd door,  overige kenmerken
• Overige zaken

o Schade of lekkage bij HWA/ dakgoot
o Mogelijke aanwezigheid van accumulatie sneeuw/ regenwater.

Start visuele opname schades 
Na het afronden van bovenstaande, gaan de inspecteur en de constructeur alle 
gebouwonderdelen vastleggen. Ook de gebouwonderdelen zonder schade (anders geen 
vergelijk). Schades en scheuren worden aan de binnen- en buitenkant vastgelegd d.m.v. 
beschrijvingen, foto’s en inmetingen. De volgende zaken worden ondermeer als schade 
gekenmerkt: 

• Scheuren
• Afspattingen
• Vervorming/ scheefstand
• Lekkage

Afronding opnamedag 
Zodra de opname afgerond is, en ook de metingen door MUG zijn afgerond, maakt de 
inspecteur dit kenbaar bij de bewoner/ eigenaar. Als laatste zullen zij met de bewoner 
vastleggen of de opname voor zowel de inspecterende partijen, als de bewoner/ 
eigenaar naar wens is verlopen. Bij eventuele opmerkingen of klachten op dat moment 
wordt dit direct genoteerd op een evaluatieformulier en meegenomen bij de rapportage. 
Voor de volledigheid zal vanuit de bureauondersteuning van Archipunt een mail aan de 
bewoner gezonden worden met een kopie van dit formulier. De opdrachtgever ontvangt 
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dezelfde mail in de CC (transparantie). De opdrachtgever wordt hiermee geïnformeerd 
dat de opname heeft plaatsgevonden inclusief de terugkoppeling van bewoner over de 
gang van zaken van de opname. 

Staat van onderhoud 
Indien de opdrachtgever dit wenst zal in de rapportage een korte omschrijving gedaan 
worden omtrent de algemene staat van onderhoud van het pand. Hierbij valt te denken 
aan o.a. voeg- en schilderwerk, staat van het dak en overige gebreken. (Af te spreken na 
gunning). 

Stap C: Rapporteren opname(s) 
Rapporteren schades: 
De schades in het object worden vastgelegd d.m.v. het maken van foto’s. Het maken van 
foto’s gebeurd altijd met een geschikte fotocamera. Hierbij proberen we zoveel als 
mogelijk geen persoonlijke gegevens vast te leggen zoals foto’s, mensen, kentekens, 
schilderijen o.i.d. Indien dit onoverkomelijk is worden persoonlijke zaken “geblurd” 
wanneer de foto’s benodigd zijn voor het verslag.  

Foto’s van scheuren of schade worden (minimaal) ‘per drie’ gemaakt. Dat wil zeggen een 
overzichtsfoto waarop het complete bouwdeel staat. Een foto waarop de complete 
schade staat. En een detailfoto van de schade waar het om gaat. Zo is altijd te 
achterhalen waar bepaalde schade is waargenomen.  

Rapporteren scheuren 
Scheuren die in het verslag worden opgenomen zullen, waar nodig, beter in kaart 
gebracht worden door middel van het gebruik van pijltjes o.i.d. Aan de scheuren die 
worden waargenomen tijdens de inspectie wordt een tabel toegevoegd die het verloop 
qua grootte van de scheur weergeeft. De tabel geeft informatie over de maximale 
scheurwijdte, lengte en locatie. Per opname en per scheur worden deze gegevens 
genoteerd en gebundeld in het fotoverslag en de tabellen (groeidocument). 

In het schematische model/ tekeningen die zijn gemaakt van de woning, worden de 
locaties van de schades en scheuren ook aangegeven inclusief een vermelding van de 
datum van opname (Dit zal een bijlage zijn van het opnamerapport, zie ook bijlage 3 
voor een compleet voorbeeldrapport). 

Rapporteren lintvoegwaterpassing en nauwkeurigheidswaterpassing 
De gegevens van deze beide inmetingen door MUG worden toegevoegd en gebundeld in 
1 opnamerapport van een object/ locatie. 

Opnamerapport 
In het opnamerapport worden minimaal de volgende onderdelen opgenomen: 

1. welk bouwwerk de opname betreft,
2. datum van de opname(s) (groeidocument),
3. omschrijving gebouwkenmerken (voorafgaand aan de pilot)
4. omgevingskenmerken (onder andere actuele dreigingskaart, recente

aardbevingen)
5. plattegronden van het object op locatie,
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6. per bouwdeel:
o omschrijving van bouwdeel (kenmerken, materiaal)
o Schade (omschrijving inclusief lengte/breedte, foto’s),

7. verklarende woordenlijst.

Het opnamerapport dat tijdens de start van de metingen gemaakt wordt betreft een 
nulmeting. En is de basis voor het in kaart brengen van verschillen tijdens 
herhaalopnames.   
Opnamerapporten als gevolg van een herhaalopname brengen alleen de eventuele 
verschillen ten opzicht van de nulmeting in beeld. 
Rapporten worden aangeleverd in PDF-format. Alle gemaakte foto’s van een opnamedag 
worden opgenomen in de rapportage. Waarbij geldt: maximaal twee foto’s per pagina.  

Innovatie Interactief rapport (Zie ook par 2.5) 
Naast deze standaard vormgeving van het rapport, willen wij voorstellen om aan het 
rapport een bijlage toe te voegen die per schade een tijdslijn/ overzicht geeft van de 
ontwikkelingen (of geen ontwikkelingen) van die schade. Voor deze bijlage en de wijze 
van het presentabel maken van de gegevens willen wij een “interactief bijlagerapport” 
voorstellen. Door middel van het doorklikken in het document, kan men snel inzicht 
krijgen in waar schades zich bevinden, hoe de schades onderling zich verhouden qua 
locatie en in welk bouwdeel en of doorgaand (dragend) element een schade zich 
bevindt. In bijlage 3 is een compleet voorbeeldrapport (concept) bijgevoegd. Hierbij 
nodigen wij u uit om te ervaren hoe dit voor u zou kunnen werken/ u helpen bij de 
latere interpretatie van de schades in relatie tot de metingen. 

Stap D: Herhaalopname (en rapportage). 
Introductie herhaalopname met bewoner 
Tijdens elke herhaalmeting worden de rapportages die tot dan toe gemaakt zijn 
meegenomen. Voorafgaand aan de herhaalmeting wordt met de bewoner afgestemd of 
de kenmerken die zijn opgenomen bij de nulmeting (of eerdere herhaalopname) nog 
steeds kloppen. Hierbij gaat het met name om de externe factoren die een mogelijke 
invloed hebben op de woning (zie stap B.). 

Bij de herhaalmeting is in ieder geval een van de twee inspecteurs (bouwkundige of 
constructeur) aanwezig die ook bij de nulmeting (of eerdere herhaalopname) aanwezig 
was. (herkenbaar gezicht voor bewoner, en men kent het pand vanuit het eerdere 
bezoek). 

Herhaalopname schades 
Aan de hand van de nulmeting worden de schades die destijds aanwezig waren bij een 
herhaalmeting opnieuw bekeken, gefotografeerd en nagemeten. In het geval van 
scheuren wordt de scheurwijdte en lengte opnieuw genoteerd en toegevoegd aan de 
tabel van die scheur. De herhaalmeting kan dus intensief zijn indien er sprake is van 
veel aanwezige scheuren. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het inplannen 
van benodigde tijd voor de afspraak.  

Reeds bekende schades worden dus altijd opnieuw bekeken, ook wanneer er geen 
verschil is opgetreden. Immers, als het niet wordt nagemeten weet je niet zeker of er 



Pilot Tiltsensoren Ref. 201712211150 pagina 15 van 38 

Archipunt

geen verschil is opgetreden (meten is weten). De nieuwe schades worden uiteraard ook 
gerapporteerd.   

Enkele nauwkeurigheidwaterpassing 
Naast bovenstaande visuele opname, vindt er tegelijkertijd een herhaalopname plaats 
van een enkele nauwkeurigheidwaterpassing (zie ook par. 2.4.2.) 

2.5 In te zetten innovaties 

2.5.1 APAWA 

Voor de berekening van de grondsnelheid op locatie heeft Archipunt een webapplicatie 
ontwikkeld; APAWA. De applicatie geeft een indicatie welke bevingen naar alle 
waarschijnlijkheid de meeste invloed hebben gehad op een locatie. In een overzicht 
worden de resultaten beschikbaar gesteld. Voor de berekening worden de magnitudes 
van de bevingen en de betreffende afstand tussen epicentrum en locatie vergeleken 
middels de GMPE-formule van Dost et al (2004)1. Dit is een empirische formule die 
middels best fitting is afgeleid van het Huizinge event. Het model gaat uit van één 
grondsamenstelling. Het model ligt ten grondslag aan de eerste gepubliceerde 
hazardmap voor Groningen en is het meest conservatieve model. Dit houdt in dat het 
model vaak te hoge PGA’s en PGV’s geeft in vergelijking met gemeten waarde.  

Per locatie en per opname (nulmeting en herhaalopname(s)) zal er een uitdraai aan de 
rapportage van het object worden toegevoegd aan het opnamerapport. Dit in aanvulling 
op de gevraagde omgevingskenmerken (onder andere actuele dreigingskaart/ recente 
aardbevingen). 

Een voorbeeld van de output uit APAWA is opgenomen in het voorbeeldrapport (zie 
bijlage 3). 

2.5.2 Interactief rapport (bijlage bij opnamerapport) 

Als bijlage op het rapport levert Archipunt een interactief rapport aan in PDF-format. De 
leeswijzer voor de hantering van dit rapport inclusief een voorbeeld zijn opgenomen in 
het voorbeeldrapport in bijlage 3. 

2.5.3 Differentiestaten schades 

Voor deze pilot zal per object een differentiestaat gemaakt worden van de aanwezige 
schades aan een object. Door kleurmarkeringen kunnen in 1 oogopslag trends in schade 
opgemerkt worden. 

1 De gebruikte rekenmethode is specifiek voor de Groningse situatie ontwikkeld en staat beschreven in Report 
on the expected PGV and PGA values for induced earthquakes in het Groningen area, KNMI, 2013, Dost, 
Caccavale, Eck, Kraaijpoel.  
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2.5.4 Trendlijnen in grafieken nauwkeurigheidswaterpassingen 

Zie voor samenhang onderstaande tektst ook par 2.3.1. 
“Trendlijnen in grafieken kunnen hierbij een hulpmiddel zijn om het tijdstip van de 
volgende meting te bepalen afhankelijk van de signalerings- of alarmwaarde. In het 
algemeen kan gesteld worden dat de frequentie van de metingen kan afnemen 
naarmate er meer inzicht komt in het deformatiegedrag van gebouwen.”  

2.5.5 Server 

De informatie die Archipunt verzameld zal opgeslagen worden op een server waar de 
opdrachtgever toegang toe krijgt. De opdrachtgever kan vervolgens zelf kiezen welke 
digitale informatie verstrekt wordt aan de bewoner/ eigenaar. Vanwege privacy 
waarborging en hoge investeringskosten wordt de toegang niet beschikbaar gesteld voor 
de bewoners/eigenaren van de objecten.  

2.5.6 Foto opslag 

De foto’s die gemaakt worden op een opname worden via een vaste mappenstructuur 
opgeslagen. De opzet van de mappenstructuur is per object en per opname hetzelfde. 
De mappenstructuur is op hoofdlijnen ook terug te leiden naar de gevelbenamingen 
(zuidoost etc.) en ruimtenummering als aangegeven op de schematische plattegronden. 
Zo is alle informatie gemakkelijk terug te vinden voor medewerkers van Archipunt, 
opdrachtgever en eventueel ook voor de bewoner. 

2.5.7 Foto “scripting” 

Archipunt maakt gebruikt van een “script programma” om alle foto’s zorgvuldig en 
eenduidig vanuit de vaste mappenstructuur over te zetten in de fotobladen van de 
rapportages. De hoofdstukaanduidingen van de fotobladen in het rapport komen 1 op 1 
overeen met deze digitale mappenstructuur. De originele foto’s zullen ook beschikbaar 
worden gesteld volgens gevraagde specificaties aan de opdrachtgever. (Enkel de foto’s 
van vastgestelde verschillen bij een herhaalopname worden opnieuw gerapporteerd in 
de rapportage -> in het groeidocument). 

2.5.8 3D-scan Brug-object 

Archipunt kan zelf 3D-pointclouds genereren d.m.v. een laserscanner (BLK360 van 
Leica). We stellen voor om het Brug object op deze manier vast te leggen in verband 
met complexe vormen en maatvoeringsmogelijkheden op locatie. Deze scan zal de basis 
vormen voor de schematische uitwerking van het tekenwerk t.b.v. de start van de 
werkzaamheden van dit object, ondermeer t.b.v. meetplannen MUG en bureaustudie. 
(De kosten voor deze scan zijn verdisconteerd in de vaste prijs voor de nul-opnamen, 
zie ook bijlage 2). 



Pilot Tiltsensoren Ref. 201712211150 pagina 17 van 38 

Archipunt

2.6 Kwaliteit 

2.6.1 Managementvolgsysteem 

Om er voor te zorgen dat intern duidelijk is wat er per adres/ locatie/ object speelt 
maakt Archipunt gebruik van een managementvolgsysteem, te weten: Trello. Dit is van 
belang om op een juiste manier te kunnen communiceren met de opdrachtgever en 
bewoner/ eigenaar.  

Specifiek gemaakte afspraken worden hierin genoteerd, maar ook bijzondere 
gebeurtenissen per object. De projectcoördinator(en) zijn zo altijd op de hoogte van wat 
er speelt per object. Tevens voor de inspecteur(s)/ constructeur is het een houvast 
alvorens op inspectie/ opname te gaan.   

2.6.2 4-ogen principe opname 

Tijdens elke opname zijn in ieder geval twee medewerkers aanwezig van Archipunt. 
Enerzijds is dit om er voor te zorgen dat we zeker weten dat men elkaar kan 
ondersteunen en scherp houden zodat alles goed en correct in kaart gebracht wordt. 
Anderzijds wil Archipunt er hiermee voor zorgen dat er altijd een bekende inspecteur 
naar de bewoner gaat in geval van een herhaalopname. Zo heeft de bewoner altijd 
minimaal een bekende inspecteur als aanspreekpunt. 

2.6.3  Eén groeidocument 

Archipunt stelt voor om de rapportage van de nulmeting en herhaalopnamen in 1 
rapportage te houden (groeidocument). Alle relevante informatie verzameld tijdens de 
inspecties worden zodoende gebundeld in 1 eenduidig verslag in PDF-format. Ook de 
samenhang van de interactieve bijlage is zodoende gewaarborgd. 

2.7 Overdenkingen/ voorstellen 
In dit hoofdstuk geeft Archipunt een aantal opties aan om te onderzoeken waar wij de 
opdrachtgever extra van dienst kunnen zijn. Deze opties zijn niet uitgevraagd volgens de 
aanbesteding. Archipunt verwacht hiermee een extra toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor de opdrachtgever.  

2.7.1 Kick-off met perceel 1 

Ons voorstel is om, na gunning, een kick-off te beleggen met de opdrachtgever en de 
opdrachtnemers in beide percelen. Op deze manier willen we ondermeer achterhalen 
waar de kansen liggen om samen op te trekken om zo min mogelijk overlast te 
veroorzaken bij de bewoner/ eigenaar en zoveel mogelijk kennis over objecten die voor 
elkaars perceel van belang kunnen zijn te delen (Voorbeeld: inzicht in funderingen 
indien perceel 1 onder maaiveld sensoren gaat plaatsen). 
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2.7.2 Opnames tussen events en vaste opnamemomenten doorplannen 

Om het schadeverloop bij een object goed te kunnen monitoren is het volgens 
Archipunt juist ook waardevol om ook buiten de vaste opnamemomenten en mogelijke 
events om, 1 of meerdere opnames in te plannen.   

Met andere woorden: ook te gaan kijken bij een object als er geen event is geweest. Om 
ook door de tijd te kijken wat er gebeurd. Ervaring is dat er meerdere mechanismes zijn 
voor schades (Gebouwgebreken worden nu namelijk buiten beeld gelaten…) 

Het toepassen van een digitale scheurmeter kan in dit geval een hulpmiddel/ signaal 
kunnen zijn om vast te stellen (en door Archipunt aan opdrachtgever voor te stellen) 
wanneer zo’n extra opname buiten een event om (>3mm/s) een toegevoegde waarde 
zou kunnen zijn (zie ook par. 2.7.5).  

2.7.3 Beoordeling van rapporten 

Archipunt laat de keus aan de opdrachtgever of zij (of de technische commissie) de 
rapporten willen controleren voor deze (eventueel rechtstreeks) verstrekt worden aan 
de bewoner/ eigenaar. Dit geldt voor zowel de nulmeting als ook herhaalopname. 

2.7.4 Plaatsen van analoge scheurmeter 

Per object wil Archipunt maximaal twee scheurmeters plaatsen op of nabij een scheur 
in een van de bouwdelen. De locatie hiervan kan in overleg met de bewoner gekozen 
worden. Richting de bewoner is dit een extra dienst om hen mee te nemen in het gehele 
proces.  

Aanvullend kan de bewoner opmerkelijke veranderingen melden bij de opdrachtgever. Al 
dan niet naar aanleiding van een event.   

Het toepassen van deze scheurmeters is meegenomen in onze aanbieding indien 
opdrachtgever hiervan gebruik wil maken. 

Voorbeeld analoge scheurmeter 

2.7.5 Plaatsen van digitale scheurmeter 

In overleg met de bewoner en opdrachtgever willen wij per object maximaal twee  
digitale scheurmeter plaatsen. De scheurmeter brengt de breedte van een scheur in 
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beeld tot maximaal 25 millimeter. De metingen kunnen met een instelbaar ritme 
opgeslagen worden in een web portal.  

Tijdens de nulmeting wordt een locatie bepaald waarvan verwacht wordt dat de scheur 
groter zal worden of wat op een andere manier interessante informatie verschaft van 
het pand. De plaatsbepaling gebeurd door de constructeur. Grafieken van het verloop 
van de specifieke scheur kunnen aan de rapportage toegevoegd worden toegevoegd. 

Het toepassen van deze scheurmeters hebben wij niet meegenomen in onze aanbieding. 
De prijs voor plaatsing is bij ons wel bekend en op te vragen. 

Voorbeeld digitale scheurmeter 
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3 Medewerkers 

Archipunt zal medewerkers inzetten voor het uitvoeren van de opname die: 
- een bouwkundige of civieltechnisch opleidingsachtergrond hebben en vanuit hun
beroep minimaal 5 jaar recente ervaring hebben in (nul-)opname van bouwwerken
hebben inclusief het opnemen van schades,
- in bezit zijn van het Certificaat EPI-kenniscentrum training “communicatie en gedrag
in aardbevingsgebieden voor schade-experts”.
- een afgeronde cursus fotografie hebben, en
- welke een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen.

Om aan te tonen dat onze medewerkers over voldoende kennis en ervaring beschikken 
om de gevraagde dienstverlening te kunnen verlenen zijn in bijlage 6 geanonimiseerde 
CV’s toegevoegd van in te zetten medewerkers. 

De geselecteerde, bewonersgerichte medewerkers zijn door hun (jarenlange) ervaringen 
met Schade-Inspecties, Bouwkundig Versterken, Nader Onderzoeken en PRBE-trajecten 
zeer goed in staat om de sensitiviteit van de pilot te begrijpen en empathie te hebben 
voor de gevoelens en behoeften van bewoners.  

Dit wordt mede gevoed doordat Archipunt is gevestigd in, en gebonden is aan de regio. 
Daarnaast heeft Archipunt een hoeveelheid medewerkers in dienst welke woonachtig 
zijn in het aardbevingsgebied.  

De medewerkers hebben bij bovengenoemde trajecten individuele gesprekken gehad 
met eigenaren of bewoners of gesprekken gevoerd in groepen om uitkomsten, 
werkwijze en/of procedures toe te lichten.  

Onze kandidaten beschikken over een hoge kwaliteitsoriëntatie, ze werken nauwgezet, 
accuraat en efficiënt. Het merendeel heeft HBO denkniveau, een HBO en/of WO-
opleiding.  De medewerkers hebben door hun opleiding goede technische inzichten en 
doorgronden hierdoor snel en adequaat de werkzaamheden. 

De medewerkers beschikken door hun opleidingsniveau over een analytisch vermogen 
om informatie op een efficiënte en geordende manier te verwerken.  

De medewerkers hebben allen een specifieke communicatietraining gevolgd, toegespitst 
op het werkveld. Dit helpt onze professionals bij gesprekken met de bewoners om 
vertrouwen te geven, begripvol en ondersteunend te kunnen acteren wanneer emoties/ 
gevoelens en/ of behoeften op welke wijze dan ook kenbaar gemaakt worden.  
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4 Communicatieplan 

4.1  Inleiding 

Behorend bij de uitvraag “Pilot Tiltsensoren” is dit communicatieplan opgesteld. Door 
middel van dit plan willen we inzichtelijk maken hoe Archipunt de procescommunicatie 
en -lijnen wil vormgeven rondom de pilot. Het betreft communicatie en 
contactmomenten met verschillende stakeholders, maar vooral met de bewoners en/of 
eigenaren van de verschillende objecten waar tiltsensoren geplaatst zullen gaan worden 
en waar eventueel herhaalopnames zullen worden uitgevoerd.  

In par. 4.2 zijn de communicatielijnen gevisualiseerd in een stroomschema. De daarop 
volgende paragrafen geven een aanvullende tekst en uitleg op dit schema. 
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4.2 Stroomschema communicatielijnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Compleet stroomschema -> proces en communicatie: zie bijlage 7)  
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geautomatiseerd script vormgegeven en daar waar nodig gepersonaliseerd (Afspraken 
worden gedocumenteerd in Trello: managementbeheerssysteem). 

De bewoner is leidend in het moment dat een opname daadwerkelijk ingepland kan 
worden. We kunnen ons voorstellen dat er mogelijk ook objecten met ondernemers 
tussen zitten die vaak minder flexibel zijn om snel te schakelen in de periode dat een 
opname gedaan moet worden. In alle gevallen zullen we zoeken naar het best haalbare 
stukje maatwerk hierin. 

De nulmeting op locatie 
Tijdens elke opname zijn in ieder geval twee medewerkers aanwezig om het object in 
kaart te brengen en de bewoner goed te informeren over het verloop van het proces. 
Archipunt streeft ernaar om tijdens elk volgend contactmoment bij de bewoner in ieder 
geval één van deze inspecteurs te betrekken bij de herhaalopname. Deze inspecteur is 
goed op de hoogte van wat er rondom het project speelt en is bekend met de bewoner. 
Voor het gehele traject probeert Archipunt de kennis te borgen door zo min mogelijk 
verschillende inspecteurs in te zetten. In eerdere gelijksoortige trajecten welke 
Archipunt heeft uitgevoerd, wordt dat als prettig ervaren door de bewoner. Tijdens het 
eerste bezoek bij de bewoner wordt het gehele traject goed uitgelegd aan de bewoner 
door middel van een keukentafelgesprek.

4.5 Communicatie met bewoner 
Archipunt is bewust van en ervaren met omgang en communicatie met bewoners in het 
aardbevingsgebied in Groningen. De uitvoering van de pilot is afhankelijk van de 
bereidwilligheid van de bewoners om te participeren aan deze pilot. Met oog en gevoel 
voor de politiek-dynamisch gevoelige situatie zal er aandachtig met de bewoner worden 
gecommuniceerd, waardoor ze zich gehoord en ontzorgd zullen voelen. 

Mocht een bewoner tussentijds vragen hebben over de pilot of het dossier, dan kan 
Archipunt benaderd worden en uitleg geven over de stand van zaken van het dossier 
en/of pilot. Dit geeft vorm aan de kernwaarden openheid en transparantie in 
communicatie richting de bewoner. 

4.6 Voortgangsrapportage aan opdrachtgever 
Alle relevante toetsmomenten met betrekking tot de voortgang van het project zullen 
tijdig worden aangeleverd. Te denken valt aan: 
- bevestiging van de afspraak door middel van bevestgingsmail aan de bewoner en de
opdrachtgever,
- bevestiging na uitvoering opname door middel van bevestigingsmail inclusief
evaluatieformulier “tevredenheid bewoner” aan de bewoner en de opdrachtgever-
melding van beschikbaarheid opnamerapportage en data en/of herhaalopname aan de
opdrachtgever (optioneel aan bewoner),
- melding van afronding opdracht aan de bewoner en opdrachtgever.
- Altijd informeren i.p.v. confronteren! Vroegtijdig actie ondernemen als een situatie
daar om vraagt.
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Daarnaast is het mogelijk om met de opdrachtgever nadere afspraken te maken over 
maandelijkse voortgang of andere procesindicatoren. Vragen aan Archipunt van de 
opdrachtgever worden zo mogelijk binnen één werkdag beantwoord. Terugkoppeling 
vindt altijd binnen een werkdag plaats, indien er niet direct een antwoord op de vraag 
is, wordt dit ook teruggekoppeld. 

4.7 Protocol onvoorziene omstandigheden 
Algemeen 
Medewerkers binnen Archipunt zijn zich bewust van de (mogelijk gevoelige) situatie 
waarin bewoners zich bevinden ten opzichte van de aardbevingsproblematiek. Ze zijn 
goed in staat om de brug te slaan tussen enerzijds de heldere technische uitleg en 
anderzijds de perceptie en gevoelens van de bewoners. Ook als dit mogelijk gepaard 
gaat met boosheid en/of frustratie. 

Event 
In het geval van een ad hoc event is Archipunt zodanig organisatorisch ingericht dat er 
tussentijds snel kan worden geschakeld, zodat er binnen de gestelde tijd een opname 
kan worden ingepland en uitgevoerd. 

Acuut onveilige situatie (AOS) 
Archipunt heeft kennis van en ervaring met het protocol rondom “acuut onveilige 
situaties”. Zodra er een mogelijk onveilige situatie wordt aangetroffen bij een bouwwerk 
of andere gebouwen op het terrein, dan wordt dit besproken met de bewoner. De 
gebruikelijke weg van het melden van een “AOS” zal met de bewoner 
worden doorgenomen. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en bij 
eventuele opvolging van het traject aanvullend op de hoogte gehouden.  

4.8 Waarborging geheimhouding en privacy wetgeving 
Archipunt is bekend met de regelgeving omtrent informatiebeveiliging en 
privacywetgeving, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR 2017) Hiervoor 
heeft Archipunt passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
informatie adequaat te beveiligen en om voorkoming van verlies of onrechtmatige 
verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

-beveiligde website met SSL-certificaat,
-beveiligde toegang tot al onze elektronische systemen,
-professionele archiefvernietiging door Reisswolf.

4.9  Communicatievaardigheden medewerkers 
Betrokken inspecteurs zijn allen in het bezit van het certificaat EPI-kenniscentrum 
“Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden voor schade-experts” en hebben 
ruime ervaring in de omgang met bewoners vanuit andere werkstromen binnen 
Archipunt. 



Pilot Tiltsensoren Ref. 201712211150 pagina 26 van 38 

Archipunt

4.10  Tijdigheid 
Door middel van een intern (management-) procesvolgsysteem (Trello) worden de 
dossiers tussentijds gemonitord op voortgang en deadlines, zodat binnen de gestelde 
termijnen wordt gewerkt en opgeleverd. 
Hierdoor is op elk moment inzichtelijk wat de stand van zaken is van het dossier of wat 
de benodigde 
vervolgactie is.
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Bijlage 3  Voorbeeldrapport opname 
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Leeswijzer 

Toelichting 
Onderstaande definitief af te stemmen met opdrachtgever. 

Hoofdstukken 
Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op de Pilot Tiltsensoren en de totstandkoming van de 
nut- en noodzaak van onderhavig rapport. 

Hoofdstuk 2 geeft overzichtsfoto’s van het object weer inclusief relevante algemene 
omgevingskenmerken. 

In hoofdstuk 3 wordt de geometrie en indeling van het object geschetst, inclusief een 
beschrijving van de constructieve decompositie van het object. 

Hoofdstuk 4 behandeld de overige kenmerken van het object inclusief een beoordeling 
op de staat van onderhoud van de gebouwdelen van het object, een weergave van de  
actuele dreigingskaart en een overzicht van de recente aardbevingen op deze locatie.  

Hoofstuk 5 geeft per opnamemoment een fotoverslag weer. De initiële 0-meting is 
compleet weergegeven in dit hoofdstuk d.m.v. foto’s. De daaropvolgende 
herhaalopname(s) (indien van toepassing) geven enkel de foto’s van wijzigingen weer, 
aan en of om het object t.o.v. de initiële 0-meting en of voorgaande herhaalopname(s). 
Dit hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een schadetabel. Deze schadetabel geeft een 
overzicht van de ontwikkeling van de schades door de periode van de pilot heen weer. 

Bijlagen 
Bijlage 1: Naast de standaard vormgeving van het rapport in hoofdstuk 5 is aan het 
rapport een bijlage toegevoegd die per schade een tijdslijn/ overzicht geeft van de 
ontwikkelingen (of geen ontwikkelingen) van die schade. Door middel van het 
doorklikken in het document, kan men snel inzicht krijgen in waar schades zich 
bevinden, hoe de schades onderling zich verhouden qua locatie en in welk bouwdeel en 
of doorgaand (dragend) element een schade zich bevindt. 

In Bijlage 2 treft u een verklarende woordenlijst aan. 

Bijlage 3: Voor de berekening van de grondsnelheid op locatie heeft Archipunt een 
webapplicatie ontwikkeld; APAWA. De applicatie geeft een indicatie welke bevingen naar 
alle waarschijnlijkheid de meeste invloed hebben gehad op een locatie. In een overzicht 
worden de resultaten per opnamemoment beschikbaar gesteld.  

Bijlage 4 is de aangeleverde output van de lintvoegmeting welke ten tijde van de initiële 
opname is uitgevoerd door MUG.  

In Bijlage 5.1 en 5.2 is de meetopzet van de deformatiemetingen terug te vinden en de 
aangeleverde output van de nauwkeurigheidswaterpassing(en) inzichtelijk gemaakt. 
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1 Inleiding 

Toelichting 
Onderstaande definitief af te stemmen met opdrachtgever. 

Onderhavige opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator 
Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is een samenwerking van tien 
Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de 
Rijksoverheid. NCG heeft de regie op het aardbevingsbestendig maken van de huizen, 
gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de 
provincie Groningen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het 
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.  

Aanleiding van deze opdracht 
Medio 2018 heeft NCG een plan van aanpak aan maatschappelijke en bestuurlijke 
partijen gestuurd waarin staat aangegeven waar een pilot met tiltsensoren in het 
aardbevingsgebied aan moet voldoen. De pilot is bedoeld om de toegevoegde waarde 
van tiltsensoren te onderzoeken en om de kennis over tiltsensoren te vergroten. Op 
basis van de pilot kan worden bepaald of de inzet van tiltsensoren gewenst is en op 
welke schaal 

Doel van de pilot 
In het plan van aanpak is het doel van de pilot als volgt vastgesteld: 
“Het doel van de pilot is om de meerwaarde van tiltsensoren vast te stellen bij het 
bepalen van het verband tussen mijnbouw en schade, binnen de invloedssfeer van het 
Groningen-gasveld.” Tiltsensoren dienen gedurende de proef de scheefstand van 
constructie-onderdelen te meten en daarbij tijdelijke en blijvende veranderingen van de 
scheefstand onder invloed van diverse belastingen en veranderingen te registreren. 
Vermoed wordt dat met tiltsensoren kan worden bepaald of aardbevingen leiden tot 
tijdelijke of permanente veranderingen van de stand van constructie-onderdelen en dat 
de metingen informatie geven over de oorzaak van schade. De grootte van de gemeten 
rotaties bepaalt of deze relevant zijn in het kader van het ontstaan van 
schade. Het bepalen van de relevantie van meetwaarden vormt daarom onderdeel van 
de interpretatie van de metingen. Het is van belang om te bepalen hoe de invloed van 
aardbevingen op de scheefstand zich verhoudt tot de invloed van bijvoorbeeld zettingen 
en wind. 

De pilot is geslaagd indien: 
· Duidelijkheid wordt verkregen in hoeverre tiltsensoren aanvullende informatie
verschaffen (vergeleken met het bestaande meetnet), met name bij het beoordelen van
schade en ook voor het bepalen van risico’s;
· Inzicht wordt verkregen in hoeverre met tiltsensoren onzekerheden in de beoordeling
van schade en veiligheid verkleind kunnen worden.
· De communicatie met de bewoners die een object voor deze pilot beschikbaar stellen,
naar tevredenheid van alle partijen is verlopen.

Planning 
Om het doel van de pilot te bereiken, is de inschatting dat deze een looptijd van 2 jaar 
dient te hebben. Na verloop van een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om te 
bepalen of de pilot bijgestuurd moet worden om de doelstellingen te kunnen behalen. 
Uitgangspunt bij het plan van aanpak is dat na een jaar kan worden geconcludeerd of 
een deel van de metingen, locaties en werkzaamheden kan vervallen of minder intensief 
kan worden voortgezet. Na een jaar en na twee jaar dient te worden bepaald of 
toepassing van tiltsensoren gewenst is als vervolg op de pilot. 
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Locaties 
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is in afstemming met de maatschappelijke 
en bestuurlijke organisaties en kennisinstellingen een selectie gemaakt van de locaties 
waar meetopstellingen geplaatst kunnen worden. Onderhavig adres is 1 van deze 
locaties geworden. 

Perceel 1 en 2 
Het werk voor deze pilot is verdeeld in 2 percelen. Perceel 1: De Opdrachtnemer voor 
perceel 1 zorgt voor de levering/ter beschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van de 
meetopstellingen en voor vastlegging, ontsluiting en interpretatie van de data.  

Naast deze metingen dienen ook opnames van de bouwwerken te worden uitgevoerd, 
waarbij alle schade en scheuren worden beschreven, gemeten en gefotografeerd. Deze 
opnames dienen minimaal voorafgaand aan de start van de pilot, voorafgaand aan de 
evaluatie en voorafgaand aan de afronding van de pilot te worden uitgevoerd. Dit zijn de 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in perceel 2.   

Perceel 2: De Opdrachtnemer van perceel 2 zorgt voor de opname van de bouwwerken 
(nulmeting en inspecties). De inhoud van de opnames kent in basis de volgende 3 
onderdelen: 

i. Lintvoegwaterpassing: Bij de start van de pilot/opname dient er eenmalig een
linvoegmeting uitgevoerd te worden.

ii. Nauwkeuringheidswaterpassing/plaatsen bouten: Bij elke opname dient er een
Nauwkeurigheidswaterpassing plaats te vinden (uitgaande van circa 10-20
bouten, nauwkeurigheid: 0.5 mm).

iii. Gebouwinspectie: Bij de opnames van de gebouwen (en 1 brug) dienen alle
schades en scheuren aan de binnen- en buitenkant te worden beschreven,
gemeten en gefotografeerd.

De opdracht in perceel 2, heeft raakvlakken met de pilot om te kunnen bepalen of de 
uitkomsten van de metingen een signaal kunnen zijn dat er daadwerkelijke sprake is van 
schade/ veranderingen aan de bouwwerken waar de meetopstellingen geplaatst zijn. 

Voor u liggen de bevindingen n.a.v. de inspecties/ opnames op bovengenoemd adres 
vanuit perceel 2. 
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2 Overzichtsfoto’s object initiële opname - d.d. 12-06-2019 

Afb. 1. Omschr jving Voorgevel 

Afb. 2. Omschr jving Linker zijgevel 
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Afb. 3. Omschr jving rechter zijgevel 

Afb. 4. Omschr jving Watergang grenzend aan perceel 
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3 Geometrie, indeling & constructieve decompositie object 

3.1 Kadastraal overzicht locatie object  

Huisnummer(s):  10 
Sectie:  G 
Perceelnummer(s): 5480 
kadastrale gemeente: Groningen 
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3.5 Gevelaanzichten van het object op locatie 

Aan de tekeningen en modellen kunnen geen rechten worden ontleend 

(Schematisch/ niet op schaal).
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 der: 
 verdieping,

- Wanden verdieping
- Kapconstructie
- etc.
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4.2 Actuele dreigingskaart omgeving 
Meest actuele dreigingskaart t.o.v. opnamedatum

(Bron: KNMI – Juni 2018 -> Updaten indien van toepassing) 

4.3 Overzicht van de recente aardbevingen op de locatie van het object 
Opnames: 
- Initiële opname: 12-06-2019 (opname 1) 
- 1e herhaalopname: 28-05-2020 (opname 2) 
- 2e herhaalopname: 10-06-2021 (opname 3) 
(Bron: https://bevinggevoeld.nl/portaal/)

Initiële opname: 12-06-2019 
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1e herhaalopname: 28-05-2020 
(geen wijzigingen t.o.v. initiële opname) 

2e herhaalopname: 10-06-2021 
(geen wijzigingen t.o.v. initiële opname) 
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4.4 Overzicht aardbevingen per jaar binnen 10 km van het object 

(Bron: https://bevinggevoeld.nl/portaal/) 
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5 Fotoverslag(en) opname(s) 

Opnames: 
- Initiële opname: 12-06-2019 (opname 1) 
- 1e herhaalopname: 28-05-2020 (opname 2) 
- 2e herhaalopname: 10-06-2021 (opname 3) 

5.1 Overzichtstabel schades object opname(s) 
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5.2 Fototabellen initiële opname - d.d. 12-06-2019 
Eerste verdieping bouwdeel A 

Afb. 5. Locatie Trappenhuis 
Omschr jving Scheur 
Schadenr. H1 
Materiaal: Metselwerk 

Afb. 6. Locatie Slaapkamer 4, 
Omschr jving Scheur 
Schadenr. O1 
Materiaal: Metselwerk 
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5.3 Fototabellen 1e herhaalopname - d.d. 28-05-2020 
Begane grond bouwdeel B 

Afb. 7. Locatie Woonkamer 
Omschr jving Scheur 
Schadenr. H2 
Materiaal: Metselwerk 

Afb. 8. Locatie Slaapkamer 4, 
Omschr jving Scheur 
Schadenr. O1 
Materiaal: Metselwerk 
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5.4 Fototabellen 2e herhaalopname - d.d. 10-06-2021 
Verdieping bouwdeel B 

Afb. 9. Locatie Slaapkamer 2 
Omschr jving Scheur 
Schadenr. H3 
Materiaal: Metselwerk 

Afb. 10. Locatie Slaapkamer 6, 
Omschr jving Scheur 
Schadenr. O2 
Materiaal: Metselwerk 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Interactief rapport opname(s) 
Bijlage 2  Verklarende woordenlijst 
Bijlage 3  Output APAWA per opname 
Bijlage 4  Output lintvoegmeting initiële opname - MUG 
Bijlage 5  Nauwkeurigheidswaterpassing – MUG 

- Meetopzet deformatiemetingen
- Output nauwkeurigheidswaterpassing opname(s)





OBJECTNUMMER

001
INVULLEN

Opname 1 Opname 2 Opname 3

schade overzicht

schadenumme
r L (mm) B. Max (mm) D. Max (mm) L (mm) B. Max (mm) D. Max (mm) L (mm) B. Max (mm) D. Max (mm)

H1 250 1 2 250 2 3 260 2 3

O1 700 2 720 2 730 2

H1 250 1 2 250 2 3 260 2 3

H1 250 1 2 250 2 3 260 2 3
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 

Toelichting 
Invulling definitief af te stemmen met opdrachtgever. 

Bewonersbegeleider 

Vaste contactpersoon van opdrachtgever (NCG) voor deelnemers die aan de Pilot 
deelnemen. Deze persoon is het aanspreekpunt voor bewoners en verzorgt de 
communicatie. 

Bureaustudie 

Vooronderzoek op basis van beschikbare bestaande tekeningen, inspectie- en/of andere 
rapporten. 

Geotechnisch onderzoek 

Grondonderzoek waarmee gegevens worden verzameld over de samenstelling van de 
ondergrond.  

Horizontale stabiliteitsvoorziening 

Opnameerapport 

Rapport van een inspectie waarin de informatie tot op een zodanig niveau is opgenomen 
dat het kan dienen als verslag van de opname voor de opdrachtgever en bewoner(s). 

Kwetsbare gebouwonderdelen 

Elementen zoals schoorstenen, balkons en ornamenten die door hun opbouw en vorm 
kwetsbaar kunnen zijn en daardoor bij een (zwaardere) aardbeving kunnen losraken en 
mogelijk letsel of schade veroorzaken. 

NCG 
Nationaal Coördinator Groningen; Samenwerkingsorganisatie van twaalf betrokken 
gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. De NCG heeft de regie op het inspectie- 
en engineeringsprogramma en het versterkingsprogramma in het aardbevingsgebied in 
de provincie Groningen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het 
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. 

NPR 

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998:2017); Deze richtlijn geeft praktische instructies, 
methoden en rekenregels waarmee kan worden bepaald of nieuwe en bestaande 
gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen. Constructeurs bepalen op basis van deze 
richtlijn welke maatregelen noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 3 Output APAWA per opname 

Toelichting:  
APAWA wordt op dit moment aangepast naar de nieuwste grondversnellingsberekening 
van DOST (V4 MaxRot). 

Voor de berekening van de grondsnelheid op locatie heeft Archipunt een webapplicatie 
ontwikkeld; APAWA. De applicatie geeft een indicatie welke bevingen naar alle 
waarschijnlijkheid de meeste invloed hebben gehad op een locatie. In een overzicht 
worden de resultaten beschikbaar gesteld. Voor de berekening worden de magnitudes 
van de bevingen en de betreffende afstand tussen epicentrum en locatie vergeleken 
middels de GMPE-formule van Dost et al (2004)1. Dit is een empirische formule die 
middels best fitting is afgeleid van het Huizinge event. Het model gaat uit van één 
grondsamenstelling. Het model ligt ten grondslag aan de eerste gepubliceerde 
hazardmap voor Groningen en is het meest conservatieve model. Dit houdt in dat het 
model vaak te hoge PGA’s en PGV’s geeft in vergelijking met gemeten waarde.  

Per locatie en per opname (nulmeting en herhaalopname(s)) zal er een uitdraai aan de 
rapportage van het object worden toegevoegd aan het opnamerapport. Dit in aanvulling 
en als verdiepingsslag op de gevraagde omgevingskenmerken (onder andere actuele 
dreigingskaart/ recente aardbevingen). 

Opnames: 
- Initiële opname: 12-06-2019
- 1e herhaalopname: 28-05-2020
- 2e herhaalopname: 10-06-2021

1 De gebruikte rekenmethode is specifiek voor de Groningse situatie ontwikkeld en staat beschreven in Report 
on the expected PGV and PGA values for induced earthquakes in het Groningen area, KNMI, 2013, Dost, 
Caccavale, Eck, Kraaijpoel.  
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Bijlage 4 Output lintvoegmeting initiële opname 

Opname: (kan afwijken van opname Archipunt) 
- Initiële opname: 12-06-2019
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Bijlage 5  Nauwkeurigheidswaterpassing opname(s) 

Opnames: (kan afwijken van opnames Archipunt) 
- Initiele opname: 12-06-2019
- 1e herhaalopname: 28-05-2020
- 2e herhaalopname: 10-06-2021
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Bijlage 5.1 Meetopzet deformatiemetingen: 

Format n.t.b.
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Bijlage 5.2 Output nauwkeurigheidswaterpassing opname(s): 
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Bijlage 4 Gegevens onderaannemer

Onderaannemer Archipunt voor de Lintvoegmeting en de Nauwkeurigheids-
waterpassingen in Perceel 2: 

MUG Ingenieursbureau B.V.  
Vestiging Leek 
Wettelijke vertegenwoordiger(s):  
Zernikelaan 8 
9351 VA  LEEK 
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl
KvK Groningen: 02040355
BTWnr.: NL0067.01.887B01

5.1.2.e
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Bijlage 5 Matrix van in te zetten medewerkers

Op de volgende pagina is een overzichtsmatrix toegevoegd van in te schakelen 
medewerkers. Indien gewenst kunnen (geanonimiseerde) cv’s aan de opdrachtgever 
verstrekt worden.  
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Bijlage 7 Gedragsverklaring aanbesteden Archipunt B.V. 

























Specifications

www.geosense.co.uk

EL In-Place Tilt Meter

MODELS IPTM-E IPTM-E IPTM-E IPTM-E IPTM-E IPTM-E
 5-1-485 5-2-485 10-1-485 10-2-485 15-1-485 15-2-485

Range ±5⁰  ±5⁰  ±10⁰  ±10⁰  ±15⁰ ±15⁰

Axis Uniaxial Biaxial Uniaxial Biaxial Uniaxial  Biaxial

PERFORMANCE

Signal Output RS-485/BUS RS-485/BUS RS-485/BUS RS-485/BUS RS-485/BUS RS-485/BUS

Accuracy ±0.002°  ±0.002° ±0.005°  ±0.005°  ±0.005°  ±0.005° 
(±25% of range) ±7.2 arc sec  ±7 2 arc sec ±18 arc sec  ±18 arc sec  ±18 arc sec  ±18 arc sec 

±0.035 mm/m ±0.035 mm/m ±0.09 mm/m ±0.09 mm/m ±0.09 mm/m ±0.09 mm/m
±0.02% FS  ±0.02% FS  ±0.025% FS  ±0.025% FS  ±0.025% FS  ±0.025% FS

Accuracy ±0.01°  ±0.01° ±0.01°  ±0.01°  ±0.01°  ±0.01° 
(full range) ±36 arc sec  ±36 arc sec ±36 arc sec  ±36 arc sec  ±360 arc sec  ±360 arc sec 

±0.17 mm/m ±0.17 mm/m ±0.17 mm/m ±0.17 mm/m ±1.74 mm/m ±1.74 mm/m
±0.1% FS  ±0.1% FS  ±0.05% FS  ±0.05% FS  ±0.3% FS  ±0.3% FS

Resolution 0.0003°  0.0003°  0.0003°  0.0003°  0.0003°  0.0003° 
1 arc sec  1 arc sec  1 arc sec  1 arc sec 1 arc sec  1 arc sec 
0.005 mm/m 0.005 mm/m 0.005 mm/m 0.005 mm/m 0.005 mm/m 0.005 mm/m
0.003% FS  0.003% FS 0.003% FS 0.003% FS  0.003% FS  0.003% FS

Repeatability ±0.005°  ±0.005°  ±0.005°  ±0.005°  ±0.005°  ±0.005°  
±18 arc sec  ±18 arc sec  ±18 arc sec  ±18 arc sec  ±18 arc sec  ±18 arc sec 
±0.087 mm/m ±0.087 mm/m ±0.087 mm/m ±0.087 mm/m ±0.087 mm/m ±0.087 mm/m
±0.05% FS  ±0.05% FS  ±0.05% FS ±0.05% FS ±0.05% FS ±0.05% FS

Operating 
Temperature -40 to +85ºC -40 to +85ºC -40 to +85ºC -40 to +85ºC -40 to +85ºC -40 to +85ºC

ELECTRICAL

Sensor Electrolytic

Excitation 8-15VDC

PHYSICAL

Protection IP67  

Dimensions 160 x 85 x 60mm 

Weight 980g  

MATERIALS

Sensor enclosure Die-cast aluminium

EXTENSION CABLE (If required, to extend to data logger)

Cable   Type 800 Multi-core with Braid



Accessories & Ordering Information

EL In-Place Tilt Meter

www.geosense.co.uk

ORDERING INFORMATION

Range

Axis

Orientation

Bracket type

Readout

MOUNTING BRACKETS1

Vertical surface mounting bracket (Pic 1)  (G40-037A) 
Horizontal surface mounting bracket (Pic 2)  (G40-038A)

Horizontal/vertical adjustable mounting bracket (Pic 3)  (G40-039)

DATA ACQUISITION

GeoLogger G8 Plus – Specification will vary (G211-001) 
WI-SOS 480 Digital Node - Wireless digital node that can be 
connected to a maximum of 30 IPI sensors (G216-046)

RS-485 to RS-232 Interface - Enables digital RS-485 sensors to be 
used with Campbell Scientific loggers (Q38-010)

10”  Windows Tablet -  Manual data display (G200-040)

SOFTWARE

GeoAxiom – Software which provides data handling, storage, 
visualisation, alarms, reporting and web-based access. Specification 
will vary according to project requirement (T10-020)

G-TILT - Data display software for use with Windows Tablet

ELECTRICAL

Cable Type - 800/TP/04/050/PUR/GY/8.0 (Q10-150)

End of line resistor /3.5m fly lead – Right hand (Q12-101)

End of line resistor /3.5m fly lead – Left hand (Q12-101A)

EMC Splice Kit (Q12-105)

1 Magnetic options available on request

3

2

1





LCF-2330-L Series Dual Axis Inclinometer

4-20mA Output
Making Sense Out of Motion…

The Jewell LCF-2330-L Series 

Inclinometer is a dual axis 

version of the rugged and 

high accuracy LCF Series.  

The LCF-2330-L offers the same 

performance and reliablility as the

standard LCF-2330 series, but with Tilt Orientation

a convenient 4-20mA output signal.

This solution is ideal for applications

that require long cable runs such as

platform/radar leveling and

geotechnical monitoring.

Features & Benefits

• ±1° to ±90° Input Full Range

• Micro Radian Resolution

• Available Internal Temp Sensor

• 4-20mA Output Signal

• Superior 0° Output Stability
over Temperature

• Low Impedance Output Pin-Out: LCF-2330-L Inclinometer Series

Applications

• Radar & Antenna Leveling PIN

• Weapons Platform Leveling 1

• Barge and Offshore Platform Control 2

• Deviation Surveys 3

• 2-Axis Machine Tool Leveling 4

• Bridge Structural Monitoring 5

• Submersible Control Feedback 6

• Offshore Platform Stability 7

• Production/Manufacturing Process 8 - 13

Equipment for Aerospace Industry

Rev C

CABLE ASSEMBLY

COLOR CODING

RED

-

WHITE

Signal Return

N/C

BLUE

-

Power Return

X-Axis Output Signal

Signal Return

Y-Axis Output Signal

ORANGE

GREEN

RED/BLACK

FUNCTION

CONNECTOR

+20 to +30 VDC

N/C
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Jewell Instruments LLC, 850 Perimeter Road, Manchester, NH  03103

sales@jewellinstruments.com  •  www.jewellinstruments.com  •  Tel (800) 227-5955



LCF-2330-L Series Dual Axis Inclinometer

4-20mA Output
Making Sense Out of Motion…

LCF-2330-L Inclinometer Specifications

PERFORMANCE

Input Range, deg. ±1.0 ±3 ±14.5 ±30 ±90

Full Range Output (FRO), mA, ±1 % 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20

Nonlinearity, % FRO, maximum 0.05 0.05 0.02 0.03 0.04

Scale Factor, mA/g, nominal 458.39 152.86 31.95 16.00 8.00

Scale Factor Temp Sensitivity, PPM/°C, maximum 300 300 100 100 100

Bandwidth, (-3 dB), Hz, nominal 0.5 2.0 15.0 20.0 30.0

Transverse Axis Misalignment, deg, maximum ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5

Output at 0° Tilt, mA, maximum 12 ±0.6 12 ±0.6 12 ±0.3 12 ±0.3 12 ±0.3

0° Output Temp Sensitivity, mA/°C, maximum 0.024 0.009 0.002 0.001 0.001

Resolution and Threshold, µradians, maximum 1 1 1 1 1

ELECTRICAL

Input Voltage, VDC +20 to +30

Input Current, mA, maximum 90

Output Noise, mArms, maximum 0.01

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature Range

Storage Temperature Range

Vibration

Shock

Seal

Weight 280 grams

Optional Temperature Sensor

Sensor Type AD590

Scale Factor 1 µA/K

Sensor Spec @ Room Ambient Temperature 298.2 ±10.5 µA

Notes: 1 - Full range is defined as "from negative full input angle to positive full input angle."

2 - Nonlinearity is specified as deviation of output referenced to theoretical sine function value, independent of misalignment.

*Specifications subject to change without notice on account of continued product development

Rev C

Jewell Instruments LLC, 850 Perimeter Road, Manchester, NH  03103

Page 2 of 4

IP65

1000g, 1 msec, 1/2 sine

sales@jewellinstruments.com  •  www.jewellinstruments.com  •  Tel (800) 227-5955

-40°C to +80°C

-60°C to +90°C

20 grms













Submersible Transmitter

ATM/N - Analog Level Transmitter

CUSTOMER BENEFITS

• Fast customization thanks to configurable product design

• Titanium version with PTFE cable available for use in aggressive media

• Available with overvoltage protection

• Compact design requires minimal space

• Available with overvoltage protection

www stssensors com
Version: 06.07.2018
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Technical Specifications

PRESSURE MEASURING RANGE (MH20)

1 ... 5, (1) > 5 ... 20 > 20 ... 250

Overpressure 3 bar 3 x FS (≥ 3 bar) 3 x FS

Burst pressure, (2) > 200 bar > 200 bar > 200 bar

Accuracy, (3) (± % FS) ≤ 0 5 / ≤ 0 25 ≤ 0 5 / ≤ 0 25 / ≤ 0 1 ≤ 0 5 / ≤ 0 25 / ≤ 0 1

Thermal shift, (± % FS/°C)

Zero point -5 ... 50°C ≤ 0 06 ≤ 0 03 ≤ 0 015

Span -5 ... 50°C ≤ 0 015 ≤ 0 015 ≤ 0 015

Response time, (typ.) < 1ms / 10  90% FS < 1ms / 10  90% FS < 1ms / 10  90% FS

Long term stability, (4) < 0 5% FS / < 4 mbar < 0 2% FS / < 4 mbar < 0 1% FS / < 0 2% FS

(1) 0.5 mH2O on request
(2) Transducer
(3) Zero based accuracy accord ng to D N-16086, nc . hysteres s and repeatab ty at amb ent temperature
(4) 1 year (typ. / max.), the ong term stab ty can be mproved by age ng (burn- n) the sensor

TEMPERATURE RANGE

Operating temperature -5  80°C (1)

Process temperature -5  80°C (1)

Storage temperature -10  80°C

C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA 0 ... 5 V / 0 ... 10 V

Power supply 9  33 VDC 9  33 VDC 15  30 VDC

Supply influence < 0 1% FS < 0 1% FS < 0 1% FS

Current consumption 3 mA

Circuit diagram

Load resistance

Load influence < 0 1% FS < 0 1% FS < 0 1% FS

www stssensors com 2



QUALIFICATIONS

Description Level Typical interferences

EN 61000-4-2 Electrostatic discharge 4 kV contact / 8 kV air

EN 61000-4-3 Irradiated RF 10 V/m (0 08  1 GHz) Radio sets, wireless 
phones

EN 61000-4-4 Transients (burst) 2 kV Motors, valves

EN 61000-4-5, (1) Surge 10 kA (8 / 20 µs) Overvoltage

EN 61000-4-6 Conducted RF 10 V (0 15 80 MHz) Frequency converters

(1) On y w th opt ona  overvo tage protect on

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Materials

Transducer Stainless steel (316L / 
1 4435), titanium (Gr  2)

Housing Stainless steel (316L / 
1 4404), titanium (Gr  2)

Seals Viton (Standard), EPDM, 
Kalrez, NBR

Cable PUR, FEP, PE, PVC

Weight (1) 108 g

(1) Spec f cat on for a ATM/N, c osed, w thout cab e

Equipment

OVERVIEW

10.00.0091 Accessories overview

Additional documents

OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Article number

10.88.0092 DMM029
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