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De Commissie Mijnbouwschade (CM) en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), hierna
gezamenlijk te noemen 'de partijen', hebben een soortgelijke opdracht in verschillende, maar
in bepaalde gevallende overlappende, gebieden. Het doel van dit document is concretiseren hoe
partijen ervoor zorgdragen dat schademelders in deze gebieden met hun schademelding op
klantvriendelijke en snelle wijze geholpen kunnen worden én bij de juiste instantie
terechtkomen. Hiertoe komen de partijen overeen om samen te werken op de hierna volgende
punten.
1. Meldingen naar het juiste loket
Partijen zorgen voor een geruisloze overdracht van meldingen die toebehoren aan de ander; het
`no wrong door' principe. Dit kan voorafgaand aan of bij het doen van een schademelding zijn,
maar ook na raadpleging van een deskundige.
2. Overlappende beoordelingsgebied
In de overlappende beoordelingsgebieden vindt eerst onderlinge afstemming plaats alvorens een
schademelding door te sturen naar de andere partij.
3. Gebruik trillingstool
Partijen streven er naar dat het overlappende beoordelingsgebied identiek moet zijn voor de
beide partijen, zodat onderling goede afstemming kan plaatsvinden én zodat goed kan worden
gecommuniceerd met de schademelder. Partijen maken hiervoor gebruik van hetzelfde systeem
(Atabix), ook wel `trillingstool' genoemd. Met dit systeem kan de overlap worden vastgesteld en
kan de wiskundige methode voor het berekenen van trillingen op een bepaalde geografische
locatie worden toegepast. Hierbij kan CM, in haar eigen omgeving, gebruik maken van de reeds
door IMG ontwikkelde functionaliteiten.
4. Delen van kennis
Partijen delen daarnaast, indien redelijkerwijs mogelijk, zo veel mogelijk andere kennis.
Belangrijkste doel is te zorgen dat processen, activiteiten, beoordelingskaders, richtlijnen, ICT,
etc. zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd en/of bij elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld
ingewonnen adviezen bij onafhankelijke partijen aangaande bepaalde vraagstukken.
5. Communicatie
Partijen zoeken afstemming over communicatie. Specifiek in de gevallen waarbij communicatie
van de ene partij invloed kan hebben op het werk van de andere partij. Hierbij is bijzondere
aandacht voor de randgebieden waarbij de beoordelingsgebieden van beide partijen elkaar
raken of overlappen, zoals benoemd bij 2. en 3.
6. Stakeholderbeleid
Partijen vinden elkaar, waar nodig, aangaande acties richting gezamenlijke stakeholders, zoals
overheden, belangenorganisaties en mijnbouworganisaties. Specifiek speerpunt hierbij is het
gezamenlijk optrekken in de randgemeenten die in beider partijen beoordelingsgebied ligt.
7. AOS meldingen
Het IMG heeft een eigen AOS-procedure. De CM heeft geen eigen AOS-procedure. Laatste partij
verwijst door naar het algemene landelijke alarmnummer van de Brandweer of het IMG.
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8. Calamiteiten
Partijen zorgen voor afstemming op de toepassing van het calamiteitenplan van IMG en het
draaiboek van CM: afstemming over o.a. werkwijze, toepassing, afwegingscriteria en inzet.
9. Gegevensuitwisseling
Partijen gaan gegevens uitwisselen, zoals bij het overdragen van een ontvangen melding of het
raadplegen van eventuele eerdere schademeldingen. Bij de gegevensuitwisseling en de daarop
volgende verwerking van de ontvangen gegevens door partijen zal worden gehandeld in
overeenstemming met Europese en nationale privacyregelgeving zoals die thans is vastgelegd in
de Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; "AVG"), de
Uitvoeringswet AVG en artikel 8 van het Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade. De
eigenaar zal voorafgaand aan de gegevensuitwisseling daarover worden geïnformeerd.
10. Periodieke evaluatie
Beide voorzitters zullen twee keer per jaar in een bestuurlijk overleg de samenwerking
evalueren en zo nodig bij stellen.
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