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1 Inleiding 

In november/december 2011 heeft zich een calamiteit voorgedaan in het complex ‘t 
Loon te Heerlen. Bij die calamiteit is een kolom van de parkeergarage van het 
complex weggezakt in de ondergrond, waardoor een onveilige situatie is ontstaan. 
Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat het gehele complex werd ontruimd en dat 
een deel van het complex is gesloopt. Inmiddels is het resterende deel van het 
complex weer vrijgegeven en in gebruik genomen. Vanwege het unieke karakter 
van dit project heeft de gemeente Heerlen aan TNO gevraagd een review te geven 
van het besluitvormingsproces rond deze calamiteit, in relatie tot de 
bouwkundige/constructieve aspecten van het complex. Het doel van deze review is 
als volgt:  

“Onderzoeken of de betrokken partijen in de bouwgeschiedenis van 
winkelcentrum ‘t Loon, steeds op het juiste moment juist gehandeld hebben, op 
basis van de op dat moment beschikbare kennis. Dit om te achterhalen wat er in 
het verleden mogelijk mis is gegaan en wat betrokkenen daarvan kunnen leren”. 

 
Afgesproken is dat de review zich zal richten op de volgende processen: 

• De ontwikkeling in de tijd van het bouwdossier van het complex. 
• Het kennisniveau1 van het bureau Bouw- en Milieuhandhaving van de 

gemeente over het gedrag van de constructie en de ondergrond, zoals 
lopende de geschiedenis van het complex beschikbaar is gekomen. 

• De risicobeoordeling ten aanzien van de bouwkundige/constructieve 
integriteit van het complex en de relatie daarvan met de besluitvorming. 

 
1 Het “kennisniveau” heeft  in het onderhavige rapport betrekking op de 
beschikbare informatie en inzichten omtrent het gedrag van de constructie 
en de ondergrond bij de gemeente als geheel, tenzij dat is verbijzonderd. 

 
Ten behoeve van het onderzoek is een dossierstudie uitgevoerd, waarbij de bij de 
gemeente Heerlen beschikbare informatie over dit project in kaart is gebracht. Er is 
een stakeholderanalyse uitgevoerd, waarbij de betrokken partijen en personen in 
kaart zijn gebracht, evenals hun rollen. Verder zijn er interviews gehouden met 
betrokken personen, zowel interne betrokkenen van de gemeente als externe 
partijen. De resultaten van deze werkzaamheden zijn geanalyseerd en vervolgens 
gerapporteerd. 
 
TNO heeft zich ingespannen om op basis van toegankelijke informatie en 
verifieerbare feiten de onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarbij was het echter 
niet mogelijk om gebruik te maken van de informatie die beschikbaar was bij de 
Vereniging van Eigenaren ‘t Loon (VVE) en de door die VVE ingeschakelde 
deskundigen en betrokkenen. De VVE heeft te kennen gegeven om niet aan dit 
project mee te werken. 
 
De onderhavige rapportage geeft in hoofdstuk 2 een overzicht van de werkwijze die 
is gehanteerd bij de uitvoering van het onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft enige 
algemene informatie over het complex ‘t Loon, waarbij met name wordt ingegaan 
op de in dit rapport gebruikte terminologie. Verder geeft hoofdstuk 3 een overzicht 
van het aan TNO beschikbaar gestelde dossier en een globale tijdlijn van het 
complex, die in dit rapport als basis wordt aangehouden voor het rangschikken van 
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de beschikbaar gekomen informatie en het analyseren daarvan. Hoofdstuk 4 geeft 
de resultaten van de stakeholderanalyse, met een overzicht van de betrokken 
partijen. De hoofdstukken 5 en 6 geven een overzicht van de informatie die uit het 
dossieronderzoek en uit interviews met betrokkenen naar voren is gekomen, 
opgesplitst naar de periode tot aan de melding van scheurvorming in augustus 
2011 en de periode daarna. Hoofdstuk 7 geeft het toetsingskader dat ten behoeve 
van dit project is gehanteerd. De hoofdstukken 8 tot en met 10 geven de 
beantwoording van de onderzoeksvragen en de hoofdstukken 11 en 12 geven de 
conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Tot slot geeft hoofdstuk 13 de 
ondertekening. 
 
In het algemeen geldt dat in de onderhavige rapportage op meerdere plaatsen de 
term “gemeente” wordt gebruikt, zonder nadere aanduiding. Daarmee wordt de 
gemeente Heerlen bedoeld, tenzij anders is aangegeven. 
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2 Werkwijze 

2.1 Inkadering van het project 

Het complex ‘t Loon is onderverdeeld in een parkeergedeelte, winkels en een 
woontoren. Deze onderdelen van het complex zijn in het project betrokken. 
 
Het project heeft betrekking op de periode van omstreeks 2000 tot en met januari 
2012. Binnen deze periode zijn de volgende fasen te onderscheiden: 
• De periode van omstreeks 2000 tot 30 augustus 2011. Dit is de periode waarin 

de meest recente onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden aan het 
complex hebben plaatsgevonden. 

• De periode van 30 augustus tot 29 november 2011. Dit is de periode vanaf de 
melding van scheurvorming in enkele kolommen van de parkeergarage tot aan 
de ontruiming van de parkeergarage en de er boven gesitueerde winkels. 

• De periode van 29 november tot en met 3 december 2011. Dit is de periode van 
de ontruiming van het gehele complex. 

• De periode van 3 december tot 24 december 2011. Dit is de periode van de 
sloop van een deel van de parkeergarage, inclusief de erboven gesitueerde 
winkels, tot aan de vrijgave van de woontoren. 

 
Ten aanzien van de hiervoor genoemde periode is een dossierstudie uitgevoerd, 
teneinde na te gaan welke informatie over die periode beschikbaar is in het 
gemeentelijk dossier, zowel over het complex als over de ondergrond. 
 
De periode vanaf de bouw van het complex tot 2000 is ook in het project betrokken 
maar niet nader onderzocht.  
 

2.2 Projectorganisatie 

Het project is uitgevoerd door een multidisciplinair team, waarin de volgende 
kennisvelden van TNO waren vertegenwoordigd: 

• Bouw-constructief schadeonderzoek 
• Geofysica 
• Risicomanagement 
• Politicologie. 

 
Het projectteam van TNO bestond uit: 

• Ir. H. Borsje  
• Dr. H.L. Duijnhoven 
• Ir. J.N. Huibregtse 
• Ir. H.J. Simmelink 
• Ir. J.K.J. van der Vorm (projectleider). 

 
Prof. ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder, werkzaam bij TNO, is als interne referent aan het 
project verbonden. 
 
Vanuit de gemeente Heerlen is mevrouw drs. M. Slenter, gemeentelijk projectleider 
onderzoek bouwgeschiedenis ‘t Loon, contactpersoon voor TNO geweest. Het 
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project is van gemeentewege begeleid door een klankbordgroep, onder leiding van 
mevrouw C. Bruls, gemeentesecretaris / algemeen directeur. De functie van 
klankbordgroep is gedurende het onderzoek toegevoegd aan de ambtelijke 
Begeleidingsgroep ’t Loon. 
 

2.3 Opzet van het project 

TNO heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
1. Dossierstudie 
2. Stakeholderanalyse 
3. Interviews 
4. Opstellen toetsingskader 
5. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 
Ad 1: Dossierstudie 
In eerste instantie is een dossierstudie uitgevoerd. Deze dossierstudie is er met 
name op gericht om na te gaan op welk moment welke informatie beschikbaar was 
over het project. Daarmee is het mogelijk om beslismomenten te kunnen relateren 
aan de op dat moment beschikbare informatie.  
 
Ten behoeve van deze dossierstudie is het bij het bureau Bouw- en 
Milieuhandhaving van de gemeente aanwezige dossier met betrekking tot dit 
project beschikbaar gesteld. Dit betrof deels een papieren dossier en deels een 
elektronisch dossier. 
 
In de dossierstudie is informatie verzameld over de volgende aspecten: 
• De opbouw van het complex en de binnen het complex te onderscheiden 

onderdelen. 
• In het verleden uitgevoerde verbouwingen en uitbreidingen. 
• Historische informatie met betrekking tot de schade aan de kolommen in de 

parkeergarage en het gedrag van de ondergrond onder de parkeergarage. 
• De partijen en personen die in de te analyseren perioden betrokken zijn 

(geweest) bij het besluitvormingsproces.  
• Het besluitvormingsproces zoals dat heeft plaatsgevonden. 
 
Ad 2: Stakeholderanalyse 
Bij het project waren relatief veel partijen betrokken. Ten behoeve van het 
verkrijgen van inzicht in de rolverdeling van de betrokken partijen in het project is 
door TNO een stakeholderanalyse uitgevoerd. Hierbij is op basis van de resultaten 
van de dossierstudie en op basis van de resultaten van een workshop (met 
afgevaardigden van de gemeente) een overzicht opgesteld van de bij het project 
betrokken partijen en hun relatie tot het bouwdossier.  
De stakeholderanalyseresultaten zijn gecombineerd met een samenvatting van de 
dossierstudie. Deze zijn in een gedetailleerde tijdas van relevante kennisposities 
uitgezet. 
 
Ad 3: Interviews 
Om inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de besluitvormingsprocessen zijn, 
in aanvulling op de dossierstudie, interviews gehouden. Daarbij zijn zowel 
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medewerkers van de gemeente Heerlen als externe partijen geïnterviewd. De 
volgende personen zijn geïnterviewd: 
 
Namens de gemeente Heerlen: 
• K. Arzt – hoofd Integrale Veiligheid 
• C. Bruls – gemeentesecretaris / algemeen directeur 
• J. Frints – voormalig constructeur / bureauchef (voormalig medewerker) 
• N. van den Ham – concern jurist 
• N.A.M. Kamphuis – jurist 
• G. Luykx - archiefinspecteur 
• J. Peeters – adviseur bouwconstructies 
• J. Poolen – voormalig constructeur (voormalig medewerkster)  
• C. Schröder - adviseur bouwconstructies 
• M. Slenter – projectleider onderzoek bouwgeschiedenis en oorzaak verzakking 

‘t Loon 
• P. Vanderheyden – afdelingshoofd juridische zaken 
• L. Vleugels – hoofd vergunningen Bouw en Milieu 
• J. Waltmans - bureauhoofd Bouw- en Milieuhandhaving (BMH)  
• J. Weijers – projectleider mijnwaterproject 
 
Externe partijen: 
• Dr. R.F. Bekendam - Geocontrol 
• Ir. N.P.A.W. Kelleners - Geonius 
• Prof. C. Kleinman – Kleinman Holding BV 
• Ir. J.P.A. Roest - Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
• Dr. Ir. I.A.E. de Vent – Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
 
Door TNO was de wens uitgesproken om ook afgevaardigden van de VVE te 
interviewen, evenals daaraan gelieerde partijen. De VVE heeft echter te kennen 
gegeven om niet aan dit project mee te werken.  
 
De externe partijen zijn vooral geselecteerd op kennis over en inzichten in de 
bodemdynamiek onder en in de omgeving van ‘t Loon. 
 
De resultaten van de interviews zijn vastgelegd in verslagen. Die verslagen zijn 
eerst aan de geïnterviewde personen ter controle aangeboden, waarna deze 
definitief zijn gemaakt. De verslagen zijn niet opgenomen in de onderhavige 
rapportage, maar zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van TNO. De resultaten van 
de interviews zijn op een geanonimiseerde wijze verwerkt in de onderhavige 
rapportage. 
 
Ad 4: Opstellen toetsingskader 
Het handelen van de gemeente inzake bouwkundige en constructieve aspecten 
wordt bepaald door de van toepassing zijnde wettelijke kaders en door een 
risicobeoordeling. Deze twee aspecten zijn inhoudelijk uitgewerkt, teneinde deze 
als toetsingskader te kunnen gebruiken voor het besluitvormingsproces van de 
gemeente. 
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Ad 5: Beantwoording van de onderzoeksvragen 
In separate hoofdstukken van het rapport worden de volgende processen 
geanalyseerd en vervolgens beoordeeld aan de hand van het opgestelde 
toetsingskader:  
• De ontwikkeling van het bouwdossier van het complex in de tijd. 
• Het kennisniveau van het bureau Bouw- en Milieuhandhaving van de 

gemeente over het gedrag van de constructie en de ondergrond, zoals 
lopende de geschiedenis van het complex beschikbaar is gekomen. 

• De risicobeoordeling met betrekking tot de bouwkundige/constructieve 
integriteit van het complex en de relatie daarvan met de besluitvorming. 

 
Indien uit de analyse aspecten naar voren komen die voor verbetering vatbaar zijn, 
worden aanbevelingen gedaan voor die verbeteringen. 
 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het bouwdossier van het complex in de tijd 
wordt ingegaan op de stukken die in het bouwdossier beschikbaar zijn en op de 
compleetheid van die stukken. 
 
Het kennisniveau van het bureau Bouw- en Milieuhandhaving van de gemeente 
over het gedrag van de constructie en de ondergrond, zoals lopende de 
geschiedenis van het complex beschikbaar is gekomen, wordt geanalyseerd. 
Enerzijds wordt ingegaan op het aanwezige kennisniveau en anderzijds wordt 
ingegaan op hetgeen is gedaan om dat kennisniveau op een hoger niveau te 
brengen. Op deze wijze wordt nagegaan of er bij de gemeente voldoende kennis 
over het project aanwezig was om de technisch inhoudelijke aspecten van het 
project op een juiste wijze te kunnen interpreteren. 
 
Ten aanzien van de risicobeoordeling met betrekking tot de 
bouwkundige/constructieve integriteit van het complex wordt een analyse 
uitgevoerd van de ontwikkeling van die risicobeoordeling in de tijd, gerelateerd aan 
de beschikbare kennis omtrent het gedrag van de constructie en de ondergrond. 
Vervolgens wordt geanalyseerd of die risicobeoordeling op een juiste wijze is 
meegenomen in de besluitvorming bij de gemeente. Hierbij wordt het 
besluitvormings- en risicobeoordelingsproces getoetst aan wat redelijkerwijs 
verwacht mag worden van een gemeente met een omvang en organisatie zoals 
Heerlen. 
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3 Algemene informatie over het project 

3.1 Opbouw van ‘t Loon 

Het complex ‘t Loon is gelegen tussen de Homerusstraat en de Apollolaan te 
Heerlen (figuur 3.1). Dit complex is onderverdeeld in een parkeergedeelte, winkels 
en een woontoren.  
 
In het onderhavige rapport wordt de term ‘t Loon gebruikt voor de aanduiding van 
gehele complex. De verschillende delen van ‘t Loon worden in de onderhavige 
rapportage als volgt benoemd (figuur 3.2-3.4): 
• Parkeergarage:  de parkeergarage aan de “oostzijde” van ‘t Loon die 

inmiddels is gesloopt. 
• Parkeerdek:  een parkeerdek aan de “noordzijde” van ‘t Loon, waar 

zowel op als onder auto’s geparkeerd kunnen worden. 
• Winkels:  een deel van de winkels bevond zich boven de inmiddels 

gesloopte parkeergarage; de overige winkels bevinden 
zich in het “westelijke” deel van het complex. 

• Homerusflat: de flat met woningen en kantoren. 
 

 
 
Figuur 3.1: Situering ‘t Loon (bron: Google; opname van voor de calamiteit) 
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Figuur 3.2: Schematische weergave van ‘t Loon 
 
 
 

 
 
Figuur 3.3: Noordoostelijk aanzicht van ‘t Loon vóór de sloop (bron: Google) 
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Figuur 3.4: Noordoostelijk aanzicht van ‘t Loon vóór de sloop (bron: Google) 
 

3.2 Beschikbaar gestelde dossiers 

Ten behoeve van het onderzoek is door het bureau Bouw- en Milieuhandhaving 
van de gemeente het dossier met betrekking tot dit project beschikbaar gesteld. Dit 
betrof de volgende dossiers: 
• Op 19 en 20 december 2011 is een digitaal dossier beschikbaar gesteld door 

mevrouw Slenter. 
• Op 10 mei 2012 zijn de archiefstukken in de dossierdozen van de gemeente, 

met betrekking tot ‘t Loon, doorgenomen door de heer Borsje en mevrouw 
Huibregtse van TNO. De daaruit geselecteerde documenten zijn door de 
gemeente gekopieerd en aan TNO toegestuurd. 

• Op 10 mei 2012 is een digitaal dossier beschikbaar gesteld door de heer 
Peeters. 

• Op 6 juni 2012 zijn twee ordners van de heer Peeters, met betrekking tot ‘t 
Loon, doorgenomen door de heer Borsje. De daaruit geselecteerde 
documenten zijn door TNO gekopieerd, waarna de ordners zijn geretourneerd 
naar de gemeente. 

 
Alle beschikbaar gestelde dossierstukken zijn door TNO inhoudelijk doorgenomen. 
Op basis daarvan is een selectie gemaakt van de stukken die door TNO relevant 
geacht werden voor het onderhavige project. De geselecteerde stukken zijn 
vervolgens voorzien van een code en weergegeven in de bijlagen A tot en met C: 
• De stukken die betrekking hebben op de periode tot augustus 2011 zijn 

voorzien van de code “1xxx”. In bijlage A is een overzicht van deze stukken 
weergegeven, inclusief een korte samenvatting van de inhoud en inclusief de 
datum waarop ze beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente. 

• De stukken die betrekking hebben op de periode van augustus 2011 tot en met 
januari 2012 zijn voorzien van de code “2xxx”. In bijlage B is een overzicht van 
deze stukken weergegeven, inclusief een korte samenvatting van de inhoud en 
inclusief de datum waarop ze beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente. 

• De overige, algemene, stukken die voor het onderhavige project zijn gebruikt, 
zijn gecodeerd met “3xxx”. Een overzicht daarvan is weergegeven in bijlage C. 
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Waar in het onderhavige rapport wordt verwezen naar één van de bovengenoemde 
stukken, wordt dat gedaan met “[xxxx]”. 
 

3.3 Tijdlijn van het complex 

Vooruitlopend op de resultaten van het dossieronderzoek, zoals weergegeven in de 
volgende hoofdstukken, zijn in het onderhavige onderzoek, ten aanzien van de 
historie van ‘t Loon, de volgende momenten geselecteerd: 
 
1965:  Bouw van ‘t Loon. 
 
2002-2004: Renovatie van ‘t Loon. 
 
19 januari 2004: Sluiting van het gemeentelijk dossier met betrekking tot ‘t 

Loon, in verband met de beëindiging van de renovatie [1029].  
 
30 augustus 2011: Melding door Q-park van scheurvorming in een kolom in de 

parkeergarage [3001]. 
 
29 november 2011:  In gezamenlijk overleg met de betrokken partijen worden de 

winkels boven de parkeergarage ontruimd [3001]. 
 
2 december 2011:  Noodverordening - Op last van de gemeente worden de 

overige winkels en de gehele parkeergarage vanaf 2 
december 2011 7:00 uur afgesloten [2051]. 

 
2 december 2011:  Vooraankondiging van gemeente met last onder 

bestuursdwang tot sloop van het verzakte deel van ‘t Loon 
[2050]. 

 
3 december 2011:  Wijziging noodverordening – De noodverordening is nu ook 

van toepassing op de bewoners van de Homerusflat [2055]. 
 
5 december 2011:  Definitieve oplegging last onder bestuursdwang tot sloop van 

het verzakte deel van ‘t Loon [2057]. 
 
15 december 2011:  Opheffen noodverordening – De noodverordening wordt 

ingetrokken per 15 december 2011 10:00 uur [2080]. 
 
24 december 2011: Terugkeer bewoners van Homerusflat. 
 
Deze tijdlijn is in uitgebreide vorm opgenomen in bijlage D. 
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4 Stakeholderanalyse 

Tijdens de onderscheiden fasen, zie paragraaf 2.1, zijn verschillende stakeholders1 
betrokken geweest bij ‘t Loon. In dit hoofdstuk wordt een overzicht van deze 
stakeholders gepresenteerd, waarbij kort wordt beschreven wat de rol van deze 
stakeholders was en in welke periode en op welke wijze de stakeholders betrokken 
zijn geraakt bij ‘t Loon. Tevens wordt, indien van toepassing, een afkorting voor de 
partij vermeld, die gebruikt wordt in de overige hoofdstukken in deze rapportage. 
 
Opgemerkt wordt dat het overzicht niet uitputtend is. Uit de beschikbaar gestelde 
documentatie zijn de betrokken partijen overgenomen. Aangenomen wordt dat dit 
de relevante partijen zijn. Wellicht dat bepaalde correspondentie ontbreekt. 

4.1 Gemeente Heerlen  

De gemeente Heerlen wordt in de onderhavige rapportage aangeduid met de term 
“gemeente”. Binnen de gemeente Heerlen zijn de volgende personen/afdelingen 
betrokken geweest bij ‘t Loon: 
 
Voormalige afdelingen (ten tijde van de renovatie van ‘t Loon) 
• Bureau Bouw- en Milieuvergunningen 
• Bureau Bouw- en Milieuhandhaving 
 
Huidige afdelingen en partijen 
• Algemeen directeur  
• Beheer en Onderhoud (B&O) 
• Burgemeester en Wethouders (B&W) 
• Communicatie 
• Integrale Veiligheid (IV) 

− Bureau Bouw en Milieuhandhaving (BMH). Naar dit bureau wordt ook wel 
verwezen als Bouw en Woningtoezicht  

• Juridische zaken (Jurap)  
• Publiekszaken (PZ) 
• Stadsplanning  

− Bureau Milieu en Duurzaamheid 
− Bureau Economie  

 
Ten tijde van de calamiteit met ’t Loon zijn de volgende overlegstructuren binnen de 
gemeente actief geweest: 
• Gemeentelijk beleidsteam:  

Dit is een interne organisatie binnen de gemeente die heeft gefunctioneerd in 
de periode van 29 november 2011 tot en met 12 december 2011. 

• Crisisberaad ‘t Loon:  
Dit is een interne organisatie binnen de gemeente Heerlen die heeft 
gefunctioneerd in de periode van 1 tot en met 3 december 2011. 

• Stuurgroep ‘t Loon:  

                                                      
1 Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief 
of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een 
nieuw product of een project. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_(organisatie) 
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Dit is een interne organisatie binnen de gemeente, onder leiding van de 
burgemeester, die heeft gefunctioneerd in de periode vanaf 13 december 2011. 

• Projectgroep ‘t Loon:  
Dit is een interne organisatie binnen de gemeente, onder leiding van de 
algemeen directeur, die heeft gefunctioneerd in de periode vanaf 13 december 
2011. 

 

4.2 VVE ‘t Loon  

Het complex ‘t Loon is in te delen in drie onderdelen [2002]: 
• Parkeergarage Q-park (eigendom en beheer Q-park Maastricht)  
• Winkelcentrum ‘t Loon, ten dele gelegen boven de parkeergarage (eigendom 

NSI Hoofddorp (NSI); beheer MVGM Maastricht (MVGM))  
• Appartementencomplex (Homerusflat), gelegen boven winkelcentrum ‘t Loon 

(eigendom 3W Vastgoed Maastricht / kleinere beleggers+eigenaren tezamen in 
VVE voor de appartementen welke in beheer is bij Ruijters Vastgoedbeheer 
Maastricht). 

 
De parkeergarage, het winkelcentrum en het appartementencomplex zijn weliswaar 
allen verantwoordelijk voor onderhoud aan hun eigen deel, maar zijn wat betreft de 
splitsingsakte ook allemaal onderdeel van de overkoepelende VVE ‘t Loon 
(Hoofdsplitsing). Voor de algemene c.q. gezamenlijke delen, zoals bijvoorbeeld de 
hoofddraagconstructie van de panden, is dit dan ook het aanspreekpunt. De 
genoemde VVE ‘t Loon (Hoofdsplitsing) is in beheer van MVGM. Waar in de 
onderhavige rapportage de term “VVE” wordt gebruikt, wordt daarmee de 
overkoepelende VVE ‘t Loon (Hoofdsplitsing) bedoeld, tenzij anders vermeld. 
 

4.3 Overige 

In alfabetische volgorde zijn opgesomd de volgende stakeholders betrokken bij het 
onderhavige project: 
 
• Adviesbureau Hageman: Dit adviesbureau wordt begin december 2011 door de 

VVE ingeschakeld om te adviseren over de situatie en onderzoek te doen naar 
de oorzaak van de verzakkingen. Prof. Hordijk, als afgevaardigde van dit 
bureau, is tevens werkzaam bij de TU Eindhoven. 

• Arcadis: Dit bedrijf is in december 2011 door de Gemeente Heerlen 
ingeschakeld om te adviseren over de  voorgenomen sloopplannen. 

• BAM: Deze partij heeft in 2003 als aannemer gewerkt aan de renovatie van ‘t 
Loon.  

• BAS B.V.: Deze partij heeft in opdracht van MVGM materiaalkundig onderzoek 
uitgevoerd tijdens de crisisperiode. 

• Beelen: Dit sloopbedrijf is in december 2011 ingeschakeld, in opdracht van de 
VVE, om de sloop van ‘t Loon uit te voeren. 

• Brouwers Geodesie B.V.: Dit landmeetkundige bureau heeft in 2002, in 
opdracht van W&N, hoogtemetingen uitgevoerd. 

• Dirix Elsloo: Dit (sloop)bedrijf is in opdracht van de Gemeente Heerlen 
betrokken bij het sloopplan, voor het geval de gemeente zelf opdrachtgever van 
de sloop zou worden. 
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• Emiss: Dit betonreparatiebedrijf heeft in 1989 een inspectie aan de 
betonconstructie van de parkeergarage uitgevoerd. 

• GeoConsult: Dit bedrijf voor civiele techniek, grondwater en milieu heeft in de 
periode 2000-2002 diverse geotechnische onderzoeken verricht in opdracht van 
3W Vastgoed. 

• Geocontrol: Deze consultant wordt in opdracht van de VVE ingeschakeld om te 
adviseren over oorzaken van de verzakking en hersteladvies. 

• Geonius Geotechniek (voormalig GeoConsult): dit bedrijf heeft in 2008 
onderzoek gedaan naar verzakking van de bestrating van DSM. Dit was niet 
gerelateerd aan ‘t Loon. 

• G-tec: Dit geotechnisch bedrijf heeft in  2007 in opdracht van Bureau Economie 
van de Gemeente Heerlen onderzoek gedaan naar de sinkhole nabij ABP. Dit 
was niet gerelateerd aan ‘t Loon. 

• Engineers Heitfeld-Schetelig GmbH (IHS): Dit ingenieursbureau wordt op 
advies van SodM ingeschakeld door de Gemeente Heerlen in oktober 2011. 
IHS adviseert over mogelijke oorzaken van de verzakking en over hersteladvies 
in opdracht van de VVE. 

• Fugro: Dit bedrijf heeft in opdracht van zowel de gemeente als de VVE in 
december 2011 diverse metingen in en rondom ‘t Loon verricht. 

• ING: Deze partij is in september aanwezig bij een overleg tussen de gemeente 
Heerlen en de VVE waarbij het plan van aanpak voor de 
renovatiewerkzaamheden wordt vastgesteld. 

• Inpijn Blokpoel Ingenieursbureau: Dit bureau voert in de crisisperiode, in 
opdracht van MVGM, grondonderzoek uit. 

• Intron B.V.: Dit adviesbureau heeft in 1994 en 2002, in opdracht van de VVE, 
inventarisaties gemaakt van betonschade in de parkeergarage en een 
hersteladvies uitgebracht. 

• Prof. Ir. C. Kleinman: Hij is in december 2011 door de gemeente ingeschakeld 
om te adviseren over de  voorgenomen sloopplannen. 

• Loyens & Loeff: Deze partij heeft in opdracht van de VVE als gemachtigde van 
de VVE geopereerd tijdens en na de crisisperiode. 

• LSB: Dit bedrijf plaatst de stempels in september 2011. 
• MP-pm: Dit adviesbureau heeft in opdracht van de VVE geadviseerd over de 

situatie rondom de sloop. 
• Osmos: Dit meetbedrijf wordt in opdracht van de VVE ingeschakeld om een 

monitorsysteem in de garage aan te leggen en te beheren. 
• Paul Smeets Bureau Conflictmanagement: Dit bureau wordt vanaf de crisisfase  

ingeschakeld door de VVE om de VVE te adviseren. 
• Quattro Expertise B.V,: Dit bedrijf heeft in 2011, in opdracht van de gemeente, 

een vooropname gemaakt van de parkeergarage ‘t Loon, in verband met 
geplande werkzaamheden in de nabijheid van de garage. 

• Smeets Bouw : Deze aannemer wordt in september 2011, in opdracht van de 
VVE, ingeschakeld voor het injecteren van beschadigde kolommen en het 
plaatsen van stempels.  

• Smet-Keller: Dit bedrijf is ingeschakeld door de VVE voor het injecteren van het 
onder de parkeergarage ontstane gat in de bodem. 

• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): SodM wordt ingeschakeld door de 
gemeente om hypothesen over de oorzaak van de verzakking op te stellen en 
mee te denken over oplossingen. Vanaf 10 oktober 2011 is SodM aanwezig bij 
overleggen. 
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• Van der Werf & Nass B.V. (W&N): Dit ingenieursbureau is sinds de brand in 
1985 het constructiebureau geweest bij ‘t Loon en heeft in opdracht van de VVE 
diverse onderzoeken uitgevoerd/laten uitvoeren naar schade aan ‘t Loon. 
Tijdens de renovatie in 2002-2004 was W&N hoofdconstructeur. Na 
constatering van de scheurvorming op 30 augustus 2011 is W&N direct 
geïnformeerd, door zowel de gemeente als de VVE. W&N heeft tijdens de 
crisisperiode gewerkt in opdracht van de VVE. 

• VITO: Deze onderzoeksorganisatie wordt op advies van SodM en in opdracht 
van de VVE ingeschakeld in oktober/november 2011 om te adviseren over 
oorzaken van de verzakking en om hersteladvies te geven. 
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5 Beschikbare informatie tot aan melding 
scheurvorming in 2011  

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de relevant geachte informatie die vanuit het 
dossier van het bureau Bouw- en Milieuhandhaving (BMH) van de gemeente 
beschikbaar is gekomen (zie bijlage A). Dit betreft de periode tot 30 augustus 2011, 
de datum waarop scheurvorming wordt gemeld in een kolom in de parkeergarage. 
Het overzicht is onderverdeeld in de volgende delen: 
• Bouw en renovatie van ‘t Loon; 
• Schade aan kolommen in de parkeergarage; 
• Ondergrond. 
 
Per onderdeel wordt eerst een overzicht gegeven van de informatie die vanuit het 
dossier van het bureau BMH van de gemeente beschikbaar is gekomen (zie bijlage 
A). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de informatie die vanuit de 
interviews beschikbaar is gekomen. 
 

5.1 Bouw en renovatie van ‘t Loon 

5.1.1 Informatie uit dossier 
Het complex ‘t Loon is gebouwd rond 1965. Over de bouw van ‘t Loon is in het 
archief van het bureau BMH van de gemeente vrijwel geen informatie beschikbaar. 
Dat geldt eveneens voor uitgevoerde renovaties en verbouwingen die hebben 
plaatsgevonden tot omstreeks 2000.  
 
Met betrekking tot de periode rond de renovatie in 2002-2004 is wel een uitgebreid 
dossier beschikbaar bij het bureau BMH van de gemeente, met onder andere 
constructietekeningen en –berekeningen. De renovatie in 2002-2004 omvatte de 
volgende deelplannen: 
• Deelplan 1-3: Interne verbouwingen. 
• Deelplan 4: Aanleg van de in- en uitrit van de parkeergarage en het aanleggen 

van een pui aan de zijde van de Apollolaan. 
• Deelplan 5A: Vervangen van het parkeerdek. 
• Deelplan 5B: Renovatie van de parkeergarage, waarbij kolommen zijn 

vervangen, kolommen zijn gerepareerd en koppelbalken tussen een aantal 
kolommen zijn aangebracht. 

 
Ten aanzien van het tijdspad van de renovatie geldt het volgende: 
• Op 10 september 2002 verleent de gemeente Heerlen aan 3w Vastgoed een 

bouwvergunning [1033] voor op 12 juni 2002 aangevraagde werkzaamheden 
[1041]. De bouwaanvraag heeft betrekking op interne verbouwingen, de 
deelplannen 1 en 3a. 

• Op 24 oktober 2002 dient 3w Vastgoed, namens Vastgoed ’t Loon BV een 
aanvraag in voor het verbouwen van het winkelcentrum [1034]. In deze 
aanvraag is niet specifiek aangegeven welke deelplannen onder die aanvraag 
vielen. Op basis van de dossiernummers op de tekeningen valt op te maken dat 
de deelplannen 5A en 5B in ieder geval onderdeel uitmaakten van deze 
aanvraag. 
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• Uit de documenten [1022] en [1035] tot en met [1038] volgt dat de aanvraag in 
strijd was met het bestemmingsplan, maar dat er uiteindelijk vrijstelling is 
verleend. 

• Op 6 februari 2003 meldt de gemeente per brief [1025] dat er bij ‘t Loon sprake 
is van ernstige bodemverontreiniging en daarom worden aanvullende eisen 
voor bodemaspecten gekoppeld aan de ingediende bouwaanvraag. 

• Op 16 april 2003 verleent de gemeente Heerlen aan Vastgoed ’t Loon BV een 
bouwvergunning [1039] voor de op 24 oktober 2002 aangevraagde 
werkzaamheden [1034]. 

• In brief [1029] d.d. 19 januari 2004 van de gemeente wordt gemeld dat de 
bouwplannen gereed zijn. In die brief worden verder afspraken vastgelegd die 
ten tijde van de renovatie tussen de partijen en de gemeente zijn gemaakt. Een 
belangrijk aspect daarbij is dat voor de bouwplannen is afgeweken bij het 
indienen en goedkeuren van constructiebescheiden. Aangegeven wordt dat de 
gelijkwaardigheid in zijn algemeenheid gewaarborgd was, omdat W&N optrad 
als hoofdconstructeur [1029] en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk was 
voor de in te dienen bescheiden.   

5.1.2 Informatie uit interviews 
In aanvulling op het voorgaande zijn uit de interviews de volgende punten naar 
voren gekomen: 
 
Verlenen bouwvergunning 
• De algemene gang van zaken bij een aanvraag van een bouwvergunning is dat 

er eerst een vergunningverlener wordt aangesteld. Die vergunningverlener 
bereidt de bouwvergunning voor en stuurt de interne processen aan, zoals 
controle door welstand, controle van constructieve zaken e.d. Ten slotte wordt 
de bouwvergunning, onder mandaat, door het bureauhoofd getekend. 

• De algemene gang van zaken bij het verlenen van bouwvergunningen en het 
houden van toezicht op bouwprojecten was in de tijd van de renovatie mede 
gedreven door de hoge werkdruk. Er werd gericht gekeken naar welke externe 
constructeur betrokken was bij een bouwaanvraag en de mate van controle 
werd dan afgestemd op de deskundigheid van die constructeur. Voor de 
renovatie van ‘t Loon gold dat W&N hoofdconstructeur was. Dat bureau stond 
goed aangeschreven bij de gemeente, omdat zij in die tijd ook regelmatig door 
de gemeente werden ingeschakeld voor controlewerkzaamheden. Hierdoor 
werd het project ‘t Loon door de gemeente alleen beoordeeld op hoofdlijnen. 
Het algemene beeld bij de gemeente was dat het project “in goede handen” 
was. 

• Omdat de renovatie van ‘t Loon voor een groot deel constructieve aspecten 
bevatte, heeft de gemeentelijk constructeur die betrokken was bij de 
vergunningverlening toen ook de rol van toezichthouder op zich genomen.  

 
Dossiervorming 
• Na het verlenen van de bouwvergunning gaat het dossier naar de afdeling 

toezicht, die verder de uitvoering van het project begeleidt. 
• Het archiveren is in het algemeen een probleem, zeker in die tijd. Iedereen 

heeft toegang tot de dossiers en er is geen controle of er stukken uit 
verdwijnen. In het algemeen worden binnengekomen stukken direct 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke toezichthouder die er dan voor moet 
zorgdragen dat deze worden ingeboekt. 
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• Er bestaat geen archief of dossier “‘t Loon”. Dat komt omdat dossiers 
opgebouwd worden per proces, bijvoorbeeld per bouwvergunning. Dit betekent 
dat ten aanzien van ‘t Loon meerdere dossiers bestaan. 

 
Hoofdconstructeur 
• In januari 2004 is door de gemeente een brief over het hoofdconstructeurschap 

geschreven [1029]. Deze is geschreven omdat er in die tijd een 
maatschappelijke discussie speelde over de rol van de hoofdconstructeur. De 
gemeente was van oordeel dat rechtstreekse afspraken hierover met 
constructiebureaus een minder intensieve toetsing van berekeningen en 
tekeningen mogelijk maakte. 

 

5.2 Schade aan kolommen in de parkeergarage 

5.2.1 Informatie uit dossier 
Uit de in het dossier van de gemeente aanwezige onderzoeksrapportages blijkt dat 
de kolommen in de parkeergarage al in 1989 schade vertoonden. In de periode van 
1989 tot en met 2003 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, teneinde de oorzaak 
van de schade aan de kolommen te achterhalen (tabel 5.1).  
 
De in tabel 5.1 genoemde onderzoeken hebben geresulteerd in het volgende: 
• In eerste instantie werd gedacht dat de schade werd veroorzaakt door 

verhinderde dan wel opgelegde vervormingen vanuit de constructie zelf ([1005] 
tot en met [1009]). Omdat de omvang van de schade bleef toenemen is in 
maart 2000, in rapport [1007], geadviseerd om een geotechnisch onderzoek uit 
te voeren. 

• In het voorjaar van 2001 heeft Geoconsult een eerste geotechnisch onderzoek 
uitgevoerd naar de oorzaak van de verzakkingen [1010] en in september 2002 
een vervolgonderzoek [1018]. 

• Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is in oktober 2002 door W&N, in 
rapport [1021], het volgende geconcludeerd: 
− “Het proces van scheurvorming in de kolommen is tot op heden nog steeds 

gaande. Niet duidelijk is of het proces versneld of vertraagd. 
− De scheuren in de kolommen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door 

verplaatsende funderingspoeren. Enige resterende oorzaak is schade door 
aanwezige mijnen.” 

• In oktober 2002 is door W&N een plan van aanpak opgesteld [1020] voor het 
herstel van de kolommen. Dit plan van aanpak is verwerkt in een samenvattend 
overzicht van de uitgevoerde onderzoeken, inclusief een constructieberekening 
van het plan van aanpak, zijnde deelplan 5B van de renovatie ([1021] d.d. 17 
oktober 2002). Dit plan is ook uitgewerkt op tekening [1023] d.d. 16 oktober 
2002 (wijziging b, d.d. 6 december 2002). 

• In het samenvattende overzicht van W&N [1021] is ten aanzien van het herstel 
van de kolommen het volgende gerapporteerd: “De betreffende 
funderingspoeren worden horizontaal gefixeerd door een balkenrooster. De 
bijbehorende verticale verplaatsingen worden dan ook gereduceerd. De 
verticale verplaatsingen zijn geen oorzaak van schade door de 
constructiestructuur van een vlakke betonnen plaatvloer met kolommen.” 
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• Op 24 oktober 2002 is een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning 
[1034]. Deelplan 5B vormde een onderdeel van deze aanvraag. Op 16 april 
2003 verleent de gemeente Heerlen hiervoor een bouwvergunning [1039]. 

• In oktober 2003, na uitvoering van de herstelwerkzaamheden, werd opnieuw 
scheurvorming in de kolommen waargenomen [1028]. In rapport [1028] wordt 
aangegeven dat het waarschijnlijk scheurvorming betrof als gevolg van nog 
aanwezige spanningen ten gevolge van de vroegere funderingsverplaatsing. Op 
het voorblad van [1028] is ten aanzien van het herstel van deze scheuren het 
volgende geschreven: “9/1/04 Zie meerwerk 5B-35. Uitgevoerd d.d. 3/12 en 
4/12/03.” 

 
Tabel 5.1: Overzicht uitgebrachte onderzoeksrapportages met betrekking tot de 

schade aan de kolommen in de parkeergarage 
 

Document  Datum  Opsteller  Inhoud  Opmerking  

-- 1-5-1989 Emiss Inspectie betonconstructie Bijlage bij [1006] 
-- 1-9-1994 Intron Inspectie betonconstructie Bijlage bij [1005] 

1005 1-1-1995 W&N Onderzoek naar oorzaak scheuren in 
kolommen 

-- 

1006 12-2-1999 W&N Vervolgonderzoek naar oorzaak 
scheuren 

Vervolg op [1005] 

1007 22-3-2000 W&N Vervolgonderzoek naar oorzaak 
scheuren 

Vervolg op [1006] 

1009 16-1-2001 W&N Vervolgonderzoek naar oorzaak 
scheuren 

Vervolg op [1007] 

1010 2-4-2001 Geoconsult Onderzoek ondergrond i.v.m. 
verplaatsen kolommen 

Bijlage bij [1011] 

1011 16-8-2001 W&N Vervolgonderzoek naar oorzaak 
scheuren 

-- 

1016 13-6-2002 Intron Inventarisatie schade aan kolommen Bijlage bij [1021] 
1017 2-7-2002 W&N Resultaten hoogtemetingen Bijlage bij [1021] 
1018 23-9-2002 Geoconsult Vervolgonderzoek ondergrond  Bijlage bij [1021] 
1020 16-10-2002 W&N Plan van aanpak i.v.m. herstel schade 

aan kolommen 
Bijlage bij [1021] 

1021 17-10-2002 W&N Samenvattend overzicht onderzoeken 
en berekeningen t.b.v. deelplan 5B 

-- 

1039 16-04-2003 Gemeente Verlening bouwvergunning deelplan 5B -- 

1028 18-11-2003 W&N Onderzoek naar oorzaak scheuren in 
reeds herstelde kolommen 

-- 

 
Uit brief [1012] d.d. 28 november 2001 aan RVM Vastgoedmanagement blijkt dat 
de gemeente in november 2001, tijdens een bezoek aan het parkeerdek, door W&N 
op de hoogte werd gebracht van mogelijke problemen met de parkeergarage. In 
deze brief is namelijk vermeld: 

“Hij heeft aangegeven dat het bureau Van der Werf en Nass van u opdracht 
heeft de parkeergarage regelmatig te inspecteren op veiligheidsaspecten en 
hiervan naar u te rapporteren. Ook is gebleken dat andere constructiebureaus 
(Geoconsult en Intron) rapporten aan u hebben uitgebracht. Gelet op het 
bovenstaande verzoeken wij u ons kopieën van de bovengenoemde rapporten 
ter beschikking te stellen. Ook verzoeken wij u de situatie met ons te bespreken 
om een herstelplan op te stellen.” 
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Uit brief [1013] d.d. 14 maart 2002 blijkt dat de gemeente de onderzoeksrapporten 
[1007] en [1009] heeft ontvangen. Als reactie daarop geeft de gemeente aan:  

“In de rapporten worden tevens aanbevelingen gedaan om de geconstateerde 
gebreken te herstellen. Aangezien er sprake is van een situatie die niet voort kan 
duren, verzoeken wij u dan ook om ons binnen een termijn van 4 weken aan te 
geven in hoeverre u de aanbevelingen reeds heeft uitgevoerd dan wel op welke 
termijn u deze alsnog gaat uitvoeren.” 

 
In de zomer van 2002 wordt door de gemeente gevraagd om aanvullende 
informatie [1014]:  

“Er is afgesproken dat door constructiebureau Van der Werff en Nass een 
aanvullend rapport wordt opgesteld en ingediend waaruit blijkt dat de veiligheid in 
de periode augustus 2002 tot de aanvang, en tijdens, de 
renovatiewerkzaamheden wordt gewaarborgd.” 

De door de gemeente opgevraagde rapportages zijn niet in het toenmalig dossier 
van de gemeente aangetroffen. In september 2011 zijn deze rapportages wel 
beschikbaar gesteld aan de gemeente (zie bijlage A). 
 
In de zomer van 2011 heeft Quattro, in opdracht van de gemeente Heerlen, de 
schade in een aantal gebouwen langs de Looierstraat in kaart gebracht, in verband 
met een reconstructie van de Looierstraat. Daarbij is ook een opname gemaakt van 
de schade in de parkeergarage [1032]. Uit die opname blijkt dat er op dat moment 
sprake was van duidelijke scheurvorming in kolommen van de parkeergarage.  

5.2.2 Informatie uit interviews 
In aanvulling op het voorgaande zijn uit de interviews de volgende punten naar 
voren gekomen: 
 
Onderzoeksrapporten 
• Ten aanzien van de in het bouwdossier ontbrekende onderzoeksrapporten is 

onbekend of die destijds wel of niet door de VVE zijn aangeleverd. Als dat niet 
het geval is, wordt vermoed dat er bij de gemeente de gedachte leefde dat de 
problemen voldoende opgelost waren door W&N. 

• Het is ook mogelijk dat de briefwisseling en de vraag om informatie vanuit de 
gemeente een stille dood is gestorven. Als er sprake is van een hoge werkdruk 
bij de gemeente gebeurt dit vaker met op dat moment niet acute zaken. 

 
Overige 
• Ten aanzien van het parkeerdek, dat in 2003 is vervangen, waren er tijdens de 

bouw al problemen. De aannemer was tijdens de bouw failliet gegaan en dat 
was de algehele kwaliteit van het complex niet ten goede gekomen. Uiteindelijk 
is het dek vervangen, onder andere vanwege scheurvorming en lekkages en 
omdat het winkelcentrum aan één zijde werd uitgebreid. 

• De betrokkenen uit de periode van de renovatie weten zich niets te herinneren 
van de problemen die in die tijd zijn opgetreden in de parkeergarage. Zij zien dit 
als teken dat er bij de gemeente, rondom dit project, geen bijzonderheden 
speelden. 
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5.3 Ondergrond 

5.3.1 Informatie uit dossier 
In de periode rond de renovatie van ‘t Loon zijn door Geoconsult diverse 
onderzoeken uitgevoerd aan de ondergrond. Enerzijds waren dit onderzoeken in 
het kader van het onderzoek naar de oorzaak van de schade aan de kolommen in 
de parkeergarage (paragraaf 5.2). Anderzijds waren dit onderzoeken in verband 
met een funderingsadvies voor het nieuwe parkeerdek. In tabel 5.2 is een overzicht 
gegeven van de betreffende rapporten. 
 
Uit de betreffende rapporten blijkt het volgende: 
• De onderzoeken naar de ondergrond, die zijn uitgevoerd vanwege de schade 

aan de kolommen in de parkeergarage, hebben in dezelfde periode 
plaatsgevonden als de onderzoeken in het kader van het funderingsadvies voor 
het nieuwe parkeerdek. Uit de rapportages met de funderingsadviezen valt 
echter niet op te maken of er bij die adviezen gebruik is gemaakt van de kennis 
over de bodembeweging onder de naastgelegen parkeergarage, zoals die uit 
de andere onderzoeken beschikbaar was gekomen. 

• In het voorjaar van 2001 heeft Geoconsult een eerste geotechnisch onderzoek 
uitgevoerd naar de oorzaak van de verzakkingen in de parkeergarage [1010]. 
Op basis van dat onderzoek is het volgende geconcludeerd: “De meest in het 
oog springende oorzaak volgt direct uit het uitgevoerde grondonderzoek. Het 
betreft de teruggang bij slagsondering LS21. Deze teruggang bevindt zich nabij 
het centrumpunt van de verplaatste kolommen. Gezien deze zwakke plek is het 
niet ondenkbaar dat in combinatie met de andere mogelijkheden er een 
systeem van verplaatsingen is opgetreden.”. In aanvulling hierop is geadviseerd 
om vervolgonderzoek uit te voeren. 

• Het in rapport [1010] geadviseerde vervolgonderzoek is uitgevoerd in 
september 2002 [1018]. In dat rapport is aangegeven: “Gezien deze 
bevindingen mag ons inziens het optreden van mijnschade niet worden 
uitgesloten. Uitsluitsel hierover zal echter door staatstoezicht op de mijnen 
moeten worden gegeven”. Op basis hiervan is in de conclusies en 
aanbevelingen van dit rapport het volgende aangegeven: “Gezien de 
bevindingen mag ons inziens het optreden van mijnschade niet worden 
uitgesloten. Uitsluitsel hierover zal echter door staatstoezicht op de mijnen 
moeten worden gegeven. Wij adviseren derhalve met Staatstoezicht op de 
Mijnen contact op te nemen.”  

• In het dossier zijn geen documenten aangetroffen over een eventueel 
aanvullend contact van de VVE met SodM en/of ander aanvullend onderzoek. 
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Tabel 5.2: Door Geoconsult uitgevoerde onderzoeken 
 

Onderzoek in verband met schade 
kolommen in parkeergarage 

Funderingsadvies in verband met vervangen 
parkeerdek 

Document  Datum  Inhoud  Document  Datum  Inhoud  

-- -- -- 1008 24-7-2000 Grondonderzoek en 
funderingsadvies 

1010 2-4-2001 Eerste onderzoek in 
verband met 
verplaatsing van 
kolommen 

-- -- -- 

-- -- -- 1015 9-6-2002 Aanvullend 
grondonderzoek en 
advies voor nader 
onderzoek diepere 
ondergrond in verband 
met paalfundering 

1018 23-9-2002 Nader onderzoek in 
verband met 
verplaatsing van 
kolommen 

-- -- -- 

-- -- -- 1019 25-9-2002 Resultaten onderzoek 
diepere ondergrond en 
definitief funderingsadvies 

 
Uit het dossieronderzoek blijkt dat er in het verleden op meer locaties in Heerlen 
problemen zijn geweest met het verzakken van de ondergrond. Daarover zijn de 
volgende onderzoeksrapportages aangetroffen: 
• In 2007 is bij ABP een “sinkhole” ontstaan tijdens het uitvoeren van een 

dieptesondering [1030]. Daar is toen, in opdracht van de gemeente, onderzoek 
uitgevoerd door G-tec Geophysical & Hydrographic Surveys. 

• In 2008 is bij DSM een verzakking opgetreden van een deel van de 
parkeerplaats [1031]. Daar is toen, in opdracht van DSM, onderzoek uitgevoerd 
door Geonius Geotechniek. 

 

5.3.2 Informatie uit interviews 
In aanvulling op het voorgaande zijn uit de interviews de volgende punten naar 
voren gekomen: 
 
Kennis bij over ondergrond  
• Rond 2001 is er contact geweest tussen onderzoekers namens VVE en SodM 

(de inmiddels overleden heer Pöttgens). Dit in verband met groeiend besef dat 
er, door doorgaande schadevorming aan kolommen, mogelijk verband was 
tussen de schade en bodembeweging vanuit de diepere ondergrond. Dit inzicht 
had het moment kunnen zijn om het “risicomanagement van de veiligheid” van ‘t 
Loon anders op te pakken. 

• Onbekend is of de VVE dit signaal wel goed heeft doorgekregen (en beseft wat 
de impact is) en of ook de gemeente deze signalen heeft doorgekregen. Het 
blijft onduidelijk waarom de signalen niet doordrongen en niet hebben geleid tot 
besluitvorming van VVE ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. Kennis 
was bij deskundigen vermoedelijk wel aanwezig, maar met welke ‘mindset’ die 
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is gecommuniceerd, gedeeld en ontvangen kan nu niet worden nagegaan, 
mede omdat het gesprek met de VVE niet mogelijk is. 

• Als de gemeente destijds geweten zou hebben dat er sprake was van 
doorgaande zettingen, dan zou de gemeente vermoedelijk actie ondernomen 
hebben. Het meest waarschijnlijk is dat er dan vervolgonderzoek uitgevoerd zou 
zijn, eventueel rechtstreeks door de gemeente. 

 
Overige 
• Kennisontwikkeling op het gebied van mijnbouw en bodemwerking in Zuid 

Limburg heeft zich de laatste decennia vooral geconcentreerd op bodemstijging 
door mijnwater. De mogelijkheid van vorming van sinkholes was wel bekend bij 
zoutkoepels en in mergelondergrond, maar niet in het gebied waar mijnbouw is 
geweest. Wetenschappelijk onderzoek in Nederland heeft zich volgens de 
geïnterviewden vooral op andere aspecten van bodem en ondergrond gericht 
(zie ook bijlage E). 

• Bij het bureau BMH van de gemeente zijn er in de periode vanaf de renovatie, 
tot en met de melding van de scheurvorming in augustus 2011, geen problemen 
met betrekking tot de ondergrond bekend geworden.   

• In de hiervoor genoemde periode was er geen/weinig contact tussen het bureau 
BMH en de afdeling Bodem en Water van de gemeente. Het was voor elkaar 
onbekend wat er binnen de andere groep aan expertise aanwezig was. 

• Het blijft de vraag hoe in deze periode risico’s zijn ingeschat door de VVE en 
haar constructeur en welke overwegingen hebben gespeeld om, voor zover 
bekend, geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
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6 Beschikbare informatie vanaf melding 
scheurvorming in 2011 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de relevant geachte informatie die vanuit het 
onderzoek beschikbaar is gekomen (zie bijlage B). Dit betreft de periode vanaf 30 
augustus 2011, de datum waarop scheurvorming wordt gemeld in kolommen in de 
parkeergarage. Het overzicht is onderverdeeld in de volgende delen: 
• Algemeen overzicht; 
• Procesgang bij de gemeente; 
• Bouwkundige aspecten; 
• Ondergrond. 
 
Per onderdeel wordt eerst een overzicht gegeven van de informatie die vanuit het 
dossier van het bureau BMH van de gemeente beschikbaar is gekomen (zie bijlage 
B). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de informatie die vanuit de 
interviews beschikbaar is gekomen. 
 

6.1 Algemeen overzicht 

6.1.1 Informatie uit dossier 
Op 30 augustus 2011 ontvangt de gemeente telefonisch bericht van Q-park dat er 
in kolommen van de parkeergarage scheuren aanwezig waren. Deze 
scheurvorming was ook gemeld bij W&N. De gemeente is direct ter plaatse gaan 
kijken. De scheurvorming werd dermate ernstig ingeschat, dat nog ’s avonds 
contact is opgenomen met W&N, om de volgende morgen, voor opening van de 
winkels, ter plaatse overleg te voeren.   
 
De volgende morgen, 31 augustus 2011, is ter plaatse overleg gevoerd tussen 
afgevaardigden van de gemeente, W&N, Q-park en MVGM.  W&N wist te melden 
dat er in het verleden al diverse malen problemen waren geweest met 
scheurvorming, maar dat de exacte oorzaak nooit was achterhaald. Door de 
aanwezigen wordt ingeschat dat de kolommen voldoende overcapaciteit hebben en 
dat er geen direct veiligheidsprobleem is. Daarom wordt besloten om de winkels 
open te laten gaan en een onderzoek op te starten naar de oorzaak van de 
scheurvorming. 
Dezelfde dag stelt W&N een hersteladvies op [2003], dat bestaat uit het injecteren 
van de scheuren. Daaraan gekoppeld is een plan om de kolommen periodiek 
visueel te controleren.  
Verder blijkt die dag dat er in april 2011 een vooropnamerapport van ‘t Loon is 
gemaakt, in verband met de reconstructie van de Looierstraat [1032]. Uit dat 
rapport blijkt dat een groot aantal scheuren in april 2011 al aanwezig was. 
 
Op 7 september 2011 is een injectiebedrijf de scheuren aan het injecteren. Aan het 
eind van die dag wordt geconstateerd dat één kolom volledig is gescheurd (schuine 
dwarskrachtscheur). Het injectiebedrijf neemt contact op met W&N, waarna zij ter 
plaatse komt kijken. W&N besluit om nog dezelfde avond stempels te laten 
aanbrengen. 
De volgende morgen, 8 september 2011, wordt dit gemeld bij de gemeente, waarna 
een bespreking wordt belegd tussen afgevaardigden van de gemeente, W&N, Q-
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park en MVGM. Besloten wordt om met spoed een aanvullende onderstempeling 
aan te brengen onder de twee slechtste kolommen en vervolgens ook onder het 
dek en bij andere kolommen in dit gebied. Dezelfde dag stuurt W&N berekeningen 
en tekeningen van de renovatie in de periode van 2002-2004 van ‘t Loon naar de 
gemeente [2005]. 
 
Op 13 september is er een bespreking met afgevaardigden van de gemeente, 
W&N, Q-park, MVGM, Smeets Bouw en LSB. Tijdens dit overleg wordt de 
onderstempeling besproken en wordt besloten om de meest beschadigde kolom te 
omstorten met beton (is 16 september 2011 uitgevoerd). Ten aanzien van het 
onderzoek naar de oorzaak van de schade worden de volgende onderzoeken 
uitgezet: 

• Inpijn-Blokpoel wordt uitgenodigd om een offerte te maken voor een 
bodemonderzoek. 

• Inpijn-Blokpoel krijgt opdracht voor het uitvoeren van hoogtemetingen in de 
parkeergarage. 

• BAS wordt uitgenodigd om een offerte te maken voor een materiaalkundig 
onderzoek aan het beton. 

• W&N zal een inmeting doen naar de horizontale verplaatsingen die in de 
loop van de tijd zijn opgetreden in de parkeergarage en die vergelijken met 
de inmeting negen jaar eerder. 

Ten aanzien van het volgen van de ontwikkeling van het schadeproces in de tijd 
wordt het volgende afgesproken: 

• W&N werkt een voorstel uit voor continumonitoring. 
• LSB controleert de stempeltorens om de dag. 

 
Op 17 september 2011 stuurt W&N een plan van aanpak aan MVGM en een 
afschrift daarvan aan de gemeente [2015]. In het begeleidend schrijven wordt 
aangegeven dat met de VVE is afgesproken dat gezocht wordt naar een duurzame 
oplossing voor de verplaatsingsproblematiek en de renovatie van de 
parkeergarage, waarbij de gebruiksreferentieperiode nog enkele tientallen jaren 
verlengd wordt. Het grootste deel van de in dit plan van aanpak weergegeven 
acties was reeds besproken in het overleg d.d. 13 september. Op 20 september 
hebben de gemeente en W&N dit plan van aanpak doorgesproken, waarna het 
definitief is gemaakt. De volgende dag is het plan van aanpak ook besproken met 
de VVE, waarbij tevens de rol van de gemeente in het proces duidelijk is gemaakt. 
 
Op 10 oktober is er een bespreking met afgevaardigden van de gemeente, W&N, 
MVGM, Inpijn-Blokpoel en SodM. Tijdens dit overleg wordt met name ingegaan op 
de mogelijke oorzaken van de verzakking in de parkeergarage. Twee dagen later, 
op 12 oktober, meldt SodM aan de gemeente, zowel telefonisch als per e-mail, dat 
het niet is uit te sluiten dat er een plotselinge grotere zakking optreedt, al wordt de 
kans daarop klein geacht. SodM geeft aan dat monitoring daarom noodzakelijk 
geacht wordt. Op 13 oktober vindt er een vervolgbespreking plaats, met 
afgevaardigden van de gemeente, W&N, Inpijn-Blokpoel en SodM. In dit overleg 
wordt afgesproken dat SodM hypothesen zal uitschrijven (mogelijke oorzaken van 
de verzakking). Verder wordt afgesproken dat Inpijn-Blokpoel alle werkzaamheden 
ten aanzien van de ondergrond zal coördineren. 
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Het document van SodM met hypothesen voor de oorzaak van de schade en de 
bodembeweging wordt op 18 oktober rondgemaild [1024]. In dat document wordt 
aanbevolen om over te gaan tot injectie van de ondergrond.   
 
Op 28 oktober is er een bespreking met afgevaardigden van de gemeente, W&N, 
Q-park, MVGM, IHS en SodM. Dit betreft een brainstormoverleg over de verdere 
aanpak van de problematiek. Afgesproken wordt dat IHS met een eerste voorzet 
komt voor bodeminjectie. Verder wordt afgesproken dat twee extra deskundigen 
met betrekking tot de ondergrond worden benaderd (Vito en GeoControl).  
In de garage zijn inmiddels meetbouten geplaatst op de kolommen door IGL. Zij 
hebben de kolommen en diverse andere punten van de bestaande constructie op 
aanwijzing van W&N ingemeten. W&N heeft ook een monitoringsplan van Osmos 
ontvangen en zal dit doorzetten naar de betrokkenen voor commentaar. Er wordt 
afgesproken dat snel een beslissing hierin worden gemaakt, zodat deze uiterst 
nauwkeurige monitoring kan starten. 
 
Op 7 november is er een bespreking met afgevaardigden van de gemeente, W&N, 
Q-park, MVGM, Inpijn-Blokpoel, IHS, SodM, Vito en GeoControl. Gesproken wordt 
over het onderzoek aan de ondergrond en het injecteren van de ondergrond. De 
werkzaamheden met betrekking tot het injecteren gaan naar schatting circa drie 
maanden bedragen, met een start van de werkzaamheden begin januari 2012. 
W&N heeft het monitoringsvoorstel voorgelegd; de voorkeur gaat uit naar het 
systeem dat door Osmos is voorgesteld. In het verslag van het overleg is 
aangegeven dat de gemeente haar ongenoegen weergeeft over het feit dat het 
allemaal te lang heeft geduurd en nog gaat duren en wijst de betrokkenen erop dat 
een nauwkeurige elektronische monitoring deel uitmaakt van de voorwaarden van 
de gemeente om ’t Loon open te houden.    
Op 10 november meldt MVGM dat het monitoringsplan is voorgelegd aan de 
diverse eigenaren binnen de Hoofd-VVE ‘t Loon en dat alle partijen ermee akkoord 
zijn dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met het continu-bemetingssysteem. Los 
hiervan worden eens per maand herhalingsmetingen uitgevoerd door Inpijn-
Blokpoel. 
 
In de week van 17 november 2011 wordt het meetsysteem van Osmos in de 
parkeergarage gemonteerd. Op 25 november 2011 is het meetsysteem 
operationeel [2037]. Op dat moment zijn er echter nog problemen met het 
automatisch uitlezen van de meetgegevens, omdat alleen een analoge telefoonlijn 
kan worden gebruikt. Daardoor kan de gemeente de meetgegevens nog niet 
volgen. W&N en Osmos houden de monitoring in de gaten. 
 
Op dinsdag 29 november 2011 worden tijdens een dagelijks inspectie door de 
gemeente nieuwe scheuren geconstateerd in een gerepareerde kolomkop, het dek 
en een kolom. Tegelijkertijd krijgt de gemeente van W&N het bericht dat de 
vervorming/spanning, gemeten met de apparatuur van Osmos, blijft oplopen en dat 
MVGM door Promiss is gebeld voor scheuren in de wanden. Hierop zijn W&N, 
MVGM en de gemeente in ‘t Loon bij elkaar gekomen en hebben ze, gezien de drie 
onafhankelijk van elkaar zijnde aanwijzingen, in gezamenlijk overleg besloten om 
het betreffende gedeelte van ‘t Loon te ontruimen en te sluiten.  
 
Op donderdag 1 december 2011 blijkt dat de metingen van Osmos sterk blijven 
oplopen. De kans dat er een inzakking / instorting gaat plaatsvinden wordt steeds 
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groter. Een instorting zal veel lawaai en stof met zich mee brengen, hetgeen de 
nodige paniek kan veroorzaken bij de bezoekers van het winkelcentrum, waardoor 
de publieke veiligheid in het geding kan komen. Om dit te voorkomen wordt door de 
gemeente besloten het winkelcentrum volledig te sluiten. Hiervoor wordt een 
noodverordening opgesteld [2051], waarin het volgende is opgenomen: 

“Het is een ieder verboden zich vanaf 2 december 2011 07:00 uur tot een 
nadere aanwijzing van de burgemeester op te houden in de onder artikel 1 
bedoelde winkelpanden, de tot het winkelcentrum behorende verkeersruimten 
en de parkeergarage onder winkelcentrum ’t Loon.” 

 
In eerste instantie werd ingeschat dat de Homerusflat geen gevaar liep en werd de 
flat niet betrokken bij de noodverordening. In de nacht van vrijdag op zaterdag 3 
december werd echter alsnog besloten om ook de Homerusflat te ontruimen. 
Daarvoor is een aanvulling gekomen op de noodverordening [2055]: 

“De noodverordening is nu ook van toepassing op de bewoners van de 
Homerusflat.”  

 
Op vrijdag 2 december 2011 stuurt de gemeente een voornemen voor last onder 
bestuursdwang aan de VVE ’t Loon [2050]. Daarin wordt het volgende aangegeven: 

“Het afvaardigen van de noodverordening en het afsluiten van het gebied is 
een directe noodoplossing. Echter er dienen op zeer korte termijn permanente  
maatregelen genomen te worden. 
Om de veiligheid te waarborgen en eventuele extra gevolgschade te 
voorkomen, dient het op bijgevoegde tekening met stippellijnen aangegeven 
gedeelte van het complex op gecontroleerde wijze gesloopt te worden.  
Gezien deze situatie sommeren wij u om per ommegaande doch in ieder geval 
uiterlijk op 6 december 2011 een aanvang te maken met de 
sloopwerkzaamheden. 
De sloop dient dan binnen twee weken na deze datum zijnde 21 december 
2011 een zodanig stadium bereikt te hebben dat de overige winkeliers in het 
niet betroffen gebied van het complex op een veilige wijze hun winkels in 
gebruik kunnen nemen.” 
 

De VVE wordt tot maandag 5 december 2011 12:00 uur in de gelegenheid gesteld 
om zienswijzen in te dienen. Daarvan wordt gebruik gemaakt; op 5 december 2011 
vindt overleg plaats met de gemeente. In vervolg hierop wordt de last onder 
bestuursdwang definitief opgelegd per 5 december 2011 [2057]. 
 
Op dinsdag 6 december 2011 start Beelen, in opdracht van de VVE, met de sloop 
van de parkeergarage en de erboven gesitueerde winkels. Ter handhaving van de 
openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en goederen ten tijde 
van de sloop, vaardigt de gemeente een nieuwe noodverordening uit, waarbij het 
gebied van de eerdere geldende noodverordeningen is uitgebreid [2059]. 
 
Ten tijde van de sloop worden door Fugro metingen uitgevoerd aan de 
gebouwdelen van ‘t Loon die gehandhaafd blijven en aan omliggende gebouwen. 
Er worden zettingsmetingen en trillingsmetingen uitgevoerd ([2074] en [2075]). 
 
Op 14 december 2011 wordt door de gemeente besloten om de noodverordening 
met betrekking tot het winkelcentrum ‘t Loon in te trekken met ingang van 15 
december 2011 om 10:00 uur [2080]. De sloop is op dat moment zo ver gevorderd, 
dat er inmiddels sprake is van een situatie die vergelijkbaar is geworden met een 
reguliere sloop. 
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Op 15 december 2011 voert het bureau BMH van de gemeente een inspectie uit in 
de Homerusflat [2085], om de bouwkundige staat van de flat te bepalen na de 
uitvoering van de gedeeltelijke sloop. Op basis van de resultaten van die inspectie 
wordt het volgende geconcludeerd: 

“Voor wat het bouwkundige gedeelte betreft is er van ons uit geen 
bezwaren de woningen te betrekken als de flat weer is voorzien van gas, 
elektra en stadsverwarming.” 

Mede op basis van deze inspectie wordt besloten dat de bewoners en winkeliers in 
principe terug kunnen keren, mits alle nutsvoorzieningen zijn hersteld. 

6.1.2 Informatie uit interviews 
In aanvulling op het voorgaande zijn uit de interviews de volgende punten naar 
voren gekomen: 
 
Relatie gemeente met VVE 
• In het begin was er sprake van een zeer open, constructieve, relatie tussen de 

betrokken partijen. Hierop is lang voortgebouwd. Na het vertroebelen van de 
relatie in december 2011 werd de toegang tot de ervaren deskundigen van de 
VVE verbroken. Dit onderbrak onverwachts de continuïteit in kennisuitwisseling. 

• Medewerkers van de gemeente hebben moeite met het feit dat de gemeente 
altijd open en eerlijk direct alle informatie heeft gedeeld met de VVE, terwijl dit 
andersom uiteindelijk niet het geval was. 

• Na het ontruimen van de winkels boven de parkeergarage heeft het 
beleidsteam van de gemeente regelmatig overleg gehad met  de VVE (de heer 
Smeets) en met de ondernemers ‘t Loon. De heer Smeets had in die tijd een 
werkplek in het stadhuis, zodat intensief contact mogelijk was. 

 

6.2 Procesgang bij de gemeente 

6.2.1 Informatie uit dossier 
De melding van de scheurvorming op 30 augustus 2011 is binnengekomen bij de 
heer Peeters, constructeur van het bureau BMH van de gemeente. Hij is direct ter 
plaatse gaan kijken en heeft nog ’s avonds contact opgenomen met W&N, om de 
volgende morgen, voor opening van de winkels, ter plaatse overleg te voeren.   
De volgende dag, na overleg met de betrokken partijen, worden het hoofd van 
BMH, het hoofd van de afdeling Integrale Veiligheid, de afdeling Jurap en de 
burgemeester van de situatie op de hoogte gebracht [2001]. 
 
In de periode tot aan de ontruiming van de eerste winkels, op 29 november 2011, is 
de heer Peeters projectleider. Hij is degene die namens de gemeente het project 
zowel inhoudelijk als procesmatig leidt. Daarbij wordt hij geassisteerd door zijn 
collega’s en het hoofd van het bureau BMH. Lopende het proces wordt de 
burgemeester regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken.  
Gezien de ernst van de situatie wordt besloten om een actieve rol te spelen in het 
lopende proces. Er wordt actief geparticipeerd in een onderzoeksteam, met als 
vaste deelnemers de gemeente (bureau BMH), Q-park, W&N en MVGM. 
 
In de eerste weken na de melding van de scheurvorming komt er binnen de 
gemeente een discussie op gang over de rol van de gemeente in het lopende 
proces. In een interne e-mail d.d. 16 september 2011 wordt over die rol het 
volgende aangegeven [2013]: 
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“Wat is de rol van de gemeente 
• Handhaving door Bouw en Woningtoezicht en veiligheid van gebruikers en 

omgeving 
• Dagelijkse monitoring samen met de constructeurs 
• Toezicht houden op de voortgang van het hele proces 
• Ingrijpen als 1. het proces te traag verloopt of 2. er technische zaken niet 

kloppen” 
Uit het logboek van de gemeente [3001] volgt dat gedurende de periode tot aan de 
ontruiming van de eerste winkels, door de betrokken medewerkers van de 
gemeente regelmatig gecontroleerd wordt of de rol van de gemeente nog op een 
juiste wijze wordt ingevuld.  
 
Op dinsdag 29 november 2011 wordt tijdens een dagelijks inspectie door de heer 
Peeters nieuwe scheurvorming geconstateerd in een gerepareerde kolomkop, het 
dek en een kolom. Tegelijkertijd krijgt hij het bericht dat de vervorming/spanning, 
gemeten met de apparatuur van Osmos, blijft oplopen en dat Promiss scheuren in 
de wanden heeft gemeld. Hierop zijn W&N, MVGM en de heren Peeters en 
Schröder van het bureau BMH in ‘t Loon bij elkaar gekomen. De situatie werd als 
dusdanig ernstig ingeschat dat in gezamenlijk overleg is besloten om het 
betreffende gedeelte van ‘t Loon te ontruimen en te sluiten. Dit is intern direct 
kortgesloten met het hoofd BMH en de burgemeester.  
 
Op 1 december 2011 wordt in het crisisberaad [3003] besloten om een 
noodverordening uit te brengen [2051], omdat de situatie erg snel verslechtert. Het 
winkelcentrum wordt volledig afgesloten. De omliggende gebouwen lopen, volgens 
de constructeurs in het onderzoeksteam, geen gevaar en hoeven niet ontruimd te 
worden. Het besluit is genomen omdat men bang is voor paniek onder het 
winkelend publiek, waardoor de publieke veiligheid in het geding komt. 
 
Op 2 december 2011 wordt in het crisisberaad [3004] besloten om de 
parkeergarage en de erboven gesitueerde winkels te laten slopen door de VVE. 
Ingeschat wordt dat een instorting een kwestie is van tijd. Het besluit tot sloop is 
genomen om de risico’s te beperken. In het verslag van het crisisberaad d.d. 2 
december [3005] is aangegeven dat een gecontroleerde sloop ook volgens de VVE 
de beste oplossing is. De gemeente stuurt een voornemen voor last onder 
bestuursdwang aan de VVE ’t Loon [2050]. Inherent aan bestuursdwang geldt dat 
als de VVE hier geen gehoor aan geeft, de gemeente dan zelf een sloopopdracht 
zal geven, op kosten van de VVE [3006]. De gemeente start met een traject ter 
voorbereiding van een sloop in eigen opdracht. 
 
In het overleg van het crisisberaad d.d. 2 december 2011 om 18.00 uur wordt ten 
aanzien van de Homerusflat het volgende gemeld [3007]: 

“De constructieve veiligheid van de Homerusflat is niet in het geding. Geregeld is 
dat de nutsvoorzieningen elk moment direct uitgezet kunnen worden.” 

 
In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 december 2011 wordt de burgemeester 
door de VVE gebeld met de mededeling dat er twijfels zijn over de werking van de 
dilatatievoegen en dat daarmee de veiligheid van de drie andere compartimenten 
niet meer voor 100% gegarandeerd kan worden [3002]. De twijfel is ontstaan door 
vragen van een externe deskundige (prof. Hordijk van de TU Eindhoven) die door 
de VVE is  ingehuurd. De burgemeester is toen direct naar het stadhuis gegaan, 
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evenals de wethouder (mevr. De Wit). De gemeentesecretaris was toen al 
aanwezig. Er vindt dan overleg plaats met de heer Smeets en prof. Hordijk, 
vertegenwoordigers van de VVE.  Het hoofd BMH is hierbij ook aanwezig, evenals 
externe adviseurs van de VVE (die meetgegevens kunnen  analyseren) en een 
constructeur van W&N. 
Prof. Hordijk geeft aan dat hij twijfels heeft over de werking van de dilatatievoegen,  
of ze het gewenste effect zullen hebben of dat door verbouwingen in de afgelopen 
40 jaar die werking niet meer optimaal is, waardoor de verzakking van het ene 
compartiment zijn weerslag zal hebben op de veiligheid in de andere 
compartimenten. Degenen die bij het overleg aanwezig zijn kunnen die twijfel niet 
volledig wegnemen en daarom is besloten om direct over te gaan tot evacuatie van 
de woningen van de Homerusflat. Verder is besloten de winkeliers op zaterdag 
geen toestemming te geven om hun waren weg te halen en is besloten om later op 
de dag te onderzoeken of de werking van de dilatatievoegen nog optimaal is.  
 
Op zaterdag 3 december 2011 zijn de dilataties van het gebouw, voor zover als 
mogelijk, gecontroleerd. In het verslag van de crisisstaf van die dag [3010] wordt 
daarover aangegeven: “Compartimentering is op alle drie de niveaus aanwezig. De 
werking is na de verbouwingen niet aangetast, behalve op de begane grond. Hier 
zijn de dilatatievoegen deels gekoppeld aan het asfalt/wegdek. Dit betekent dat het 
parkeerdek niet in gebruik mag worden genomen.” In principe zouden de bewoners 
van de Homerusflat hierdoor weer kunnen terugkeren naar hun woningen. Echter, 
verder wordt in dit verslag aangegeven: “Door de verzakking zijn ook hierin 
aanwezige leidingen verzakt. Gas en water zijn inmiddels afgesloten. Hierdoor zijn 
de woningen niet meer geschikt voor bewoning.” 
 
De VVE komt op maandag 5 december 2011 naar de gemeente, voor het indienen 
van zienswijzen inzake het voornemen tot last onder bestuursdwang [3011] en om 
een sloopplan te presenteren. In vervolg hierop wordt de last onder bestuursdwang 
definitief opgelegd per 5 december 2011 [2057]. 
 
Op 6 december 2011 is, in opdracht van de VVE, gestart met de sloop. Zolang er 
gesloopt wordt, is gas en stadsverwarming afgesloten. Woningen en winkels zijn 
daardoor niet bruikbaar. In de omgeving (onder meer Homerusflat en Euterpeflat)  
wordt meetapparatuur geplaatst. De andere flats krijgen apparatuur die de trillingen 
meten. 
Vanwege de start van de sloop in opdracht van de VVE zijn de voorbereidingen van 
de gemeente, voor een sloop in eigen opdracht, beëindigd. 
 
In het overleg van het gemeentelijk beleidsteam d.d. 6 december 2012 [3016] wordt 
voorgesteld om een onderzoek naar de oorzaak van de verzakking op starten door 
prof. Hordijk (vanuit de VVE) en prof. Kleinman (voor de gemeente). In het overleg 
d.d. 12 december 2011 [3020] wordt aangegeven dat hierop wordt teruggekomen, 
omdat de VVE en de gemeente, bij (de uitkomst van) het onderzoek naar de 
oorzaak gescheiden belangen hebben. Daarop wordt afgesproken dat de gemeente 
onafhankelijk van de VVE onderzoek laat uitvoeren. 
 
Op 11 december 2011 wordt aangegeven dat de sloper inmiddels de restanten van 
het gebouw heeft losgekoppeld van de overige delen [2073]. Op 12 december 2011 
geeft prof. Hordijk aan dat het gebouw kan worden vrijgegeven, met uitzondering 
van de parkeergarage. Dat is samen met iemand van het sloopbedrijf Beelen en 
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één van de toezichthouders gecontroleerd. Prof. Hordijk vraagt of de gemeente dit 
ook kan vrijgeven. De gemeente heeft daarop toestemming gegeven. 
De bewoners kunnen echter nog niet terugkeren, omdat de voorwaarde daarvoor is 
dat de stadsverwarming functioneert, de gasaansluiting onbeschadigd is en de 
vluchtweg veilig is.  
 
Ten aanzien van de vrijgave van de gebouwen is in het verslag van de stuurgroep ’t 
Loon d.d. woensdag 14 december 2011 [3022] het volgende aangegeven: 
“Donderdag gaat de noodverordening er af. De eigenaren en alle betrokken partijen 
nemen maatregelen ter voorbereiding hierop. De sloper heeft nog tot dinsdag 20 
december nodig om alle puin af te voeren.” En verder wordt in dat verslag 
aangegeven: “J. Waltmans deelt mee dat alle meetgegevens de veiligheid 
aantonen. De zetting is maximaal 1 mm. Dit betekent dat er geen beweging 
plaatsvindt. Afspraak: omdat het onveilige compartiment los is, kan de inspectie van 
de woontoren en de winkels vanaf nu plaatsvinden. Afspraak: J. Waltmans voert 
een check uit op aanwijzingen die een onveilige situatie indiceren en onderbouwt 
dit  zowel  juridisch als technisch.”. 
 
Op 15 december 2011 voert het bureau BMH van de gemeente een inspectie uit in 
de Homerusflat [2085], om de bouwkundige staat van de flat te bepalen na de 
uitvoering van de gedeeltelijke sloop.  
 
Ten aanzien van de terugkeer van de bewoners van de Homerusflat is in het 
verslag van de stuurgroep ’t Loon d.d. 19 december 2011 [3025] het volgende 
aangegeven: “Het herstel van de nutsvoorzieningen is vrijdagavond al gestart. De 
stadsverwarming is geen probleem. Gasleiding ligt onder de sloopplaten. Daarom 
kan deze pas gecontroleerd worden als de sloopplaten weg zijn. Voor de bewoners 
wordt de datum 23 december gehaald.” 
In het verslag van de stuurgroep ’t Loon d.d. donderdag 22 december 2011 [3028] 
wordt hierover verder aangegeven: “Stadsverwarming is gecontroleerd en 
functioneert tot aan de woningen. De verwarmingen in de woningen worden 
donderdag gecontroleerd. De woningen hebben weer water, gas en elektriciteit. De 
vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven met fluorescerende bewegwijzeringen. 
Publiekzaken heeft een plan van aanpak gemaakt voor de terugkeer met een 
formeel overdracht moment.” 
 
In opdracht van de gemeente heeft TNO op 22 december 2011 een quickscan 
uitgevoerd met betrekking tot de besluitvorming van de gemeente inzake de 
vrijgave van de Homerusflat. 
 

6.2.2 Informatie uit interviews 
In aanvulling op het voorgaande zijn uit de interviews de volgende punten naar 
voren gekomen: 
 
Algemene rol van de gemeente 
• Het huidige handhavingsbeleid van de gemeente is niet op specifieke 

gebouwen gericht. Circa 50% inspanning van de handhaving is gericht op 
nieuwbouw, circa 30% op objecten (bestaande bouw) en circa 20% op 
gebieden. Voor de risicoanalyse, die wordt gedaan ter onderbouwing van het 
werkplan van handhaving, wordt het landelijk model gevolgd en ingevuld met 
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voor Heerlen specifieke zaken (risico’s aandachtspunten e.d.). In die 
risicoanalyse speelt de ondergrond, tot aan de ervaringen met ‘t Loon, geen rol.  

• Relatief snel na de melding van de scheurvorming heeft het hoofd van het 
bureau BMH het opstellen van een logboek geïnitieerd. De reden was enerzijds 
omdat hij verwachtte dat het een project zou worden van enige omvang, met 
bestuurlijke bemoeienis, en anderzijds vanwege een “onderbuik gevoel”. Hij 
verwachtte ernstige gevolgen. 

• Het initiatief tot onderzoek is in eerste instantie door de gemeente, in lijn met de 
verplichtingen voor de constructieve veiligheid van deze partij, bij de VVE/W&N 
gelaten. De afspraak was immers dat de gemeente zou volgen, zolang de 
VVE/W&N het proces naar tevredenheid oppakten. Zodra de gemeente het idee 
zou krijgen dat het probleem niet op een bevredigende wijze opgepakt zou 
worden, zou ze zelf de regie overnemen.  

• Tijdens de onderzoeksfase voerde de gemeente dagelijks een visuele controle 
uit in de parkeergarage en het winkelcentrum. In deze periode hadden de 
constructeurs van het bureau BMH de leiding, hetgeen in het algemeen het 
geval is bij een constructief probleem. De gemeente heeft toen aangedrongen 
op een vorm van monitoring om beweging in de kolommen te kunnen volgen. 

• Het heeft enige weken geduurd voordat het OSMOS meetsysteem draaide. 
Daarnaast kwamen resultaten van dit systeem eerst maar mondjesmaat via 
W&N bij de gemeente binnen. De gemeente heeft W&N toen onder druk gezet; 
de veiligheid van ‘t Loon werd immers mede bepaald door de monitoring. Pas 
hierna kwam de informatiestroom naar de gemeente goed op gang.  

• Het crisisberaad is opgericht op 30 november, na de ontruimingsbeslissing van 
de winkels boven de parkeergarage. De snelheid van de ontwikkelingen in de 
garage en dynamiek in de ondergrond op dat moment hebben de meeste 
betrokkenen verrast. 

• Door betrokken deskundigen is ervaren dat in de periode rond 5 december 
2011 sprake was van een zeer hectische situatie binnen de gemeente. In het 
werkoverleg werd een duidelijke leiding gemist en ook doelstellingen waren op 
dat moment niet duidelijk. De gemeente heeft in die periode gezocht naar 
nadere bouwtechnische onderbouwing voor verdergaand optreden, 
anticiperend op de mogelijke noodzaak tot sloop. Ook is onderzocht in hoeverre 
juridische stappen ondernomen konden en moesten worden. 

 
Ontruiming van de winkels 
• Na het ontruimen van de winkels boven de parkeergarage is overwogen om ook 

de overige winkels al direct te sluiten. Vanwege de compartimentering in het 
complex werd dat op dat moment niet noodzakelijk geacht. 

• Enkele dagen later werden de overige winkels toch gesloten. Het besluit tot het 
ontruimen van de overige winkels is genomen in het crisisteam. Hierbij hebben 
onder andere crowd management overwegingen een rol gespeeld, mede met 
het oog op verwachte drukte voor Sinterklaasmiddag op 3 december. Het 
optreden van een eventuele instorting zou tot paniek kunnen leiden en dus tot 
een gevaar voor de publieke veiligheid. 

 
Sloop parkeergarage en erboven gesitueerde winkels 
• Ten aanzien van de veiligheid van de “gebruikers” was er geen directe 

noodzaak om tot sloop over te gaan, omdat het complex via hekken was 
afgeschermd. Bij een instorting zouden dan geen doden of gewonden vallen. Er 
zou dan wel een mogelijk asbestprobleem zijn. Vanwege de onzekerheid met 
betrekking tot het gedrag van de ondergrond waren er echter geen 
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bouwkundige alternatieven, zeker niet op korte termijn. Bijkomend aspect was 
dat als er niet tot sloop overgegaan zou zijn, het ook moeilijk/onveilig geweest 
zou zijn om onderzoek aan de ondergrond uit te voeren, waardoor de 
onderbouwing van een definitieve oplossing bemoeilijkt zou worden. 

• Bij het besluit tot slopen zijn verschillende scenario’s overwogen: probleem 
oplossen, gecontroleerd slopen en afwachten. Een aantal aspecten heeft (los 
van bovengenoemde ruimte te krijgen voor onderzoek) meegewogen om tot 
slopen te beslissen: 

− Hoe snel kan het complex weer vrijgegeven worden voor de winkeliers: 
niet slopen (bevriezen situatie) zou te lang een onaanvaardbare situatie 
opleveren. 

− De wens van de VVE om, door opdracht van de gemeente tot slopen, een 
snelle oplossing te verkrijgen. 

− De moeilijke beheersbaarheid van de publieke veiligheid, zolang de sloop 
niet werd doorgezet (afsluiten straten e.d.). 

• Op 2 december 2011 heeft de gemeente een concept opgesteld voor een last 
onder bestuursdwang tot sloop van het deels ingestorte deel van ‘t Loon. 
Gesprekken met VVE leverden geen alternatief op. De zienswijzen van de VVE 
op de last onder bestuursdwang tot sloop bestonden vooral uit feitelijkheden 
(voornamelijk randvoorwaarden voor de praktische uitvoering van de sloop) en 
waren voor de gemeente onvoldoende reden om van sloop af te zien. In een 
later stadium heeft de VVE een bezwaarschrift ingediend tegen de sloop.  

 
Dossiervorming 
• De officiële gang van zaken ten aanzien van de dossiervorming is als volgt: 

− Inkomend stuk wat aanleiding geeft tot openen dossier wordt eerst 
geregistreerd en gaat dan naar de betreffende ambtenaar die een 
werkdossier opent en het bestuurlijk traject start. 

− Alle stukken voor dit traject worden opgenomen in het dossier, inclusief het 
document met het besluit van de gemeente. 

− De behandelend ambtenaar sluit het dossier na besluit. 
− De behandelend ambtenaar brengt het werkdossier naar het centrale 

archief van de gemeente. Dit heet het dynamisch archief. 
• Bij wet is vastgelegd dat bouwvergunningen permanent bewaard dienen te 

worden. Bouwdossiers worden bewaard totdat het gebouw gesloopt wordt. 
Bouwtekeningen worden vernietigd, als ze meer dan 10 jaar oud zijn.  

• In het verleden is er bij de gemeente meermaals geconstateerd dat zowel het 
werkarchief als het dynamisch archief niet in orde waren.  

 
Overige 
• Achteraf werd het als een gemis ervaren dat de medewerkers van de gemeente 

onvoldoende op de hoogte waren van de expertise die er binnen andere 
afdelingen van de gemeente beschikbaar was. 

• Een vergelijkbare situatie speelde ten aanzien van de inzet van medewerkers 
van andere afdelingen van de gemeente. Zij hadden soms het gevoel dat zij 
niet overal voldoende bij betrokken werden.  
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6.3 Bouwkundige aspecten 

6.3.1 Informatie uit dossier 
In chronologische volgorde is de volgende informatie over de schade aan de 
kolommen in de parkeergarage beschikbaar gekomen: 
• Op 30 augustus 2011 wordt bij de gemeente melding gemaakt van 

scheurvorming in kolommen van de parkeergarage. 
• Op 31 augustus 2011 wordt door W&N aangegeven dat er in het verleden al 

diverse malen problemen waren geweest met scheurvorming, maar dat de 
exacte oorzaak nooit was achterhaald. Men had echter wel sterk de indruk dat 
de oorzaak in de grond moest zitten.  

• Verder wordt ingeschat dat de kolommen voldoende overcapaciteit hebben en 
dat er geen direct veiligheidsprobleem is. W&N stelt een hersteladvies op 
[2003], dat bestaat uit het injecteren van de scheuren. Daaraan gekoppeld is 
een plan om de kolommen periodiek visueel te controleren. 

• Dezelfde dag blijkt uit een vooropnamerapport dat een groot aantal scheuren in 
april 2011 al aanwezig was [1032]. 

• Op 7 september 2011 wordt tijdens injectiewerkzaamheden geconstateerd dat 
één kolom volledig is gescheurd (schuine dwarskrachtscheur). W&N besluit om 
nog dezelfde avond stempels te laten aanbrengen. De volgende morgen wordt 
besloten om een aanvullende onderstempeling aan te brengen onder de twee 
slechtste kolommen en vervolgens ook onder het dek en bij andere kolommen 
in dit gebied.  

• Op 13 september 2011 wordt in een overleg met de betrokken partijen het 
volgende aangegeven [2007]: 
− Besloten wordt om de meest beschadigde kolom te omstorten met beton (is 

16 september 2011 uitgevoerd).  
− BAS wordt uitgenodigd om een offerte te maken voor een materiaalkundig 

onderzoek aan het beton. Tevens zal een advies gegeven worden over de 
constructieve geschiktheid naar de toekomst toe. 

− Inpijn-Blokpoel krijgt opdracht voor het uitvoeren van hoogtemetingen in de 
parkeergarage. 

− W&N zal een inmeting doen naar de horizontale verplaatsingen die in de loop 
van de tijd in de parkeergarage zijn opgetreden en die vergelijken met de 
inmeting negen jaar eerder. 

− W&N werkt een voorstel uit voor continumonitoring. 
− LSB controleert de stempeltorens om de dag. 
− De gemeente controleert de situatie in de parkeergarage dagelijks. 

• In een interne e-mail van de gemeente d.d. 16 september 2011 wordt over de 
schade aan de kolommen het volgende aangegeven [2013]: 
− “Wat is er aan de hand 

− tijdens reguliere werkzaamheden zijn scheuren in 2 betonnen kolommen 
geconstateerd 

− die kolommen zijn constructief verdacht en dat vroeg om aandacht 
− er is meteen met de gemeente bouw en woningtoezicht contact 

opgenomen en met constructeurs  
− de 2 kolommen zijn gestut en in totaal zijn daarmee zo´n 60 van de 400 

parkeerplaatsen afgesloten 
− Is er direct gevaar voor de omgeving 

− Er is geen gevaar 
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− De stutten zorgen ervoor dat de constructie van garage en complex veilig 
is 

− Er is een dagelijkse monitoring van alle kolommen en de stutten door de 
gemeente en de constructeurs 

− Wat is de oorzaak van het probleem 
− Dat wordt uitgezocht en daar kunnen we nu niets over zeggen 
− Bij eventueel doorvragen kan aangegeven worden dat de oorzaak naw in 

de bodem zit, verschuivingen, grondwater mijnverzakkingen, onduidelijk 
maar bodem is de oorzaak. Onderdeel van het onderzoeksplan is boringen 
om de bodemgesteldheid beter in zicht te krijgen” 

• Op 17 september 2011 stelt W&N een plan van aanpak op voor het herstel van 
de schade in de parkeergarage [2015]. In het begeleidende schrijven wordt ten 
aanzien van de schade aan de kolommen het volgende weergegeven: 

“De garage is gebouwd eind jaren 60 van de vorige eeuw. Niet lang na het 
gereedkomen van de bouw begonnen kolommen te scheuren als gevolg 
van horizontale en vertikale verplaatsingen in de ondergrond. Een 
fenomeen dat tot nu toe niet goed onderzocht is en waarvan de oorzaak 
nog onduidelijk is. Er is een vermoeden dat het te maken heeft met 
aanwezige mijngangen onder de garage en een fluctuerend niveau van 
mijnwater. 
In de loop van de tijd zijn een aantal kolommen gerepareerd middels 
injecties en er zijn locaal koppelbalken aangebracht tussen de betonpoeren 
om de horizontale verplaatsingen te stoppen. Tevens zijn er 3 stuks 
kolommen vernieuwd. 
Onlangs hebben weer verplaatsingen in de ondergrond en dus ook in de 
betonconstructie plaatsgevonden waarbij grotere scheuren ontstaan zijn. De 
vervormingen waren dusdanig groot dat bij reparatiewerkzaamheden 
brokken beton uit een kolom vielen. Hierna zijn direct 
veiligheidsmaatregelen genomen: er is een gedeelte van de parkeergarage 
geheel onderstempeld en afgesloten voor bezoekers.” 

• Op 26 oktober 2011 stelt Osmos een plan van aanpak op voor een continue 
monitoring van zettingen van de parkeergarage [2027]. Er wordt een online 
continue monitoring met alarmfunctionaliteiten voorgesteld. Via optische 
koorden met een meetbasis van 2 m, die verticaal op de kolommen 
aangebracht worden, worden de betonspanningen zeer nauwkeurig continu 
ingemeten. Dit plan wordt op 28 oktober 2011 met de betrokken partijen 
besproken. Op 10 november meldt MVGM dat het monitoringsplan is 
voorgelegd aan de diverse eigenaren binnen de Hoofd-VVE ‘t Loon en dat alle 
partijen ermee akkoord zijn dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met het 
continu-bemetingssysteem.  

• Op 2 november 2011 rapporteert BAS de resultaten van het materiaalkundig 
onderzoek aan enkele kolommen [2030]. 

• In de week van 17 november 2011 wordt het meetsysteem van Osmos in de 
parkeergarage gemonteerd. Op 25 november 2011 is het meetsysteem 
operationeel [2037]. Op dat moment zijn er echter nog problemen met het 
automatisch uitlezen van de meetgegevens, omdat alleen een analoge 
telefoonlijn kan worden gebruikt. Daardoor kan de gemeente de meetgegevens 
nog niet volgen. W&N en Osmos houden de monitoring in de gaten. 

• Op dinsdag 29 november 2011 worden tijdens een dagelijks inspectie nieuwe 
scheuren geconstateerd in een gerepareerde kolomkop, het dek en een kolom. 
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Tegelijkertijd komt het bericht dat de vervorming/spanning, zoals gemeten met 
de apparatuur van Osmos, blijft oplopen.  

• Op donderdag 1 december 2011 blijkt dat de metingen van Osmos sterk blijven 
oplopen. 

• In het verslag van het gemeentelijk beleidsteam d.d. 3 december 2011 [3009] 
wordt aangegeven: “Een zuil is ingestort en er is een inzakking geconstateerd. 
De zuil is ontkoppeld van het plafond. Vanuit de raam van de Promiss is de 
vloer te zien. De inzakking gebeurt zoals we verwacht hadden en de constructie 
werkt zoals gedacht was. De inzakking komt niet tot aan de dilatatie”. 

 
In chronologische volgorde is de volgende informatie met betrekking tot de overige 
bouwkundige aspecten van het winkelcentrum en het bovenliggende deel van het 
winkelcentrum beschikbaar gekomen: 
• Op dinsdag 29 november 2011 worden tijdens een dagelijks inspectie nieuwe 

scheuren geconstateerd in een gerepareerde kolomkop, het dek en een kolom. 
Tegelijkertijd worden door Promiss scheuren in de wanden gemeld. 

• Op 1 december 2011 wordt door de constructeurs aangegeven dat er geen 
gevaar is voor de omliggende gebouwen.  

• In het overleg van het crisisberaad d.d. 2 december 2011 om 18.00 uur wordt 
ten aanzien van de Homerusflat het volgende gemeld [3007]: 

“De constructieve veiligheid van de Homerusflat is niet in het geding.” 
• In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 december 2011 geeft prof. Hordijk aan 

dat hij twijfels heeft over de werking van de dilatatievoegen, of ze het gewenste 
effect zullen hebben of dat door verbouwingen in de afgelopen 40 jaar die 
werking niet meer optimaal is, waardoor de verzakking van het ene 
compartiment zijn weerslag zal hebben op de veiligheid in de andere 
compartimenten [3002]. De in het overleg aanwezige betrokkenen kunnen die 
twijfel niet volledig wegnemen.  

• Op zaterdag 3 december 2011 zijn de dilataties van het gebouw, voor zover als 
mogelijk, gecontroleerd. Op sommige plaatsen zelfs met destructief onderzoek. 
In het verslag van de crisisstaf van die dag [3010] wordt daarover aangegeven: 
“Compartimentering is op alle drie de niveaus aanwezig. De werking is na de 
verbouwingen niet aangetast, behalve op de begane grond. Hier zijn de 
dilatatievoegen deels gekoppeld aan het asfalt/wegdek. Dit betekent dat het 
parkeerdek niet in gebruik mag worden genomen.” 

• Op 11 december 2011 wordt aangegeven dat de sloper inmiddels de restanten 
van het gebouw heeft losgekoppeld van de overige delen [2073]. Op 12 
december 2011 geeft prof. Hordijk aan dat het gebouw kan worden vrijgegeven, 
met uitzondering van de parkeergarage. Dat is samen met een medewerker van 
het sloopbedrijf Beelen en één van de toezichthouders gecontroleerd. Prof. 
Hordijk vraagt of de gemeente dit ook kan vrijgeven. De gemeente heeft 
daarvoor toestemming gegeven. 

 

6.3.2 Informatie uit interviews 
In aanvulling op het voorgaande zijn uit de interviews de volgende punten naar 
voren gekomen: 
• Na constatering van de volledig gescheurde kolom (op 7 september) en de 

melding in het onderzoeksteam dat in 2002 al kolommen vervangen zijn, wordt 
de situatie door de constructeurs van het bureau BMH als heel zorgelijk 
beoordeeld.  



 

 

TNO-rapport | TNO-rapport 2012-R10849  | 1 november 2012  39 / 75

• Medewerkers van het bureau BMH hebben de Homerusflat, voorafgaand aan 
de vrijgave, geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie is onder andere gekeken 
naar scheurvorming in dragende wanden. Verder was er een continu 
meetsysteem in de flat aangebracht, waaruit bleek dat er vrijwel geen 
verplaatsingen te zien waren. Op deze gronden is besloten de flat weer vrij te 
geven, onder voorwaarde dat een meetsysteem aanwezig zou blijven. 

 

6.4 Ondergrond 

6.4.1 Informatie uit dossier 
In chronologische volgorde is de volgende informatie over de ondergrond onder de 
parkeergarage beschikbaar gekomen: 
• Op 31 augustus 2011 wordt door W&N aangegeven dat er in het verleden al 

diverse malen problemen waren geweest met scheurvorming, maar dat de 
exacte oorzaak nooit was achterhaald. Men had echter wel sterk de indruk dat 
de oorzaak in de grond moest zitten.  

• Begin september 2011 zet de heer Peeters van het bureau BMH intern een 
vraag over de ondergrond uit bij de heer Weijers, die veel kennis heeft over het 
mijnverleden. Op 8 september 2011 geeft de heer Weijers per e-mail een 
antwoord [2006], waarin onder andere het volgende wordt weergegeven: 
− De suggestie dat de recente schade in de parkeergarage veroorzaakt kan 

zijn door de voormalige steenkoolmijn, en dan met name instortingen van 
mijngangen, lijkt hem niet aannemelijk. 

− In theorie zou het stijgend mijnwater van invloed kunnen zijn. Of dat 
daadwerkelijk zo is, zou uit nader onderzoek moeten blijken. 

− Geadviseerd wordt om historisch onderzoek uit te voeren naar de werkelijke 
mijnbouwactiviteiten in dit gebied en naar de drukken in het grondwater. 

− Tevens wordt geadviseerd om contact op te nemen met SodM. 
• In een bespreking met de betrokken partijen op 13 september 2011 [2007] 

wordt afgesproken dat Inpijn-Blokpoel uitgenodigd wordt om een offerte te 
maken voor een bodemonderzoek en een historisch onderzoek naar de 
ondergrond. Verder krijgt Inpijn-Blokpoel alvast mondeling opdracht voor het 
uitvoeren van hoogtemetingen. W&N zal een inmeting doen naar de horizontale 
verplaatsingen die in de loop van de tijd zijn opgetreden en die vergelijken met 
de inmeting negen jaar eerder. 

• Een eerste aanzet voor de offerte van Inpijn-Blokpoel wordt op 14 september 
2011 per e-mail verstuurd aan de gemeente en aan W&N [2008]. De definitieve 
offerte is op 14 september in briefvorm opgesteld en gevoegd bij het plan van 
aanpak, zoals opgesteld door W&N [2015]. 

• Op 17 september 2011 stelt W&N een plan van aanpak op voor het herstel van 
de schade in de parkeergarage [2015]. In het begeleidende schrijven wordt ten 
aanzien van de ondergrond het volgende weergegeven: 

“De garage is gebouwd eind jaren 60 van de vorige eeuw. Niet lang na het 
gereedkomen van de bouw begonnen kolommen te scheuren als gevolg 
van horizontale en vertikale verplaatsingen in de ondergrond. Een 
fenomeen dat tot nu toe niet goed onderzocht is en waarvan de oorzaak 
nog onduidelijk is. Er is een vermoeden dat het te maken heeft met 
aanwezige mijngangen onder de garage en een fluctuerend niveau van 
mijnwater. 
Onlangs hebben weer verplaatsingen in de ondergrond en dus ook in de 
betonconstructie plaatsgevonden waarbij grotere scheuren ontstaan zijn.” 
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• Begin oktober worden de metingen naar de horizontale en verticale 
verplaatsingen in de parkeergarage door W&N uitgewerkt en uitgezet ten 
opzichte van de metingen 2000/2002 ([173]-[177]). Uit die meetgegevens volgt 
een enigszins komvormige daling van de ondergrond. 

• Op 10 oktober is er een bespreking met de betrokken partijen. Bij deze 
bespreking zijn tevens  Inpijn-Blokpoel en SodM aanwezig. In het logboek 
[3001] wordt ten aanzien van de inhoud van deze bespreking onder andere het 
volgende weergegeven: 
− “Het dek is 13 tot 18 cm gezakt in de periode 2002 t/m 2011. De totale zetting 

bedraagt max. circa 25 cm. De nieuwe bestrating heeft een zetting van circa 
9 cm ondergaan. 

− De vervormingen wijzen naar een zogenaamd “zwart gat”. Dhr. Roest 
meende dat dit meer een “zwarte lijn” was, wat echter ook overeenkomt met 
het feit dat het “zwarte gat” zich wat heeft verplaatst. Er zit een breuk in de 
ondergrond in de buurt van het “zwarte gat” hetgeen is waar te nemen op 
archiefgegevens van de mijnen. 

− Om de oorzaak daadwerkelijk vast te kunnen stellen moet men alle overige 
mogelijke oorzaken elimineren. 

− Akties: 
- Monitoren van de snelheid van de deformatie. Dit is van belang om te 
kunnen bepalen of het een eindigend proces is of dat het juist nog erger kan 
worden. 
- De geologie van de ondiepe ondergrond trachten te achterhalen. Aan de 
hand van de bestaande gegevens een profiel van de ondiepe ondergrond 
opstellen. 

− Mogelijke oorzaak: door een breuk in de ondergrond kan er grond weglopen 
in een oude mijnschacht/pijler. Door caving ontstaat er steeds weer een 
drukboog in de ondergrond waardoor er steeds een evenwicht is. Echter de 
zetting neemt wel toe. Een mogelijk gevaar zou kunnen zijn dat een stuk 
grond in een keer afschuift naar beneden. 

− Wanneer bovenstaand scenario de waarheid is dan wordt een goede 
oplossing erg moeilijk. Op plaatsen waar zich dit in het verleden heeft 
afgespeeld werd de bebouwing uiteindelijk gesloopt en de openbare ruimte 
anders ingericht. Deze stukken grond werden dan als slecht (niet te 
bebouwen) betiteld. Echter zover zijn we nu nog lang niet en is 
bovenstaande benadering speculatief. “ 

• Twee dagen later, op 12 oktober, meldt SodM aan de gemeente, zowel 
telefonisch als per e-mail [2020], dat het niet is uit te sluiten dat er een 
plotselinge grotere zakking optreedt, al wordt de kans daarop klein geacht. 
SodM geeft aan dat monitoring daarom noodzakelijk geacht wordt.  

• Op advies van SodM schakelt de gemeente op 12 oktober 2011 Ingenieurbüro 
Heitfeld-Schetelig in, vanwege hun specifieke kennis over de ondergrond in de 
regio. Om geen tijdverlies in de onderzoeken te lijden, worden zij rechtstreeks 
door de gemeente ingeschakeld. 

• Op 13 oktober vindt er een vervolgbespreking plaats, met afgevaardigden van 
de gemeente, W&N, Inpijn-Blokpoel en SodM. In dit overleg wordt afgesproken 
dat SodM hypothesen zal uitschrijven (mogelijke oorzaken van de verzakking). 
Verder wordt afgesproken dat Inpijn-Blokpoel alle werkzaamheden ten aanzien 
van de ondergrond zal coördineren. 
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• Het document van SodM met hypothesen voor de oorzaak van de schade en de 
bodembeweging wordt op 18 oktober rondgemaild [1024]. In dat document 
wordt aanbevolen om over te gaan tot injectie van de ondergrond.   

• Op 27 oktober 2011 brengt Inpijn-Blokpoel hun rapportage uit met de resultaten 
van de verplaatsingsmetingen en de inventarisatie van het mijnarchief. In die 
rapportage wordt onder andere het volgende geconcludeerd: 
− “Uit de hoogtemetingen tegen het plafond en op de vloer kan worden 

geconcludeerd, dat het gebouw lokaal een zakking heeft ondergaan in de 
orde van 15 tot 20 cm.  

− Ten opzichte van 2002 lijken de zettingen met ca. 5 tot 10 cm zijn 
toegenomen.  

− Tijdens eerder onderzoek werd al geconcludeerd dat de oorzaak voor de 
schade ligt in de diepere ondergrond. De aanwezigheid van de ondiepe pijler 
en de verschuiving aan het maaiveld in 1956 geven sterke aanleiding om de 
oorzaak van de schade toe te schrijven aan de ondiepe mijnpijler.  

− Dat de schade door een instortende karst (oplossingsholte) in de 
kalksteenlagen wordt veroorzaakt lijkt minder aannemelijk.  

− Aanvullend onderzoek in de diepere ondergrond zal nog moeten uitwijzen 
wat de exacte oorzaak is.” 

• Op 28 oktober is er een bespreking met de betrokken partijen, waarbij tevens 
aanwezig zijn IHS en SodM. Dit betreft een brainstormoverleg over de verdere 
aanpak van de problematiek. In dit overleg is onder andere het volgende 
besproken: 
− IHS geeft een aanzet over hoe geboord dient te worden, in verband met het 

injecteren van de ondergrond. 
− Van belang is om de bovenliggende laag goed in kaart te brengen. Er wordt 

namelijk toch nog gedacht aan karstvorming (het ontstaan van holle ruimten 
in de mergel door uitloging van de kalk).  

− Voor de volgende vergadering worden twee extra specialisten uitgenodigd: 
de heer Van Tongeren van VITO (betrokken bij het mijnwaterproject) en de 
heer Bekendam van GeoControl. 

− In de garage zijn inmiddels meetbouten geplaatst op de kolommen . 
− W&N heeft inmiddels een monitoringsplan van Osmos ontvangen en zal dit 

doorzetten naar de betrokkenen i.v.m. commentaar.  
− Tijdens de vergadering heeft de gemeente expliciet gevraagd of met het 

huidige inzicht in de materie een verandering is ontstaan in het 
veiligheidsniveau van ’t Loon (zoals overigens in vrijwel elk overleg ter sprake 
kwam). Volgens de aanwezigen was er geen wijziging t.o.v. de situatie van 
twee weken geleden. 

• Op 7 november is er een bespreking met de betrokken partijen, waarbij tevens 
aanwezig zijn Inpijn-Blokpoel, IHS, SodM, Vito en GeoControl [2033]. In dit 
overleg is onder andere het volgende besproken: 
− Door IHS wordt een planning gegeven voor het voorbereiden (offertetraject) 

en uitvoeren van boorwerkzaamheden. Verwacht wordt dat de 
boorwerkzaamheden begin januari kunnen starten. 

− De diameter van een eventuele komvormige daling als gevolg van een lokale 
zakking wordt door IHS ingeschat op 10-20 m en maximaal circa 40 m. 

− Afgesproken wordt om ook over te gaan op een continue monitoring van de 
zettingen met behulp van het Osmos systeem. Op donderdag 10 november 
wordt gemeld dat de diverse eigenaren binnen de VVE ‘t Loon akkoord zijn 
met installatie van dit systeem. 
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• Op 25 november 2011 is het meetsysteem operationeel [2037]. Op die dag 
wordt tevens de definitieve bestekstekst/offerteaanvraag voor de 
boorwerkzaamheden door IHS afgerond.  

• Op dinsdag 29 november 2011 geven de metingen van Osmos aan dat de 
vervormingen oplopen. Op donderdag 1 december 2011 blijkt dat de metingen 
van Osmos sterk blijven oplopen. De kans dat er een inzakking / instorting gaat 
plaatsvinden, wordt steeds groter geacht.  

• Op 3 december 2011 wordt aangegeven dat het ontstane gat, waarin een kolom 
is weggezakt, een diameter heeft van circa 5 m [2052]. Verder wordt in het 
overleg van het crisisberaad d.d. 3 december 2011 hierover het volgende 
gemeld [3010]: “De huidige situatie is de spontane verzakking die gevreesd 
werd. Onbekend is of dit de eindsituatie is en wat er gaat gebeuren met de 
constructie. Hoogstwaarschijnlijk zakt langzaam maar zeker (een deel van) het 
onveilige gebied verder in.” 

• In het verslag van het gemeentelijk beleidsteam d.d. 6 december 2012 wordt 
aangegeven [3016]: “De oorzaak wordt waarschijnlijk een van de belangrijkste 
vragen. Voorgesteld is om door prof. Hordijk (vanuit de VVE) en prof. Kleinman 
(voor de gemeente) een opdrachtformulering voor het onderzoek op te laten 
stellen. Dit betekent dat zij aangeven wie en wat nodig is om een goed 
onderzoek te kunnen uitvoeren. J. Waltmans wil dat geoloog Roest?  van de 
Staatsmijnen aansluit. Vanmiddag is een bijeenkomst waarin ook gesproken 
wordt over het tijdsbestek waarin een en ander moet verlopen.” In vervolg 
hierop is in het verslag van het gemeentelijk beleidsteam d.d. 12 december 
2011 [3020] aangegeven dat de VVE en de gemeente, bij (de uitkomst van) het 
onderzoek naar de oorzaak gescheiden belangen hebben. Daarop wordt 
afgesproken dat de gemeente onafhankelijk van de VVE onderzoek laat 
uitvoeren. 

• Op 7 december is er een bespreking met de betrokken partijen, waarbij tevens 
aanwezig zijn IHS en SodM [2060]. Het doel van die bespreking is om alle 
beschikbare informatie die betrekking kan hebben op de oorzaak van de 
calamiteit op een rij te zetten en afspraken te maken over het vervolg van het 
onderzoek naar de oorzaak van de calamiteit.  

• Gedurende de sloop worden door Fugro metingen uitgevoerd aan de 
gebouwdelen van ‘t Loon die gehandhaafd blijven en aan omliggende 
gebouwen. Er worden zettingsmetingen uitgevoerd en trillingsmetingen ([2074] 
en [2075]). Uit de resultaten van die metingen volgt dat er geen bijzondere 
verplaatsingen en/of trillingen zijn geregistreerd. 

• In de maand december is er op meerdere momenten overleg tussen de 
gemeente en IHS, Fugro en SodM. Het doel van dat overleg is om te komen tot 
een uitgewerkt plan van aanpak voor een onderzoek naar de oorzaak van de 
verzakking. 

• Op 13 december 2011 heeft sloopbedrijf Beelen met een stalen bint aan twee 
zijden van de verzakte poer een gat gestoten in de grond onder de poer. Bij dit 
stoten gebeurde er verder niets, de grond bleef stabiel en stortte niet verder in. 
Daarna heeft Smet-Keller in een van deze gaten de stalen buis gehangen, 
waardoor men ging injecteren met dämmer. Toen het gat zich vrij snel begon te 
vullen werd besloten om te stoppen met injecteren. Op dat moment was er 34,3 
m3 dämmer verpompt.  

• Op 14 december 2011 heeft de gemeente met de SodM de afmetingen van het 
met dämmer gevulde gat gemeten. Hieruit volgt een gemiddelde diameter van 
7,0 m.  
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6.4.2 Informatie uit interviews 
In aanvulling op het voorgaande zijn uit de interviews de volgende punten naar 
voren gekomen: 
• In het verleden is op relatief grote schaal sprake geweest van mijnschade. Dat 

ging met name over schade als gevolg van ondiepe winning. Na twee jaar zijn 
zettingen als gevolg van ondiepe winning uitgewerkt. Na 40 jaar wordt 
dergelijke schade zeker niet meer verwacht. 

• Het optreden van sinkholes ten gevolge van steenkoolontginningen was tot nu 
toe onbekend in de regio Heerlen. De situatie was, door zijn omvang en tempo, 
voor meerdere deskundigen een verrassing. In deze periodes is gewerkt met 
hypotheses over de oorzaak van de verzakking, die tot op heden overigens nog 
niet is vastgesteld.  

• Het fenomeen van sinkholes is moeilijk te voorspellen. Pas als bekend is waar 
holtes zijn en wat de optredende mechanismen zijn, kan een risico inschatting 
worden gemaakt. De volgende stap is het maken van een inschatting van het 
moment van verzakken. 

• De eerste info betrof dat de bodem bleef doorzakken. Het zou gaan om een 
bodemdalingsgebied met doorsnede van circa 60 m, die al enige jaren gaande 
was (millimeters per jaar) en uiteindelijk (augustus 2011) 0,25 m is geworden. 
Rond augustus 2011 had de verzakking een doorsnede van 30 m. Na een 
versnelling ontstond het uiteindelijke gat (sinkhole) met een kleinere 
cilindervormige doorsnede van circa 7 m.  

• Inzicht in het werkelijke mechanisme dat tot de sinkhole bij ‘t Loon heeft geleid 
is nodig om over te kunnen gaan tot risico mapping en mogelijk 
beheerstrategieën in het kader van risicomanagement. 

• Er is gesproken over de mogelijkheid en noodzaak tot stabiliseren (van onder 
naar boven) van de ondergrond. IHS was al bezig om daar een bestek voor op 
te zetten. Het bestek zou na de kerst in uitvoering komen. Deze planning werd 
echter “ingehaald” door de praktijk.  
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7 Toetsingskader 

7.1 Wettelijk kader 

7.1.1 Beoordeling gebouwen 
Als toetsingskader voor het handelen van de gemeente in de periode vanaf de 
melding van de scheurvorming in 2011 is de Woningwet en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (WABO) van toepassing.  
De belangrijkste eisen vanuit de Woningwet voor gebouwen zijn: 
• Het is verboden te bouwen in afwijking van het Bouwbesluit tenzij een 

omgevingsvergunning voor het bouwen het uitdrukkelijk toestaat. 
• Voor wat betreft de veiligheid van bestaande gebouwen moet voldaan worden 

aan het Bouwbesluit, niveau bestaand bouw. 
De verantwoordelijkheid voor het voldoen van gebouwen aan de van toepassing 
zijnde eisen ligt bij de eigenaar. Dit geldt zowel voor nieuwbouwsituatie als voor 
bestaande bouw. 
 
Voor een nieuwbouwsituatie of voor een renovatie is een eigenaar verplicht om bij 
de gemeente een omgevingsvergunning (vroeger “bouwvergunning”) voor het 
bouwen aan te vragen, tenzij sprake is van vergunningvrij bouwen als bedoeld in 
artikel 2.1, derde lid, van de Wabo. Als onderdeel van die aanvraag dient de 
eigenaar te bewijzen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Als onderdeel 
van de vergunningverlening toetst de gemeente of het “aannemelijk” is dat de 
ingediende bouwplannen daadwerkelijk voldoen aan het Bouwbesluit. Enerzijds 
betekent dit dat gecontroleerd wordt of alle van belang zijnde aspecten in de 
bouwplannen zijn betrokken en anderzijds dat (steekproefsgewijs) gecontroleerd 
wordt of voldoende is aangetoond dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde 
eisen. Na verlening van de vergunning heeft de gemeente de bevoegdheid in het 
werk te controleren of er niet gebouwd wordt in afwijking van de 
(omgevings)vergunning. 
 
Voor bestaande bouw geldt een andere situatie. Zoals eerder aangegeven is de 
eigenaar daarvoor zelf verantwoordelijk. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid 
van de gemeente in deze gelden de volgende situaties: 
• Indien de gemeente kennis heeft van een situatie waarin een gebouw niet 

voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, niveau bestaand bouw, dan 
heeft zij de beginselplicht tot handhaving. Dan wordt de eigenaar 
aangeschreven en wordt hij gedwongen om maatregelen te treffen. De 
gemeente begint met een vooraanschrijving waarin zij de eigenaar verzoekt 
binnen een bepaalde termijn voorzieningen te treffen danwel met een plan van 
aanpak te komen. Als hij niet vrijwillig meewerkt, volgt een last, om de eigenaar 
te dwingen de strijdigheden op te heffen. 

• Indien een gebouw wel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, niveau 
bestaand bouw, maar er desalniettemin voorzien wordt dat het op korte termijn 
onveilig of ongezond wordt, dan is er voor de gemeente de mogelijkheid om via 
artikel 13 van de Woningwet een eigenaar aan te schrijven. In dat geval moet 
de aanschrijving onderbouwd worden met een specifiek op het betreffende 
bouwwerk toegesneden motivering. 

• Indien er sprake is van gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid, zonder 
dat er sprake is van een strijdigheid met enige andere bepaling van het 
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Bouwbesluit, dan heeft de gemeente onder omstandigheden de mogelijkheid 
om aan te schrijven (artikel 1a van de Woningwet) als kan worden aangetoond 
dat de eigenaar zijn zorgplicht niet heeft vervuld. Het gaat dan om aspecten 
waarvoor het Bouwbesluit geen specifieke voorschriften geeft, maar die 
desondanks in bijzondere gevallen kunnen leiden  tot een onvoldoende mate 
van veiligheid.  

 

7.1.2 Handhavingsbeleid gemeente 
Op grond van artikel 5.3 van de Wabo in verbinding met artikel 7.2 van het BOR 
(Besluit Omgevingsrecht) en volgende artikelen van het BOR stelt het bevoegd 
gezag (heel het college van B&W) een handhavingbeleidsplan vast. Deze 
verplichting geldt vanaf april 2008. 
De Wabo legt de handhavingstaak expliciet bij het college van burgemeester en 
wethouders (B&W). Het toezicht op de naleving en de handhaving van de 
bouwregelgeving richt zich daarbij op de drie levensfasen van een bouwwerk: de 
bouw-, gebruiks- en sloopfase. Om haar handhavingstaak te vervullen beschikt het 
college over de nodige toezicht- en sanctiebevoegdheden. Het college dient daar 
letterlijk met beleid mee om te gaan. Natuurlijk kan niet altijd overal en alles tot in 
detail worden gecontroleerd. Daarvoor ontbreekt de capaciteit. Er moeten dus 
prioriteiten worden gesteld en keuzen worden gemaakt. Het is de taak van het 
college om dit in beleid vast te leggen. Welke bouwwerken worden tijdens het 
gebruik gecontroleerd, hoe vaak en hoe intensief? Welke sancties worden 
opgelegd bij welke overtredingen? Dankzij dit beleid is de handhaving planmatiger 
aan te pakken en krijgt het ambtelijk apparaat de nodige politieke rugdekking bij 
handhavingsacties die worden ondernomen, worden uitgesteld of juist niet worden 
ondernomen. Over de uitvoering van het beleid legt het college jaarlijks 
verantwoording af aan de gemeenteraad. Zo heeft de raad een betere mogelijkheid 
om het college te controleren. 
 

7.2 Risicoperspectief 

7.2.1 Handhavingsbeleid 
Zoals aangegeven in de vorige paragraaf is het bevoegd gezag verplicht om ten 
behoeve van de handhavingstaak een handhavingbeleidsplan op te stellen. Een 
dergelijk plan is door de gemeente voor het eerst opgesteld in 2007/2008: 
“Handhaving Bouw- en Ruimtelijke Regelgeving – Gemeente Heerlen”. Sindsdien is 
het plan jaarlijks bijgesteld. 
 
Omdat het voor de gemeente onmogelijk is alles tot in detail te controleren, heeft de 
gemeente in het beleidsplan, ten behoeve van de handhaving, een stappenplan 
opgezet. Dit stappenplan voor het objectgerichte toezicht kent de volgende 
onderdelen: 
• Stap 1: Bestaande bouw indelen in type gebouwen. 
• Stap 2: Handhavingsthema’s kiezen. 
• Stap 3: Risico’s analyseren / profielen schetsen. 
In stap 2 heeft het thema constructieve veiligheid de hoogste prioriteit. Stap 3 
omvat een risicomatrix, die is ingevuld vanuit de invalshoek: risico = negatief effect 
x de kans op overtreding.  
In aanvulling op het voorgaande is in het beleidsplan het volgende opgenomen:  
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“De afdeling bouwen, wonen en milieu (noot: bedoeld is het College) stelt zich 
tot doel altijd voldoende capaciteit in te ruimen om alle gevallen betreffende 
veiligheid, gezondheid, en overlast aan te kunnen pakken (overeenkomstig de 
landelijke tendensen). De hoogste prioriteit kennen we toe aan fysieke 
veiligheid: het voorkomen en beperken van de kans op fysieke beschadiging 
van mensen, dieren en goederen, zowel acuut als op langere termijn. Binnen 
de aanpak van deze categorie bekijken we de inzet van handhaving 
uitdrukkelijk breder dan alleen vanuit juridisch oogpunt: ook bijvoorbeeld 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen wegen we mee.” 

 
In het “Programma handhaving bouw- en ruimtelijke regelgeving 2011”, het jaar van 
de melding van de scheurvorming, is de volgende nadere invulling gegeven van het 
beleidsplan: 
• “De risicoanalyse en de uitkomsten van de analyse zijn in de hoofdstukken 4 en 

5 van het beleidsdeel Handhaving bouw- en ruimtelijke regelgeving besproken 
en op 11 december 2007 vastgesteld. De risico’s blijven actueel: nog steeds 
hebben constructieve veiligheid en brandveiligheid de meeste aandacht nodig. 

• Op basis van geformuleerd en vastgesteld beleid kan het noodzakelijk zijn een 
handhavingsopgave op te nemen in het handhavingsprogramma, terwijl dit op 
basis van alleen de risicoanalyse wellicht niet het geval zou zijn. Het 
gemeentelijk beleid (MBP 2011-2014) – Heerlen leefbaar en veilig – brengt 
geen verandering in de prioritering zoals deze volgt uit de risicoanalyse. Het 
gemeentelijk en landelijke beleid versterkt juist de volgorde die uit de 
risicoanalyse naar voren komt: met name toezicht houden op de constructieve 
veiligheid en brandveiligheid. 

• Klachten komen ad hoc binnen en in principe behandelen we ze allemaal, 
alleen niet allemaal op dit moment. Dit is afhankelijk van de prioriteit (zie 
hoofdstuk 6. Handhavingsstrategie in het beleidsdeel). Uit het bovenstaande 
blijkt dat we objecten niet zonder meer ad hoc controleren. Zo pakken we de 
signalen van VROM of uit de samenleving projectmatig op. We reserveren er 
ook uren voor. “ 

7.2.2 Afhandeling meldingen 
Zoals aangegeven in het beleidsplan stelt de afdeling bouwen, wonen en milieu 
zich tot doel om alle meldingen betreffende veiligheid, gezondheid, en overlast aan 
te pakken. Voor de situatie zoals is opgetreden bij ‘t Loon betekent dit dat van een 
dergelijke melding als eerste gecontroleerd wordt of de veiligheid acuut in het 
geding is. Als dat het geval is, dient de gemeente handhavend op te treden, tenzij 
de onveilige situatie door de eigenaar zelf, in voldoende mate, wordt weggenomen. 
 
Indien er geen acuut gevaar is voor de veiligheid, maar het niet is uit te sluiten dat 
er op termijn wel gevaar zou kunnen ontstaan, kan vanuit het perspectief van 
risicomanagement besloten worden of: 

1. De ontwikkeling van het risico wel risico mitigerende maatregelen vraagt 
maar deze pas op termijn nodig zijn. 

2. De keuze van maatregelen af te laten hangen van risk based inspection of 
monitoring. Dit houdt in dat specifiek op een gevaar gericht onderzoek, met 
inzet van meetinstrumenten, sensoren e.d., intermitterend of continu 
metingen worden verricht die informatie geven over de ontwikkeling van het 
risico. 
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3. Geen maatregelen te nemen. In dat geval wordt het risico geaccepteerd en 
zal nagegaan dienen te worden of gegeven een kleine kans van optreden 
met grote gevolgen er toch niet preparatieve maatregelen voor de 
openbare hulpverlening nodig zijn. 

 

7.3 Stand van kennis en inzicht in risico’s bodem 

In de loop van de bouwgeschiedenis van ‘t Loon, tot eind 2011, is met groeiend 
inzicht duidelijk geworden dat de bodem in Heerlen, op specifieke locaties, een 
kwetsbare ondergrond is voor een constructief integere fundatie (bijlage E). Kennis 
daarover en inzicht daarin waren tot het eind 2011 onvoldoende aanwezig om tot 
mitigerende maatregelen over te gaan, rekening houdende met een verticale 
dynamiek van de bodem.  
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8 Onderzoeksvraag dossiervorming 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van de ontwikkeling van het bouwdossier van het 
complex in de tijd. Dit is uitgevoerd voor de volgende fasen: 
• De periode tot 30 augustus 2011. Dit is de periode waarin de meest recente 

onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden aan het complex hebben 
plaatsgevonden. 

• De periode van 30 augustus tot 24 december 2011. Dit is de periode vanaf de 
melding van scheurvorming in enkele kolommen van de parkeergarage tot aan 
de vrijgave van de woontoren. 

 
Voor beide fasen wordt ingegaan op de stukken die in het bouwdossier beschikbaar 
zijn en op de compleetheid van die stukken. In de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven. 
 

8.1 Periode tot aan melding scheurvorming in 2011 

8.1.1 Tot november 2001 
Uit het dossieronderzoek blijkt dat de gemeente in november 2001 een bezoek 
heeft gebracht aan het parkeerdek en toen kennis heeft genomen van de 
problematiek in de parkeergarage [1012]. Van de periode voor dit bezoek is in de 
archiefdozen van de gemeente geen informatie aangetroffen in relatie tot de 
parkeergarage. Redelijkerwijs had verwacht mogen worden dat een dergelijk 
archief wel beschikbaar zou zijn, omdat bij wet is vastgelegd dat in ieder geval 
bouwvergunningen permanent bewaard dienen te worden. 

8.1.2 November 2001 tot afronding renovatie in 2004 
In deze periode hebben twee processen gespeeld: 
• Onderzoek naar de problematiek in de parkeergarage. 
• Renovatie van ‘t Loon. 
 
Ten aanzien van het onderzoek naar de problematiek in de parkeergarage zijn in 
het dossier enkele brieven aangetroffen ([1012] – [1014]). Op twee brieven is 
handmatig een datum bijgeschreven ([1012] en [1013]), maar op de derde brief 
[1014] is geen datum aangegeven. Daardoor is het niet meer mogelijk om na te 
gaan wanneer de betreffende brief is verstuurd. 
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8.1.3 Ten behoeve van de renovatie van ‘t Loon zijn twee bouwaanvragen bij de 
gemeente ingediend. De eerste bouwaanvraag had geen betrekking op de 
parkeergarage en daarom is niet gecontroleerd of alle relevante stukken daarvan in 
het dossier aanwezig waren. De tweede bouwaanvraag had onder andere 
betrekking op het vervangen van het parkeerdek (deelplan 5A) en de 
renovatiewerkzaamheden in de parkeergarage (deelplan 5B). Ten aanzien van 
deelplan 5B is geen omschrijving van de werkzaamheden in het dossier 
aangetroffen. Redelijkerwijs had verwacht mogen worden dat een dergelijke 
omschrijving wel aanwezig zou zijn in het dossier, omdat die noodzakelijk was voor 
het beoordelen van de bouwaanvraag voor deelplan 5B (zie ook hoofdstuk 9). Die 
betreffende omschrijving is overigens wel in het dossier van 2011 aangetroffen. Ten 
Afronding renovatie in 2004 tot melding scheurvorming in 2011 
Gedurende deze periode hebben er bij de parkeergarage van ’t Loon geen bouw- of 
verbouwwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij de gemeente betrokken is 
geweest. Daardoor is er, na sluiting van het renovatiedossier aan het eind van de 
renovatie in 2004, geen nieuw dossier geopend. 
 

8.2 Periode vanaf melding scheurvorming in 2011 

De dag na de eerste melding van de scheurvorming is het bureau BMH van de 
gemeente begonnen met het bijhouden van een logboek. Dit logboek geeft een 
goede weergave van de werkelijkheid, met name omdat de inhoud ervan steeds is 
vastgelegd met de op het betreffende moment aanwezige kennis van zaken.  
 
De oorspronkelijke bouwtekeningen van ‘t Loon zijn ouder dan 20 jaar en niet meer 
via de dossiers beschikbaar. Vanwege het ontbreken van de oorspronkelijke 
bouwtekeningen is het voor de gemeente niet mogelijk om op basis van eigen 
archiefstukken inzicht te verkrijgen in de opbouw van ‘t Loon. Daardoor is de 
gemeente, ten aanzien van de informatievoorziening over de opbouw van ‘t Loon, 
afhankelijk geweest van W&N (als constructeur van de VVE). Redelijkerwijs mocht 
niet verwacht worden dat de bouwtekeningen wel aanwezig zouden zijn in het 
dossier, omdat ten aanzien van de archivering en de vernietiging daarvan de 
Archiefwet is gevolgd.  
 
Er is bij de gemeente geen gestructureerd projectdossier opgezet met betrekking 
tot het project ‘t Loon. Er zijn bij meerdere medewerkers dossiers aanwezig, zowel 
op papier als digitaal, maar er is geen inzicht in welke mate die dossiers elkaar 
overlappen en/of aanvullen. Daardoor is het niet mogelijk om rechtstreeks een 
overzicht te krijgen van alle in- en uitgaande post met betrekking tot het project. Er 
zijn overigens geen aanwijzingen dat dit lopende het project invloed heeft gehad op 
de besluitvorming bij de gemeente. Redelijkerwijs had het direct opzetten van een 
dergelijk gestructureerd projectdossier niet verwacht mogen worden, gezien de 
hectiek van het project en de vele betrokkenen binnen de gemeente. Gezien de 
impact en omvang van het project had redelijkerwijs wel verwacht mogen worden 
dat achteraf alsnog een dergelijk gestructureerd projectdossier was samengesteld.  
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8.3 Aanbevelingen 

Op basis van de voorgaande analyses wordt aanbevolen om de volgende acties 
ook uit te voeren bij een volgend project, dat in enige mate vergelijkbaar is met het 
onderhavige project: 
 
• Aanbevolen wordt om vanaf de opstart van een project een logboek op te 

zetten. Indien in dat logboek de uitgevoerde acties en de genomen besluiten 
dagelijks worden beschreven, kan in een later stadium altijd gereproduceerd 
worden waarom, wanneer, op welke wijze is gehandeld.  
Dit logboek zou ondermeer de afweging van risico’s met betrekking tot de 
constructieve veiligheid en de keuze van gemeentelijke instrumenten voor de 
handhaving van de constructieve veiligheid kunnen omvatten. 

 
Op basis van de voorgaande analyses wordt het volgende aanbevolen: 
 
• Aanbevolen wordt om de bewaartijd van bouwtekeningen bij de gemeente te 

verlengen van minimaal 20 jaar tot aan de sloop van het gebouw. Geadviseerd 
wordt om deze verlenging minimaal door te voeren voor gebouwen met een 
publieke functie. 
 

• Aanbevolen wordt om de dossiervorming van bouwvergunningen op een 
dusdanige wijze te structureren dat er zekerheid bestaat dat de noodzakelijke 
bescheiden daadwerkelijk gearchiveerd worden. Dit heeft betrekking op de 
stukken die minimaal in het dossier aanwezig moeten zijn om te kunnen 
beoordelen waarop bouwvergunningen zijn verleend.   

 
• Aanbevolen wordt om bij projecten die worden opgestart naar aanleiding van 

een melding, al dan niet in combinatie met een logboek, direct een 
gestructureerd archief samen te stellen van alle relevante correspondentie, 
inclusief e-mails. In het verlengde hiervan wordt geadviseerd om ten aanzien 
van ‘t Loon alsnog een gestructureerd dossier samen te stellen. 
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9 Onderzoeksvraag kennisniveau constructie 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van het kennisniveau (beschikbare informatie en 
inzichten) bij het bureau BMH als geheel, omtrent het gedrag van de constructie, 
zoals die lopende het proces beschikbaar is gekomen. Dit is uitgevoerd voor de 
volgende fasen: 
• De periode tot 30 augustus 2011. Dit is de periode waarin de meest recente 

onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden aan het complex hebben 
plaatsgevonden. 

• De periode van 30 augustus tot 24 december 2011. Dit is de periode vanaf de 
melding van scheurvorming in enkele kolommen van de parkeergarage tot aan 
de vrijgave van de woontoren. 

 
Voor beide fasen wordt enerzijds ingegaan op het aanwezige kennisniveau bij het 
bureau BMH over de constructie. Anderzijds wordt ingegaan op hetgeen is gedaan 
om dat kennisniveau op het juiste niveau te brengen, om de technisch inhoudelijke 
aspecten van het project op een juiste wijze te kunnen interpreteren en om 
voldoende gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. In de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven. 

9.1 Periode tot aan melding scheurvorming in 2011 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de gemeente in november 2001 een bezoek 
heeft gebracht aan het parkeerdek en toen kennis heeft genomen van de 
problematiek in de parkeergarage [1012]. Van de periode voor dit bezoek is in de 
archiefdozen van de gemeente geen informatie aangetroffen in relatie tot de 
parkeergarage, zodat over die periode geen analyse van het kennisniveau over de 
constructie gegeven kan worden.  
 
Uit brief [1012] blijkt dat de gemeente tijdens het hiervoor genoemde bezoek in 
november 2001 op de hoogte werd gebracht van de problematiek in de 
parkeergarage. Via brief [1012] heeft de gemeente toen de reeds bij de VVE 
beschikbare onderzoeksrapporten over de problematiek opgevraagd. Aan de 
gemeente zijn toen wel de onderzoeksrapporten [1007] en [1009] toegestuurd, 
maar niet het toentertijd ook al, in opdracht van de VVE, opgestelde 
onderzoeksrapport van Geoconsult [1010], waarnaar in de brief van de gemeente 
specifiek was gevraagd. Op basis van de twee toegestuurde rapporten kon geen 
conclusie getrokken worden ten aanzien van de oorzaak van de problematiek.  
De gemeente heeft vervolgens tot twee keer toe bij de VVE gevraagd om 
aanvullende informatie. In februari 2002 is dit gebeurd per brief [1013] en in mei 
2002 telefonisch, gevolgd door een brief [1014]. In brief [1014] is aangegeven dat 
tijdens het telefonisch overleg met de VVE in mei 2002 het volgende is 
afgesproken: “Er is afgesproken dat door constructiebureau Van Der Werf en Nass 
een aanvullend rapport wordt opgesteld en ingediend waaruit blijkt dat de veiligheid 
in de periode augustus 2002 tot de aanvang, en tijdens, de 
renovatiewerkzaamheden wordt gewaarborgd”. Voor zover uit het onderzoek naar 
voren is gekomen is er geen aanvullende informatie aan de gemeente beschikbaar 
gesteld en heeft de gemeente geen verdere navraag gedaan naar aanvullende 
informatie. Dit betekent dat in deze periode het kennisniveau van de gemeente, ten 
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aanzien van de scheurvorming in de kolommen, onvoldoende in overeenstemming 
was met het kennisniveau dat bij andere partijen wel beschikbaar was. 
Redelijkerwijs had van de gemeente verwacht mogen worden dat ze verdere 
navraag had gedaan naar de ontbrekende informatie, omdat ze kennis had van 
mogelijke problemen met betrekking tot de veiligheid van de parkeergarage.  
 
In oktober 2002 wordt bij de gemeente een bouwaanvraag ingediend door de VVE, 
voor onder andere deelplan 5B “Renovatie van de parkeergarage”. Deelplan 5B 
bestond uit het vervangen van kolommen, het repareren van kolommen en het 
aanbrengen van koppelbalken tussen een aantal kolommen. In het dossier is geen 
omschrijving van de werkzaamheden van deelplan 5B aangetroffen, anders dan 
enkele overzichtstekeningen. Desondanks is in april 2003 aan de VVE een 
bouwvergunning verleend voor de totale renovatie [1039]. Uit het onderhavige 
onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de gemeente, 
voorafgaand aan en tijdens de renovatie, nadere informatie met betrekking tot de 
oorzaak van de problematiek in de parkeergarage heeft opgevraagd bij c.q. 
ontvangen van de VVE. Dit impliceert dat het kennisniveau van de gemeente ten 
tijde van de vergunningverlening en ten tijde van de renovatie lager is geweest dan 
het kennisniveau dat bij andere partijen wel beschikbaar was. Redelijkerwijs had 
van de gemeente verwacht mogen worden dat ze verdere navraag had gedaan 
naar de ontbrekende informatie, omdat dergelijke informatie noodzakelijk was voor 
het beoordelen van de bouwaanvraag voor deelplan 5B. 
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er in de hiervoor genoemde periode 
sprake was van een relatief hoge werkdruk bij de gemeente. Daarom werd er bij 
bouwaanvragen gericht gekeken naar welke constructeur daarbij betrokken was en 
werd de mate van controle vervolgens afgestemd op de ingeschatte deskundigheid 
van die constructeur.  
Voor de renovatie van ‘t Loon gold dat W&N hoofdconstructeur was [1029]. Dat 
bureau stond goed aangeschreven bij de gemeente, omdat zij in die tijd, bij 
capaciteitsproblemen, regelmatig door de gemeente werd ingeschakeld voor 
controlewerkzaamheden. Hierdoor werd dit project door de gemeente alleen 
beoordeeld op hoofdlijnen. Het algemene beeld bij de gemeente was dat het project 
“in goede handen” was. 
 
Na afronding van de renovatie hebben er bij de parkeergarage ’t Loon tot augustus 
2011 geen bouw- of verbouwwerkzaamheden plaatsgevonden waar de gemeente 
bij betrokken is geweest. Daardoor is er in die periode geen aanleiding voor de 
gemeente geweest voor een wijziging van het kennisniveau omtrent de constructie 
van de parkeergarage.  
 

9.2 Periode vanaf melding scheurvorming in 2011 

In deze periode zijn er twee aspecten die een rol gespeeld hebben: het constructief 
gedrag van de kolommen in de parkeergarage en het algemene gedrag van het 
complex. Deze aspecten worden separaat geanalyseerd. 

9.2.1 Constructief gedrag van de kolommen 
De melding van de scheurvorming in augustus 2011 is gedaan aan de heer Peeters 
van het bureau BMH van de gemeente. Hij is constructeur en in die hoedanigheid 
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de persoon met voldoende kennis van zaken om een inschatting te kunnen maken 
van de ernst van de situatie.  
 
De gemeente heeft wel algemene constructieve kennis, maar geen specifieke 
kennis over de constructieve aspecten van individuele gebouwen en complexen, 
dus ook niet over de onderhavige parkeergarage. Daarom heeft de gemeente na de 
melding, en na inschatting van de ernst van de situatie, direct de constructeur van 
het complex ingeschakeld (W&N). Dat is degene die over de meeste kennis 
beschikt met betrekking tot de constructieve aspecten van de parkeergarage. 
Daarmee heeft de gemeente er op een juiste wijze voor gezorgd dat de 
beschikbare kennis over het constructief gedrag van de kolommen in de 
parkeergarage ook bij de gemeente bekend was. 
 
Gedurende de gehele periode dat het constructief gedrag van de kolommen een rol 
speelde heeft de gemeente geparticipeerd in het onderzoeksteam, waarin ook de 
constructeur W&N participeerde. Alle onderzoeken werden begeleid door dit 
onderzoeksteam. Daarmee beschikte de gemeente steeds over de meest recente 
kennis. 
 
Na de eerste melding heeft de heer Peeters direct het hoofd van het bureau BMH 
ingeschakeld. Tevens is zijn collega, de constructeur Schröder, in het project 
betrokken. Daarmee is op een juiste wijze gebruik gemaakt van de bij de gemeente 
beschikbare constructieve kennis. 

9.2.2 Algemeen gedrag van het complex 
Lopende het project is naar voren gekomen dat, naast het constructieve gedrag van 
de kolommen in de parkeergarage, ook het algemene gedrag van het complex van 
belang was. Dat had met name betrekking op het deel van het complex dat 
beïnvloed zou worden bij een eventuele instorting van het verzakte deel van de 
constructie. Bepalend daarvoor was de compartimentering van het complex. 
 
De gemeente heeft wel algemene constructieve kennis, maar geen specifieke 
kennis over de compartimentering van individuele gebouwen en complexen, dus 
ook niet over ‘t Loon. Die kennis is wel aanwezig bij de constructeur van het 
complex (W&N). Daarom is de compartimentering van het complex besproken in 
het onderzoeksteam, waarin naast de gemeente ook W&N participeerde. Omdat 
W&N de meeste kennis bezat over de compartimentering, beschikte de gemeente 
via dit onderzoeksteam ook over de meest recente kennis omtrent de 
compartimentering. 
 

9.3 Aanbevelingen 

Op basis van de voorgaande analyses wordt aanbevolen om de volgende acties 
ook uit te voeren bij een volgend project, dat in enige mate vergelijkbaar is met het 
onderhavige project: 
 
• Aanbevolen wordt om een melding met mogelijke gevolgen voor de 

constructieve veiligheid van een gebouw te laten oppakken door een 
constructeur van het bureau BMH. Indien mogelijk, wordt aanvullend 
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aanbevolen om daarbij direct de constructeur van het betreffende gebouw te 
betrekken. 

 
Op basis van de voorgaande analyses wordt het volgende aanbevolen: 
 
• Aanbevolen wordt om bij een afhandeling van een bouwaanvraag ervoor te 

zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar gesteld wordt om de 
bouwaanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. 
  

• Aanbevolen wordt om elke melding van schade die invloed kan hebben op de 
constructieve veiligheid van een gebouw integraal (inhoudelijk, administratief en 
follow up)  af te handelen. Dat betekent dat ervoor gezorgd moet worden dat 
het kennisniveau bij de gemeente, over het betreffende project, voldoende hoog 
moet zijn om zelf een inhoudelijk oordeel te kunnen vormen over de eventuele 
consequenties van dergelijke schade. 
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10 Onderzoeksvraag kennisniveau ondergrond 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van het kennisniveau (beschikbare informatie en 
inzichten) bij het bureau BMH als geheel, omtrent het gedrag van de ondergrond, 
zoals die lopende het proces beschikbaar is gekomen. Dit is uitgevoerd voor de 
volgende fasen: 
• De periode tot 30 augustus 2011. Dit is de periode waarin de meest recente 

onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden aan het complex hebben 
plaatsgevonden. 

• De periode van 30 augustus tot 24 december 2011. Dit is de periode vanaf de 
melding van scheurvorming in enkele kolommen van de parkeergarage tot aan 
de vrijgave van de woontoren. 

 
Voor beide fasen wordt enerzijds ingegaan op het aanwezige kennisniveau bij het 
bureau BMH over de ondergrond. Anderzijds wordt ingegaan op hetgeen is gedaan 
om dat kennisniveau op het juiste niveau te brengen, om de technisch inhoudelijke 
aspecten van het project op een juiste wijze te kunnen interpreteren en om 
voldoende gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. In de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven. 
 

10.1 Periode tot aan melding scheurvorming in 2011 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de gemeente in november 2001 een bezoek 
heeft gebracht aan het parkeerdek en toen kennis heeft genomen van de 
problematiek in de parkeergarage [1012]. Van de periode voor dit bezoek is in de 
archiefdozen van de gemeente geen informatie aangetroffen in relatie tot de 
parkeergarage, zodat over die periode geen analyse van het kennisniveau over de 
ondergrond gegeven kan worden.  
 
Uit brief [1012] blijkt dat de gemeente tijdens het hiervoor genoemde bezoek in 
november 2001 op de hoogte werd gebracht van de problematiek in de 
parkeergarage. Via brief [1012] heeft de gemeente toen de reeds bij de VVE 
beschikbare onderzoeksrapporten over de problematiek opgevraagd. Aan de 
gemeente zijn toen wel de onderzoeksrapporten [1007] en [1009] toegestuurd, 
maar niet het toentertijd ook al, in opdracht van de VVE, opgestelde 
onderzoeksrapport van Geoconsult [1010], waarnaar in de brief van de gemeente 
specifiek was gevraagd. De twee toegestuurde onderzoeksrapporten bevatten geen 
resultaten van een geotechnisch onderzoek, maar het niet-toegestuurde rapport 
van Geoconsult wel. 
Op basis van de twee toegestuurde onderzoeksrapporten heeft de gemeente geen 
kennis genomen van de invloed van de ondergrond op de schade. Zoals 
aangegeven in paragraaf 9.1 is er, voor zover uit het onderzoek naar voren is 
gekomen, geen aanvullende informatie aan de gemeente beschikbaar gesteld en 
heeft de gemeente geen verdere navraag gedaan naar aanvullende informatie. Als 
de gemeente verdere navraag had gedaan, had zij wel kennis genomen van de 
problematiek met betrekking tot de ondergrond. Dit betekent dat in deze periode het 
kennisniveau van de gemeente, ten aanzien van de ondergrond, onvoldoende in 
overeenstemming was met het kennisniveau dat bij andere partijen wel beschikbaar 
was. Zoals reeds aangegeven in paragraaf 9.1 had redelijkerwijs verwacht mogen 
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worden dat de gemeente verdere navraag had gedaan naar de ontbrekende 
informatie. 
 
In oktober 2002 wordt bij de gemeente een bouwaanvraag ingediend door de VVE, 
voor onder andere deelplan 5B “Renovatie van de parkeergarage”. Zoals 
aangegeven in paragraaf 9.1 zijn uit het onderhavige onderzoek geen aanwijzingen 
naar voren gekomen dat de gemeente, voorafgaand aan en tijdens de renovatie, 
nadere informatie over de problematiek met betrekking tot de ondergrond heeft 
ontvangen van de VVE. Dit impliceert dat het kennisniveau van de gemeente ten 
tijde van de vergunningverlening en ten tijde van de renovatie onvoldoende is 
geweest, in relatie tot het kennisniveau dat bij andere partijen wel beschikbaar was.   
 
De hiervoor vermelde bouwaanvraag omvatte tevens deelplan 5A “Vervangen van 
het parkeerdek”. Ten behoeve van dat deelplan is door Geoconsult een 
funderingsadvies opgesteld. De rapportages met betrekking tot dit funderingsadvies 
([1008], [1015] en [1019]) zijn door de VVE bij de gemeente ingediend, als 
onderdeel van de bouwaanvraag. De betreffende onderzoeken in het kader van het 
funderingsadvies voor de verbouwing zijn parallel in de tijd uitgevoerd met de 
geotechnische onderzoeken naar de oorzaak van de schade aan de kolommen, die 
eveneens zijn uitgevoerd door Geoconsult. Uit de rapportages met betrekking tot 
het funderingsadvies valt echter niet op te maken dat er ook geotechnisch 
onderzoek werd uitgevoerd in verband met de problemen in de naastgelegen 
parkeergarage. Omdat er voor het vervangen van het parkeerdek sprake was van 
een “standaard” funderingsadvies, gaven deze rapportages geen aanleiding voor 
een verdieping van het kennisniveau van de gemeente over de ondergrond onder ‘t 
Loon. Dat mocht redelijkerwijs ook niet verwacht worden van de gemeente. 
 
Na afronding van de renovatie zijn er, in de periode tot augustus 2011, op twee 
andere locaties in Heerlen problemen geweest met de ondergrond (bij ABP [1030] 
en DSM [1031]). Bij die twee projecten is het bureau BMH van de gemeente niet 
betrokken geweest, zodat die geen aanleiding gaven voor een verdieping van het 
kennisniveau van de gemeente over de ondergrond onder ‘t Loon.  
Bij het project ABP was de gemeente Heerlen opdrachtgever. Dit betrof echter niet 
het bureau BMH en voor zover bekend is er destijds ook geen sprake geweest van 
interne kennisuitwisseling hierover met het bureau BMH. 
 

10.2 Periode vanaf melding scheurvorming in 2011 

De melding van de scheurvorming in augustus 2011 is gedaan aan de heer Peeters 
van het bureau BMH van de gemeente. Hij is constructeur en heeft in die 
hoedanigheid geen specifieke kennis over de ondergrond. 
 
Bij de opstart van het project is een onderzoeksteam geformeerd, met daarin 
afgevaardigde van de gemeente, W&N en de VVE. In dat onderzoeksteam was 
geen specifieke kennis aanwezig over de ondergrond. Omdat al snel bleek dat de 
scheurvorming in de kolommen veroorzaakt werd door problemen met de 
ondergrond, zijn vanuit het onderzoeksteam de volgende acties ingezet: 
• De heer Peeters heeft zijn collega de heer Weijers begin september gevraagd 

naar informatie over de ondergrond, omdat de heer Weijers veel kennis heeft 
over het mijnverleden. Hij heeft gereageerd per e-mail en hij heeft onder andere 
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geadviseerd om SodM bij het project te betrekken. De heer Weijers is 
gedurende het project zijdelings betrokken gebleven bij het project. 

• Half september wordt Inpijn-Blokpoel toegevoegd aan het onderzoeksteam, een 
ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in geotechnisch onderzoek.  

Op deze wijze werd het kennisniveau in het onderzoeksteam over de ondergrond 
verhoogd. Door het onderzoeksteam werd echter ingeschat dat het kennisniveau 
daarmee nog niet voldoende was. 
 
Om het kennisniveau binnen het onderzoeksteam te verhogen is in oktober SodM 
uitgenodigd voor participatie in het onderzoeksteam. Daarmee werd het 
kennisniveau binnen het team, op een juiste wijze, verder verhoogd. Op advies van 
SodM zijn in een later stadium ook de deskundigen IHS, Van Tongeren (VITO) en 
Bekendam (GeoControl) in het project betrokken.  
Vanwege de betrokkenheid van deze deskundigen in het project, beschikte het 
onderzoeksteam, en daarmee dus ook de gemeente, over de meest recente kennis 
van zaken omtrent het gedrag van de ondergrond. 
 
Namens de gemeente participeerde de constructeur van het bureau BMH in het 
onderzoeksteam. Binnen de gemeente, met name binnen de afdeling 
Stadsplanning, is echter ook specifieke deskundigheid aanwezig met betrekking tot 
de ondergrond onder Heerlen. Die deskundigen hebben slechts zijdelings 
geparticipeerd in het project. Mogelijk had een intensievere participatie van die 
deskundigen geresulteerd in een verdere verhoging van het kennisniveau in het 
onderzoeksteam. Redelijkerwijs had verwacht mogen worden dat ofwel 
rechtstreeks nadere afstemming zou plaatsvinden tussen de verschillende 
deskundigen binnen de gemeente, ofwel dat er coördinatie zou plaatsvinden via het 
management. 
 

10.3 Aanbevelingen 

Op basis van de voorgaande analyses wordt aanbevolen om de volgende acties 
ook uit te voeren bij een volgend project, dat in enige mate vergelijkbaar is met het 
onderhavige project: 
 
• Aanbevolen wordt om specialistische kennis op een bepaald vakgebied in te 

schakelen, om daarmee te waarborgen dat de in de markt beschikbare, 
specialistische, kennis binnen het onderzoek beschikbaar komt. 

 
Op basis van de voorgaande analyses wordt het volgende aanbevolen: 
 
• Aanbevolen wordt om zorg te dragen voor voldoende en pro actieve 

kennisuitwisseling binnen de gemeente. Bijvoorbeeld door uit te gaan van 
gezamenlijk en integraal kader voor risico’s in bijvoorbeeld de bodem. De 
betrokkenen van het bureau BMH hadden onvoldoende kennis van de bij 
collega’s van de afdeling Stadsplanning aanwezige kennis en wederzijds. Een 
coördinerende rol van het management kan invulling geven aan een interne 
kennisuitwisseling. 
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11 Onderzoeksvraag risicobeoordeling 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van de risicobeoordeling van het bureau BMH van 
de gemeente, met betrekking tot de bouwkundige/constructieve integriteit van ‘t 
Loon. Dit is uitgevoerd voor de volgende fasen: 
• De periode tot 30 augustus 2011. Dit is de periode waarin de meest recente 

onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden aan het complex hebben 
plaatsgevonden. 

• De periode van 30 augustus tot 24 december 2011. Dit is de periode vanaf de 
melding van scheurvorming in enkele kolommen van de parkeergarage tot aan 
de vrijgave van de woontoren. 

Voor beide fasen wordt ingegaan op de beslismomenten die er gedurende die fase 
geweest zijn. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden aanbevelingen 
gegeven. 
 
Ten aanzien van de risicobeoordeling met betrekking tot de 
bouwkundige/constructieve integriteit wordt een analyse uitgevoerd van de 
ontwikkeling van die risicobeoordeling in de tijd, gerelateerd aan de beschikbare 
kennis omtrent het gedrag van de constructie en de ondergrond. Vervolgens wordt 
geanalyseerd of die risicobeoordeling op een juiste wijze is meegenomen in de 
besluitvorming bij de gemeente. Hierbij wordt het besluitvormings- en 
risicobeoordelingsproces getoetst aan wat redelijkerwijs verwacht mag worden van 
een gemeente met een omvang en organisatie zoals Heerlen. 
 

11.1 Periode tot aan melding scheurvorming in 2011 

In november 2001 heeft de gemeente een bezoek gebracht aan het naast de 
parkeergarage gesitueerde parkeerdek. Naar aanleiding van dat bezoek heeft de 
gemeente kennis genomen van mogelijke problemen in de parkeergarage. In de 
eerste brief daarover schrijft de gemeente dat zij vernomen heeft dat de 
parkeergarage regelmatig geïnspecteerd wordt op veiligheidsaspecten. Vanwege 
deze veiligheidsaspecten heeft de gemeente inhoudelijke informatie daarover 
opgevraagd bij de VVE en om een bespreking gevraagd. Er zijn echter geen 
aanwijzingen uit het onderzoek naar voren gekomen dat de gemeente zelf ter 
plaatse is geweest om een inschatting te maken van het mogelijk aanwezige 
veiligheidsrisico. Redelijkerwijs had van de gemeente verwacht mogen worden dat 
zij, bij melding van mogelijke problemen met betrekking tot de veiligheid, ter plaatse 
een inschatting zou maken van de ernst van de situatie. 
 
In vervolg op het voorgaande heeft de gemeente tot twee keer toe bij de VVE 
gevraagd om aanvullende informatie. In februari 2002 gebeurt dit per brief [1013] 
en in mei 2002 telefonisch, gevolgd door een brief [1014]. Uit beide brieven blijkt 
dat de gemeente kennis had van een situatie die mogelijk invloed had op de 
veiligheid van de parkeergarage. In brief [1013] wordt gesproken over de 
aanwezigheid van een situatie “die niet kan voortduren” en in brief [1014] over een 
door W&N op te stellen rapportage waaruit zou blijken “dat de veiligheid in de 
periode augustus 2002 tot de aanvang, en tijdens, de renovatiewerkzaamheden 
wordt gewaarborgd”. 
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Voor zover uit het onderzoek naar voren is gekomen, heeft de VVE de 
opgevraagde informatie niet beschikbaar gesteld aan de gemeente en heeft de 
gemeente ook geen verdere actie ondernomen. Een dergelijke actie had 
redelijkerwijs wel van de gemeente verwacht mogen worden, zeker omdat er 
mogelijk sprake was van een veiligheidsprobleem.  
 
In oktober 2002 wordt bij de gemeente een bouwaanvraag ingediend door de VVE. 
Naast de vervanging van het volledige parkeerdek naast de parkeergarage, viel 
onder deze bouwaanvraag ook deelplan 5B “Renovatie van de parkeergarage”. Dit 
deelplan bestond uit het vervangen van kolommen, het repareren van kolommen en 
het aanbrengen van koppelbalken tussen een aantal kolommen. Op deze wijze is 
de problematiek met betrekking tot de veiligheid van de parkeergarage opnieuw in 
beeld gekomen bij de gemeente. Uit het onderhavige onderzoek zijn geen 
aanwijzingen naar voren gekomen dat de gemeente, voorafgaand aan en tijdens de 
renovatie, nadere informatie met betrekking tot de oorzaak van de schade in de 
parkeergarage heeft opgevraagd. Dit betekent dat de herstelwerkzaamheden in de 
parkeergarage, in het kader van de toets van de bouwvergunning, niet als signaal 
zijn opgepakt voor een bijstelling van de risicobeoordeling met betrekking tot de 
problematiek in de parkeergarage. Redelijkerwijs had dat wel verwacht mogen 
worden, omdat de gemeente zich bij een bouwaanvraag minimaal op de hoogte 
moet stellen van de inhoud van de aanvraag. 
 
Ondanks dat de problematiek met de parkeergarage reeds eerder in beeld is 
geweest, heeft de bouwaanvraag geresulteerd in het verlenen van een 
bouwvergunning. Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen 
dat beoordeeld is of met de geplande herstelwerkzaamheden de veiligheid van de 
parkeergarage voldoende werd gewaarborgd.  
Uit de interviews is naar voren gekomen dat in de betreffende periode de mate van 
controle van bouwvergunningen werd afgestemd op de ingeschatte deskundigheid 
van de constructeur. In de destijds heersende opvattingen over de borging van de 
veiligheid door de eigenaar, en de rol van de gemeente daarbij, is de 
verantwoordelijkheid van de beoordeling van de berekeningen voor een belangrijk 
deel overgelaten aan de hoofdconstructeur. Ondanks deze heersende opvattingen 
had redelijkerwijs van de gemeente verwacht mogen worden dat zij zich wel 
inhoudelijk op de hoogte zou stellen van de inhoud van een aanvraag. 
 
Vanuit het oogpunt van risicobeoordeling is het voorgaande een discutabele 
rolverdeling en  selectiecriterium. Het risico wordt namelijk bepaald door het product 
van de kans dat een ongewenste gebeurtenis optreedt en de gevolgen van die 
gebeurtenis. Hiervoor zijn kennis en inzicht alsmede een methodische risicoanalyse 
van relevante factoren essentieel. Indien alleen de deskundigheid van de 
constructeur in ogenschouw wordt genomen, worden zowel de kans op, als  de 
gevolgen van een ongewenste gebeurtenis mogelijk onvoldoende onderkend.  
Inmiddels is deze risicobeoordeling bij de gemeente aangepast. Zoals 
weergegeven in hoofdstuk 7, wordt in het handhavingsbeleidsplan van de 
gemeente aangegeven dat er tegenwoordig gewerkt wordt vanuit een risicomatrix, 
waarin zowel rekening gehouden wordt met de “kans” als met het “gevolg”. 
 
Als gevolg van het niet doorvoeren van de juiste acties ten aanzien van de 
problematiek in de parkeergarage is de bodemdynamiek destijds niet in beeld 
gekomen bij de gemeente. Voor zover bekend heeft de VVE destijds ook geen 
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nader onderzoek opgestart naar de oorzaak van de doorgaande zettingen in de 
ondergrond. Daardoor is er in de periode tussen de afronding van de renovatie in 
2004 en de melding van de scheurvorming in augustus 2011 geen 
vervolgonderzoek uitgevoerd naar de bodemdynamiek onder ‘t Loon. Voor zover 
bekend heeft in die periode ook geen monitoring plaatsgevonden naar een 
eventuele doorgaande bodemdaling en/of scheurvorming in de kolommen. Dat is 
een gemiste kans geweest ten aanzien van het tijdig achterhalen van de oorzaak 
en het tijdig kunnen uitvoeren van preventieve maatregelen. 
 
Zowel kennismanagement als risicomanagement inzake de (rest) risico’s van 
bodemdynamiek zijn in dit kader onvoldoende aan de orde geweest inzake de 
beoordeling en beheersing van de constructieve veiligheid van de parkeergarage. 
Tot de melding in 2011 van scheurvorming, bij de gemeente en mogelijk ook bij de 
VVE, zijn deze aspecten van bestuur respectievelijk  vastgoedmanagement 
onderbelicht gebleven. Geen van beide partijen heeft daarin in deze periode een 
actieve rol gespeeld. 
 

11.2 Periode vanaf melding scheurvorming in 2011 

Voor de periode vanaf de melding van de scheurvorming is een stroomschema 
opgesteld (figuur 11.1 en 11.2). In dit stroomschema is de lijn weergegeven van 
acties en beslissingen rondom ‘t Loon, die hebben plaatsgevonden in de 
betreffende periode (de grijsgemaakte onderdelen in het schema). Ten behoeve 
van een gefundeerde risicobeoordeling ten aanzien van de in die periode genomen 
beslissingen is het stroomschema uitgebreid met extra lijnen. Die extra lijnen geven 
voor de beslismomenten aan wat op die momenten de keuzemogelijkheden zijn 
geweest en wat de consequenties geweest zouden zijn als was gekozen voor het 
alternatief (de witte onderdelen in het schema). De grijs gearceerde onderdelen in 
het schema hebben betrekking op de lijn die gevolgd is vanaf de beslissing op 3 
december om de Homerusflat alsnog te ontruimen. 
 
In het stroomschema zijn genummerde beslismomenten opgenomen. Deze 
beslismomenten worden in het vervolg van deze paragraaf nader geanalyseerd. 
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Figuur 11-1 Stroomschema voor de periode vanaf melding scheurvorming (deel 1) 
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Figuur 11-2 Stroomschema voor de periode vanaf melding scheurvorming (deel 2)
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In het voorgaande stroomschema zijn de volgende beslismomenten weergegeven, 
die in het vervolg van deze paragraaf worden geanalyseerd: 
 

1. Vaststellen te ondernemen actie na constatering scheuren in kolommen 
2. Vaststellen consequenties van optredende schademechanismen 
3. Vaststellen snelheid waarmee gevaar ontstaat 
4. Ontruiming winkels boven parkeergarage 
5. Vaststellen omvang van eventuele instorting 
6. Vaststellen invloed op overige delen ‘t Loon: bouwkundig  
7. Vaststellen invloed op overige delen ‘t Loon: niet-bouwkundig 
8. Ontruiming overige winkels en niet ontruimen Homerusflat 
9. Vaststellen gevolgen van (gedeeltelijke) instorting 
10. Ontruiming Homerusflat 

 
In aanvulling hierop zijn er nog twee beslismomenten geweest, die eveneens 
onderstaand worden geanalyseerd: 
 

11. Last onder bestuursdwang voor slopen parkeergarage en bovenliggende 
winkels 

12. Vrijgave Homerusflat voor terugkeer bewoners 
 
Ad 1: Vaststellen te ondernemen actie na constatering scheuren in kolommen 
Na de melding van de scheurvorming in de kolom in de parkeergarage is de heer 
Peeters van het bureau BMH direct ter plaatse gaan kijken. Hij heeft de door hem 
waargenomen scheurvorming terecht beoordeeld als een situatie met een hoog 
risico. De kolom vormde namelijk een onderdeel van de hoofddraagconstructie. 
 
De heer Peeters heeft de situatie gemeld bij zijn afdelingshoofd en heeft besloten 
om voor de opening van de winkels, dus voordat er een gevaar kon ontstaan voor 
de gebruikers van het winkelcentrum, de situatie nader te beoordelen met W&N, de 
constructeur van het complex. Dat is degene met de meeste kennis met betrekking 
tot de constructieve aspecten van de parkeergarage. Op basis van een 
gezamenlijke analyse van de gemeente en W&N is terecht vastgesteld dat er geen 
acuut gevaar bestond voor de constructieve veiligheid van de kolom en dus ook niet 
voor de veiligheid van de gebruikers van het winkelcentrum.  
 
Uit het voorgaande volgt dat voor de risicobeoordeling met betrekking tot de 
scheurvorming in de kolom gebruik is gemaakt van de juiste kennisbron en dat de 
gevolgen van de keuzemogelijkheden juist zijn ingeschat.   
 
Ad 2: Vaststellen consequenties van optredende schademechanismen 
Op basis van een gezamenlijke analyse van de gemeente en W&N is vastgesteld 
dat er geen acuut gevaar bestond voor de constructieve veiligheid van de kolom, 
maar vooralsnog was onbekend of dat in de toekomst wel kon ontstaan en zo ja op 
welke termijn. Om dit te kunnen bepalen is een onderzoeksteam gestart, waarin de 
gemeente heeft geparticipeerd. Zoals aangegeven in de hoofdstukken 9 en 10 van 
het onderhavige rapport is het onderzoeksteam in de loop van de tijd uitgebreid met 
meerdere deskundigen, om zodoende de in de markt beschikbare kennis omtrent 
de optredende schademechanismen te mobiliseren.  
Ondanks de aanwezige deskundigen, lukte het niet om voldoende inzicht te krijgen 
in het toekomstig verloop van het optredende schademechanisme. Mede daarom is 
besloten om uit te gaan van het meest ongunstige scenario, namelijk dat het 
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optredende schademechanisme resulteert in daadwerkelijk gevaar voor de 
gebruikers. De getroffen maatregelen zijn afgestemd op dat meest ongunstige 
scenario, namelijk het bezwijken van de kolom. Deze maatregelen bestonden uit 
een onderstempeling rondom de kolommen, een dagelijks visuele beoordeling en 
het aanbrengen van een monitoringssysteem. Door de deskundigen in het 
onderzoeksteam, waaronder de gemeente, is ingeschat dat op deze wijze de 
veiligheid van de gebruikers vooralsnog voldoende werd gewaarborgd. 
 
De gemeente heeft aangegeven dat zij van oordeel was dat met de getroffen 
maatregelen de veiligheid van de gebruikers van het winkelcentrum voldoende 
gewaarborgd was en dat ook de voortgang van het onderzoeksproces, mede 
vanwege de actieve rol van de gemeente in het onderzoeksteam, voldoende 
gewaarborgd was. Daarom heeft de gemeente in die periode niet handhavend 
opgetreden. 
 
Uit het voorgaande volgt dat voor de risicobeoordeling met betrekking tot de 
consequenties van het optredende schademechanisme door de gemeente terecht 
is uitgegaan van het meest ongunstige scenario, namelijk toekomstig gevaar als 
gevolg van het bezwijken van een kolom. 
 
Ad 3: Vaststellen snelheid waarmee gevaar ontstaat 
In het verlengde van het voorgaande speelt ook de snelheid waarmee gevaar voor 
de gebruikers ontstaat een rol. Die snelheid is namelijk bepalend voor de 
beschikbare reactietijd tussen het ontdekken van het ontstaan van acuut gevaar en 
het in veiligheid brengen van de gebruikers van het winkelcentrum. 
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er in het onderzoeksteam meermaals 
is gesproken over de snelheid waarmee de zakking van de bodem kon verlopen. 
Daarbij is steeds ingegaan op de kans op een plotselinge, doorgaande, zakking van 
de ondergrond. Die kans werd steeds als “klein” ingeschat. Desondanks heeft de 
gemeente terecht druk gezet om het monitoringssysteem van Osmos te installeren, 
omdat daarmee snel veranderingen gesignaleerd konden worden. 
Voor zover bekend is in dit beoordelingsproces geen rekening gehouden met de 
mogelijkheid van een plotseling doorgaande zakking van de ondergrond, zonder 
voldoende reactietijd om mensen in veiligheid te brengen. Daardoor is niet 
uitgegaan van het meest ongunstige scenario, waarbij een plotseling doorgaande 
zakking direct zou resulteren in gevaar voor de gebruikers van de bovenliggende 
winkels. 
 
Uit het voorgaande volgt dat bij de risicobeoordeling met betrekking tot de snelheid 
waarmee gevaar ontstaat, geen rekening is gehouden met het meest ongunstige 
scenario, namelijk een plotselinge doorgaande zakking, zonder voldoende 
reactietijd . Gezien het aantal deskundigen in het onderzoeksteam, die geen van 
allen rekening hielden met dit scenario, had redelijkerwijs niet van de gemeente 
verwacht mogen worden dat zij wel met een dergelijk scenario rekening zou 
houden.   
 
Ad 4: Ontruiming winkels boven parkeergarage 
Op dinsdag 29 november 2011 zijn er drie signalen dat er mogelijk sprake is van 
een versnelling van het schadeproces. Omdat een doorgaande versnelling zal 
resulteren in een acuut veiligheidsprobleem voor de gebruikers van de winkels 
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boven de parkeergarage, wordt door de vaste leden van het onderzoeksteam 
(W&N, MVGM en gemeente) gezamenlijk besloten om die winkels direct te 
ontruimen. Vanwege deze gezamenlijke beslissing tot ontruiming was het voor de 
gemeente niet nodig om alsnog handhavend op te treden. 
 
De genoemde signalen waren dermate duidelijk, dat het niet-ontruimen van de 
betreffende winkels geresulteerd zou hebben in onacceptabele risico’s voor de 
gebruikers. Daarom is in het stroomschema (figuur 11.2) het niet-ontruimen van de 
winkels niet als een reële optie verwerkt. 
 
Ad 5: Vaststellen omvang van eventuele instorting 
Vanwege de signalen op dinsdag 29 november 2011 werd rekening gehouden met 
een versnelling van het schadeproces en als gevolg daarvan een gehele of 
gedeeltelijke instorting van het betreffende deel van ‘t Loon. Voor het vaststellen 
van de gevolgen daarvan op de overige delen van ‘t Loon was het noodzakelijk om 
inzicht te verkrijgen in de omvang van de eventuele instorting. Vanwege het unieke 
karakter van het optredende schadeproces was het voor de leden van het 
onderzoeksteam niet mogelijk om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen 
over de omvang van de eventuele instorting. Daarom is uitgegaan van het meest 
negatieve scenario, namelijk een volledige instorting van dit deel van ‘t Loon. 
 
Uit het voorgaande volgt dat voor de risicobeoordeling met betrekking tot de 
omvang van de eventuele instorting, door de gemeente gebruik is gemaakt van de 
juiste kennisbron, namelijk het onderzoeksteam. Gezien de grote gevolgen van een 
eventuele instorting is terecht rekening gehouden met het meest negatieve 
scenario, namelijk een volledige instorting van dit deel van ‘t Loon. 
 
Ad 6: Vaststellen invloed op overige delen ‘t Loon: bouwkundig 
Ten aanzien van de veiligheid van de gebruikers van de overige delen van ‘t Loon, 
de overige winkels en de Homerusflat, was het noodzakelijk om vast te stellen wat 
de invloedzone is van de eventuele instorting. Door de leden van het 
onderzoeksteam is toen vastgesteld dat de parkeergarage en de erboven 
gesitueerde winkels door middel van dilatatievoegen waren gecompartimenteerd 
ten opzichte van de overige delen van ‘t Loon. Verder is door de deskundigen in het 
onderzoeksteam aangegeven dat de verzakking vrijwel zeker beperkt zou blijven tot 
het gedeelte waar zich de parkeergarage bevond. Op basis van deze 
waarnemingen heeft het onderzoeksteam, en daarmee ook de gemeente, 
vastgesteld dat er geen gevaar was voor een (gedeeltelijke) instorting van de 
overige delen van ‘t Loon.  
 
Bij de hiervoor genoemde beoordeling van het onderzoeksteam is ervan uitgegaan 
dat de gebouwdilataties in het complex functioneerden zoals beoogd. Uit het 
onderzoek is niet naar voren gekomen of dit alleen gebaseerd was op de 
beschikbare bouwtekeningen of dat daarover meer informatie beschikbaar was, 
bijvoorbeeld uit een daadwerkelijke controle in het werk. In het verlengde daarvan is 
ook niet bekend of is nagegaan wat de consequenties geweest zouden zijn voor de 
overige delen van ‘t Loon, als de dilataties niet zouden werken zoals beoogd (zie ad 
9).   
 
In een later stadium, in de nacht van 2 op 3 december 2011, heeft prof. Hordijk 
navraag gedaan naar het functioneren van de dilataties. Op dat moment kon door 
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de aanwezigen (vertegenwoordigers van de VVE en de gemeente) geen zekerheid 
gegeven worden over het juist functioneren van de dilataties. Dat resulteerde in een 
bijstelling van de conclusie dat er geen gevaar was voor een (gedeeltelijke) 
instorting van de overige delen van ‘t Loon. Op basis van deze bijstelling is toen 
uitgegaan van het meest ongunstige scenario, namelijk daadwerkelijk gevaar voor 
de Homerusflat, waarop besloten is om de Homerusflat alsnog te ontruimen (zie ad 
10). 
Overigens is bij een latere controle, die later op de dag in het werk is uitgevoerd 
door medewerkers van de gemeente, gebleken dat de dilataties met de overige 
winkels en de Homerusflat juist functioneerden. 
 
Uit het voorgaande volgt dat voor de risicobeoordeling met betrekking tot de 
bouwkundige invloed van de eventuele instorting op de overige delen van ‘t Loon, 
door het onderzoeksteam, en dus ook door de gemeente, gebruik is gemaakt van 
uitgangspunten met betrekking tot de dilataties. Uit het onderzoek is niet naar voren 
gekomen of die uitgangspunten voldoende in het werk waren geverifieerd. Gezien 
de grote gevolgen van een eventuele (gedeeltelijke) instorting van de overige delen 
van ‘t Loon had een dergelijke controle, in het kader van een gefundeerde 
risicobeoordeling, wel uitgevoerd moeten worden. Redelijkerwijs had dit niet 
verwacht mogen worden van de gemeente, gezien de participatie van de 
constructeur van het complex in het onderzoeksteam. 
 
Ad 7: Vaststellen invloed op overige delen ‘t Loon: niet-bouwkundig 
In het kader van de veiligheid van de gebruikers van de overige delen van ‘t Loon, 
de overige winkels en de Homerusflat, speelden niet alleen bouwkundige aspecten 
een rol. De eventuele instorting van de parkeergarage en de erboven gesitueerde 
winkels resulteerde namelijk ook in andere veiligheidsaspecten, zoals bijvoorbeeld 
sociale veiligheid, breuk in leidingen, e.d. Die veiligheidsaspecten zijn onderwerp 
geweest van het werkgebied van het crisisberaad en vallen derhalve buiten het 
beoordelingskader van het onderhavige onderzoek. 
 
Ad 8: Ontruiming overige winkels en niet ontruimen Homerusflat 
Het besluit tot ontruiming van de overige winkels is genomen in het crisisberaad, in 
hoofdzaak gebaseerd op aspecten van sociale veiligheid. Daarmee valt dit besluit 
buiten het beoordelingskader van het onderhavige onderzoek. 
 
Zoals bij ad 6 is aangegeven is in eerste instantie, door het onderzoeksteam, en 
dus door de gemeente, vastgesteld dat er sprake was van compartimentering van ‘t 
Loon. Daardoor was er geen bouwkundige koppeling van de parkeergarage en de 
erboven gesitueerde winkels met de Homerusflat en was er geen sprake van een 
veiligheidsprobleem voor de bewoners van de Homerusflat. Op basis van die 
informatie is toen besloten om de Homerusflat niet te ontruimen. 
 
Ad 9: Vaststellen gevolgen van (gedeeltelijke) instorting 
Nadat het functioneren van de dilataties naar de Homerusflat ter discussie was 
gesteld, is door het crisisberaad alsnog besloten om de Homerusflat te ontruimen. 
Voor zover uit het onderzoek naar voren is gekomen, is op dat moment niet 
gecontroleerd wat de consequenties geweest zouden zijn van het niet juist 
functioneren van de dilataties. De consequenties zouden geweest kunnen zijn dat 
er slechts een klein gedeelte van de Homerusflat ingestort zou zijn, zonder een 
direct veiligheidsrisico voor de bewoners. Er is echter uitgegaan van het meest 
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ongunstige scenario, namelijk een direct gevaar voor de bewoners. Daarmee is 
terecht uitgegaan van de meest veilige benadering voor de bewoners. 
 
Uit het voorgaande volgt dat voor de risicobeoordeling met betrekking tot de 
gevolgen van de eventuele instorting voor de Homerusflat, door de gemeente geen 
gebruik is gemaakt van beschikbare kennis met betrekking tot de constructieve 
aspecten van eventueel niet-functionerende dilataties. Er is terecht uitgegaan van 
het meest ongunstige scenario ten aanzien van de instorting, namelijk direct gevaar 
voor de bewoners. Dat was voor de bewoners het meest veilige scenario. 
 
Ad 10: Ontruiming Homerusflat 
Het besluit tot ontruiming van de Homerusflat is genomen in het crisisberaad. Dit is 
gedaan op basis van een bijstelling van de beoordeling van de effectiviteit van de 
dilatatievoegen (zie ad 6) en het meest ongunstige scenario dat een instorting van 
de parkeergarage en de erboven gesitueerde winkels direct gevaar opleveren voor 
de bewoners (zie ad 9). Op basis van deze uitgangspunten is dit een juiste 
beslissing geweest. 
 
Ad 11: Last onder bestuursdwang voor slopen parkeergarage en bovenliggende 
winkels 
Na het ontruimen van de winkels boven de parkeergarage is door de gemeente, 
aan de VVE een last onder bestuursdwang opgelegd voor het slopen van dat 
gedeelte van ‘t Loon. Op dat moment was er vanuit bouwkundig oogpunt geen 
gevaar meer voor “gebruikers”, omdat dit gedeelte van het complex was ontruimd 
en was afgesloten. De beslissing tot last onder bestuursdwang is genomen door het 
crisisberaad, op basis van meerdere aspecten, waarbij de bouwkundige aspecten 
weliswaar aan de basis stonden, maar andere belangen mede de doorslag hebben 
gegeven. Daarmee valt dit besluit buiten het beoordelingskader van het 
onderhavige onderzoek. 
 
Ad 12: Vrijgave Homerusflat voor terugkeer bewoners 
De beslissing tot vrijgave van de Homerusflat voor de bewoners is gebaseerd op de 
volgende gegevens: 
• De Homerusflat was volledig losgekoppeld van de parkeergarage en de 

erboven gesitueerde winkels. De dilataties waren volledig vrij gemaakt. 
• De monitoring gaf aan dat er geen sprake was van zettingen. Deze monitoring 

zou tot nader order worden doorgezet. 
• Bij een visuele beoordeling zijn geen aanwijzingen voor “een onveilige situatie” 

aangetroffen. 
Daarmee waren de redenen om tot ontruiming over te gaan voldoende 
weggenomen en was er geen sprake meer van een veiligheidsrisico. 
 

11.3 Aanbevelingen 

Op basis van de voorgaande analyses wordt aanbevolen om de volgende acties 
ook uit te voeren bij een volgend project, dat in enige mate vergelijkbaar is met het 
onderhavige project: 
 
• Aanbevolen wordt om een onderzoeksteam in te stellen, met daarin 

ondergebracht de meest recente kennis die nodig is voor een gefundeerde 
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risicobeoordeling van de problematiek. Voldoende kennisinbreng dient 
gewaarborgd te worden door participatie van bij voorkeur de constructeur van 
het gebouw en deskundigen met betrekking tot de specifiek optredende 
schademechanismen.  
Een model van relevante factoren, bijvoorbeeld in analogie ven het door de 
SodM, aan de gemeente geschetste bow tie-model, kan daarbij helpen om 
systematisch de nodige processtappen en eventuele beheersmaatregelen te 
identificeren. Dit model kan ook eventueel crisismanagement ondersteunen, 
omdat daarmee op methodische wijze met risicoscenario’s en risicobeoordeling 
kan worden omgegaan. 

 
Op basis van de voorgaande analyses wordt het volgende aanbevolen: 
 
• Aanbevolen wordt om bij alle meldingen van schade die een relatie kunnen 

hebben met de constructieve veiligheid van een gebouw een werkbezoek uit te 
voeren door een medewerker van het bureau BMH. Op basis van 
feitenonderzoek ter plaatse, referentiegegevens en een systematische 
risicobeoordeling door die medewerker moet besloten worden welke 
vervolgacties door de gemeente uitgevoerd moeten worden.  

 
• Aanbevolen wordt om maatregelen te treffen die voorkomen dat meldingen van 

schade, die een relatie kunnen hebben met de constructieve veiligheid van een 
gebouw, bij de gemeente kunnen “doodlopen”. Dit kan bijvoorbeeld door 
dergelijke meldingen altijd te laten beoordelen door minimaal twee 
medewerkers van het bureau BMH en deze te beschouwen volgens een 
systematisch risicomanagement.  

 
• Aanbevolen wordt om bij een risicobeoordeling consequent zowel de kans op 

een ongewenste gebeurtenis als de gevolgen van een ongewenste gebeurtenis 
als beoordelingscriteria aan te houden. Hierbij dienen zowel statische als 
dynamische aspecten te worden beschouwd. Daarbij dient ervoor gezorgd te 
worden dat de uitgangspunten die bij de beoordelingen gebruikt worden, voor 
zover mogelijk, voldoende geverifieerd zijn. 
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12 Conclusies 

In opdracht van de gemeente Heerlen heeft TNO een review uitgevoerd van het 
besluitvormingsproces van de gemeente met betrekking tot de calamiteit bij ‘t Loon. 
Het doel hiervan was om te achterhalen wat (in het verleden) mogelijk mis is 
gegaan en wat betrokkenen daarvan kunnen leren. Deze review heeft zich gericht 
op de volgende processen: 

1. De ontwikkeling in de tijd van het bouwdossier van het complex. 
2. Het kennisniveau van het bureau Bouw- en Milieuhandhaving van de 

gemeente over het gedrag van de constructie en de ondergrond, zoals 
lopende de geschiedenis van het complex beschikbaar is gekomen. 

3. De risicobeoordeling ten aanzien van de bouwkundige/constructieve 
integriteit van het complex en de relatie daarvan met de besluitvorming. 

 
De in dit hoofdstuk weergegeven conclusies zijn gebaseerd op onderzoek van 
bronnen over de bouwgeschiedenis die binnen of via de gemeente ter inzage zijn 
gekomen.  De VVE heeft geen medewerking aan het onderzoek gegeven. Hoewel 
in dit onderzoek een goed beeld is ontstaan van de bouwgeschiedenis van ‘t Loon, 
konden de feiten waarop de conclusies zijn gebaseerd niet worden geverifieerd of 
aangevuld met informatie van de zijde van de VVE dan wel van de door haar 
ingeschakelde deskundigen en betrokkenen.  
 
Ad 1. Bouwdossier 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek concludeert TNO dat ten aanzien van de 
ontwikkeling van het bouwdossier in de tijd de volgende onvolkomenheden zijn 
aangetroffen: 
• Een historisch dossier van de periode voor 2000 ontbreekt. Van die periode 

hadden minimaal de bouwvergunningen beschikbaar moeten zijn. 
• In het dossier van de renovatie van ‘t Loon, in de periode 2002-2004, ontbreekt 

een omschrijving van de werkzaamheden met betrekking tot de renovatie van 
de parkeergarage (deelplan 5B), waarvoor in september 2002 een 
bouwvergunning is verleend. Die had wel aanwezig moeten zijn, omdat nu niet 
meer is na te gaan welke bescheiden ten grondslag hebben gelegen aan het 
verlenen van de bouwvergunning. 

• Over de periode vanaf de melding van de scheurvorming in de kolommen in 
2011 is er bij de gemeente geen gestructureerd projectdossier opgezet. 

 
Ad 2. Kennisniveau 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek concludeert TNO dat het kennisniveau van 
het bureau BMH van de gemeente omtrent het gedrag van de constructie en de 
ondergrond, ten tijde van de renovatie van ’t Loon, onvoldoende is geweest. Nadat 
de gemeente kennis had genomen van de problematiek in de parkeergarage, heeft 
zij daarover bij de VVE informatie opgevraagd. Voor zover bekend heeft de VVE 
informatie, waarover zij wel beschikte, niet aan de gemeente beschikbaar gesteld 
en heeft de gemeente onvoldoende maatregelen getroffen om  in het bezit te 
komen van de ontbrekende informatie. Een dergelijke actie had redelijkerwijs van 
de gemeente verwacht mogen worden, zeker omdat zij wist dat er mogelijk sprake 
was van een veiligheidsprobleem.   
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Het kennisniveau van het bureau BMH van de gemeente omtrent het gedrag van de 
constructie en de ondergrond is in de periode vanaf de melding van de 
scheurvorming in augustus 2011 wel optimaal geweest. De gemeente heeft actief 
geparticipeerd in een onderzoeksteam en ook zelf externe expertise 
aangeschakeld. In dat onderzoeksteam zaten een afgevaardigde van de VVE, de 
constructeur van het complex en deskundigen op het gebied van het gedrag van de 
ondergrond.  
 
Ad 3. Risicobeoordeling 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek concludeert TNO dat de risicobeoordeling  
ten tijde van de renovatie van ‘t Loon in de periode 2002-2004 onvoldoende is 
geweest. De gemeente wist dat zij te maken had met een situatie die mogelijk 
invloed had op de veiligheid van de parkeergarage. Toch heeft de gemeente, voor 
zover uit het onderzoek naar voren is gekomen, geen verdere actie ondernomen 
om in het bezit te komen van de bij de VVE aanwezige informatie daarover. Als 
gevolg hiervan is de mogelijke impact van de bodemdynamiek destijds niet in beeld 
gekomen bij de gemeente. Dat is een gemiste kans geweest op het tijdig 
achterhalen van de oorzaak en het tijdig kunnen uitvoeren van preventieve 
maatregelen. 
Daar staat tegenover dat de eerst verantwoordelijke voor de constructieve 
veiligheid, de VVE, wèl informatie had, maar, voor zover bekend, geen 
vervolgacties heeft opgestart. Er lijkt geen vervolgonderzoek opgestart te zijn naar 
de oorzaak van de bodemdynamiek en ook geen monitoringsprogramma uitgevoerd 
naar eventuele doorgaande bodemdaling en/of scheurvorming in de kolommen. 
 
In de periode tot aan de melding van de scheurvorming in augustus 2011 was de 
heersende opvatting dat verzakkingen zoals onder ‘t Loon zich zouden stabiliseren. 
In kringen van deskundigen was geen aanleiding om van mogelijke sinkhole 
vorming uit te gaan. De verticale dynamiek van de bodem is daardoor niet als acute 
dreiging van de constructieve veiligheid beschouwd.  
Noch in het kader van de toetsing van bouwvergunningen, noch in de prioritering in 
het handhavingsbeleid is dit een issue geweest. Geen enkele partij heeft, voor 
zover in dit onderzoek kon worden vastgesteld, gesignaleerd dat dit soort 
bodemdynamiek een bedreiging voor de constructieve veiligheid van bouwwerken 
in de gemeente zou kunnen zijn. 
 
Na de melding van de scheurvorming in augustus 2011, toen de gemeente besefte 
dat er sprake was van een andere bodemdynamiek en risico’s voor de 
constructieve veiligheid van de parkeergarage en bovenliggende winkels, heeft de 
gemeente haar taken in het kader van de veiligheid van het bouwwerk met 
voortvarendheid aangepakt. In die periode is de risicobeoordeling door de 
gemeente over het algemeen gezien goed ingevuld, zowel de statische als 
dynamische aspecten zijn daarbij aan de orde gekomen en hebben de nodige 
urgentie verkregen. Die invulling kwam voornamelijk vanuit het onderzoeksteam, 
waarin deskundigen participeerden met specifieke kennis over de van toepassing 
zijnde vakgebieden, naast afgevaardigden van de VVE. 
Vanwege het tamelijk unieke karakter van het project is het voor de betrokkenen 
evenwel moeilijk geweest om een gefundeerde inschatting te maken van de 
optredende processen en de oorzaken daarvan. Om die reden is in de 



 

 

TNO-rapport | TNO-rapport 2012-R10849  | 1 november 2012  71 / 75

risicobeoordeling, op de verschillende beslismomenten, veelal terecht uitgegaan 
van de meest ongunstige situatie, een worst case scenario. Dit resulteerde terecht 
in besluitvorming gericht op de meest veilige benadering voor de 
gebruikers/bewoners.  
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13 Aanbevelingen 

Het uitgevoerde onderzoek heeft aanleiding gegeven voor een aantal 
aanbevelingen. De aanbevelingen kunnen worden gezien als leerpunten voor 
toekomstige projecten, die in enige mate vergelijkbaar zijn met het onderhavige 
project. De eerste categorie aanbevelingen heeft betrekking op de acties en 
processen die goed zijn gegaan en waarvan wordt aanbevolen om in de toekomst 
op vergelijkbare wijze uit te voeren. De tweede categorie heeft betrekking op de 
acties en processen die voor verbetering vatbaar zijn. De derde categorie betreft 
algemene aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 
De aanbevelingen met betrekking tot de acties en processen die goed zijn gegaan 
betreffen: 
 

1. Het opzetten van een logboek, vanaf het begin van een project, met in dat 
logboek een dagelijkse update van de uitgevoerde acties en de genomen 
besluiten. 

 
2. Het oppakken van meldingen met mogelijke gevolgen voor de constructieve 

veiligheid van een gebouw door een constructeur van het bureau BMH, die 
vervolgens in ieder geval een bezoek brengt aan het project. Vervolgens 
afstemmen met een tweede medewerker van het bureau BMH en, indien 
mogelijk, ook direct de constructeur van het betreffende gebouw erbij 
betrekken. 

 
3. Bij een opgepakte melding inventariseren en verkennen van mogelijke 

scenario’s en, indien relevant, inschakelen van deskundigen met 
specialistische kennis op een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld geologie en 
-fysica). Daarmee wordt gewaarborgd dat de in de markt en bij andere 
overheden beschikbare, specialistische, kennis binnen het onderzoek 
beschikbaar komt. 

 
4. Instellen van een onderzoeksteam met daarin ondergebracht de meest 

recente kennis die nodig is voor een gefundeerde risicobeoordeling van de 
problematiek en het vaststellen van mogelijke handelingsscenario’s gericht 
op het monitoren, stabiliseren en herstellen van de situatie. Voldoende 
kennisinbreng dient gewaarborgd te worden door participatie van bij 
voorkeur de constructeur van het gebouw, deskundigen met betrekking tot 
de specifiek optredende schademechanismen en afgevaardigden van de 
opdrachtgever.  
 

5. Bij de gemeente is een structureel kennis- en ervaringsniveau nodig om de 
in deze aanbevelingen genoemde rollen te kunnen vervullen. De 
aanwezigheid van parate kennis is een kritische succesfactor geweest voor 
het herkennen van risicovolle scenario’s en het  daarop acteren in de fase 
vanaf augustus 2011. 
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De aanbevelingen met betrekking tot de acties en processen die voor verbetering 
vatbaar zijn betreffen: 
 

6. Aanbevolen wordt om de bewaartijd van bouwtekeningen bij de gemeente 
te verlengen van minimaal 20 jaar nu, tot aan de sloop van het gebouw. 
Geadviseerd wordt om deze verlenging minimaal door te voeren voor 
gebouwen met een publieke functie of met specifieke risicokenmerken. 

 
7. Aanbevolen wordt om de dossiervorming van bouwvergunningen op een 

dusdanige wijze te structureren dat er zekerheid bestaat dat de 
noodzakelijke bescheiden daadwerkelijk gearchiveerd worden en 
samenhang tot stand komt van informatie in andere dossiers met 
betrekking tot een bepaald bouwwerk, de directe omgeving en een 
eventueel risicovolle ondergrond.  
   

 
8. Aanbevolen wordt om bij projecten die worden opgestart naar aanleiding 

van een melding, direct een gestructureerd archief samen te stellen van 
alle relevante correspondentie, inclusief e-mails. In het verlengde hiervan 
wordt geadviseerd om ten aanzien van ‘t Loon alsnog een gestructureerd 
dossier samen te stellen. 

 
9. Aanbevolen wordt om zorg te dragen voor voldoende kennisuitwisseling 

binnen de gemeente. Gebleken is dat de betrokkenen binnen de gemeente 
onvoldoende kennis hadden van kennis die bij collega’s van andere 
afdelingen aanwezige kennis was. Het management kan hierin een 
coördinerende rol spelen. 
 

10. Aanbevolen wordt om bij een risicobeoordeling consequent zowel de kans 
op een ongewenste gebeurtenis als de mogelijke gevolgen van een 
ongewenste gebeurtenis als beoordelingscriteria aan te houden. Hierbij 
dienen zowel de statische als de dynamische aspecten te worden 
meegewogen. De uitgangspunten die bij dergelijke beoordelingen gebruikt 
worden, moeten, voor zover mogelijk, voldoende geverifieerd zijn. 

 
De algemene aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn: 
 

11. Er moet nu nog met aannames worden gewerkt over de oorzaken van de 
bodemverzakking. Dit komt omdat de definitieve oorzaak van de 
bodemdynamiek onder ‘t Loon nog niet is vastgesteld en omdat bij diverse 
partijen beschikbare kennis niet wordt gedeeld. Deze resultaten zijn nodig 
om verder beleid gedetailleerd invulling te geven. Het op dit gebied al door 
de gemeente gestart onderzoek moet op zo kort mogelijke termijn afgerond 
worden. 

12. TNO adviseert om, zodra de oorzaak is achterhaald, na te gaan of er op 
andere locaties in Heerlen en omgeving dezelfde problemen kunnen 
ontstaan. Die kennis kan dan vervolgens ingebracht worden bij de afdeling 
vergunningen, ten behoeve van een risicobeoordeling van toekomstige 
bouwaanvragen. Die kennis kan tevens ingebracht worden bij het bureau 
BMH, met het oog op de invulling en prioritering van het 
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handhavingsbeleid, en daarmee de controle/monitoring van gebouwen op 
verdachte locaties. 
 

13. Zorg voor kennisuitwisseling met SodM en ontwikkel gezamenlijk een 
strategie om met onbekende bodemdynamiek om te gaan. Mogelijk dat dit 
initiatief moet worden uitgebreid tot de regio, teneinde beschikbare kennis 
te delen en zo nodig kennis te ontwikkelen. 

 
14. Een vorm van kennisuitwisseling tussen betrokken overheden en 

kennisinstituten, die te maken hebben met dynamiek in de ondergrond en 
mogelijk risico’s voor bouwwerken, helpt om de aard van de oorzaken te 
vertalen om toekomstige risico’s te identificeren en nodige actie vast te 
stellen. Waar mogelijk en nodig zouden relevante particuliere partijen 
daarbij kunnen aansluiten. 

 
15. Ontwikkel een vorm van systematisch risico management met de 

risicobeoordeling in een risicomatrix, op basis waarvan besluitvorming 
wordt gestructureerd en geobjectiveerd. Leg resultaten vast in een 
risicokaart, zodat betrokken partijen inzicht krijgen in wat kwetsbare 
gebieden zijn en waar alertheid geboden is om te reageren op signalen die 
wijzen op dreiging, uitgaande van (onverwachte) bodemdynamiek. 
Een risicobeoordeling kan goed gebeuren in een divers gremium, waarin 
deskundigen en belanghebbenden zitting hebben. De principes van risk 
governance kunnen helpen om met verschillende partijen samen om te 
gaan met onbekende risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan dit 
proces. 
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14 Ondertekening 

 
Naam en adres van de opdrachtgever: 

Gemeente Heerlen 
Afdeling Integrale Veiligheid 
Bureau Bouw- en Milieuhandhaving 
Postbus 1 
6400 AA  Heerlen 

 
 
 
Ondertekening: 
 
 

 
 

Ir. H. Borsje Ir. J.N. Huibregtse 
 
 

 
 

Ir. J.K.J. van der Vorm 
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A Documenten periode tot augustus 2011 

Deze bijlage geeft een chronologisch overzicht van uit de documenten beschikbaar 
gekomen informatie over de periode tot augustus 2011. 
 
Document [1001] - Rapport: Gutachten für die Bauplanung ’t Loon in Heerlen, 

Holland 
Opsteller:  Institut für Verkehrswasserbau Grundbau und Bodenmachanik 

Technische Hochschule Aachen  
Opdrachtgever:  Vascomij   
Datum:  13 oktober 1959 
Inhoud: 
• Onderzoek van de ondergrond ter bepaling van de wijze van funderen van een 

complex. Volgens document [2026] heeft dit betrekking op het stadstheater en 
de aangrenzende hoogbouw. 

• Het rapport geeft onder andere informatie over sonderingen en over de 
bodemopbouw. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Deze documenten zijn op 20 oktober 2011 door de gemeente gemaild naar 

betrokken partijen [2026]. 
 
Document [1002] - Tekening: Assen en moten; toelaatbare gronddruk 
Opsteller:  Vascomij 
Opdrachtgever:  Onbekend   
Datum:  6 oktober 1965 
Inhoud: 
• Deze tekening geeft een plattegrond van ‘t Loon, met per zone de wijze van 

funderen en de toelaatbare gronddruk 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend; wel ondertekend door De hoofddirecteur van Publieke Werken 
 
Document [1003] en [1004] - Tekeningen: Matenplan fundering 
Opsteller:  Vascomij 
Opdrachtgever:  Onbekend   
Datum:  28 september 1965 
Inhoud: 
• Deze twee tekening geven een plattegrond van een deel ‘t Loon, met daarop 

het matenplan van de funderingspoeren 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Ondertekend door De hoofddirecteur van Publieke Werken 
• Op 19 december 2011 per e-mail ontvangen van Ingenieursburo Van der Werf 

en Nass [2089] 
 
Document niet in dossier aanwezig – Rapportage  
Opsteller:  Emiss  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  mei 1989 
Inhoud: 
• In document [1006] is melding gemaakt van dit rapport. Daar is vermeld dat dit 

rapport een inspectie van de betonconstructie van de parkeergarage betrof. 
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Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het rapport is niet in het dossier van de gemeente aangetroffen. 
 
Document niet in dossier aanwezig – Rapportage 94403 met bijlage 94403A 
Opsteller:  Intron  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  september 1994 
Inhoud: 
• In document [1005] is melding gemaakt van dit rapport. 
• Het rapport heeft betrekking op de betonconstructie van de parkeergarage en 

bevat de resultaten van een onderzoek naar de onderhoudstoestand van 
kolommen en het dek. 

• Verder geeft het rapport een herstelwijze en een kostenraming. 
• Het onderzoek is uitgevoerd in verband met scheurvorming in kolommen. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het rapport is niet in het dossier van de gemeente aangetroffen. 
 
Document [1005] – Rapport: Onderzoek betonschade parkeergarage ’t Loon te 

Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Ruyters Commercieel Vastgoed  
Datum:  januari 1995 
Inhoud: 
• Dit onderzoek is uitgevoerd als vervolg op het hiervoor genoemde rapport van 

Intron, dat was opgesteld in verband met scheurvorming in kolommen. 
• Als meest waarschijnlijke oorzaak voor de scheuren is het niet-functioneren van 

de dilatatievoegen aangewezen. Daardoor werden de kolommen als het ware 
weggedrukt. 

• Teneinde vervolgschade te voorkomen is geadviseerd om de dilatatievoegen 
open te maken. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1006] – Rapport: Onderzoek II, betonschade parkeergarage ’t Loon te 

Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  RVM Vastgoedmanagement  
Datum:  12 februari 1999 
Inhoud: 
• Aanleiding tot dit onderzoek is een doorgaande schadeontwikkeling 
• Bij de beoordeling van de schade zijn de drie hiervoor genoemde rapportages 

betrokken. 
• De scheurvorming,  zoals geconstateerd in 1995, is in 4,5 jaar toegenomen 

(gemiddeld ca. 30%). 
• Voor de oorzaak wordt verwezen naar het vorige rapport [1005], ondanks dat 

de dichte dilatatievoeg bijas 8 nu een ruimte liet zien. 
• Geadviseerd wordt om 11 kolommen te repareren, zodat de samenhang 

gewaarborgd blijft (kan via injectie). 
• Kolom G7 moet voorzien worden van stalen omvatting, omdat de scheurwijdte 

circa 3 mm bedraagt. 
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• Verder wordt geadviseerd om bij de volgende renovatie de dilatatievoegen 

open te maken. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1007] – Rapport: Onderzoek III, betonschade parkeergarage ’t Loon te 

Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  RVM Vastgoedmanagement  
Datum:  22 maart 2000 
Inhoud: 
• Aanleiding tot dit onderzoek is een doorgaande schadeontwikkeling 
• Bij de beoordeling van de schade zijn de vier hiervoor genoemde rapportages 

betrokken. 
• De scheurvorming,  zoals geconstateerd in 1999, is na 1 jaar weer 

toegenomen, deels 5-10% en deels 20-30%. 
• Enkele kolommen moeten geïnjecteerd worden, omdat de scheurwijdte te 

groot is. 
• Het onderzoek heeft uitgewezen dat de funderingspoeren horizontaal 

verplaatsen. 
• Er wordt geadviseerd een geotechnisch onderzoek op te starten. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Voorjaar 2002. 
 
Document [1008] – Rapport: Uitbreiding en renovatie winkelcentrum ‘t Loon 

gemeente Heerlen 
Opsteller:  Geoconsult Geotechniek  
Opdrachtgever:  Vastgoed ‘t Loon 
Datum:  24 juli 2000 
Inhoud: 
• Dit betreft een geotechnisch onderzoek en een funderingsadvies in verband 

met de geplande uitbreiding van ‘t Loon. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het document is afgestempeld door Gemeente Heerlen, Dienst 

Stadsontwikkeling, Service Centrum Bouwen Wonen Milieu d.d. 15 november 
2002. 

• Dit document is ook op 8 september 2011 aan de gemeente verzonden [2005]. 
 
Document [1009] – Rapport: Onderzoek IV, betonschade parkeergarage ’t Loon te 

Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  RVM Vastgoedmanagement  
Datum:  16 januari 2001 
Inhoud: 
• Aanleiding tot dit onderzoek is een doorgaande schadeontwikkeling 
• Er is sprake van een proces van toenemende scheurvorming in de kolommen, 

waarbij uit de waarnemingen een ongeveer lineaire toename blijkt van 1995-
2001. 

• 11 kolommen moeten geïnjecteerd worden, omdat de scheurwijdte te groot is. 
• Gemeld wordt dat het in document [1007] geadviseerde geotechnisch 

onderzoek op korte termijn wordt uitgevoerd. 
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Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Voorjaar 2002. 
 
Document [1010] – Rapport: Verplaatste kolommen parkeergarage ’t Loon in de 

gemeente Heerlen 
Opsteller:  Geoconsult Geotechniek  
Opdrachtgever:  3W Vastgoed p/a RVM Vastgoedmanagement  
Datum:  2 april 2001 
Inhoud: 
• Aanleiding tot dit onderzoek is de verplaatsing van een aantal kolommen in de 

parkeergarage. 
• Diverse mogelijke oorzaken voor de horizontale verplaatsingen van de poeren 

zijn onderzocht.  
• Als meest waarschijnlijke oorzaak wordt een plaatselijke teruggang in 

slagvastheid van de bodem gezien. Er worden echter meerdere oorzaken open 
gelaten. 

• Geadviseerd wordt om een nader onderzoek uit te voeren. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1011] - Rapport: Betonschade parkeergarage ’t Loon te Heerlen; 

Onderzoek IIIA; Geotechnisch onderzoek naar de verplaatsing 
van de kolomfundering 

Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  RVM Vastgoedmanagement  
Datum:  16 augustus 2001 
Inhoud: 
• Dit rapport is een reactie op het geotechnisch onderzoek van Geoconsult 

[1010]. 
• Het proces van scheurvorming in de kolommen en verplaatsing van de 

funderingspoeren is nog steeds gaande. 
• Er is een bezoek gebracht aan Staatstoezicht op de Mijnen. Daaruit volgt dat 

het gebied niet bekend is als een gebied waar veel mijnschade is opgetreden. 
Binnen het gebied van ‘t Loon hebben een tweetal ontginningen 
plaatsgevonden. 

• Er blijven twee mogelijke oorzaken open: plaatselijke teruggang in slagvastheid 
en nazetting ten gevolge van kolenwinning. 

• Geadviseerd is om hoogtemetingen uit te voeren (controle van komvormige 
zakking) en een nader grondonderzoek. 

• Geadviseerd wordt om een monolietvloer tussen de funderingspoeren te storten 
om ze onderling te fixeren. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1012] – Brief: Parkeergarage ‘t Loon, plaatselijk bekend Homerusplein 

11 Heerlen 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en milieutoezicht  
Aan:  RVM Vastgoedmanagement 
Datum:  28 november 2001 
Inhoud: 
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• Tijdens een inspectie van de gemeente van het parkeerdek (parkeergarage B) 
zijn watervoerende scheuren in de wanden en het dek geconstateerd. 

• De situatie wordt niet als acuut beoordeeld, maar noopt wel tot maatregelen. 
• Ingenieursburo Van der Werf en Nass geeft naar de gemeente aan dat zij, in 

opdracht van RVM, de parkeergarage regelmatig inspecteert en rapporteert aan 
RVM. Tevens geven zij aan dat Geoconsult en Intron rapporten hebben 
uitgebracht. 

• Afschriften van die rapporten worden opgevraagd en voorgesteld wordt om de 
situatie met de gemeente te bespreken.  

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1013] – Brief: Parkeergarage ‘t Loon, plaatselijk bekend Homerusplein 

11 Heerlen 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en milieutoezicht  
Aan:  RVM Vastgoedmanagement 
Datum:  14 maart 2002 
Inhoud: 
• Gemeld wordt dat de rapporten 1620-3 ([1009]) en 1620-2 ([1007]) van 

Ingenieursburo Van der Werf en Nass zijn ontvangen.  
• Verder meldt de gemeente: “In de rapporten worden aanbevelingen gedaan om 

de geconstateerde gebreken te herstellen. Aangezien er sprake is van een 
situatie die niet voort kan duren, verzoeken wij u dan ook om ons binnen een 
termijn van 4 weken aan te geven in hoeverre u de aanbevelingen reeds heeft 
uitgevoerd dan wel op welke termijn u deze alsnog gaat uitvoeren.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1014] – Brief: Parkeergarage ‘t Loon, plaatselijk bekend Homerusplein 

11 Heerlen 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en milieutoezicht  
Aan:  RVM Vastgoedmanagement 
Datum:  Onbekend; tussen 27 mei 2002 en augustus 2002 
Inhoud: 
• RVM heeft gemeld dat ze medio september starten met 

renovatiewerkzaamheden aan parkeergarage. 
• Verder meldt de gemeente, naar aanleiding van telefonisch contact met RVM 

d.d. 27 mei 2002: “Er is afgesproken dat door constructiebureau Van der Werf 
en Nass een aanvullend rapport wordt opgesteld en ingediend waaruit blijkt dat 
de veiligheid in de periode augustus 2002 tot de aanvang, en tijdens, de 
renovatiewerkzaamheden wordt gewaarborgd. Hierbij bevestigen wij deze 
afspraak. Wij verzoeken u ons het betreffende rapport zo spoedig mogelijk te 
laten toekomen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1015] – Rapport: Uitbreiding winkelcentrum ’t Loon in de gemeente 

Heerlen 
Opsteller:  Geoconsult Geotechniek  
Opdrachtgever:  3W Vastgoed   
Datum:  9 juni 2002 
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Inhoud: 
• Dit betreft een geotechnisch onderzoek in verband met de geplande uitbreiding 

van ‘t Loon. 
• Vanwege de zeer heterogeen opgebouwde, geroerde en dus uiterst 

zettingsgevoelige bovenlagen wordt geadviseerd een fundering op palen toe te 
passen. 

• Er wordt in het advies geen melding gemaakt van de problemen in de 
parkeergarage.  

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het document is afgestempeld door Gemeente Heerlen, Dienst 

Stadsontwikkeling, Service Centrum Bouwen Wonen Milieu d.d. 15 november 
2002. 

 
Document [1041] – Aanvraag bouwvergunning 
Opsteller:  Vastgoed ’t Loon BV p/a 3W Vastgoed BV 
Aan:  Gemeente; college van burgemeester en wethouders 
Datum:  11 juni 2002  
Inhoud: 
• Dit betreft de aanvraag voor een bouwvergunning voor het verbouwen van 

winkelcentrum ’t loon in Heerlen; de deelplannen 1 en 3a. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• 12 juni 2002. 
 
Document [1016] – Rapport: Renovatie / uitbreiding parkeergarage WC ‘t Loon 

Heerlen 
Opsteller:  Intron 
Opdrachtgever:  3W Vastgoed  
Datum:  13 juni 2002 
Inhoud: 
• Dit is bijlage 1 bij rapport [1021] van Ingenieursburo Van der Werf en Nass 
• Het rapport geeft een inventarisatie van de schade aan de kolommen en een 

hersteladvies. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1017] – Rapport: Uitbreiding / renovatie ’t Loon te Heerlen; Deel 5B – 

renovatie parkeergarage; Hoogte meting onderkant dek 
parkeergarage 

Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend  
Datum:  2 juli 2002 
Inhoud: 
• Dit is bijlage 2 bij rapport [1021] van Ingenieursburo Van der Werf en Nass 
• Het rapport geeft resultaten van hoogtemetingen. 
• Uit de metingen volgt dat er sprake is van een komvormige daling van het dek. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1033] – Brief: Bouwvoornemen, plaatselijk bekend Homeruspassage 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en Milieuvergunningen  
Aan:  3w Vastgoed BV 
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Datum:  10 september 2002  
Inhoud: 
• Dit betreft de bouwvergunning voor de werkzaamheden waarvoor op 12 juni 

2002 een aanvraag is ingediend. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1018] – Rapport: Eindrapportage verplaatste kolommen parkeergarage 

’t Loon in de gemeente Heerlen 
Opsteller:  Geoconsult Geotechniek  
Opdrachtgever:  Vastgoed ’t Loon p/a 3W Vastgoed   
Datum:  23 september 2002 
Inhoud: 
• Dit is bijlage 3 bij rapport [1021] van Ingenieursburo Van der Werf en Nass. 
• Dit betreft een nader grondonderzoek en een verdere analyse van de 

hoogtemetingen (rapport [1017]). 
• Geconcludeerd wordt dat de oorzaak van de komvormige daling en daarmee de 

horizontale verplaatsing van de kolommen in de diepere ondergrond gevonden 
moeten worden. 

• Het volgende advies wordt gegeven: “Gezien de bevindingen mag ons inziens 
het optreden van mijnschade niet worden uitgesloten. Uitsluitsel hierover zal 
echter door staatstoezicht op de mijnen moeten worden gegeven. Wij adviseren 
derhalve met Staatstoezicht op de Mijnen contact op te nemen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1019] – Rapport: Uitbreiding winkelcentrum ’t Loon in de gemeente 

Heerlen 
Opsteller:  Geoconsult Geotechniek  
Opdrachtgever:  3W Vastgoed   
Datum:  25 september 2002 
Inhoud: 
• Dit betreft een geotechnisch vervolgonderzoek naar aanleiding van het 

onderzoek in juni 2002 [1015]. 
• Er zijn enkele zware slagsonderingen uitgevoerd waarna een advies is gegeven 

voor de paalfundering. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het document is afgestempeld door Gemeente Heerlen, Dienst 

Stadsontwikkeling, Service Centrum Bouwen Wonen Milieu d.d. 15 november 
2002. 

 
Document [1020] – Rapport: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon te Heerlen; Plan van 

aanpak renovatie te handhaven delen parkeergarage (deel 5A 
en deel 5B); bestekfase 

Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend  
Datum:  16 oktober 2002 
Inhoud: 
• Dit is bijlage 4 bij rapport [1021] van Ingenieursburo Van der Werf en Nass 
• Dit is een plan van aanpak in het kader van herstelwerkzaamheden aan de 

kolommen in de parkeergarage. 
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• Aangegeven is dat twee kolommen vervangen moeten worden. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1021] – Rapport: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon te Heerlen; Deel 5B; 

Renovatie / reparatie te handhaven deel parkeergarage  
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  17 oktober 2002 
Inhoud: 
• Dit is een samenvattend rapport, waarin de conclusies getrokken worden op 

basis van de rapporten [1016] tot en met [1020]. 
• Geconcludeerd wordt dat het proces van scheurvorming in de kolommen tot op 

dat moment nog steeds gaande was. Niet duidelijk was of het proces versnelde 
of vertraagde. 

• Geconcludeerd wordt dat de scheuren in de kolommen hoofdzakelijk 
veroorzaakt worden door verplaatsende funderingspoeren. Enige resterende 
oorzaak is schade door aanwezige mijnen. 

• Geadviseerd wordt de betreffende funderingspoeren horizontaal te fixeren door 
een balkenrooster. De bijbehorende verticale verplaatsingen worden dan ook 
gereduceerd. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1034] – Aanvraag bouwvergunning 
Opsteller:  Vastgoed ’t Loon BV p/a 3w Vastgoed BV 
Aan:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en Milieuvergunningen 
Datum:  24 oktober 2002  
Inhoud: 
• Dit betreft de aanvraag voor een bouwvergunning voor het verbouwen van 

winkelcentrum ’t loon in Heerlen. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• 28 oktober 2002. 
 
Document [1035] – Brief: Bouwvoornemen, plaatselijk bekend Homeruspassage 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en Milieuvergunningen  
Aan:  Vastgoed ’t Loon BV p/a 3w Vastgoed BV 
Datum:  3 december 2002  
Inhoud: 
• Melding dat het bouwplan (zie [1034]) in strijd is met het bestemmingsplan. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1022] – Brief: Heerlen – ’t Loon 
Opsteller:  AGS Architekten &Planners  
Aan:  Gemeente Heerlen, Afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
Datum:  5 december 2002 
Inhoud: 
• Namens 3W Vastgoed worden tekeningen toegestuurd voor behandeling in de 

welstandscommissie. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
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• Het document is afgestempeld door Gemeente Heerlen, Welstandscommissie 
d.d. 12 december 2002. 

 
Document [1036] – B&W besluit 
Opsteller:  Gemeente; burgemeester en wethouders  
Aan:  -- 
Datum:  11 december 2002  
Inhoud: 
• Voorgenomen vrijstelling voor verbouwplannen ’t Loon (zie [1035]). 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1037] – Brief: Bouwvoornemen, plaatselijk bekend Homeruspassage 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en Milieuvergunningen  
Aan:  Vastgoed ’t Loon BV p/a 3w Vastgoed BV 
Datum:  12 december 2002  
Inhoud: 
• Melding van medewerking voor verlenen vrijstelling voor verbouwplannen ’t 

Loon (zie [1035]). 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1023] – Tekening: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon te Heerlen; Deel 5B 

Bestek; Souterrain nieuw  
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  16 oktober 2002; laatste revisie 6 december 2002 
Inhoud: 
• Dit betreft tekening no. 376b met de uitwerking van de horizontale koppeling 

van de funderingspoeren. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [1024] – Tekening: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon te Heerlen; Deel 5B 

Bestek; Begane grond nieuw  
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  16 oktober 2002; laatste revisie 6 december 2002 
Inhoud: 
• Dit betreft tekening no. 377b met de uitwerking van herstelwerkzaamheden aan 

de vloer van de begane grond. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [1025] – Brief: Bouwvergunning winkelcentrum ’t Loon 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Stadsdeel 3H van de afdeling 

stadsplanning  
Aan:  Afdeling Servicecentrum 
Datum:  6 februari 2003 
Inhoud: 
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• Naar aanleiding van de aanvraag bouwvergunning door 3W Vastgoed worden 
in deze brief, per fase van de renovatie, aanvullende aspecten benoemd ten 
aanzien van de bodemsanering.  

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1026] – Rapport: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon Heerlen; Deel 5A 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  20 maart 2003 
Inhoud: 
• Dit betreft de constructieberekening van deel 5A, het vervangen van 

parkeergarage B. 
• In de inleiding wordt aangegeven dat vervanging geschiedt vanwege 

betonschade door te weinig dekking en inwatering van boven. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het document is afgestempeld door Gemeente Heerlen, Dienst 

Stadsontwikkeling, Service Centrum Bouwen Wonen Milieu d.d. 3 april 2003. 
 
Document [1038] – Brief: Bouwplan Vastgoed ‘t Loon 
Opsteller:  Provincie Limburg  
Aan:  Burgemeesters en wethouders 
Datum:  8 april 2003  
Inhoud: 
• Geen bezwaar tegen vrijstelling in verband met bouwvergunning. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1039] – Brief: Bouwvoornemen, plaatselijk bekend Homeruspassage 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en Milieuvergunningen  
Aan:  Vastgoed ’t Loon BV, p/a 3w Vastgoed BV 
Datum:  16 april 2003  
Inhoud: 
• Dit betreft de bouwvergunning voor de werkzaamheden waarvoor op 28 oktober 

2002 een aanvraag is ingediend [1034]. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1027] – Rapport: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon Heerlen; Deel 2 dichten 

trapgat van Woensel 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  4 juli 2003 
Inhoud: 
• Dit betreft de constructieberekening van deel 2, het dichten van het trapgat van 

Woensel. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het document is afgestempeld door Gemeente Heerlen, Dienst 

Stadsontwikkeling, Service Centrum Bouwen Wonen Milieu d.d. 22 juli 2003. 
 
Document [1040] – Fax: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon te Heerlen 
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Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Aan:  Gemeente Heerlen, Afdeling Bouwtoezicht 
Datum:  3 oktober 2003 
Inhoud: 
• Bevestiging van rol als hoofdconstructeur. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1028] – Rapport: Uitbreiding / renovatie ‘t Loon te Heerlen; Deel 5B; 

Onderzoek/advies schade bestaande betonkolommen 
parkeergarage  

Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  18 november 2003 
Inhoud: 
• Op 28 oktober 2003 is door het aannemersbedrijf BAM Nelissen van Egteren 

melding gemaakt van een waargenomen scheurvorming in de bestaande 
betonkolom G16 van de gerenoveerde parkeergarage. 

• Tijdens een bezoek aan de parkeergarage zijn door Ingenieursburo Van der 
Werf en Nass meer gescheurde kolommen waargenomen. 

• Gemeld wordt dat bij de renovatie alle scheuren zijn geïnjecteerd c.q. 
gerepareerd. 

• De horizontale scheurvorming wordt toegeschreven aan verandering in de 
krachtswerking in de constructie als gevolg van het vernieuwen van 
parkeergarage B. 

• Ten aanzien van de schuine scheuren wordt aangegeven dat het waarschijnlijk 
nog aanwezige spanningen betreft ten gevolge van de vroegere 
funderingsverplaatsing. Er wordt aangegeven: “Deze scheuren tasten het 
veiligheidsniveau aan en dienen spoedig gerepareerd te worden ..”. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Oktober 2011. 
 
Document [1029] – Brief: Handhaving, plaatselijk bekend Homeruspassage 
Opsteller:  Gemeente; hoofd van het bureau Bouw- en milieutoezicht  
Aan:  3W Vastgoed 
Datum:  19 januari 2004 
Inhoud: 
• Er wordt verwezen naar de bouwvergunningen op 10 september 2002 en 16 

april 2003 voor het verbouwen van het winkelcentrum ’t Loon. 
• In deze brief worden afspraken vastgelegd die tijdens de uitvoering van de 

renovatie zijn gemaakt. 
• Dit zijn met name afspraken met betrekking tot het voorkomen van 

afstemmingsverliezen. 
• Verder meldt de gemeente dat Ver der Werf en Nass op 3 oktober 2003 ermee 

akkoord is gegaan dat zij als hoofdconstructeur worden aangemerkt (zie 
[1040]). 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [1030] – Rapport: Sinkhole in the vicinity of ABP building  
Opsteller:  G-tec Geophysical & Hydrographic Surveys 
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Opdrachtgever:  Gemeente Heerlen 
Datum:  2 november 2007 
Inhoud: 
• Dit betreft een rapport naar de oorzaak van het ontstaan van een sinkhole 

tijdens het uitvoeren van een dieptesondering. 
• Met microgravimetrie is nagegaan of er in de directe omgeving nog meer 

verdachte locaties zijn.  
• Geconcludeerd wordt dat er in de nabije omgeving van het boorgat niet meer 

verdachte plekken zijn. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Gemeente was opdrachtgever en zodoende in het bezit van dit rapport. 
• Op 1 december 2011 heeft de heer Weijers dit rapport naar de heer Peeters 

gemaild [2043]. 
 
Document [1031] – Rapport: Grondonderzoek i.v.m. verzakking bestrating op 

parkeerplaats bij DSM-kantoor te Heerlen  
Opsteller:  Geonius Geotechniek 
Opdrachtgever:  BLM Wegenbouw 
Datum:  30 juni 2008 
Inhoud: 
• Dit betreft een rapport naar de oorzaak van het ontstaan van een verzakking in 

de bestrating van de parkeerplaats van het DSM-kantoor te Heerlen. 
• Er zijn twee dieptesonderingen uitgevoerd. 
• Geconcludeerd wordt “Mogelijk dat de afwijkende grondslag bij SW01 te wijten 

is aan de voormalige mijnbouwactiviteiten in de regio of een geologische 
breukzone. Nader onderzoek kan dit uitwijzen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Op 12 december 2011 heeft de SodM dit rapport naar de heren Peeters en 

Schröder van BWM gemaild [2077]. 
 
Document [1032] – Rapportage vooropname; Reconstructie Looierstraat te Heerlen 
Opsteller:  Quattro 
Opdrachtgever:  Gemeente Heerlen  
Datum:  1 juni 2011 
Inhoud: 
• Dit is een vooropname, waarbij de schade in het pand Appollolaan 33 is 

opgenomen.  
• De vooropname is uitgevoerd in verband met een reconstructie van de naast ‘t 

Loon gesitueerde Looierstraat. 
• Bij de vooropname is scheurvorming in kolommen van de parkeergarage 

opgenomen; ook de scheurvorming in de later weggezakte kolom. 
• Van het rapport is door een notaris een akte van depot opgemaakt.  
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Uit e-mail [2001] d.d. 31 augustus 2011 volgt dat de inhoud van dit rapport op 

dat moment bekend was. 
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B Documenten vanaf augustus 2011 

Deze bijlage geeft een chronologisch overzicht van uit de documenten beschikbaar 
gekomen informatie over de periode vanaf augustus 2011. 
 
Document [3001] – Overleg met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters), MVGM (Royakkers), W&N (Henquet, Van 

der Kroft), Q-park (Vliex) 
Locatie:  ‘t Loon 
Datum:  31 augustus 2011 
Inhoud: 
• Op 30 augustus 2011 heeft Q-park de gemeente (Peeters) telefonisch op de 

hoogte gebracht van scheurvorming in kolommen. 
• Na bezoek van gemeente (30 augustus 2011) heeft gemeente betrokkenen ter 

plaatse bijeen geroepen. 
• W&N meldt dat er in het verleden al diverse problemen zijn geweest met 

scheurvorming, maar dat de exacte oorzaak nooit is achterhaald. Afgesproken 
is dat W&N (Henquet, Van der Kroft) de stukken van destijds nog eens 
doornemen om e.e.a. nader te bekijken.  

• Zoals het er nu uitziet worden de kolommen op zeer korte termijn geïnjecteerd. 
• Besloten wordt om de volgende dag weer bijeen te komen. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2001] – E-mail: Parkeergarage Loon / scheurvorming in kolommen  
Opsteller:  Gemeente (Kamphuis) 
Aan:  Gemeente (Depla) 
CC: Gemeente (Waltmans, Arzt, Peeters) 
Datum:  31 augustus 2011 14:20 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “In het verleden zijn er al diverse keren problemen geweest met 

o.a. scheurvorming in de kolommen van deze parkeergarage. Toentertijd is 
reeds uitgebreid onderzoek gedaan door o.a. Van der Werf en Nass, Intron en 
Geonius. De exacte oorzaak heeft men echter nooit kunnen vaststellen maar 
men had sterk de indruk dat de oorzaak toch in de grond moest zitten. Het was 
net of de fundering van de kolommen wilde verschuiven. Daarom is er 
toentertijd gekozen voor het maken van koppelbalken tussen de poeren, aldus 
Van der Kroft.” 

• Verder wordt gemeld: “Gisteravond werd verondersteld dat de scheurvorming 
iets van de laatste dagen zou zijn en dat er mogelijk een verband zou zijn 
tussen de scheuren en de reconstructie van de Looierstraat. Echter uit 
een vooropnamerapport van de reconstructie van de Looierstraat blijkt dat een 
aantal grote scheuren al in april aanwezig waren.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2002] – E-mail: toelichting inzake eigendomsconstructie ‘t Loon te 

Heerlen 
Opsteller:  MVGM (Royakkers) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
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CC: -- 
Datum:  31 augustus 2011 15:28 
Inhoud: 
• Deze e-mail geeft informatie over de eigendomsconstructie van ‘t Loon. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2003] – Rapport: Hersteladvies scheurvorming parkeergarage ‘t Loon 

Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  31 augustus 2011 
Inhoud: 
• Naar aanleiding van geconstateerde scheuren in kolommen wordt geadviseerd 

om het gebied af te zetten en om alle scheuren te injecteren. 
• Aangegeven wordt dat na het uitvoeren van de werkzaamheden de afzettingen 

weer verwijderd kunnen worden. 
• Aanvullend wordt geadviseerd om periodiek een visuele inspectie uit te voeren, 

eerst wekelijks en daarna om de twee weken. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2100] – E-mail: 1036 ‘t Loon bouwkundige zaken  
Opsteller:  Gemeente (Beeren) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  1 september 2011 9:20 
Inhoud: 
• Doorsturen van een e-mail met de gang van zaken omtrent de melding door Q-

park van de scheurvorming in de kolom van de parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [3001] – Overleg met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters), W&N (?) 
Locatie:  Onbekend 
Datum:  1 september 2011 
Inhoud: 
• In overleg met W&N is bepaald dat de kolommen worden geïnjecteerd, 

waardoor ze weer een aanvaardbaar niveau krijgen. Er wordt gekeken naar een 
vervolgtraject voor onderzoek naar de oorzaak. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2099/2004] – Notitie van bespreking met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters), MVGM (Royakkers), W&N (Henquet), Q-

park (Knoops, Vliex) 
Locatie:  Onbekend 
Datum:  8 september 2011 
Inhoud: 
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• De vorige dag (7 september) is geconstateerd dat een kolom volledig is 
gescheurd. Daarop heeft W&N besloten om nog dezelfde avond stempels te 
laten aanbrengen door Smeets Bouw. 

• De volgende dag (8 september) is de gemeente (Peeters) gebeld en die is 
direct met collega Schroder gaan kijken.  

• Aansluitend heeft op het stadskantoor overleg plaatsgevonden met betrokken 
partijen. 

• De vorige dag was 1 kolom “bezweken”. W&N heeft die kolom ‘s avonds laten 
stutten en laat vandaag de rest stutten. Deze stutplannen worden besproken. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2005] – Brief: Parkeergarage ‘t Loon scheurvorming kolommen te 

Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass 
Aan:  Gemeente, afdeling Bouwtoezicht 
Datum:  8 september 2011 
Inhoud: 
• Toezending tekeningen, berekeningsmappen 1 tot en met 5B-1 en rapport 

Geonius 24 juli 2000 (document [1008]) 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2006] – E-mail: Stijgend mijnwater  
Opsteller:  Gemeente (Weijers) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  8 september 2011 16:46 
Inhoud: 
• Reactie op vraag naar oorzaak van schade in parkeergarage. 
• Instorting van mijngangen als oorzaak lijkt niet aannemelijk. 
• In theorie zou het stijgend mijnwater van invloed kunnen zijn. 
• Geadviseerd wordt om contact op te nemen met Staatstoezicht op de Mijnen 

(mevr. De Vent). 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2007] – Notulen van bespreking met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters, Waltmans), MVGM (Royakkers), W&N 

(Henquet, Q-park (Vliex, Van Deursen), Smeets Bouw (Dijkhuis, 
Pastoor), LSB (Jacobs) 

Locatie:  ‘t Loon  
Datum:  13 september 2011 
Inhoud: 
• Het stutten wordt besproken. Het ontwerpstempelplan is nagenoeg 

uitvoeringsgereed. 
• Beschadigde kolom G-17 wordt omstort. 
• Inpijn-Blokpoel is uitgenodigd offerte te maken voor bodemonderzoek en advies 

en voor historisch onderzoek naar ondergrond (mijngangen). 
• Inpijn-Blokpoel krijgt al mondeling opdracht om hoogtemetingen uit te voeren. 

Dat wordt een herhalingsmeting van de metingen in 2002 (document [241c]). 
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• BAS is gevraagd offerte te maken voor materiaalkundig onderzoek. 
• W&N zal inmeting doen van horizontale verplaatsingen en vergelijkt deze met 

de inmeting van negen jaar geleden. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Verslag is op 14 september 2011 per e-mail toegestuurd [TNO 097]. 
 
Document [2008] – E-mail: ‘t Loon Heerlen  
Opsteller:  Inpijn-Blokpoel (Jessen) 
Aan:  Gemeente (Peeters); W&N (info) 
CC: -- 
Datum:  14 september 2011 11:15 
Inhoud: 
• Kostenopgaaf voor onderzoek zoals aangevraagd in overleg d.d. 13 september 

2011 (document [2007]). 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2009] – E-mail: Statische berekening + tekening kolomherstel as G17 ’t 

Loon Heerlen  
Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: W&N (Henquet) 
Datum:  14 september 2011 12:38 
Inhoud: 
• Statische berekening en tekening voor kolomherstel as G17 wordt ter 

goedkeuring toegezonden. 
• Gemeld wordt dat reeds is gestart met werkzaamheden. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2010] – E-mail: RE Besprekingsverslag herstelwerkzaamheden ‘t Loon 

te Heerlen  
Opsteller:  MVGM (Ras) 
Aan:  Gemeente (Peeters, Waltmans); W&N (Henquet); MVGM 

(Royakkers, Van Laar) 
CC: -- 
Datum:  15 september 2011 13:57 
Inhoud: 
• Verzoek om aanwezig te zijn bij algemene ledenvergadering van VVE. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2011] – E-mail: RE Statische berekening + tekening kolomherstel as 

G17 ’t Loon Heerlen  
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  W&N (Henquet, Janmaat) 
CC: Gemeente (Schroder, Waltmans); Q-park (Vliex); MVGM 

(Royakkers) 
Datum:  16 september 2011 10:10 
Inhoud: 
• Statische berekening en tekening voor kolomherstel as G17 is akkoord. 
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• Gevraagd wordt naar een door W&N goedgekeurd stempelplan, dat nog steeds 
niet is ontvangen. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2012] – E-mail: RE Statische berekening + tekening kolomherstel as 

G17 ’t Loon Heerlen  
Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: Gemeente (Schroder, Waltmans); Q-park (Vliex); MVGM 

(Royakkers), W&N (Henquet) 
Datum:  16 september 2011 12:13 
Inhoud: 
• Toezending revisie tekening voor kolomherstel as G17. 
• Toegezegd dat stempelplan snel volgt. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2013] – E-mail: FW communicatie parkeergarage ‘t Loon 
Opsteller:  Gemeente (Van Neer) 
Aan:  MVGM (Royakkers, Van Laar), Q-park (Vliex, Houben), NSI 

(Gerards, Wessels) 
CC: Gemeente (Depla, De Wit Romans, Waltmans, Arzt, Bruls) 
Datum:  16 september 2011 13:27 
Inhoud: 
• Dit betreft een verslag van een overleg in het stadhuis d.d. 15 september 2011, 

met betrokkenen, over stand van zaken en communicatie naar de pers. 
• Aanwezigen:  Gemeente (Waltmans, Van Neere), MVGM (Royakkers, Van 

Laar), Q-park (Vliex, Houben), NSI (Gerards, Wessels). 
• Ten aanzien van de stand van zaken wordt het volgende gemeld: 

− Er is geen gevaar voor de omgeving. 
− De oorzaak van het probleem zit naar alle waarschijnlijkheid in de bodem. 
− De situatie wordt dagelijks gemonitord door gemeente en constructeurs. 
− Voorzien wordt dat het enkele maanden zal duren voordat het probleem is 

opgelost. 
− Het probleem is sinds 2-3 weken bekend bij eigenaren en direct gemeld bij 

gemeente. 
− Rol van de gemeente: Ingrijpen als het proces te traag verloopt en als 

technische zaken niet kloppen.  
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2014] – E-mail: Berekening steigerwerk ’t Loon  
Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: Gemeente (Schroder);MVGM (Royakkers) 
Datum:  16 september 2011 17:01 
Inhoud: 
• Toezending berekeningen van steigerwerk door Layher/LSB. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2015] – Brief: Parkeergarage ‘t Loon scheurvorming kolommen te 

Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass 
Aan:  MVGM Vastgoedmanagement 
Datum:  17 september 2011 
Inhoud: 
• Deze brief geeft een korte samenvatting van de stand van zaken en een plan 

van aanpak. 
• Gemeld wordt: “De garage is gebouwd eind jaren 60 van de vorige eeuw. Niet 

lang na het gereedkomen van de bouw begonnen kolommen te scheuren als 
gevolg van horizontale en vertikale verplaatsingen in de ondergrond. Een 
fenomeen dat tot nu toe niet goed onderzocht is en waarvan de oorzaak nog 
onduidelijk is. Er is een vermoeden dat het te maken heeft met aanwezige 
mijngangen onder de garage en een fluctuerend niveau van mijnwater.” 

• Verder wordt gemeld: “Onlangs hebben weer verplaatsingen in de ondergrond 
en dus ook in de betonconstructie plaatsgevonden waarbij grote scheuren zijn 
ontstaan.” 

• Bijgevoegd zijn een plan van aanpak en offertes van Inpijn-Blokpoel en BAS. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Dit document is op 19 september 2011 aan de gemeente gemaild. 
 
Document [3001] – Overleg met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters, Schroder), W&N (Henquet), MVGM 

(Royakkers) 
Locatie:  Onbekend 
Datum:  20 september 2011 
Inhoud: 
• Het plan van aanpak is besproken (zie [2015]).  
• Verder wordt gemeld: “Daarna in de parkeergarage gaan kijken. De 

onderstempeling was nog niet aangepast conform de laatst ingediende 
tekening. Er dienen nog horizontale koppelingen en schoren worden 
aangebracht. Dhr. Henquet gaat er voor zorgen dat dit gebeurd want dit duurt 
nu echt al te lang. Hij gaat ook iemand van Lahyer uitnodigen die ons duidelijk 
kan maken hoe de horizontale belasting bij de kolomkoppen wordt 
opgevangen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [3001] – Overleg met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters), ?? 
Locatie:  Onbekend 
Datum:  21 september 2011 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “Definitief plan van aanpak met de VVE besproken. De rol van 

de gemeente duidelijk gemaakt. I.v.m. de veiligheid voor de omgeving blijven 
wij de gehele gang van zaken volgen. Ingenieursbureau Van der Werf en Nass 
is echter leidend en voert de regie. Wij grijpen alleen in wanneer dit proces 
stagneert of niet door ons wordt goed gekeurd. Een mogelijke 
bouwvergunningsaanvraag wordt door de gemeente met grote spoed in 
behandeling genomen.” 
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Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2016] – Tekeningen: Inmeting verplaatsingen 2000/2002 en 2011  
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass 
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  3 oktober 2011 
Inhoud: 
• Dit betreft een overzicht van het inmeten van de horizontale en verticale 

verplaatsingen in de parkeergarage in 2000/2002 en 2011 en een vergelijking 
tussen die metingen. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2017] – Rapport: Statische berekeningen en tekeningen, ondersteuning 

in parkeergarage ‘t Loon te Heerlen 
Opsteller:  LSB-groep  
Opdrachtgever:  Smeets Bouw 
Datum:  3 oktober 2011 
Inhoud: 
• Berekeningen en tekeningen stutwerk in parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het document is afgetekend met “Gezien. Geen opmerkingen 7-10-2011”. 
 
Document [2018] – E-mail: Stutconstructie parkeergarage ‘t Loon  
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  W&N (Henquet) 
CC: Gemeente (Schroder, Waltmans, Depla, Bruls, Arzt, Van Neer); 

MVGM (Royakkers) 
Datum:  7 oktober 2011 15:24 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “Wij hebben de definitieve berekening van de stutconstructie 

ontvangen en zijn ter plaatse de stutconstructie gaan bekijken. Wij hebben geen 
opmerkingen meer. Wat ons betreft is de veiligheid op dit moment voldoende 
gewaarborgd. 
Maandag a.s. vind er om 11:00 uur een gesprek plaats op de gemeente met 
mevr. Ilse de Vent van Staatstoezicht op de mijnen, Jean Weijers, Jos Peeters 
en Cyril Schröder (gemeente Heerlen). 
Ik neem aan dat hierbij Gerard Jessen van Inpijn Blokpoel en iemand van 
Ingenieursbureau Van der Werf & Nass aanschuift.”. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2019] – Notitie van bespreking met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters, Schroder, Weijers), MVGM (Royakkers), 

W&N (Henquet), Inpijn-Blokpoel (Jessen), SodM (Roest, De Vent) 
Locatie:  Onbekend 
Datum:  10 oktober 2011 
Inhoud: 
• Dit betreft een overleg met SodM over ondergrond. 
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• Gemeld wordt dat bestrating van 2002-2011 max 9 cm is gezakt en het dek 13 
– 18 cm. 

• Problemen met boringen bij het ABP worden besproken. 
• Gemeld wordt dat er destijds een breuk in de ondergrond van de projectlocatie 

is waargenomen. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [3001] – Telefonisch overleg 
Van:  Gemeente (Peeters) 
Met:  SodM (De Vent) 
Datum:  12 oktober 2011 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “Zij is er toch niet helemaal gerust op de huidige situatie van 

afstempeling. Met haar besproken of datgene wat bijv. bij het stadsarchief in 
Keulen is gebeurd ook in Heerlen kan gebeuren. In Keulen is het stadsarchief 
volledig ingestort door problemen bij de ondertunneling. Graag wil ik van haar 
een advies horen over hoe reëel de kans dat er in een keer een poer pakweg 
een meter verzakt. Zij gaat dit overleggen met haar collega’s en laat het ons 
weten. 
Op basis van dit advies en aanvullend advies van Rob Henquet (W&N) en ons 
wat dan de consequentie voor de veiligheid is kan dan besloten worden of er 
alsnog moet worden ontruimd.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2020] – E-mail: Suggestie inschakelen expertbureau op gebied van 

diepere ondergrond inzake 't Loon, Heerlen  
Opsteller:  SodM (De Vent) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: SodM (Roest) 
Datum:  12 oktober 2011 11:56 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “Op basis van de feiten die bij ons overleg van afgelopen 

maandag naar voren zijn gekomen, denken wij dat er een reële kans bestaat 
dat de oorzaak van de verzakking in de parkeergarage van 't Loon in de diepere 
ondergrond ligt. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er een plotselinge grotere 
zakking optreedt, al achten we de kans daarop klein gezien het te verwachten 
beperkte volume van niet-ingestorte steenkoolpijler ter plaatse. Een 
doorgaande zakking lijkt aannemelijk; we zijn het dan ook niet eens met de brief 
van Van der Werf & Nass aan MVGM Vastgoedmanagement van 6 oktober 
2011, waarin staat dat de veiligheid gegarandeerd is en dat monitoring daarom 
niet noodzakelijk is. Naar onze mening is monitoring wel noodzakelijk.” 

• Verder wordt gemeld: “Wij willen jullie daarom adviseren op korte termijn een 
partij in te schakelen die bekend is met het gedrag van de diepere ondergrond. 
In combinatie met constructeurs van Bouw- en Woningtoezicht en de 
constructeur van de eigenaar kan dan een inschatting van de risico's gemaakt 
worden. Wij hebben goede ervaringen met Ingenieursbüro Heitfeld-Schetelig 
GmbH uit Aachen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2021] – E-mail: RE Suggestie inschakelen expertbureau op gebied van 

diepere ondergrond inzake 't Loon, Heerlen  
Opsteller:  Gemeente (Waltmans) 
Aan:  Gemeente (Depla) 
CC: Gemeente (Bruls, Arzt, Van Neer, Conemans, Wit-Romans, 

Peeters) 
Datum:  12 oktober 2011 21:52 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “De ondergrond is al tientallen jaren aan het zetten maar dat 

werd pas eind jaren '90 echt bekend. De destijds aangebrachte versterkingen 
blijken nu niet voldoende te zijn of niet de echte oplossing. De informatie die we 
vandaag kregen geeft aan dat de ondergrond mogelijk ook nog eens snel kan 
wegzakken door de daaronder gelegen pijler (dit is te zien op oude mijnkaarten) 
maar dat kan in theorie overal waar pijlers gegraven zijn. Alleen nemen de 
kansen hier toe doordat er abnormale zettingen plaatsvinden. Deze zettingen 
worden nu dagelijks gecontroleerd aan de hand van de spanningen op de 
aangebrachte stutten. De situatie is in ieder geval veel veiliger dan voor een 
tweetal maanden terug door de aangebrachte voorzieningen. Bij een plotselinge 
snelle zetting zal het stutwerk door de aangebrachte wijze (spreiding en 
koppeling) toch zijn werk tijdelijk blijven doen. De veiligheid is voorlopig 
voldoende gewaarborgd.” 

• Verder wordt gemeld: “Wel hebben wij er als gemeente zelf voor gekozen 
om Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig in te schakelen om geen tijdverlies in de 
onderzoeken te lijden (betrokkenen zijn op de hoogte gesteld).” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2022] – Notitie van bespreking met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters), W&N (Henquet), Inpijn-Blokpoel (Jessen), 

SodM (Roest) en mogelijk meer 
Locatie:  Onbekend 
Datum:  13 oktober 2011 
Inhoud: 
• Dit is een overleg over zaken met betrekking tot de ondergrond. 
• Afgesproken wordt dat SodM hypothesen zal uitschrijven. 
• Inpijn-Blokpoel maakt, in overleg met W&N, plan voor sonderingen. Inpijn-

Blokpoel coördineert alle werkzaamheden ten aanzien van het onderzoek naar 
de ondergrond. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2023] – E-mail: Verzakking ’t Loon / uitwerking hypothesen 

steenkolenwinning  
Opsteller:  SodM (De Vent) 
Aan:  Gemeente (Weijers, Peeters, Waltmans), MVGM (Royakkers), 

W&N (Henquet), Inpijn-Blokpoel (Jessen), SodM (Roest) 
CC: -- 
Datum:  18 oktober 2011 17:18 
Inhoud: 
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• Dit betreft een begeleidende e-mail bij een document met hypothesen voor de 
oorzaak [2024]. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2024] – Notitie: Hypothese voor de oorzaak van de schade en 

bodembeweging in parkeergarage ’t Loon te Heerlen 
Opsteller:  SodM 
Opdrachtgever:  Niet van toepassing 
Datum:  18 oktober 2011 
Inhoud: 
• Dit is een notitie met daarin hypothesen voor mogelijke oorzaken van de 

verzakkingen. 
• Ten aanzien van de snelheid van het proces wordt het volgende gemeld: “De 

indruk is dat het mechanisme van geleidelijke deformatie nu overheerst, wellicht 
door de aanwezigheid van de diverse kleipakketten in de deklaag. Het 
mijnwater lijkt de bovenliggende lagen hier ook nog niet (of nauwelijks) bereikt 
te hebben, maar stijgt nog steeds”. 

• Het volgende wordt aanbevolen: “Cruciaal in deze hypothese is de invloed van 
het stijgend mijnwater op de overgangszone tussen de zeer ondiepe 
kolenwinning in laag V en het deelterrein. Inzicht in het mechanisme kan helpen 
op tijd de risico’s te beheersen en mogelijke richtingen voor herstel in kaart te 
brengen. Monitoring van de snelheid van deformatie aan het oppervlak is 
essentieel. Geologisch onderzoek kan op korte termijn meer duidelijkheid 
verschaffen over de samenstelling en het mogelijke deformatiegedrag van de 
specifieke delen van het afdekkend pakket en met name in relatie met het 
stijgend mijnwater. Sanering van de contactzone lijkt onvermijdelijk 
(bijvoorbeeld vullen met een vulstof zoals Dämmer). Een (botje) risicoanalyse 
op basis van gedetailleerde geologische gegevens is te overwegen” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Op 18 oktober 2011 per e-mail ontvangen van SodM [2023]. 
 
Document [2025] – Rapport: Parkeergarage ‘t Loon scheurvorming kolommen te 

Heerlen; Stempeling kanaalplaat as Y16A-C 
Opsteller:  Ingenieursburo Van der Werf en Nass 
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  19 oktober 2011 
Inhoud: 
• Berekeningen en tekeningen stempeling kanaalplat in parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Het document is op 20 oktober 2011 toegestuurd per e-mail en geparafeerd d.d. 

21-10-2011. 
 
Document [2026] – E-mail: Situatieschets i.v.m. funderingsonderzoek van 1959 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  W&N (Henquet, Janmaat), MVGM (Royakkers), Inpijn-Blokpoel 

(Jessen), IHS (info), SodM (Roest, De Vent) 
CC: -- 
Datum:  20 oktober 2011 10:34 
Inhoud: 
• Rondzending situatieschetsen funderingsadvies 1959 [1001]. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2027] – Offerte: Parkeergarage ‘t Loon Heerlen 
Opsteller:  Osmos  
Aan:  MVGM Vastgoedmanagement 
Datum:  26 oktober 2011 
Inhoud: 
• Offerte voor monitoring van de zettingen van de parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2028] – Rapport: Verzakte parkeergarage ‘t Loon aan de Looier-

/Homerusstraat te Heerlen 
Opsteller:  Inpijn-Blokpoel 
Opdrachtgever:  MVGM Vastgoedmanagement 
Datum:  27 oktober 2011 
Inhoud: 
• Dit betreft meetresultaten geodesie en inventarisatie mijnarchief. 
• In dit rapport wordt het volgende geconcludeerd: “Tijdens eerder onderzoek 

werd al geconcludeerd dat de oorzaak voor de schade ligt in de diepere 
ondergrond. De aanwezigheid van de ondiepe pijler en de verschuiving aan het 
maaiveld in 1956 geven sterke aanleiding om de oorzaak van de schade toe te 
schrijven aan de ondiepe mijnpijler. Dat de schade door een instortende karst 
(oplossingsholte) in de kalksteenlagen wordt veroorzaakt lijkt minder 
aannemelijk. Aanvullend onderzoek in de diepere ondergrond zal nog moeten 
uitwijzen wat de exacte oorzaak is.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2029] – Notitie van bespreking met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters, Weijers), W&N (Henquet, Janmaat), SodM 

(Roest en De Vent), MVGM (Royakkers), Q-park (Vliex), Buro 
Heitfeld-Schetelig (Klunker) 

Locatie:  Onbekend 
Datum:  28 oktober 2011 
Inhoud: 
• Dit is een brainstormoverleg om de verdere aanpak te bespreken. 
• Buro Heitfeld-Schetelig komt met een eerste aanzet voor bodeminjectie. 
• SodM is van oordeel dat de ondergrond zo nauwkeurig mogelijk in kaart 

gebracht moet worden en adviseert nog twee experts toe te voegen aan het 
team: VITO (Van Tongeren) en GeoControl (Bekendam). 

• Aan het eind van de notitie wordt gemeld: “Tijdens de vergadering expliciet 
gevraagd of met het huidige inzicht in de materie een verandering is ontstaan in 
het veiligheidsniveau van ‘t Loon. Volgens de aanwezigen was er geen wijziging 
t.o.v. de situatie van 2 weken geleden.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2030] – Rapport: Parkeergarage ‘t Loon Heerlen – Onderzoek 

materiaalkundige staat betonconstructie 
Opsteller:  BAS  
Opdrachtgever:  MVGM Vastgoedmanagement 
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Datum:  2 november 2011 
Inhoud: 
• Dit rapport geeft de resultaten van een materiaalkundig onderzoek naar de 

druksterkte van enkele kolommen en de treksterkte van een wapeningsstaaf. 
• Uit dat onderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend 
 
Document [2031-2033] – Notulen van bespreking met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters, Weijers, Schroder), MVGM (Royakkers), 

W&N (Henquet, Janmaat), Q-park (Vliex), Inpijn-Blokpoel 
(Jessen), Ingenieursburo Heitfeld-Schetelig (Klunker), SodM 
(Roest, De Vent), VITO (Van Tongeren), Geocontrol (Bekendam) 

Locatie:  Stadskantoor  
Datum:  7 november 2011 
Inhoud: 
• Dit is een bespreking over het onderzoek aan de ondergrond en over het 

injecteren van de ondergrond. 
• Ten aanzien van het monitoren wordt in de vergadering door de adviseurs en 

de gemeente unaniem de voorkeur uitgesproken voor het systeem van OSMOS 
Benelux, waarbij periodiek, middels een ‘total station’ de absolute vervormingen 
vastgesteld kunnen worden. 

• De gemeente dringt aan op snelle installatie. 
• Bijgevoegd bij het verslag is een geactualiseerd overzicht van SodM met 

hypothesen. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Dit verslag is op 18 november 2011 gemaild naar de betrokken partijen [3001]. 
 
Document [2034] – E-mail: Meetsystemen Winkelcentrum 't Loon 
Opsteller:  MVGM (Royakkers) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: W&N (Janmaat), gemeente (Waltmans, Schroder) 
Datum:  10 november 2011 12:04 
Inhoud: 
• MVGM heeft overleg gehad met de diverse eigenaren binnen de Hoofd-VVE ‘t 

Loon te Heerlen. Alle partijen zijn ermee akkoord gegaan dat er zo spoedig 
mogelijk van start wordt gegaan met het continu-bemetingssysteem.  

• Los van dit systeem zal een keer per maand de herhalingsmeting via Inpijn 
Blokpoel worden gedaan. Eerste herhalingsmeting zal komende maandag zijn. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2035] – E-mail: FWD Parkeergarage 't Loon 
Opsteller:  Gemeente (Waltmans) 
Aan:  Gemeente (Bruls, Hupkens, Tigchelaar) 
CC: Gemeente (Slijpen, Van Neer, Peeters, Arzt, Conemans, Depla) 
Datum:  18 november 2011 5:52 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “Er is controle op de veiligheid en betrokkenen zijn goed bezig 

om dit probleem op te lossen. De constructeurs binnen mijn bureau worden bij 
alle zetten betrokken en zelf houd ik constant (procesmatig) vinger aan de pols. 
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Zolang alles goed verloopt laten wij de regie over aan de vereniging van 
eigenaars (die dit overlaten aan de beheerder en adviesbureau van de Werf en 
Nass). Mocht dit niet lukken of dreigen mis te lopen dan nemen wij als 
gemeente de regie over (bestuursdwangtraject). Maar dat is zoals het nu 
verloopt zeker niet nodig.”  

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2036] – E-mail: update parkeergarage 't Loon n.a.v. de aanvullende 

vragen 
Opsteller:  Gemeente (Waltmans) 
Aan:  Gemeente (Bruls, Depla) 
CC: Gemeente (Van den Ham, Hahnraths, Linders, Peeters, Arzt) 
Datum:  22 november 2011 15:40 
Inhoud: 
• Dit is een interne e-mail bij de gemeente met een overzicht van een aantal 

juridische aspecten. 
• Er wordt onder andere gemeld: “De gemeente moet ontruimen, als de 

noodzaak tot ontruiming terug te voeren is op het niet meer voldoen aan de 
constructieve veiligheid genoemd in het bouwbesluit bestaand, en er daardoor 
ook direct gevaar ontstaat. Het niet meer voldoen aan bouwbesluit bestaand is 
gezien de verzakkingen wel aan te tonen. Het direct gevaar is gezien de 
genomen maatregelen en daardoor controle op de veiligheid niet echt hard te 
maken.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2037] – E-mail: Parkeergarage ‘t Loon 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  W&N (Janmaat) 
CC: Gemeente (Waltmans), W&N (Henquet), MVGM (Royakkers) 
Datum:  23 november 2011 14:28 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “We moeten z.s.m. een afspraak maken over hoe wij de 

meetgegevens kunnen volgen en hoe wij worden gewaarschuwd bij zwaar 
afwijkende meetsignalen, zodat wij in geval van nood kunnen ingrijpen en 
indien nodig tezamen met de brandweer kunnen ontruimen. Ik stel voor dat 
deze monitoring vanuit de gemeente minimaal door Jos Waltmans en mijzelf 
kan worden gevolgd.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2038] – Offerte: Boorwerkzaamheden Parkeergarage ‘t Loon Heerlen 
Opsteller:  Ingenieursburo Heitfeld-Schetelig 
Aan:  Onbekend 
Datum:  24 november 2011 
Inhoud: 
• Offerte voor uitvoeren van boorwerkzaamheden in ondergrond. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Deze offerte is op 25 november 2011 naar de gemeente gemaild [2039]. 
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Document [2039] – E-mail: Bestektekst/offerteaanvraag door IHS voor boringen ‘t 
Loon 

Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Inpijn-Blokpoel (Jessen), SodM (Roest, De Vent), gemeente 

(Peeters) 
CC: -- 
Datum:  25 november 2011 14:37 
Inhoud: 
• Begeleidende e-mail bij offerte IHS voor boorwerkzaamheden [2038]. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [3001] – Telefonisch overleg 
Van:  Gemeente (Peeters) 
Met:  W&N (Janmaat) 
Datum:  28 november 2011 
Inhoud: 
• W&N meldt dat het rapport van IGL/Inpijn-Blokpoel, met de resultaten van de 2e 

meting, pas morgenvroeg komt. Er is onenigheid tussen IGL enerzijds en Inpijn 
Blokpoel/W&N anderzijds. 

• De Osmos apparatuur is vanaf vrijdag 25 november 12:00 uur operationeel. Er 
zijn echter nog problemen, omdat alleen een analoge telefoonlijn kan worden 
gebruikt. Hierdoor kan de gemeente het nog niet volgen. Osmos is bezig dit te 
verhelpen. W&N en Osmos houden op dit moment de monitoring in de gaten. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [3001] – Overleg met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters, Schroder), W&N (Janmaat), MVGM 

(Royakkers) 
Locatie:  ‘t Loon 
Datum:  29 november 2011 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “Tijdens dagelijks inspectie zijn door Jos Peeters nieuwe 

scheuren geconstateerd in een gerepareerde kolomkop, het dek en een kolom. 
Tegelijkertijd krijgen we van W&N (Dennis Janmaat) het bericht dat de 
vervorming/spanning gemeten met de apparatuur van Osmos, blijft oplopen en 
dat Tim Royakkers door Promiss is gebeld voor scheuren in de wanden. Hierop 
zijn Dennis Janmaat, Tim Royakkers, Cyril Schröder en Jos Peeters in ‘t Loon 
bij elkaar gekomen en hebben deze gezien de 3 onafhankelijk van elkaar zijnde 
aanwijzingen besloten om het betreffende gedeelte van ‘t Loon te sluiten. Het 
bestuur is van deze beslissing op de hoogte gebracht.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2040] – Brief: ‘t Loon 
Opsteller:  Q-park  
Aan:  Gemeente, burgemeester 
Datum:  30 november 2011 
Inhoud: 
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• Q-park is van mening dat de vier betrokken eigenaren (gemeente, NSI, ING en 
Q-park) crisismanagementteam op wethouder/burgemeester en directie niveau 
moeten formeren om proces, besluitvorming en communicatie in 1 hand te 
houden. Zij verzoeken de gemeente daarom met klem om, als 
eigenaar/opstalgerechtigde van het parkeerdek alsmede bevoegd gezag, om 
met spoed dit crisismanagementteam te vormen. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Brief is afgestempeld door gemeente d.d. 1 december 2011. 
 
Document [2041] – Brief: Stand van zaken ‘t Loon 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Bewoners Apollolaan 
Datum:  1 december 2011 
Inhoud: 
• “In de afgelopen uren is de situatie van een deel van winkelcentrum ’t Loon 

verslechterd. Concreet betekent dit dat het risico aanwezig is, dat vanavond of 
vannacht een verzakking optreedt in het gestutte deel. Mocht dit gebeuren dan 
gaat dit mogelijk gepaard met veel en hard geluid en grote stofvorming. 
Vanwege de indeling van het complex loopt het compartiment waarin u zich 
bevindt geen gevaar.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2042] – Brief: Stand van zaken ’t Loon 23.00 uur 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Bewoners omgeving winkelcentrum ‘t Loon 
Datum:  1 december 2011 
Inhoud: 
• “De ondergrond van winkelcentrum ’t Loon blijft instabiel en daarmee neemt het 

inzakkingsgevaar toe van het deel van het complex dat eerder deze week is 
afgesloten. Daarmee lopen de andere compartimenten van het complex geen 
gevaar, maar het daadwerkelijk inzakken zal gepaard gaan met veel en hard 
geluid en grote stofvorming. Dit kan paniek veroorzaken bij bezoekers. Dat is 
vanwege de drukte in winkelcentra in de decembermaand niet wenselijk”. 

• “De gemeente heeft daarom besloten het hele winkelgedeelte van het complex 
vanaf vanavond te sluiten. Bewoners van de bewonersflat in ‘t Loon mogen in 
hun woning blijven, …” 

• “De gemeente Heerlen heeft deze beslissing genomen na intensief overleg met 
alle betrokken partners in het complex en na overleg met de hoogste ambtelijke 
top op het gebied van infrastructuur en wonen in Den Haag.” 

• “Voor het hele complex is de noodverordening van kracht”. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2043] – E-mail: FW  
Opsteller:  Gemeente (Weijers) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: Gemeente (Tichelaar) 
Datum:  1 december 2011 17:53 
Inhoud: 
• Begeleidende e-mail bij rapport over verzakking bij ABP [1030] 
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Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2044] – E-mail: FW update 
Opsteller:  MVGM (Royakkers) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  2 december 2011 8:44 
Inhoud: 
• E-mail met twee up-dates van metingen met de sensoren in de parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2045] – E-mail: FW update 8.35 u 
Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  2 december 2011 10:03 
Inhoud: 
• E-mail met up-date van metingen met de sensoren in de parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2046] – E-mail: FW update  
Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  2 december 2011 13:20 
Inhoud: 
• E-mail met up-date van metingen met de sensoren in de parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2047] – E-mail: mededeling van aannemer Timmermans over 

mijnschacht tegenover DSM kantoor nabij trappartij 
hoofdingang 

Opsteller:  Morsink (Gemeente?) 
Aan:  Gemeente (Waltmans) 
CC: -- 
Datum:  2 december 2011 19:58 
Inhoud: 
• Gemeld wordt: “Tijdens werkzaamheden enkele jaren geleden door de 

aannemer op bovenstaande plek is er een (of meer dat weet ik niet) 
mijnschacht aangetroffen die naar bleek niet helemaal gesloten was. Volgens 
de woorden van de beller was de schacht "lek". Er is toen besloten om dit "lek" 
niet te dichten. Meer informatie heb ik hierover niet gekregen. Ten slotte gaf de 
beller van Timmermans aan dat zijn bedrijf ook kan boren maar niet dieper dan 
80 meter. Ook hiervan kan ik kan niet beoordelen of het wel of niet interessant 
is.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2048] – E-mail: Fwd 
Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  2 december 2011 20:48 
Inhoud: 
• E-mail met up-date van metingen met de sensoren in de parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2049] – E-mail: FW update 2 dec 2011 17.18 u 
Opsteller:  W&N (Janmaat) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  2 december 2011 20:55 
Inhoud: 
• E-mail met up-date van metingen met de sensoren in de parkeergarage. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 

 
Document [2050] – Brief: Test onderwerp 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  VVE ‘t Loon 
Datum:  2 december 2011 
Inhoud: 
• Dit betreft een voorgenomen besluit om de VVE opdracht te geven tot zo 

spoedig mogelijke sloop. De VVE kan tot maandag 5 december 12.00 uur 
reageren. Daarna wordt het besluit definitief. 

• “Op dit moment is sprake van daadwerkelijk instortingsgevaar van het 
betreffende gedeelte van het winkelcentrum. Het overige deel van het complex 
en de directe omgeving kan door een dergelijke instorting worden beïnvloed.” 

• “Gelet op het feit dat sprake is van een gevaarlijke situatie achten wij 
handhavend optreden een plicht.” Verder verwijzen wij in dat kader naar de 
Nota Handhaving Bouw- en Ruimtelijke regelgeving, datum vaststelling 11 
december 2007 en 4 maart 2008, datum publicatie 16 april 2008 en op 17 april 
2008 in “Weekblad Parkstad” in werking  getreden. In deze nota is neergelegd 
dat wij situaties waarbij de veiligheid in geding is dan wel door ons het 
tegengaan van gevaar wordt beoogd voor wat betreft handhaving prioriteit 
hebben.” 

• “Op grond van artikel 1b, tweede lid aanhef en onder a van de Woningwet is het 
verboden om een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of 
te houden indien deze niet voldoet aan de daarop van toepassing zijnde 
voorschriften uit het Bouwbesluit. De constructieve staat van het gedeelte van 
het winkelcentrum dat gelegen is binnen de gevarenzone voldoet niet meer aan 
de eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit 2003. In het bijzonder de 
artikelen 2.5, 2.6 en 2.7 van het Bouwbesluit.” 

• “Volgens artikel 125 van de Gemeentewet samen met artikel 5:21 e.v. van de 
Algemene wet bestuursrecht zijn wij bevoegd tot het toepassen van een last 
onder bestuursdwang wanneer een wettelijk voorschrift wordt overtreden. 
Conform artikel 5:17 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht kan een besluit 



Bijlage B | 18/32  

 
 

 

TNO-rapport | TNO-rapport 2012-R10849  | 1 november 2012 

 

tot oplegging van een last onder bestuursdwang gericht op naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de betrokken wet inhouden dat voorzieningen, met 
inbegrip van het slopen van een bouwwerk, gericht op het tegengaan of 
beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid wordt geëist.” 

• “Om de veiligheid te waarborgen en eventuele extra gevolgschade te 
voorkomen, dient het op bijgevoegde tekening met stippellijnen aangegeven 
gedeelte van het complex op gecontroleerde wijze gesloopt te worden. Gezien 
deze situatie sommeren wij u om per ommegaande doch in ieder geval uiterlijk 
op 6 december 2011 een aanvang te maken met de sloopwerkzaamheden.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2051] – Noodverordening 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Niet van toepassing 
Datum:  2 december 2011 
Inhoud: 
• Dit betreft een noodverordening voor het sluiten van de winkelpanden en de 

parkeergarage met ingang van vrijdag 2 december 2011 7:00 uur. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [3001] – Telefonisch overleg 
Van:  Gemeente (Peeters) 
Met:  Diversen 
Datum:  3 december 2011 
Inhoud: 
• “Overleg met sloopbedrijf Dirix Elsloo om een sloop- en veiligheidsplan op te 

stellen. Ter ondersteuning is Paul Minartz van Arcadis ingehuurd. Verder heb ik 
prof. Ir. Cees Kleinman vastgelegd als adviseur voor de gemeente om ons in dit 
proces te begeleiden. A.s. maandag om 9:00 uur schuift hij aan bij de controle 
van het sloopplan van Dirix. 
Ook de geoloog Dhr. Hans Roest (SodM) heb ik uitgenodigd en schuift a.s. 
maandag aan om het plan mede te beoordelen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2052] – E-mail: FW: Veiligheids issues boren/slopen /mijngas etc 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  Gemeente (Waltmans) 
CC: Gemeente (Schroder) 
Datum:  3 december 2011 18:44 
Inhoud: 
• “Ik heb nog contact gehad met Hans Roest. Het ontstane gat met een diameter 

van circa 5 m en een diepte van circa 0,5 m was bij hem nog niet bekend. 
Volgens hem duidt dit erop dat de holle ruimte mogelijk hoger zit. Het lijkt erop 
dat dit mogelijk hetzelfde is hetgeen al 3 keer op de hoek van de Homerusstraat 
(in de buurt van de boom) is gebeurd. Deze gaten hadden ook deze 
omvang.  In dat geval zou het gunstig zijn. Volgens eerdere opgave zou een gat 
mogelijk een maximale doorsnede van 30 á 40 m hebben. Diepten van 10 á 15 
m heeft hij nooit genoemd en acht hij niet waarschijnlijk.  
Hij is a.s. maandag om 9:00 uur bij ons op het kantoor om de sloopplannen 
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mee te beoordelen. Hij was niet op de hoogte van de verhouding tussen de 
VVE en de gemeente. Hij zal daarom alle mail naar Dennis ook rechtstreeks 
doorsturen naar ons. Ik mail hem de metingen van Osmos door”. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [3001] – Diversen 
Van:  Gemeente (Peeters) 
Datum:  3 december 2011 
Inhoud: 
• “De dilataties zijn in zoverre als mogelijk gecontroleerd. Op sommige plaatsen 

zelfs met destructief onderzoek.  
Jos heeft gebeld met Toon van der Kroft (W&N) hierover. Toon was in 1985 (na 
de brand) en in 2002 de constructeur van ‘t Loon. Volgens Toon is het gebouw 
op de as J/K volledig gedilateerd. De flat staat volledig los van de rest en in 
gefundeerd op een dikke plaat. Bij de brand waren de kolommen flink 
beschadigd maar deze zijn gerepareerd. 
Ze hebben de nieuwe parkeergarage echter praktisch gekoppeld aan het oude 
dek t.p.v. as Y16. Dit is dus geen echte dilatatie, hetgeen wij ook al wisten 
vanuit de tekeningen. 
In principe is dus niets gewijzigd t.o.v. zoals vanmiddag besproken. In de 
parkeergarage en op het parkeerdek mogen geen mensen komen. 
Dus de winkels die alleen toegang via het parkeerdek hebben mogen ook niet 
worden betreden. Ik weet niet welke winkels dit allemaal zijn.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2053] – E-mail: ontvangen gegevens 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  W&N (Janmaat) 
CC: Gemeente (Waltmans, Schroder, Vanderheyden), W&N 

(Henquet) 
Datum:  3 december 2011 19:29 
Inhoud: 
• “Ik begrijp heel goed dat de druk aan beide zijden hoog ligt. Echter zoals reeds 

afgesproken willen wij circa iedere 3 uur een nieuwe update van de 
meetgegevens hebben.” 

• “Om deze gegevens goed te kunnen interpreteren in relatie tot de kolommen 
heb ik met spoed een overzicht van de nummering van de sensoren nodig. 
Verder wil ik je dringend verzoeken om alle relevante informatie met betrekking 
tot de veiligheid van ‘t Loon direct aan ons door te geven.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2054] – Brief: Algemeen 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Ondernemers 
Datum:  3 december 2011 
Inhoud: 
• Nadere uitleg aan de ondernemers van ’t Loon over de resultaten van het 

onderzoek en de consequenties hiervan. 



Bijlage B | 20/32  

 
 

 

TNO-rapport | TNO-rapport 2012-R10849  | 1 november 2012 

 

• “1. Vrijdagnacht werd besloten om het gehele Loon te ontruimen. Omdat we 
niet zeker wisten of de verdeling in compartimenten nog steeds werkte, was de 
kans aanwezig dat verzakking in het onveilige deel, ook consequenties kon 
hebben voor de rest van het complex. Uit voorzorg hebben we toen deze 
maatregel getroffen.” 

• “2. Op zaterdag is nader onderzoek uitgevoerd om te zien of er nu sprake is 
van vrijstaande compartimenten of dat er toch verbindingen zijn.” 

• “3. Het onderzoek heeft opgeleverd dat er inderdaad sprake is van vier 
losstaande compartimenten. Alleen bij het parkeerdek zijn twee delen met 
elkaar verbonden door een laag asfalt. Daarom is het parkeerdek nu ook tot 
onveilig gebied verklaard. De overige compartimenten met de 40 winkels en de 
Homerusflat zijn veilig.” 

• “4. Consequentie is dat de winkeliers hun winkel mogen leeghalen en dat de 
bewoners spullen uit hun flat mogen halen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2055] – Wijziging noodverordening 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Niet van toepassing 
Datum:  3 december 2011 
Inhoud: 
• De noodverordening geldt vanaf 3 december 2011 ook voor de bewoners van 

de Homerusflat. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2056] – E-mail: FW: mededeling van aannemer Timmermans over 

mijnschacht tegenover DSM kantoor nabij trappartij 
hoofdingang 

Opsteller:  Gemeente (Waltmans) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  5 december 2011 15:53 
Inhoud: 
• Verzoekt om degene van Timmermans die had gebeld zelf te bellen (zie [2047].  
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2057] – Brief: Opleggen last onder bestuursdwang 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Loyens & Loeff 
Datum:  5 december 2011 
Inhoud: 
• Deze brief bevat eerst de zienswijze van de VVE op de vooraankondiging voor 

sloop en vervolgens de reactie van de gemeente op die zienswijze. 
• “Op dit moment is sprake van daadwerkelijk instortingsgevaar van het 

betreffende gedeelte van het winkelcentrum. Het overige deel van het complex 
en de directe omgeving kunnen door een dergelijke instorting worden 
beïnvloed. De situatie is gedurende de afgelopen dagen verergerd. De 
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constructie gaat ongecontroleerd bezwijken en is dus een gevaar voor de 
directe omgeving.” 

• “Gelet op het vorenstaande geven de door u ingediende zienswijzen geen 
aanleiding tot het afzien van het opleggen van een last onder bestuursdwang 
inhoudende dat wij met het oog op de veiligheid de sloopwerkzaamheden als 
noodzakelijke maar bovenal ook als enige oplossing zien om de onveilige 
situatie ter plaatse van het risicogebied (het winkelcentrum) alsook het 
omliggende terrein te herstellen”.  

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2058] – E-mail: FW attached image  
Opsteller:  Timmermans Infra 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  6 december 2011 11:46 
Inhoud: 
• Is naar aanleiding van telefonisch overleg [2056]. 
• Toezending van een situatieschets van het DSM kantoor aan Het Overloon.  
• Gemeld wordt: “Het gaat over een vak van 7 bij 7 meter. Het was destijds ook 

niet helemaal zeker waarvoor de schacht diende. Op advies van Geonius is het 
gat met zand gevuld.” 

• Gemeente heeft e-mail doorgestuurd aan SodM. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2059] – Noodverordening 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Niet van toepassing 
Datum:  7 december 2011 
Inhoud: 
• De geldende noodverordening wordt opgeheven en vervangen door een 

nieuwe, die, in verband met de sloop, geldt voor een groter gebied. Geldt vanaf 
dinsdag 7 december 2011 12:00 uur. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2060] – Notulen van bespreking met betrokkenen 
Aanwezigen:  Gemeente (Peeters, Weijers, Schroder), W&N (Janmaat), 

Ingenieursburo Heitfeld-Schetelig (Heitfeld, Klunker), SodM 
(Roest), Kleinman, Hageman (Hordijk) 

Locatie:  Stadskantoor  
Datum:  7 december 2011 
Inhoud: 
• Het doel van deze bespreking was om alle beschikbare informatie over de 

oorzaak van de calamiteit op een rij te zetten en afspraken te maken over een 
vervolgonderzoek naar de oorzaak. 

• Besproken is het gat van 15 m3 dat jaren geleden is gevallen bij de boom op de 
hoek van de Apollolaan. 

• SodM stelt dat in de omgeving diverse kleinschalige verzakkingen zijn geweest, 
onder andere bij het DSM gebouw en bij de Apollolaan. 
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Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2061] – E-mail: ‘t Loon gegevens grondwater 
Opsteller:  Gemeente (Stassen) 
Aan:  Gemeente (Schut, De Boeye, Gubbels, Krichel, Quaedvlieg, 

Rademakers, Gilissen-Hensgens) 
CC: Gemeente (Weijers, Peeters, Blom) 
Datum:  7 december 2011 13:03 
Inhoud: 
• Stassen meldt aan collega’s dat er nu een aantal vragen op hen afkomt vanuit 

een projectgroep (Jos Peeters is contactpersoon), over het 
grondwater/mijnwater. 

• Stassen heeft afgesproken met Peeters dat zij de gegevens eind van deze 
week, begin volgende week aanleveren, aangezien het een bulk uitzoekwerk 
betreft.  

• Als reactie op deze e-mail geeft De Boeye aan dat dit prioriteit 1 heeft om dit op 
te pakken [3001]. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2062] – E-mail: Brief oorzaak verzakking 
Opsteller:  Gemeente (Pisters) 
Aan:  Gemeente (Peeters, Schroder) 
CC: -- 
Datum:  8 december 2011 17:12 
Inhoud: 
• Er wordt een brief doorgestuurd van de familie Laverman met de melding dat 

ondergrondse waterlopen mogelijk de oorzaak zijn van de calamiteit. 
• De heer Bergermeer heeft gemeld dat er wel degelijk onderzoek is gepleegd 

toen bij het ABP het gat viel: micrografimetrisch onderzoek door Getec uit 
Blegny en Heitfeld in Aachen. Jean Weijers zou dit hebben. 

• De betreffende e-mail wordt de zelfde dag doorgestuurd naar SodM. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2063] – E-mail: Meting door Fugro GeoServices 
Opsteller:  Hageman (Hordijk) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: Bouwconflict (Smeets), mp-pm (info), Hageman (Reijgersberg), 

Fugro (Vogelaar)  
Datum:  8 december 2011 22:50 
Inhoud: 
• “Vanavond heb je indirect vernomen dat bij de kolommen in de parkeergarage 

en de dilatatievoeg in de Homerusflat (bovenin) geen verplaatsingen zijn 
gemeten, sinds het tijdstip waarop ze zijn geïnstalleerd. Ten aanzien van de 
metingen in ’t Loon en daarbuiten, kan ik je het volgende melden: 
− Fugro geoservices is ingeschakeld op mijn verzoek; 
− Op verzoek van de gemeente worden er ook metingen buiten ’t Loon 

uitgevoerd; 
− De metingen zijn/worden gecoördineerd door mijn collega Fons Reijgersberg; 
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− Ik weet dat er een vraag is geweest t.a.v. wie waar voor zou moeten betalen 
(VVE of gemeente); 

− Ik heb Jack Vogelaar van Fugro gevraagd een kostenspecificatie te maken 
per onderdeel en een sommatie te maken, waarbij de volgende twee groepen 
worden onderscheiden: in ’t Loon en buiten ’t Loon; 

− Ik heb met Fugro afgesproken dat alle rapportages via ons bureau lopen 
(Fons Reijgersberg en/of ik); 

− Ik zal er voor zorgen dat de gegevens zo snel mogelijk ook doorgezet worden 
naar de gemeente; 

− Wij hebben nog geen rapportages ontvangen; 
− Ik verwacht morgen een rapportage, waarin staat aangegeven waar wordt 

gemeten, hoe wordt gemeten, wat de nulmetingen zijn en mogelijk ook al 
eerste resultaten van een herhalingsmeting; 

− Totdat jij me aangeeft dat het anders is, gebruik ik jou als contactpersoon bij 
de gemeente voor de metingen.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2064] – Presentatie: Verzakking bij Homerusstraat, Het Overloon, 

Heerlen 
Opsteller:  SodM 
Aan:  Onbekend 
Datum:  8 december 2011 
Inhoud: 
• Dit betreft een presentatie met een overzicht van wat er allemaal is gebeurd bij 

‘t Loon en wat de mogelijke oorzaken zijn. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2065] – E-mail: RE: Meting door Fugro GeoServices 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  MP-PM (?), Hageman (Hordijk), Bouwconflict (Smeets) 
CC: Hageman (Reijgersberg), Fugro (Vogelaar), Exaedes (Joosen), 

RplusU (Roijen), gemeente (Waltmans, Schroder)  
Datum:  9 december 2011 10:50 
Inhoud: 
• Gevraagd wordt of gemeente ook direct geïnformeerd wordt als er door Fugro 

bijzonderheden worden gemeten. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2066] – E-mail: RE: Meting door Fugro GeoServices 
Opsteller:  Fugro (Vogelaar )  
Aan:  Gemeente (Peeters), MP-PM (?), Hageman (Hordijk), 

Bouwconflict (Smeets) 
CC: Hageman (Reijgersberg),), Exaedes (Joosen), RplusU (Roijen), 

gemeente (Waltmans, Schroder)  
Datum:  9 december 2011 10:55 
Inhoud: 
• Als reactie op e-mail van gemeente [2065] geeft Fugro aan dat zij gevonden 

afwijkingen rapporteren aan Hordijk en Reijgersberg. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2067] – E-mail: Verzakking winkelcentrum ‘t Loon aan het Homerusplein 

te Heerlen 
Opsteller:  Fugro (Telkamp) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: Fugro (Vogelaar) 
Datum:  9 december 2011 15:50 
Inhoud: 
• Informatie met betrekking tot de mogelijkheden die er zijn om de oorzaak, aard 

en omvang van de ondergrondse problematiek in kaart te brengen.  
• “Fugro is inmiddels in opdracht van de gemeente Heerlen en de vereniging van 

eigenaren betrokken bij het monitoren en beheersen van de problematiek.” 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2068] – E-mail: RE: Kosten metingen rondom ‘t Loon 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  Fugro (Vogelaar, Telkamp) 
CC: Hageman (Hordijk), W&N (Janmaat), gemeente (Waltmans, 

Schroder)  
Datum:  9 december 2011 19:28 
Inhoud: 
• “A.s. maandag hebben wij om 12:00 uur afgesproken i.v.m. de overdracht van 

de monitoring naar uw collega. Ik kan me niet meer herinneren of u mij dit nu 
heeft verteld of dat ik dit heb opgemaakt uit zijn mail, maar ik begrijp nu dat dit 
dhr. Ben Telkamp is. Om de VVE niet voor de voeten te lopen wil ik het 
maandag a.s. uitsluitend over de monitoring hebben. Alle andere aspecten 
m.b.t. het onderzoek naar de oorzaak wil ik laten rusten totdat het duidelijk is 
wie dit onderzoek gaat leiden.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2069] – Rapport: Nul-rapportage monitoring betreffende winkelcentrum  

‘t Loon en directe omgeving te Heerlen 
Opsteller:  Fugro  
Opdrachtgever:  Vereniging van Eigenaren ‘t Loon 
Datum:  9 december 2011 
Inhoud: 
• Fugro heeft op zondag 4 december 2011 van de Vereniging van Eigenaren van 

‘t Loon het verzoek gehad om een aantal metingen te verrichten ten behoeve 
van de “veiligstelling” van de niet te slopen gedeeltes en de omgeving. 

• Op maandag 5 december is in overleg met Hageman (Hordijk, Reijgersberg), 
W&N (Janmaat), gemeente (Peeters) en Fugro (Vogelaar) vastgesteld dat er 3 
directe risico gebieden zijn tijdens de sloop van een gedeelte van de 
parkeergarage en de daarboven gelegen winkels: 
− 1) Homerusflat 
− 2) Slooplijn, zijnde Kelder C&A as L, 6 kolommen en Parkeerkelder assen 

Y13 en Y14 
− 3) Omgeving, zijnde Stadstheater, de Euterpeflat en het Residence 

Stadstheater. 
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• De betreffende rapportage geeft de resultaten van de nulmeting aan in de 
genoemde constructies aangebrachte meetpunten. 

• De bijlagen zijn tekeningen met daarop aangegeven de locaties van de 
meetpunten. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Dit rapport is op 12 december 2011 per e-mail aan de gemeente gestuurd 

[2076]. 
 
Document [2070] – Rapport: Monitoring winkelcentrum  ‘t Loon Heerlen 
Opsteller:  Fugro  
Opdrachtgever:  Vereniging van Eigenaren ‘t Loon 
Datum:  9 december 2011 
Inhoud: 
• Meetresultaten van monitoren gebouwen in verband met sloop: 

zettingsmetingen per 9 december. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [3001] – Overleg met betrokkenen 
Aanwezigen:  Bouwbespreking uitvoering 
Locatie:  Onbekend 
Datum:  9 december 2011 
Inhoud: 
• Peeters meldt: “Terwijl ik deze nieuwe slooplijn inbracht besefte ik dat er nu een 

nieuwe situatie ontstond waarin een mogelijkheid bestond om de kwart 
cirkelvormige opbouw op het nieuwe parkeerdek te sparen. Daarom heb ik er 
direct Dennis Janmaat bij geroepen en wij zijn samen uit de vergadering 
vertrokken naar de gemeente om dit te bestuderen. 
Op ons kantoor hebben we samen met Cyril bekeken en tot de conclusie 
gekomen dat dit kon, al dan niet met wat kleine aanpassingen. Dennis 
verifieerde dit bij Toon van de Kroft t.a.v. de stabiliteit van dit gedeelte. 
Inmiddels had ik met Jos Waltmans het volgende besproken. Wanneer het 
technisch veilig en uitvoerbaar is dient dit stuk bouw te worden gespaard. Hij zal 
dit juridisch geregeld krijgen t.a.v. de opgelegde last (bestuursdwang). Echter 
de keuze hiertoe ligt bij de VVE. 
…….. 
Het kwart cirkelvormig gebouw was in elk geval nog niet beschadigd door de 
slopers. 
Dennis heeft contact opgenomen met Dick Hordijk welke vervolgens zich in 
contact heeft gesteld met Paul Smeets. 
Daarna heeft Dennis van Dick te horen gekregen dat het sloopplan gewoon 
conform eerdere opgave doorgaat en het kwart cirkelvormig gebouw wordt 
gesloopt.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2071] – Offerte: Heerlen KN 
Opsteller:  Kleinman Holding 
Aan:  Gemeente 
Datum:  10 december 2011 
Inhoud: 
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• Voorstel voor inzet Kleinman ter ondersteuning gemeente als projectleider. 
• Gemeld wordt: “Gaarne zou ik U een op de VVE afgestemd voorstel doen, maar 

feitelijk weet ik tot op heden niet wat hun standpunt is c.q. zal zijn in het verdere 
verloop van de activiteiten rondom ’t Loon. In algemene zin constateer ik dat: 
− Er problemen zijn vanaf de 90-er jaren 
− Er door een groepering reeds geruime tijd onderzoek werd (en nog steeds 

wordt?) verricht.  
− Er een aantal hypothesen zijn geformuleerd in een rapport, waaruit Dhr. 

Roest citeerde, met een kaft waaruit ik opmaakte dat dit een rapport was van: 
Van der Werf en Nas, waaraan ook Heitfeld en Roest hebben meegewerkt 

− Er in de besprekingen waarbij ik aanwezig was op maandagochtend 5-12-
2011 en woensdagochtend 7-12-2011 driftig in en uitgelopen werd en er  
allerlei zaken op tafel kwamen, waarbij ik er geen idee van had c.q. heb wie 
nu de regie heeft , wie wat vastlegt en al helemaal niet wat men van mij 
verwachtte.” 

• Verder wordt gemeld: “De vraagstelling vereist onderzoek vanuit een duidelijke 
projectorganisatie, waarbij de belangen van de VVE en de gemeente Heerlen 
parallel lopen voor zover het  ’t Loon betreft en dan met name de veiligheid (te 
lezen standzekerheid) van de nog aanwezige bebouwing. Voor de niet tot ’t 
Loon behorende omgeving is het een zaak van algemeen belang van de 
gemeente Heerlen.  
Op dit ogenblik is Prof. Dick Hordijk in opdracht van de VVE doende de 
veiligheid van de sloop te waarborgen, daarbij uitgaande van de hem ter 
beschikking staande gegevens. 
Dit brengt mij tot volgende conclusie: 
1. De gemeente Heerlen is veruit de belangrijkste stakeholder in het 

onderzoek. 
2. ’t Loon vormt een onderdeel van het totaalonderzoek. 
De projectorganisatie zal daarop afgestemd moeten worden.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Is op 11 december 2011 naar de gemeente gemaild [280]. 
 
Document [2072] – E-mail: gesprek Fugro / ontwikkeling onderzoeksplan 
Opsteller:  SodM (Roest) 
Aan:  Gemeente (Peeters), SodM (De Vent) 
CC: Hageman (Hordijk), W&N (Janmaat), gemeente (Schroder) 
Datum:  11 december 2011 19:00 
Inhoud: 
• “Dhr. D Stassen (Heerlen) heeft 45 Mb informatie opgestuurd met o.a. een hele 

interessante doorsnede van de lokale ondergrond. Zeer informatief i.v.m. de 
mogelijke mechanismen.” 

• “De te volgen lijn is 1. Verzakking meten, monitoren, waarnemen, in kaart 
brengen  2. Stabiliseren van bovenaf  (aandacht voor 
pilaar)  3  Verkenningsboring uitvoeren om diepere processen te verkennen. 
(daarna eventueel extra actie)” 

• “Op de achtergrond moeten een paar studies uitgezet worden, o.a. naar 
hydrologie.” 

• “Sodm verwacht op korte termijn (dinsdag) INSAR-resultaten te kunnen 
tonen van het probleemgebied”. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2073] – E-mail: gesprek Fugro / ontwikkeling onderzoeksplan 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  SodM (Roest),  
CC: Hageman (Hordijk), W&N (Janmaat), gemeente (Waltmans, 

Schroder), SodM (De Vent) 
Datum:  11 december 2011 20:40 
Inhoud: 
• Als reactie op e-mail van Roest [2072] wordt aangegeven: “Echter onze 

secretaris/algemeen directeur mevrouw Bruls zou met dhr. Paul Smeets 
(crisismanager ingehuurd door de VVE) nog afspraken maken wie het technisch 
onderzoek verder gaat leiden. Om de VVE en de nog aan te stellen technisch 
leider niet voor de voeten te lopen heb ik vrijdagavond dhr. Vogelaar en 
Telkamp een mail gestuurd dat ik uitsluitend wil praten over de monitoring.” 

• “De sloper heeft inmiddels de restanten van het gebouw los gekoppeld van de 
overige delen en zal het dek boven het sinkhole zo voorzichtig als mogelijk 
slopen om te voorkomen dat er teveel puin in het gat valt. A.s. dinsdag wordt 
het sinkhole reeds gevuld met dämmer”. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2074] – Rapport: Monitoring winkelcentrum  ‘t Loon Heerlen 
Opsteller:  Fugro  
Opdrachtgever:  Vereniging van Eigenaren ‘t Loon 
Datum:  11 december 2011 
Inhoud: 
• Meetresultaten van monitoren gebouwen in verband met sloop: 

zettingsmetingen per 11 december. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2075] – Rapport: Automatische feiten rapportage trillingsmetingen – 

Trillingsmetingen Residentie en Theatergebouw 
Opsteller:  Fugro  
Opdrachtgever:  Onbekend 
Datum:  11 december 2011 
Inhoud: 
• Meetresultaten van monitoren gebouwen in verband met sloop: 

trillingsmetingen per 11 december. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2076] – E-mail: rapportage nulmeting 
Opsteller:  Hageman (Hordijk) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: Hageman (Reijgersberg), Smeets (Smeets), Fugro (Vogelaar), 

MP-pm projectmanagement 
Datum:  12 december 2011 
Inhoud: 
• Deze mail geeft een overzicht van de afspraken die zijn gemaakt over de 

rapportage van de meetgegevens van Fugro en het rondsturen daarvan. 
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• Gemeld wordt dat de metingen in de omgeving niet op verzoek van Hageman 
worden uitgevoerd, maar op verzoek van de gemeente. 

• Bijgevoegd is de nulopname van Fugro [2069]. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2077] – E-mail: FW: bodemprofiel- en  sondering bij verzakking DSM 
Opsteller:  SodM (Roest) 
Aan:  Gemeente (Schroder) 
CC: Gemeente (Peeters) 
Datum:  12 december 2011 
Inhoud: 
• “Hierbij stuur ik het lokale bodemprofiel (uit de 45 MB data van Stassen). Dit wil 

ik graag met Stassen of anderen bespreken en de consequenties doordenken. 
Ik denk hier uit op te maken dat er waarschijnlijk weinig krijt aanwezig is. Dat 
vertelde Heitfeld ook tijdens de laatste meeting. Wel is er een sterk hellende 
Rupel en Tongeren formatie richting beekdal met, zoals we weten, sterk 
afwisselende lagen.(permeabel, niet permeabel)” 

• “De sondering bij de verzakking bij DSM gaf zeer verweekte grond, voor het 
gebouw van DSM, in het verlengde van de drempel t.g.v. de mijnbouw uit 1950 
(sondering SW01) Op 2-3 m diepte is er hoogpermeabel grind-zand aanwezig.” 

• “Dit lijkt me belangrijk voor het plan van het onderzoek naar de achterliggende 
oorzaak.” 

• Bijgevoegd is rapport van Geonius [1031]. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2078] – Memo: Verzakking winkelcentrum ’t Loon Heerlen 
Opsteller:  TNO Geologische dienst Nederland 
Aan:  Gemeente (Slenter); SodM (Van Herk) 
Datum:  12 december 2011 
Inhoud: 
• Dit memo betreft een quick scan van de informatie over de opbouw van de 

ondergrond, zoals beschikbaar in de database DINO. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Dit document is op 15 december 2011 naar de gemeente gemaild [2082]. 
 
Document [2079] – Brief: Kennisgeving betreffende sloopterrein ‘t Loon 
Opsteller:  Gemeente – bureauhoofd bouw- en milieuhandhaving 
Aan:  Loyens & Loeff 
Datum:  14 december 2011 
Inhoud: 
• In deze brief wordt gemeld: “Er is geen sprake meer van een situatie als 

bedoeld in art. 175 Gemeentewet. Daarom is de burgemeester gehouden om 
de noodverordening voor winkelcentrum ’t Loon per 10.00 uur, 15 december 
2011 in te trekken.” 

• Verder wordt er gemeld: “Het sloopterrein zal vanaf intrekking van de 
noodverordening worden aangemerkt als een regulier sloopterrein.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2080] – Intrekking noodverordening 
Opsteller:  Gemeente - burgemeester  
Aan:  Niet van toepassing 
Datum:  14 december 2011 
Inhoud: 
• De noodverordening met betrekking tot ‘t Loon, zoals afgekondigd op 7 

december 2011, wordt ingetrokken per 15 december 2011 om 10:00 uur. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2081] – Memo: Historie ’t Loon en omgeving  
Opsteller:  Gemeente (Schut, Stassen) 
Aan:  Gemeente (Projectgroep ‘t Loon) 
Datum:  14 december 2011 
Inhoud: 
• Dit is een memo met historische informatie over het gebruik en de ondergrond 

van de locatie van ‘t Loon. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2082] – E-mail: RE Memo Heerlen 
Opsteller: TNO  
Aan:  Gemeente (Slenter) 
CC: -- 
Datum:  15 december 2011 15:46 
Inhoud: 
• De is de begeleidende e-mail bij memo [2078]. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2083] – Notitie: Suggesties voor nader onderzoek naar feiten en 

omstandigheden verzakking ’t Loon 
Opsteller:  SodM (Roest, De Vent) 
Aan:  Gemeente  
Datum:  15 december 2011 
Inhoud: 
• Dit is een notitie met hypothesen en suggesties voor nader onderzoek naar de 

verzakking. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Op 15 december 2011 gemaild naar de gemeente [TNO 131]. 
 
Document [2084] – E-mail: 20111215 onderzoek RSTVET 
Opsteller: SodM (Roest) 
Aan:  Gemeente (Waltmans) 
CC: SodM (De Vent, Van Herk), gemeente (Peeters, Schroder) 
Datum:  15 december 2011 17:19 
Inhoud: 
• De is de begeleidende e-mail bij notitie [2083]. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
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Document [2085] – Inspectierapport: Apollolaan 11 t/m 154 
Opsteller:  Gemeente (Winthagen, Damoiseaux) 
Opdrachtgever:  Gemeente 
Datum:  15 december 2011 
Inhoud: 
• Het doel van deze (visuele) inspectie is om te bepalen of het de Homerusflat 

weer op een veilige wijze kan worden gebruikt. 
• Geconcludeerd wordt dat er, voor wat het bouwkundige gedeelte betreft, geen 

bezwaren zijn om de woningen weer te betrekken, als de flat weer is voorzien 
van gas, elektra en stadsverwarming. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2086] – E-mail: ’t Loon / drempels DSM door ondiepe afbouw laag IV 

1950 
Opsteller:  SodM (De Vent) 
Aan:  Gemeente (Waltmans, Peeters, Schroder) 
CC: SodM (Roest, Van Herk) 
Datum:  16 december 2011 11:30 
Inhoud: 
• Info over nader onderzoek in verband met verzakking bij DSM. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2087] – E-mail: Rapportage 15-12-2011 Heerlen 
Opsteller:  Fugro (Vogelaar) 
Aan:  Gemeente (Peeters, Schroder), Hageman (Hordijk, Reijgersberg) 
CC: Fugro (Telkamp) 
Datum:  16 december 2011 12:10 
Inhoud: 
• Toezending van meetresultaten van monitoren gebouwen in verband met sloop: 

zettings- en trillingsmetingen per 15 december 2011. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2088] – Brief: Inspectie ’t Loon d.d. 15 december 2011 
Opsteller:  Gemeente – bureauhoofd bouw- en milieuhandhaving 
Aan:  Loyens & Loeff 
Datum:  16 december 2011 
Inhoud: 
• Dit is een begeleidende brief bij inspectierapport [002] van de gemeente. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2089] – E-mail: Funderingstekeningen ’t Loon te Heerlen 
Opsteller:  W&N (Smeets) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: W&N (Janmaat) 
Datum:  19 december 2011 10:53 
Inhoud: 
• Toezending van funderingstekeningen [1003] en [1004]. 
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Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2090] – E-mail: Bespreking 
Opsteller:  Gemeente (Peeters) 
Aan:  Gemeente (Waltmans, Schroder, Slenter) 
CC: -- 
Datum:  19 december 2011 18:41 
Inhoud: 
• “Ik kom zojuist van een bespreking met Dick Hordijk, Dennis Janmaat en Ilse de 

Vent. Dick moet a.s. woensdag zijn bevindingen t.a.v. de veiligheid van ‘t Loon 
presenteren aan Paul Smeets en de VVE. Ik heb aan Dick gevraagd of hier 
iemand van de gemeente bij aanwezig mocht zijn, eventueel ook i.v.m. de 
communicatie naar de bewoners en winkeliers. Hij zou dit kortsluiten met Paul 
Smeets. Dick neemt in zijn analyse ook de situatie voor het DSM kantoor en 
eventueel het gat tijdens de boring bij het APG (mijnwaterproject) mee.” 

• ” Ik heb de resultaten van de eerste vier sonderingen gezien welke op een 
afstand van circa 10 m van de hotspot liggen. Deze waren bemoedigend. Je 
kon duidelijk de draagkrachtige lagen waarnemen. Morgen gaan ze verder, 
steeds korter naar de hotspot toe.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Niet van toepassing. 
 
Document [2091] – Presentatie: Hypothesen verzakkingen bij ’t Loon, Apollolaan en  

Het Overloon, Heerlen 
Opsteller:  SodM 
Aan:  Onbekend 
Datum:  21 december 2011 
Inhoud: 
• Dit betreft een presentatie met een overzicht van wat er allemaal is gebeurd bij 

‘t Loon, wat de mogelijke oorzaken zijn en welk onderzoek uitgevoerd zou 
kunnen worden naar de oorzaak. 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
• Onbekend. 
 
Document [2092] – E-mail: Metingen/rapportage/facturatie Fugro tbv ‘t Loon te 

Heerlen 
Opsteller:  Fugro (Vogelaar) 
Aan:  Gemeente (Peeters) 
CC: -- 
Datum:  4 januari 2012 11:27 
Inhoud: 
• Afspraken met betrekking tot facturatie van de metingen door Fugro. 
• Gemeld wordt: “Zoals gisteren besproken met Dick Hordijk en reeds eerder via 

de mail (8 december 2011 11:01) gecommuniceerd zullen de metingen aan de 
Eutherpeflat en de Schouwburgflat worden doorbelast aan de gemeente 
Heerlen en specifiek aan jou. Het betreft hier de hoogtemetingen van 4 boutjes 
in de Eutherpeflaf en 6 boutjes in de Schouwburgflat. De trillingsopnemers 
(Schouwburgflat en Schouwburg) en de scheurmeter (Schouwburg) worden 
doorbelast aan de VVE.” 

Beschikbaarheid bij gemeente: 
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• Niet van toepassing. 
 
Document [2093] – Brief: Beoordeling besluitvorming inzake woontoren ”het Loon” 
Opsteller:  TNO 
Aan:  Gemeente  
CC: -- 
Datum:  22 december 2011 
Inhoud: 
• Quickscan met betrekking tot de besluitvorming van de gemeente inzake de 

vrijgave van de Homerusflat. 
Beschikbaarheid bij gemeente: 
• 22 december 2011 
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C Algemene documenten 

Deze bijlage geeft een chronologisch overzicht van algemene documenten over de 
periode vanaf augustus 2011. 
 
[ 3001 ]  Logboek calamiteit parkeergarage ‘t Loon 
[ 3002 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 29 november 2011 
[ 3003 ]  Verslag crisisberaad d.d. 1 december 2011 
[ 3004 ]  Verslag crisisberaad d.d. 2 december 2012 9:30 uur 
[ 3005 ]  Verslag crisisberaad d.d. 2 december 2012 14:00 uur 
[ 3006 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 2 december 2011 17:45 uur 
[ 3007 ]  Verslag crisisberaad d.d. 2 december 2012 18:00 uur 
[ 3008 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 2 december 2011 21:30 uur 
[ 3009 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 3 december 2011 12:30 uur 
[ 3010 ]  Verslag crisisberaad d.d. 3 december 2012 16:00 uur 
[ 3011 ]  Verslag overleg gemeente met VVE d.d. 5 december 2011 
[ 3012 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 5 december 2011 9:00 uur 
[ 3013 ]  Verslag overleg met burgemeester d.d. 5 december 2011 10:50 uur 
[ 3014 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 5 december 2011 13:00 uur 
[ 3015 ]  Verslag vervolgoverleg gemeente met VVE d.d. 5 december 2011 
[ 3016 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 6 december 2011 9:00 uur 
[ 3017 ]  Verslag voorbereidingsoverleg informatieavond d.d. 6 december 2011 
[ 3018 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 7 december 2011 9:00 uur 
[ 3019 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 9 december 2011 9:00 uur 
[ 3020 ]  Verslag gemeentelijk beleidsteam d.d. 12 december 2011 9:00 uur 
[ 3021 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 13 december 2011 8:45 uur 
[ 3022 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 14 december 2011 8:45 uur 
[ 3023 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 15 december 2011 8:45 uur 
[ 3024 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 16 december 2011 8:45 uur 
[ 3025 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 19 december 2011 8:45 uur 
[ 3026 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 20 december 2011 8:45 uur 
[ 3027 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 21 december 2011 10:30 uur 
[ 3028 ]  Verslag stuurgroep 't Loon d.d. 22 december 2011 8:45 uur 
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D Tijdlijn bouwgeschiedenis ‘t Loon 

Op de volgende pagina’s wordt de tijdlijn van de ontwikkelingen rondom ‘t Loon gepresenteerd. 
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In 2006

Verzakking 

Homerusstraat.

Er was een probleem met de 

riolering. Geen relatie gelegd 

met verzakking parkeergarage.  

19/01/04

Brief

GH/BMH/Waltmans

3W Vastgoed/Directie

Verwijzing naar 

bouwvergunningen (d.d. 10/

09/02 en 16/04/03). 

Vermelding dat W&N op 03/

10/03 is aangesteld als 

hoofdconstructeur van ‘t Loon. 

Eerder gemaakte 

(mondelinge?) afspraken 

worden in de brief alsnog 

vastgelegd.

18/11/03

Rapportage 

en advies 

mbt de 

scheuren

30/10/03

Bouwbezoek: scheurvorming 

bekeken en overige 

kolommen gecontroleerd 

W&N/vdKroft

BAM/Janssen

W&N

3W Vastgoed
Resultaten per 

fax gestuurd 

3W Vastgoed

BAM

28/10/03

Constatering 

scheurvorming in 

bestaande kolom 

in gerenoveerde 

garage

BAM/Haesen

03/10/03

W&N wordt 

hoofdconstructeur 

van ‘t Loon
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20/09/11

Bespreken plan 

van aanpak

MVGM/Royakkers

W&N/Henquet

Iemand van Layher benaderen

21/09/11

Bespreken definitief 

plan van aanpak

GH/BMH/Peeters

Controle stempels

SmeetsBouw/Pastoor

LSB/Jacobs

MVGM/Royakkers

W&N/Janmaat

06/10/11

Brief

Monitoren 

niet nodig

MVGM

W&N

19/09/11

Mail

MVGM/Royakkers

GH/BMH/Peeters

Def. plan van aanpak W&N 

renovatiewerkzaamheden

NSI/Wessels

Q-Park/Vliex

Q-Park/Houben (jurist)

MVGM/Royakkers

MVGM/vLaar

MVGM/deVree

GH/BMH/Waltmans

NSI/Abels

Q-Park/Ortmans

3WVastgoed/Huijerjans

ING/Dijksman

Ruijters Vastgoedbeh./

Maessen

Ruijters Vastgoedbeh./

Schoenmaekers

05/10/11

Email

W&N
GH/BMH/Peeters

GH/BMH/Schröder

GH/BMH/Peeters

GH/BMH/Peeters

Definitieve berekeningen 

stutconstructie

Mail

W&N/Henquet

GH/BMH/Peeters

Berekeningen en foto’s in plan 

van aanpak komen niet 

overeen. Dit moet zsm 

aangepast worden.

Controle stempels

MVGM/RoyakkersGH/BMH/Peeters

Nog niet conform 

afspraken, moet 

worden aangepast

W&N/HenquetGH/BMH/Schröder

Nog niet correct. 

Afspraken over 

aanpassingen.

W&N/Janmaat
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E Stand van kennis ondergrond 

In het kader van het project ‘t Loon is een korte analyse uitgevoerd van de 
bestaande kennis en/of onderzoeken met betrekking tot de ondergrond. Dit 
betreft met name een onderzoek naar (historische) incidenten die (mogelijk) 
gerelateerd zijn aan een (differentiële) bodembewegingen. Deze analyse bevat 
geen totale analyse van mogelijke oorzaken voor het ontstaan van de sinkhole.  
 
Bodemdaling tijdens de actieve mijnperiode 
De regio Heerlen wordt gerekend tot de oostelijke mijnstreek. In deze streek is 
tot in 1974 steenkool gewonnen op dieptes van zo’n 100 m tot grofweg 1000 m 
onder het maaiveld. Onder Heerlen zelf, binnen de Oranje Nassau 
mijnconcessie, zijn de mijnbouw activiteiten begonnen voor 1900 (zie figuur 1), in 
de omliggende concessies begon de mijnbouw in de 20e eeuw. 
 

  
Figuur 1: Overzicht van Zuid-Limburgse mijnstreek met de belangrijkste breuken, en 

mijnbouwconcessies. De blauwe lijn verwijst naar de ligging van de dwarsdoorsnede in figuur 2. 

 
De winning van steenkool heeft, door de diverse ingrepen in de ondergrond 
(zoals het draineren van de diepe (Carboon) ondergrond en afpompen van 
mijnwater, het graven van gangen en het delven van steenkool zelf) geleid tot 
aanzienlijke zetting en bodemdaling in de regio. De bodemdaling kwam min of 
meer tot stilstand nadat de mijnen sloten. Het onderste deel van de grafiek in 
figuur 2 laat zien dat de ordegrootte van bodemdaling in de regio enkele meters 
is geweest, met lokaal zelfs uitschieters tot 7 meter.  
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Figuur 2 Bodemdaling en bodemstijging op de lijn Aalbeek- Hoensbroek-Schinveld (uit Wings et al 

2004); voor ligging profiel zie figuur 1. 

 
Differentiële bodemdaling (door aanwezigheid van breuken en/of een ongelijke 
winnings-/opvullingsconfiguratie in de ondergrond ) heeft zich in de periode van 
de steenkoolwinning  regelmatig en op diverse plekken in de regio aan de 
oppervlakte  gemanifesteerd als zichtbare rekdrempels en heeft ook regelmatig 
en op diverse locaties geleid tot mijnschade aan huizen en gebouwen. De 
afdelingen Mijnschade van de Staatsmijnen en andere private mijnen hadden 
indertijd de taak om deze schadegevallen te beoordelen en (financieel) af te 
handelen. In enkele zaken is het voormalige Geologische Bureau betrokken bij 
lokale onderzoeken naar mijnschade. Na de actieve mijnperiode is de Dienst 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verantwoordelijk geworden voor mijnschade-
gevallen.  
 
In de regio Heerlen was mijnschade tijdens de bloeitijd van de mijnen, waarin 
sprake was van economische voorspoed, een regelmatig voorkomend maar 
geaccepteerd verschijnsel, waarvan de kosten in de meeste gevallen werden 
vergoed door de Staat.   
 
Bodemstijging na de actieve mijnperiode 
Tijdens en na sluiting van de mijnen is het draineren van de ondergrond en 
afpompen van mijnwater geleidelijk aan gestopt. Hierdoor komt sindsdien het 
diepe grondwater in de mijnstreek (het mijnwater) weer geleidelijk aan omhoog. 
Door de complexe configuratie van al dan niet geconnecteerde 
mijngangenstelsels van de verschillende mijnzetels zijn ‘mijnbassins’ ontstaan, 
die hun eigen dynamiek van mijnwaterstijging hebben. In 1994 is de laatste 
pompschacht Beerenbosch bij Kerkrade ontmanteld, waardoor ook in het uiterste 
oosten van Zuid Limburg sindsdien het mijnwater stijgt. Staatstoezicht op de 
Mijnen heeft dit proces van stijgend mijnwater en de mogelijke gevolgen in de 
afgelopen decennia nauwkeurig gemonitord. 
 
Het stijgende mijnwater leidt door de veranderende spanning in de ondergrond 
tot een inverse, terugverende bodemstijging. De bodemstijging verloopt 
geografisch gezien evenredig aan de bodemdaling (te zien in het bovenste deel 
van figuur 2) , maar is in absolute grootte slechts enkele procenten is van de 
opgetreden bodemdaling: maximaal een dikke 20 cm. 
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Naast deze regionale bodemstijging werd en wordt door Staatstoezicht op de 
Mijnen nog steeds rekening gehouden met lokaal optredende 
oppervlakteschade, enerzijds door instortingen als gevolg van uitspoeling van 
historische schachtopvullingen, anderzijds door differentiële bodemstijging. 
SodM ging er tot aan het incident bij ‘t Loon vanuit dat dit soort incidenten aan 
het oppervalk zich met name in een smalle strook, langs de Duitse grens, waar 
sprake is geweest van relatief ondiepe winning van steenkool, voor zouden 
kunnen doen. 
 
In de periode van het stijgend mijnwater is zowel door Staatstoezicht op de 
Mijnen als door het Geologisch bureau en adviseurs diverse malen 
gerapporteerd en gepubliceerd  over de mogelijke gevolgen van het stijgende 
mijnwater. Recentelijk heeft Staatstoezicht op de Mijnen een door Ingenieurburo 
Heitfeld-Schetelig (IHS) in 2007 uitgevoerde studie naar de mogelijke gevolgen 
van mijnwaterstijging vrijgegeven. Ook in dit rapport wordt de huidige status, de 
historie van het stijgend mijnwater uitvoerig beschreven en worden mogelijke 
gevolgen gekenschetst. Op basis van soortgelijke ervaringen in het 
naastgelegen Aachener steenkoolgebied worden in het rapport daarnaast 
aanbevelingen gedaan om het mijnwaterstijgingsproces beter te monitoren en te 
anticiperen op mogelijke gevolgen. Dit rapport meldt uit 1 verzakkingsincident uit 
2005 in de Hamstraat-Kerkrade, waarbij een relatie met stijgend mijnwater, 
gecombineerd met de ondiepe steenkoolwinning aldaar niet helemaal kon 
worden uitgesloten. Geconcludeerd is toen echter dat een kapotte rioolbuis daar 
de meest waarschijnlijke oorzaak is geweest. 
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