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Inleiding 

 

De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt 

van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel criminaliteit, overlast, verloedering en gevaarzetting 

in woonwijken. Veelal gaat dit gepaard met (uitkerings)fraude (inclusief fraude met toeslagen), 

energiediefstal en andere strafbare feiten, waardoor de overheid (uitkeringsinstanties, politie, 

gemeenten, etc.) en private partijen (woningcorporaties, netbeheerders, etc.) worden benadeeld.  

 

De toegebrachte schade aan de Nederlandse samenleving is onverminderd groot. Dat is dan ook 

de reden dat de hennepteelt binnen de prioriteiten bij de bestrijding van de georganiseerde 

misdaad, bijzondere aandacht krijgt.  

 

Een krachtige, integrale aanpak van de hennepteelt, waarbij bestuurlijke, civiele en strafrechtelijke 

maatregelen worden gecombineerd en in samenhang worden ingezet, is dan ook geboden. Door 

een brede samenwerking van gemeenten, politie en OM met partijen zoals woningbouwcorporaties, 

energiebedrijven/ netwerkbeheerders/ waterbedrijven en uitkeringsinstanties kan effectiever worden 

opgetreden tegen de hennepteelt; ook kan met een integrale aanpak een breed scala aan sancties 

en maatregelen worden opgelegd. 

 

Partijen 

 Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Noord-Nederland (hierna: het OM); 

 Eenheid Noord-Nederland (hierna: de politie); 

 Woningbouwcorporaties (hierna: de woningbouwcorporatie); 

 Vastgoedbeheerders (hierna: de vastgoedbeheerder); 

 Netbeheerders (hierna: de netbeheerder); 

 Uitvoeringsinstituut voor werknemersverzekeringen (hierna: UWV); 

 Deelnemende gemeenten in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe; zie 

ondertekening (hierna: de gemeente); 

 Waterbedrijven (hierna: het waterbedrijf) 

 

Overwegingen 

Overwegende dat de hennepteelt in Noord-Nederland de laatste jaren een grote vlucht heeft 

genomen; 

Overwegende dat deze hennepteelt gepaard gaat met zeer veel overlast, gevaarzetting, 

(uitkerings)fraude, diefstal van energie en water, verloedering van woonwijken en in gevaar 

brengen van de volksgezondheid;  

Overwegende dat er bovendien vaak sprake is van op de achtergrond opererende criminele 

organisaties; 

Overwegende dat dit zeer veel nadelige gevolgen heeft voor benadeelden en de samenleving als 

geheel;  
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 achten partijen het van het grootste belang om hiertegen gezamenlijk op te treden en te voorzien in 

een algehele en sluitende aanpak, ondersteund door de noodzakelijke uitwisseling van gegevens 

conform geldende wet- en regelgeving. 

 

Partijen komen daarom het volgende overeen:  

 

1.  Definities 

a. Hennepteelt: het op illegale wijze telen, bereiden, bewerken, verkopen, af te leveren, 

verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van hennep; 

b. Hennepkwekerij: een inrichting van welke aard en onder welke naamgeving dan ook - 

niet zijnde een inrichting behorende tot de cannabissector - waarin anders dan voor strikt 

persoonlijk eigen gebruik zoals aangegeven in de beleidsregels van het OM, de 

hennepteelt wordt bedreven; 

c. Cannabissector: de conform landelijk beleid gedoogde verkoop van cannabis, ecodrugs 

in coffeeshops, growshops, smartshops en headshops; 

d. Gegeven: alle gegevens betreffende feiten en omstandigheden, inclusief persoons- en/ of 

een politiegegevens; 

e. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon; 

f. Politiegegeven: Elk gegeven dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt 

verwerkt; 

g. Gegevensverstrekking: het bekend maken dan wel ter beschikking stellen van 

persoonsgegevens aan een andere partij.  

 

2. Taken en verantwoordelijkheden 

 De politie en het OM dragen zorg voor de opsporing en vervolging van illegale 

hennepteelt en daarmee gepaard gaande strafbare feiten; 

 Het OM zorgt binnen de daarvoor gestelde termijn - rekening houdend met de 

uitgangspunten die voor het OM leidend zijn - voor vervolging van feiten welke voldoende 

bewijsbaar worden geacht; 

 De convenantpartners informeren (binnen de wettelijke kaders) de politie over 

(vermoedens) van strafbare feiten ter fine van maatregelen ter bestrijding van de 

exploitatie van de hennepteelt; 

 Partijen starten (zo nodig) een procedure ter ontbinding van de huurovereenkomst en/ of 

een procedure om geleden schade te verhalen; 

 De netbeheerder is betrokken bij het veilig stellen van de panden, onderzoekt de 

stroomvoorziening, stelt energietechnisch veilig en rapporteert over de aangetroffen 

situatie; 

 De netbeheerder doet bij diefstal van energie hiervan aangifte;  

 Het waterbedrijf is betrokken bij het veilig stellen van de eigen watervoorziening en 

distributienet; 

 Het waterbedrijf doet bij diefstal, vernieling van eigendom en bij in gevaar brengen van de 
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 volksgezondheid hiervan aangifte; 

 Het UWV beoordeelt of er sprake is van uitkeringsfraude met de door haar uitgevoerde 

wetten. 

 De gemeente beoordeelt of er sprake is van (uitkerings)fraude met de door haar 

uitgevoerde wetten en voert andere aan haar opgedragen wet- en regelgeving uit; 

 

3. Toepasselijke privacy wet- en regelgeving 

 OM: Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en Aanwijzing ‘verstrekking van 

strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden’ 

(Aanwijzing Wjsg); 

 Politie: Wet en Besluit politiegegevens (Wpg en Bpg) en Aanwijzing ‘Wet politiegegevens 

en de rol van de Officier van Justitie’; 

 Woningbouwcorporatie: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); 

 De vastgoedbeheerder: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); 

 De netbeheerder: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)/ Elektriciteitswet 1998 en 

de Gaswet; 

 UWV: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet Structuur 

Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI); 

 Gemeente: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); 

 Het waterbedrijf: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

 

4. Doeleinden 

Het treffen van effectieve en op elkaar aansluitende bestuurlijke, civiele en/ of strafvorderlijke 

maatregelen gericht op preventie dan wel repressie van de hennepteelt; 

 

5. Informatie-uitwisseling 

 

5.1   Algemeen 

1. Partijen voorzien elkaar van de benodigde gegevens zoals noodzakelijk in het kader van 

de aan ieder van hen wettelijk toebedeelde taken en opgelegde verplichtingen terzake de 

aanpak van illegale hennepteelt en de daarmee gepaard gaande benadeling van de 

convenantpartners. 

2. Partijen wisselen daarbij persoonsgegevens uit voor zover mogelijk op basis van de voor 

ieder van hen geldende wet- en regelgeving.  

3. De verstrekte en ontvangen gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel 

waarvoor zij zijn verstrekt of ontvangen. 

 

5.2.1 Politiegegevens 

1. Daar waar in het kader van dit convenant wordt voorzien in de verstrekking van 

politiegegevens wordt daarbij, gelet op artikel 20 eerste lid Wpg jo artikel 4:5 eerste lid 

Bpg, gedoeld op gegevens als bedoeld in artikel 8 en 13 van de Wpg.  

2. Slechts indien dringend noodzakelijk voor een goede uitvoering van de politietaak kan de 
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 verantwoordelijke in afwijking van artikel 4:5 eerste lid Bpg beslissen tot verstrekking van 

politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig art. 9 of 10, eerste lid onder a en c 

Wpg; dit dient echter te geschieden na overleg met een functionaris die is aangewezen 

op grond van artikel 2:10 Bpg. In dit specifieke geval dient met betrekking tot de 

verstrekking van deze gegevens nauw overleg plaats te vinden tussen de betreffende 

functionaris en de hoofdofficier van justitie dan wel met diens doorgemandateerde officier 

van justitie (recherche officier van justitie, cie- officier van justitie, zaaksofficier van 

justitie, gebiedsofficier van justitie).  

3. De verstrekking van politiegegevens binnen de kaders van dit convenant geschiedt met 

instemming van de Hoofdofficier van Justitie voor wat betreft de afweging van het 

opsporings- en vervolgingsbelang op het in 5.3.1 onder 4 omschreven moment van 

verstrekking.  

 

5.3  Gegevensverstrekking 

 

5.3.1 Politie 

1. Na ontmanteling van een hennepkwekerij wordt er door de politie een dossier opgemaakt 

ter zake de hennepteelt en mogelijk daarmee samenhangende strafbare feiten.  

2. Het eindproces-verbaal wordt na sluiting van het opsporingsonderzoek ten spoedigste en 

binnen de daartoe gestelde termijn ingezonden aan het OM.  

3. Inzending aan het OM vindt niet plaats voor zover het dossier door middel van 

politiesepot of andere OM-afdoeningen (o.a. ZSM) wordt afgedaan. 

4. In aanvulling op de verstrekking van gegevens gedurende het voortraject (zie 5.1 onder 

1) kan bij inzending van het dossier door de politie aan het OM alsnog informatie zoals 

omschreven in artikel 5.4 worden verstrekt aan de samenwerkingspartners van dit 

convenant. De gegevensverstrekking aan de convenantpartners vindt plaats op basis van 

art. 20 Wpg. 

5. Op verstrekking van politiegegevens op basis van dit convenant is het koepelbesluit, d.d. 

8 juli 2014, van toepassing. 

 

5.3.2 OM 

Strafvorderlijke gegevens1 worden in aanvulling op de al verstrekte politiegegevens slechts op 

verzoek van de convenantpartner(s) verstrekt, voor zover privacy wet- en regelgeving dit toestaat.  

  

5.3.3 Overige convenantpartners 

Voor zover persoonsgegevens als bekend bij de overige convenantpartners van belang zijn met het 

oog op het voorkomen en opsporen van strafbare feiten dan wel het vervolgen van strafbare feiten 

verstrekt deze, gelet op artikel 161/ 162 van het Wetboek van Strafvordering en/of artikel 43 van de 

WBP, deze gegevens aan de politie en/of het OM.  

 

                                                 
1 Zoals informatie over de wijze van afhandeling van de strafzaak c.q. de uitspraak. 
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 5.3.4 Alle convenantpartners 

In aanvulling op de verstrekking van gegevens gedurende het voortraject (zie 5.1 onder 1) voorzien 

partijen de convenantpartners van de benodigde gegevens die van belang zijn met het oog op de 

uitvoering van de aan ieder toebedeelde taken en opgelegde verplichtingen. 

 

5.4   Gegevensset 

1. In het kader van dit convenant wordt met de uitwisseling van noodzakelijke gegevens 

gedoeld op gegevens welke betrekking hebben op de opsporing van de hennepteelt en 

daarmee samenhangende strafbare feiten; voor zover deze noodzakelijk zijn om de 

partijen gelegenheid te geven hun taken en verantwoordelijkheden, als bedoeld in artikel 

2, uit te oefenen. 

2. Hieronder zijn tevens begrepen die gegevens welke zijn verzameld ter zake een 

overtreding van de Opiumwet ter zake het aanwezig dan wel voorhanden hebben van 

hennep binnen de cannabissector waarmee de binnen het gedoogbeleid gestelde 

normen worden overtreden.  

 

5.5   Geheimhoudingsplicht 

1. Partijen zijn, voor zover niet reeds een geheimhoudingsplicht geldt uit hoofde van hun 

ambt, beroep of wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van de 

persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk 

voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling 

voortvloeit. 

2. Voor zover er sprake is van politiegegevens wordt uitvoering gegeven aan het in artikel 7 

van de Wet politiegegevens gestelde, zodat geheimhouding van politiegegevens te allen 

tijde is gewaarborgd.  

 

6.       Slotbepalingen 

 

6.1     Vervolg 

Als vervolg op dit convenant wordt een uitvoeringsprotocol gemaakt waarin maatregelen en acties 

staan genoemd die partijen kunnen nemen om invulling te geven aan aanpak van de hennepteelt. 

In een matrix staan per partij de maatregelen en acties weergegeven die door de partijen worden 

opgenomen in het door hun vastgestelde beleid(skader). In een afzonderlijk document worden of 

zijn de beleids- en werkafspraken vastgelegd.  

 

6.2     Looptijd 

 

Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2016 en wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar 

en wordt telkens stilzwijgend verlengd tot 1 januari van het daaropvolgende jaar, tenzij een van de 

convenantpartners dit uiterlijk 30 september van het lopende jaar opzegt. De opzeggende partij 

informeert tijdig de andere partijen hierover. 
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 6.3    Wijzigingen in het convenant 

Wijzigingen in dit convenant kunnen slechts na onderling overleg en overeenstemming in het 

convenant worden doorgevoerd. Partners kunnen zich hierbij laten vertegenwoordigen door een 

gemachtigde van hun branche/ doelgroep.  

 

6.4    Toetreding partners 

Het hennepconvenant staat open voor toetreding door elke organisatie/ instelling die de in het 

convenant geformuleerde doelstellingen nastreeft en daartoe gerechtigd is. Een organisatie die wil 

toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen bij de privacyfunctionaris van de politie. 

Tussentijdse toetreding van partners kan slechts in overeenstemming met politie en het OM, in 

kader van hun informatieverstrekkende rol. Toetreding vindt plaats door middel van ondertekening 

van een aan dit convenant toe te voegen toetredingsverklaring. In deze verklaring 

(procesbeschrijving) wordt nader uitgewerkt welke rol de betreffende partij binnen de samenwerking 

zal vervullen. 

 

6.5    Aansprakelijkheid 

De convenantpartners sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van elkaar voor schade op grond 

van deze overeenkomst uit. 

 

6.6    Kosten 

Tenzij ten aanzien van bepaalde onderdelen expliciet anders wordt overeengekomen zijn de 

convenantpartners voor de uitvoering van dit convenant (waaronder de kosten van samenwerking 

en de informatie-uitwisseling) geen vergoedingen aan elkaar verschuldigd. 

 

6.7    Evaluatie 

Jaarlijks wordt de uitvoering van dit convenant geëvalueerd. De planning hiervan berust bij de 

regievoerende partner. 

 

6.8    Slotbepaling 

Dit convenant vervangt alle voorgaande lokale (convenant-)afspraken voor zover het gaat om de 

informatie-uitwisseling in het kader van de integrale aanpak van de hennepteelt. De in eerdere 

afgesloten convenanten opgenomen beleids- en werkafspraken blijven van kracht totdat deze zijn 

opgenomen in de beleids- en werkafspraken die naar aanleiding van dit convenant worden of zijn 

gemaakt, doch uiterlijk tot 1-1-2017. 

 

Aldus besloten, overeengestemd en ondertekend op 1 januari 2016 
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De korpschef van politie, namens deze, 

De politiechef van de eenheid Noord-

Nederland, 

Dhr. mr. O.R. Dros. 

Openbaar Ministerie Noord-Nederland, 

Hoofdofficier van Justitie, 

Dhr. mr. J.R. Eland 

 

Lijst van deelnemende gemeenten 

Harlingen 

Postbus 10000, 8860 HA  Harlingen 

W.R. Sluiter, burgemeester 

Het Bildt 

Van Harenstraat 47, 9076 BT  St-Annaparochie 

G. Krol, burgemeester 

Ferwerderadiel 

Postbus 2, 9172 ZS  Ferwert 

Mr. W. van den Berg, burgemeester 

Franekeradeel 

Leeuwarderadeel 

Ljipstrjitte 1, 9051 AR  Stiens 

Drs. J.R.A. Boertjens, burgemeester 

Menaldumadeel 

Dyksterbuorren 16, 9036 MS  Leeuwarden 

T. van Mourik, burgemeester 

Terschelling Vlieland 

Postbus 10, 8899 ZN  Vlieland 

C. Schokker-Strampel, burgemeester 

Achtkarspelen 

Postbus 2, 9285 ZV  Buitenpost 

G. Gerbarndy, burgemeester 

Ameland 

Postbus 22, 9160 AA  Hollum Ameland 

A. de Hoop, burgemeester 

Datumadiel 

Postbus 22, 9104 ZG Damwâld 

Drs. K.S. Heldoor, burgemeester 

Dongeradeel 

Postbus 1, 9100 AA Dokkum 

M.C.M. Waanders, burgemeester 

Kollumerland c.a. 

Postbus 13, 9290 AA  Kollum 

B. Bilker, burgemeester 

Tytsjereradiel 

Postbus 3, 9250 AA Burgum 

E.J. ter Keurs, burgemeester 

Schiermonnikoog 

Postbus 20, 9166 ZP  Schiermonnikoog 

D.J. Stellingwerf, burgemeester 

Opsterland 

Postbus 10000, 9244 ZP Beesterzwaag, 

E. van Selm, burgemeester 

Smallingerland 

Postbus 10000, 9200 HA  Drachten, 

Drs. T. van Bekkum, burgemeester 

Heerenveen 

Postbus 15000, 8440 GA Heerenveen 

T.J. van der Zwan, burgemeester 
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Lijst van deelnemende gemeenten 

Ooststellingwerf 

Postbus 38, 8430 AA  Oosterwolde 

H. Oosterman, burgemeester 

Weststellingwerf 

Griffioenpark 1, 8471 KR  Wolvega 

G. van Klaveren, burgemeester 

Littenseradiel 

Postbus 1, 8730 AA  Wommels 

J. Liemburg, burgemeester 

Leeuwarden 

Postbus 21000, 8900 JA  Leeuwarden 

Drs. Ferd.J.M. Crone, burgemeester 

Súdwest Fryslân, 

Postbus 10000, 8600 HA  Sneek 

H.H. Apotheker, burgemeester 

De Fryske Marren, 

Postbus 101, 8500 AC Joure, 

F. Veenstra, burgemeester 

Bedum 

Postbus 38, 9780 AA Bedum 

H.P. Bakker, burgemeester 

Leek 

Postbus 100, 9350 AC  Leek 

B.C. Hoekstra, burgemeester 

Grootegast 

Postbus 46, 9860 AA Grootegast 

K.B. Dijkstra, burgemeester 

Marum 

Postbus 2, 9363 ZG  Marum 

H. Kosmeijer, burgemeester 

De Marne 

Postbus 11, 9965 ZG  Leens, 

F.H. Wiersma, burgemeester 

Zuidhorn 

Postbus 3, 9800 AA  Zuidhorn 

L.K. Swart, burgemeester 

Winsum, 

Postbus 10, 9950 AA  Winsum 

M.A.P. Michels, burgemeester 

Ten Boer 

H. Westerstraat 24, 9791 CT  Ten Boer 

N.A. van de Nadort, burgemeester 

Appingedam 

Postbus 15, 9900 AA  Appingedam 

H.K. Pot, burgemeester 

Eemsmond 

Postbus 11, 9980 AA  Uithuizen 

M. van Beek, burgemeester 

Delfzijl 

Postbus 20000, 9930 PA  Delfzijl 

A. Beukema, burgemeester 

Bellingwedde 

Hoofdweg 2, 9698 AE  Wedde 

J.F. Snijder-Hazelhoff, burgemeester 

Loppersum 

Postbus 25, 9919 ZG  Loppersum 

A. Rodenboog, burgemeester 

Stadskanaal 

Postbus 140, 9500 AC  Stadskanaal 

B.A.H. Galama, burgemeester 
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Lijst van deelnemende gemeenten 

Oldambt 

Postbus 175, 9670 AD  Winschoten 

P. Smit, burgemeester 

Hoogezand-Sappemeer 

Postbus 75, 9600 AB  Hoogezand 

P.M.M. de Jonge, burgemeester 

Vlagtwedde 

Postbus 14, 9550 AA  Sellingen 

L.A.M. Kompier, burgemeester 

Pekela 

Postbus 20000, 9665 ZM  Oude Pekela 

J. Kuin, burgemeester 

Menterwolde 

Postbus 2, 9649 ZG  Muntendam 

R.W. Munniksma, burgemeester 

Veendam 

Postbus 20004, 9640 PA  Veendam 

S.B. Swierstra, burgemeester 

Slochteren 

Postbus 13, 9621 AL  Slochteren 

G.J. ten Brink, burgermeester 

Groningen 

Postbus 30026, 9700 RM  Groningen 

P.E.J. de Oudsten, burgemeester 

Haren Assen 

Postbus 30018, 9400 RA  Assen 

M.L.J. Out, burgemeester 

Aa en Hunze 

Postbus 93, 9460 AB  Gieten 

H.F. van Oosthout, burgemeester 

Tynaarlo 

Postbus 5, 9481 AW  Vries, 

M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

Noordenveld 

Raadhuisstraat 1, 9301 AA  Roden 

K. Smid, burgemeester 

Coevorden 

Postbus 2, 7740 AA  Coevorden 

B.J. Bouwmeester, burgemeester 

Borger-Odoorn 

Postbus 3, 7875 ZG  Exloo 

Mr. J. Seton, burgemeester 

Hoogeveen 

Postbus 20000, 7900 PA  Hoogeveen 

K.B. Loohuis, burgemeester 

Emmen 

Postbus 300001, 7800 RA  Emmen 

C. Bijl, burgemeester 

Midden-Drenthe 

Postbus 10, 9410 AA  Beilen 

T. Baas, burgemeester 

Meppel 

Postbus 501, 7940 AM  Meppel 

Joh. C. Westmaas, burgemeester 

De Wolden 

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde, 

R. de Groot, burgemeester 
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Lijst van deelnemende gemeenten 

Westerveld  

 

Lijst van deelnemende woningbouwverenigingen/ -corporaties 

Wonen Noordwest Friesland, 

St. Annaparochie 

M.C.G.M. Hagenaars 

Woonstichting 

Woningstichting Weststellingwerf, 

Postbus 116, 8470 AC  Wolvega 

S. Lageveen, directeur-bestuurder 

WoonFriesland, 

Postbus 91, 9000 AB  Grou 

S.K. Hoekstra, directeur-bestuurder 

Elkien 

Postbus 836, 8440 AV  Heerenveen 

A. Bonnema, directeur-bestuurder 

Lyaemer Wonen 

Poistbus 21, 8530 AA  Lemmer 

A. Rekers, directeur-bestuurder 

Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland, 

Postbus 22, 9160 AA  Hollum 

A. de Hoop, burgemeester 

 

 

Accolade, 

Postbus 341, 8440 AH  Heerenveen 

R. Swart, directeur-bestuurder 

Prot.Stg. Bejaardenwoningen Thûs Wonen 

Postbus 41, 9100 AA  Dokkum 

J. Dekker, directeur-bestuurder 

Wonen Zuidwest Friesland De Bouwvereniging, 

Postbus 103, 8860 AC  Harlingen 

Ir. P.E. van der Wier, directeur-bestuurder 

Stichting Woningbouw Achtkarspelen 

Postbus 9, 9285 ZV  Achtkarspelen 

R.T. Heida, directeur-bestuurder 

 

De Huismeesters 

Postbus 546, 9700 AM  Groningen 

S. Holwerda, directeur-bestuurder 

Lefier 

Postbus 7104, 9701 JC  Groningen 

A.J. de Boer, bestuurder 



 

  

Vastgesteld,  d.d. 14-10-2015  pag.: 11 

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt  
Noord-Nederland 

 
Lijst van deelnemende woningbouwverenigingen/ -corporaties 

Steelande Woningen BCM Wonen 

Wold & Waard 

Postbus 131, 9350 AC  Leek 

J.P. Klijn, directeur-bestuurder 

Woonstichting De Delthe 

Postbus 2, 9988 ZG  Usquert 

J. Zuidema/ W. Huizing, resp. voorzitter/ 

penningmeester 

Nijestee 

Postbus 447, 9700 AK  Groningen 

P.L. Brugman algemeen directeur-bestuurder 

St. Chr. Woongroep Marenland, 

Postbus 27, 9900 AA Appingedam 

B. Wouters, directeur a.i. 

Stg. Uithuizer Woningbouw Wstg. Groninger Huis  

Postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek 

H. van Ree, directeur-bestuurder 

Stg. Woningbouw Slochteren Stg. De Reensche Compagnie 

Stg. Huisvesting Vredewold Woningstichting Wierden & Borgen 

Postbus 103, 9780 AC  Bedum 

R.T. Kamer, directeur-bestuurder 

Stichting Eelder Woningbouw 

Industrieweg 2, 9765 BL  Paterswolde 

Michiel Veenstra, directeur-bestuurder 

Acantus Groep, 

Postbus 110, 9640 AC Veendam 

M. Drijver, directeur-bestuurder 

Christelijke woningstichting Patrimonium 

Postbus 907, 9700 AX  Groningen 

Ing. A. de Vries, directeur-bestuurder 

Actium 

Postbus 500, 9400 AM  Assen 

E.M. Dost-Bijl, directeur-bestuurder 

De Volmacht Woonconcept 

Postbus 154, 7940 AD  Meppel 

Jacques Thielen, directeur-bestuurder 

Stichting Woonborg 

Postbus 3, 9480 AA  Vries 

J.E. Kielman, directeur-bestuurder 

Domesta 

Postbus 1120, 7801 BC  Emmen 

B. Moormann, directeur Wonen 
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Woonservice 

Postbus 29, 9430 AA  Westerbork 

Fera Oldenziel, Manager Klant & Markt 

Omnia Wonen, 

Postbus 418, 3840 AK  Harderwijk 

M. Govers, bestuurder 

 

Lijst van deelnemende netbeheerders 

Liander BV 

Postbus 50, 6920 AB  Duiven 

Jan van Oorschot, directeur Klant & Markt 

Enexis BV 

Postbus 856, 5201 AW  Den Bosch 

P. Jans-Rat, ketenmanager FB 

NV Rendo Holding, 

Postbus 18, 7940 AA  Meppel, 

E. Veenstra, algemeen directeur 

 

 

Lijst van deelnemende Waterleidingbedrijven 

Waterleidingmaatschappij Drenthe 

Postbus 18, 9400 AA  Assen 

N.M. Veldkamp, adjunct-directeur 

N.V. Waterleidingbedrijf Groningen 

Postbus 24, 9700 AA Groningen 

Mr. R.A.M. Zwart, directeur 

Vitens  

 

Lijst van deelnemende vastgoedbeheerders  

123Wonen Drenthe B.V. Actys Wonen 

MVGM Vastgoedmanagement 

Postbus 300, 9700 AH  Groningen 

G.W. Bakker, directeur 

Hoekstra Vastgoedbeheer 

Investbeheer B.V. ACM Vastgoedmanagement 
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 NTC Vastgoed Beheer BV Schreuder Makelaars BV 

Vestal BV Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement BV 

Postbus 612, 2700 AP  Zoetermeer 

M. Kuijten, commercieel directeur 

 

Overige deelnemers  

UWV (Handhaving) 

La Guardiaweg 11, 1043 DL  Amsterdam 

B. Rolloos, directeur 

 

 

 

 


