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Op dinsdag 20 december ontvingen tegenstanders van het Windmolenpark in de 
veenkoloniën een vervroegd kerscadeau. De Tweede Kamer nam een motie aan die de 
aanleg van windmolens uitstelt. Jan Nieboer van Stichting Platform Storm en Tegen-
wind Veenkoloniën noemde het een ‘historisch moment’. Ik sprak Jan Nieboer over 
de toekomst van de windmolenplannen en over de toekomst van de Veenkoloniën. Als 
snel bleek dat Nieboer de toekomst vooral ‘zonnig’ inziet. 

Hoe moeten we deze motie lezen?
“Dit is de ultieme kans voor ons om aan te tonen dat we alternatieve duurzame energie, 
anders dan met wind, kunnen realiseren in dit gebied. We maken optimaal gebruik van de 
kansen in dit veenkoloniale landschap. Dit gebied is uniek, kenmerkt zich door open vlaktes, 
lange en brede uitzichten en vlakke landschappen, ideaal voor zonne-energie.”

De radiotelescoop van LOFAR zou ook enorme hinder hebben gevonden van het 
windmolenpark, hoe heeft dit bijgedragen aan de discussie?
“Dat zorgde voor een wetenschappelijke invalshoek. Vanuit LOFAR is gemeld dat zij tegen 
waren, omdat de telescoop zijn werk minder goed zou kunnen doen dankzij de windmolens. 
Hierdoor heeft uiteindelijk de Tweede Kamer een onderzoeksopdracht aan minister Kamp 
gegeven. Uit het onderzoek bleek dat het voor LOFAR desastreuze gevolgen zou hebben. “

Windmolens, u kwam hier zes jaar gelden mee in aanraking, hoe ging dat?
“Zes jaar geleden hoorden we van de vergevorderde plannen van een aantal ‘windboeren’, 
die al met het rijk afspraken hadden gemaakt. Zonder de bevolking te raadplegen waren ze al 
vijftien jaar bezig met het plannen van een windmolenpark.”

Overal in de veenkoloniën zie je aan de woning de NEE-posters, onder de lokale 
bevolking lijken de tegenstanders van windmolens in de meerderheid. Het is breed 
gedragen, zonne-energie bleek een goed alternatief ?
“Ja. Je kunt niet alleen tegen iets zijn, je moet de politiek iets te kiezen geven. Door mijn 
contacten met ondernemers kwamen we op de mogelijkheid van zonne-energie. Henk Piel 
uit Tweede Exloërmond heeft op zijn grond zonnepanelen en dat was een ‘eyeopener’. Met 
zonnepalen kun je meer energie met minder ruimte opwekken. Dit voorstel heb ik ook mogen 
overhandigen aan het Koningspaar en minister Henk Kamp. Destijds is dat bij de minister 
onder in de la beland. “

De motie betreft een uitstel van het windmolenpark. Wat gaan jullie de komende tijd 
doen?
“We komen, binnen drie weken, met een compleet uitgewerkt plan, vanuit de stichting ‘De 
Zonkoloniën’. Dit Solar-plan zal het alternatief  zijn voor het windmolenpark. Met veel 
voordelen. Het houdt de uitzichten intact, heeft veel minder ruimte nodig en biedt allerlei 
mogelijkheden voor het aantrekken van bedrijven en combinaties met bijvoorbeeld landbouw, 
bollenteelt en energieopslag.”

Er is behoorlijk veel commotie ontstaan rond het windmolenpark. Voor- en tegenstan-
ders hebben zich niet onbetuigd gelaten. Hoe kijkt u als woordvoeder van Tegenwind 
en Storm tegen deze commotie aan?
“Hier wonen ingetogen mensen, maar uiteindelijk raakt men wel gefrustreerd. We willen alles 
op een democratische manier doen, maar hebben wel begrip voor de frustraties onder de 
tegenstanders. Het heeft lang geduurd en mensen voelden zich niet altijd serieus genomen, dat 
komen ze toch op voor hun eigen belangen. In de randstad was geen ruit in het gemeentehuis 
heel gebleven, hier blijft men rustiger. Maar vanuit Storm en Tegenwind, begrijpen wij de 
frustraties wel zeker.”

Kunnen de windboeren nog zonboeren worden?
“Ja, dat heb ik ook tegen meneer Ten Have (red. B.V. Duurzame Energieproductie Eerste 
Exloërmond) gezegd. Er komt een moment dat zon het enige duurzame alternatief  blijkt. Ik 
heb hem via de radio ook de hand gereikt. Wat mij betreft worden deze windboeren de zon-
nekoningen van de regio.”

Hoe ziet u de toekomst voor de veenkoloniën? 
“Als wij onze zonne-plannen kunnen uitrollen, dan zullen we voorloper in Nederland zijn. Dit 
gebied is altijd een enorme energieleverancier geweest. Voor de oorlog stoken we turf  voor 
heel Nederland, er wordt nog steeds gas gewonnen en met zonne-energie doet deze regio 
weer wat het goed in is.”

Wat verwacht u nog van de betrokken gemeenten?
“Heel duidelijk. Wij verwachten de belanghebbende gemeenten zich achter ons zonne-plan 
scharen. Dit wordt door de bevolking omarmd, dus de gemeenteraden hebben maar één ding 
te doen: ‘De wil van het volk volgen’”.

Je hebt men die tegen het windmolenpark zijn, zijn die ook gelijk voor het alternatief  
van zonne-energie?
“Je hebt eigenlijk maar twee types voorstanders van de windmolens. Dan zijn de windboeren 

zelf  en de tweede groep zijn mensen die familie of  buren zijn. Die vanuit persoonlijke rede-
nen voor zijn, omdat ze betrokken zijn bij de boeren. Zonne-energie is het alternatief. Het 
is een keuze, we gaan naar duurzaamheid toe, de overheid vindt dat ook erg belangrijk. Daar 
kun je wat van vinden natuurlijk. Maar ik zie vooral de mogelijkheden van dit alternatief. De 
mensen uit dit gebied begrijpen dit ook. We hebben ook voorbeelden van splitsingen binnen 
boerengezinnen. De vrouwen op het schoolplein worden met de nek aangekeken door andere 
vrouwen dit de windmolens niet willen.”

In het dagelijks leven spelt deze kwestie een grote rol. Het verdeelt de samenleving. 
Twee kampen, één minister Kamp en een mensen die in dit gebied haast dagelijks 
met deze tegenstelling kampen. Wanneer denkt u dat de schoolpleinen weer gezellig 
zijn?
“Dat zal in februari/maart zijn. Dan zullen de windboeren zich realiseren dat het windmolen-
park er niet komt. Dan zal de samenleving zich normaliseren. Wij zijn de laatste die dat niet 
wensen. Ik ben weliswaar door meerdere windboeren bedreigd. Het gaat echt ergens over, het 
is ingrijpend geweest. Maar begin volgend jaar kunnen we de tegenstellingen weer achter ons 
laten.”

Het is bijna kerst. Deze motie voelt als een kerstcadeau voor de tegenstanders van het 
windmolenpark. Met welke kerstboodschap wilt u alle betrokkenen meegeven?
“Gebruik deze periode als verzoening. Met de omwenteling binnen de overheid, met de mo-
gelijke alternatieven en de wetenschap die er is. Zodat we na de feestdagen gearmd het gebied 
in kunnen, om aan onze minister te laten zien dat we het hier samen kunnen oplossen en dat 
we hem hierbij niet nodig zijn.” (Door: Gijs Klompmaker. Foto: Herman van Oost)

Windmolenpark Veenkoloniën op de lange baan
Na een donkere periode eindelijk alle 
ruimte voor zon

Drenthe ondertekent convenant
Weidegang
 
Provincie Drenthe heeft het landelijke convenant Weidegang ondertekend. Met de 
steun voor dit convenant wil de provincie Drenthe de weidegang in de provincie 
bevorderen. Met weidegang wordt bedoeld dat koeien minimaal 120 dagen per jaar 
gedurende 6 uren in de wei lopen. Het convenant is inmiddels door meer dan 75 part-
ners ondertekend en gezamenlijk is het doel om zoveel mogelijk koeien in Nederland 
Weidegang te bieden.

Toekomstgerichte landbouwsector 
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Voor een toekomstgerichte landbouwsector in Drenthe zetten 
wij in op grondgebondenheid. Dit betekent dat boeren voldoende grond hebben voor het 
aantal koeien dat zij bezitten. Er is een sterke relatie tussen grondgebondenheid en weidegang, 
want een melkveebedrijf  met voldoende grond zal eerder weidegang kunnen toepassen dan 
een melkveehouderij met relatief  weinig grond. 

Weidekoeien zijn één van de kenmerken van het Drentse Landschap. Zij maken de melk-
veehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse 
zuivelsector en haar producten heeft.”
 
Toepasselijk voorbeeld
Jumelet: “Een toepasselijk voorbeeld in Drenthe is het zuivelbedrijf  Katshaar in Schoone-
beek. Verschillende boeren uit het Noorden leveren hier hun melk van weidekoeien en 
hiervan worden zuivelproducten gemaakt. Van elk product dat de consument koopt gaat 2 
eurocent naar de weidevogels. Zo dragen de weidekoeien bij aan het behoud de weidevogels.”
 
Plan voor de toekomst
Samen met de landbouwsector werkt de provincie Drenthe aan een plan voor een toekomst-
gerichte sector. Concrete acties voor onder andere het bevorderen van weidegang maken hier 
onderdeel van uit. Het plan is een onderdeel van de Provinciale Investeringsagenda en wordt 
in de eerste helft van 2017 voorgelegd aan Provinciale Staten.
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