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‘Inwoners voelen zich gekleineerd’ 

‘Men voelt zich bij voorbaat verdacht 

gemaakt, buitenspel gezet’ 

 
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Borger-Odoorn; de aanwezigen heffen het glas na de 

toespraak van burgemeester Jan Seton. 

foto Jan Anninga 

Borger-Odoorn bracht gisteren een toost uit op 2017. Burgemeester Jan Seton greep die 

kans om het windmolenbeleid van het Rijk te hekelen.  

‘Het kan vriezen, het kan dooien.’ Dat schreef Jan Seton in zijn eerste nieuwjaarstoespraak 

die hij als burgemeester van Borger-Odoorn in 2016 zou houden. Zou houden, want vanwege 

de verwachte ijzel bleven toen de nieuwjaarsbubbels in de ijskast. Seton moest na zijn 

benoeming als burgemeester van Borger-Odoorn 583 dagen wachten, voor hij er gisteravond 

in Exloo dan eindelijk mee mocht debuteren. 

Was aan die nieuwjaarsrecepties tot vorig jaar onlosmakelijk de huldiging van de beste 

sporters van de gemeente verbonden, sinds dit jaar zijn beide feestjes strikt gescheiden. Dat is 

ook weer het gevolg van die afgelaste nieuwjaarsreceptie van 2016, toen de sporters een week 



later alsnog in het zonnetje werden gezet. Wethouder Frits Alberts mag die show met beste 

sporters volgende woensdag opvoeren, nu waren alle ogen gericht op Seton. 

Dat de ‘dreugkloot met humor’, zoals meesterverteller Jans Polling hem ooit typeerde, de 

kans met beide handen aangreep om het beleid van het Rijk in het windmolendossier in niet 

mis te verstane woorden te hekelen, lag voor de hand. Seton raakte tijdens luistersessies die 

hij vlak voor de kerst hield diep onder de indruk van uitingen van grote woede en frustratie bij 

bewoners in wier directe omgeving straks windturbines verrijzen die twee maal zo hoog 

dreigen te worden als de Martinitoren. 

Verontrusting over de eigen gezondheid, zorgen over de eigen woning en de leefbaarheid 

waren munitie voor Seton. ,,Maar vooral ook verontwaardiging over de manier waarop het 

Rijk met inwoners omgaat. Men voelt zich op allerlei manieren gekleineerd, bij voorbaat 

verdacht gemaakt, buitenspel gezet, niet serieus genomen. Dat is wat er het hardst inhakt, dat 

je niet voor vol wordt aangezien. Ik kan me dat goed voorstellen, want juist van de overheid 

verwacht je dat ze zich iets aantrekt van inwoners, zelfs – of juist – als die het niet eens zijn 

met landelijk beleid. Wordt het niet eens tijd de mensen serieus te nemen?”, sprak Seton met 

een knipoog naar minister Kamp van Economische Zaken. 

Uit de motie voor een bezinningspauze, die op 19 december in de Tweede Kamer werd 

aangenomen, put Seton nieuwe hoop dat vanuit Den Haag de dialoog met mensen wordt 

gezocht en serieus wordt gekeken naar draagvlak. ,,De motie geeft de minister een uitgelezen 

kans juist dit te doen en het jaar hoopvol te beginnen!” 

Verbinden was het thema dat als een rode draad door de speech van Seton liep. De zaal puilde 

uit van de Cittaslow-supporters, ondernemers die het keurmerk voeren dat staat voor 

begrippen als rust, ruimte en duurzaamheid. Seton zei kansen te zien voor die club om elkaar 

te versterken en te enthousiasmeren. ,,Ze vormen een speciale groep die ook in 2016 weer is 

gegroeid. Ik voorspel u dat zij in 2017 haast gaan maken voor onthaasting, in het rood gaan 

staan voor onze groene gemeente en dat zij van de daken gaan schreeuwen dat het hier nog 

echt stil kan zijn.” 

 


