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Nieuwe partij 'tegen de groene gekte' volgens politicoloog 'kansloze actie'

Jan Nieboer wil een landelijke partij die opkomt voor de Drents-Groningse belangen.
•

Groningen
De kans dat de nieuwe politieke partij van Jan Nieboer een succes wordt is erg klein, zegt
partijspecialist Gerrit Voerman.
Het gebeurt volgens Voerman, hoogleraar ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en
Europese partijstelsel van de Rijksuniversiteit Groningen, niet vaak dat een regionale partij meedoet
aan de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Er bestaan veel regionale en lokale partijen, maar die richten
zich op de verkiezingen voor Provinciale Staten en de gemeenteraden. Het gebeurt wel dat zulke
partijen een samenwerking aangaan met landelijke partijen.’’
Op dat laatste hint anti-windmolenactivist Nieboer uit 2e Exloërmond ook. Het Drents-Gronings
Belang, zoals zijn partij moet gaan heten, kan volgens hem samenwerken met de PVV van Wilders of
met FvD van Baudet.
’Partij tegen de groene gekte’
Nieboer wil de partij oprichten omdat huidige bestuurders geen oog hebben voor de belangen van
noordelijke burgers. Ze zijn volgens hem in de ban van ‘de groene gekte’.

•
•

Jan Nieboer: Desnoods afscheiding het Noorden

Het is niet makkelijk om een politieke partij op te richten, weet Voerman. De initiatiefnemers moeten
hun partij registreren bij De Kiesraad. Het is vereist dat ze in alle 19 kieskringen in het land 20
handtekeningen ophalen. Ook moeten ze over een waarborgsom van 11.250 euro beschikken.
Voerman: ,,Die drempel is relatief laag, maar voor de partij van Nieboer wellicht te hoog. Je haalt niet
zomaar voldoende handtekeningen op in alle kieskringen.’’
70.000 stemmen
Stel dat het wel lukt, dan is succes niet verzekerd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 moest
een partij 70.000 stemmen vergaren om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. ,,Dat is niet
niks’’, zegt de Groninger hoogleraar. Het wordt extra moeilijk aangezien Het Drents-Gronings Belang
zich vooral richt op ‘een tamelijk beperkt issue’: het is vooral een geval van ‘Not In My Back Yard’
(‘niet in mijn achtertuin’). ,,Het probleem van de windturbines is groot voor bewoners die er in de
directe omgeving van hun huis mee worden geconfronteerd, maar een stuk kleiner voor mensen die
er niet mee te maken krijgen. Bovendien wordt de doelgroep ook bediend door andere, bestaande
partijen.’’
Slechte naam
De naam Het Drents-Gronings Belang helpt evenmin. Daarmee perkt de partij zich geografisch in.
,,Daarmee sluiten ze andere potentiële stemmers in het land die tegen windmolens zijn op voorhand
uit. Wat dat betreft is het een slecht gekozen naam.’’ Nieboer is niet de enige die van plan is een
politieke partij op te richten. Onlangs besloot ook Henk Otten, die wegens vermeende financiële
fraude uit FvD is gezet, een nieuwe partij te beginnen. Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker verlieten
afgelopen weekend eveneens de partij van Baudet om zich bij Otten aan te sluiten.
Kiesdrempel
Ook de kans dat de nieuwe - nog naamloze - politieke partij van de in Hijken getogen Otten de
kiesdrempel haalt is volgens Voerman niet bijster groot. ,,Het is heel vol aan de rechterkant van het
politieke spectrum. Hij moet concurreren met de VVD, FvD en de PVV.’’
Voerman verwijst naar eerdere nieuwe partijen op de rechterflank die vroegtijdig stierven, zoals de
Lijst Eerdmans. ,,Het is ook sterk afhankelijk van de partijleider. Dat moet een aansprekend figuur
zijn.’’

