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Jan Nieboer: Desnoods afscheiding het Noorden  
Update: 23 augustus 2019  08:30   23:13 
Activist Jan Nieboer uit 2e Exloërmond wil een politieke partij oprichten: Het Drents-Gronings Belang. 
Nieboer zat deze zomer zes weken in de gevangenis. Hij wordt beschuldigd van het versturen van 
dreigbrieven aan ondernemers die meewerken aan het plaatsen van windturbines. 
Nog steeds is hij verdachte, maar nu hij weer vrij man is, heeft hij samen met medestanders een nieuw 
plan bedacht: hij wil een politieke partij oprichten.  
De doelgroep van Het Drents-Gronings Belang zijn ‘gefrustreerde burgers’, die het zat zijn dat de 
overheid hun belangen ‘negeert’ en hen zelfs ‘schoffeert’. ,,We leven zo langzamerhand niet meer in 
een democratie, maar in een dictatuur.’’ 
Pril initiatief 
De mensen met wie hij Het Drents-Gronings Belang wil oprichten, zijn volgens hem deels afkomstig uit 
de actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën. Een van hen is Lies Zondag van 
Tegenwind N33. „Het is nogal een pril initiatief”, zegt ze. „We hebben het er al eerder over gehad, maar 
er wordt verschillend over gedacht binnen de organisaties.”  
De partij zal te laat komen om de geplande windturbines in Groningen en Drenthe tegen te houden, 
verwacht Zondag. „De belangen van burgers worden slechts mondjesmaat vertegenwoordigd in de hele 
energietransitie, daar kan een partij wel aan bijdragen.” 
Nieboer drukt zich wat directer uit. Hij vindt het onterecht dat het Noorden wordt opgezadeld met 
windturbines, zout- en gaswinning alsmede stikstof- en CO2-opslag. ,,We zijn een wingewest. Dat moet 
afgelopen zijn. Desnoods scheiden wij ons van Nederland af, of worden we autonoom, naar voorbeeld 
van Spaans Baskenland.’’ 
 
Samenwerking met PVV of FvD 
Hij hint op samenwerking met de PVV van Wilders of met FvD van Baudet.  
,,Ook zij ageren tegen de groene gekte die dit land in de greep houdt. We hoeven ook helemaal niet 
van het gas af. Daarmee jaag je de burgers nodeloos op kosten. Je kunt gas ook importeren of het net 
geschikt maken voor waterstofgas.’’ 
Als zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 de kiesdrempel haalt, dan wil hij graag zitting 
nemen in de Tweede Kamer. Maar eerst moet de partij nog officieel worden opgericht, zegt Nieboer.  
“1 januari is een mooie datum, maar misschien kan het al eerder.’’ 
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