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Goedemiddag geachte lezer,

Stukken gericht aan B&W van de gemeente Borger-Odoorn willen weleens in de draaimolen van 
de vertraging terechtkomen. Mede daardoor wordt u vanuit uw positie niet in staat gesteld uw 
controlerende werk te verrichten. Ik stuur u daarom direct bijgaande zienswijze over het hoogst 
betwijfelde en betwijfelbare project Daalkampen-3. Van mijn hand hierbij een ‘onafhankelijke’ 
evaluatie tot op heden. Wellicht niet altijd een even prettig stuk om te verteren doch, wegens de 
inhoudelijke urgentie, van zwaarwegend belang dit schrijven wel tot u te nemen en de grijze 
hersencellen aan het werk te zetten. U kunt na lezing natuurlijk altijd nog uw handen wassen in 
onschuld.

Bedenk dat de toekomst vaak een vlucht is uit het eindeloos zich herhalende verleden. Met 
Hannah Arendt roep ik u op ‘blijf zelfstandig denken’. Loop achter niemand aan en denk 
autonoom. Fouten maken mag, daarvan leren moet. Gemeente Borger-Odoorn leert niet en is 
daarmee bedreigend voor een ordelijke energie transitie.

Prof. Dr. R.H.W Vinke

Betrokken bewoner van Borger-West/Daalkampen.
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Open brief aan de commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma 


Geachte mevrouw Klijnsma, 


Na uw benoeming per 1 december 2017 tot commissaris van de Koning in Drenthe is er veel 


tijd ingeruimd voor kennismaking en oriëntatie. U kent Drenthe goed uit een vorige periode 


in uw leven. Toch zal het u opgevallen zijn dat Drenthe inmiddels sterk aan het veranderen 


is. De verrommeling van het landschap neemt ernstige vormen aan. Met voor het oog 


willekeurig geplaatste windmolens en de laatste tijd als onkruid opgeschoten vervuiling en 


verrommeling van het landschap door zonneparken zijn we er voor de inwoners van Drenthe 


en de bezoekende toeristen niet aantrekkelijker op geworden. Waar voorheen de 


landschappelijke rust en de fraaie landschappen het oog van de bezoekers nog eindeloos 


konden strelen begint zich in rap tempo een industrieel aandoend beeld te vormen 


waardoor het lijkt of we ons in het midden van de glastuinbouw van Zuid-Holland bevinden. 


Dat is geen verbetering. We missen de regie vanuit de provincie om de eenheid te bewaren 


en het landschap te beschermen. Het lijkt erop dat de gemeenten in grote haast maar wat 


doen. De betrokkenheid bij dergelijke projecten van de bewoners in Drenthe is nog niet zo 


laag geweest. 


Ook de betrokkenheid van gerespecteerde partijen wordt op grote schaal genegeerd. 
Netwerkbeheerders Enexis en TenneT hebben grote zorgen geuit over het overvol raken van het net. 


De RTV Drenthe-enquête ‘eerst alle daken volleggen met zonnepanelen en daarna pas zonneweides’, 


geeft met 85,19% eens met de stelling een heel duidelijk signaal. LTO Noord-Nederland stelt na 


onderzoek dat 75% van de deelnemende landbouwers tegen zonneparken op goede landbouwgrond. 


Bovendien wordt de grondprijs zo veel te duur. Vele andere gerenommeerde partijen als 


Natuurmonumenten, Drents landschap, Natuur- en milieufederatie, Stichting natuur en milieu, De 


Hondsrug UNESCO Geopark worden volledig genegeerd. Dit is geen nieuwe bestuursstijl, dit is pure 


anarchie. De bestuurlijke geloofwaardigheid zakt ver onder het nulpunt. Zo ga je niet met betrokken 


burgers en gerenommeerde partijen om. En dan hebben we het niet eens over controle over de 


voortgang en de kwaliteit daarvan. De externe uitvoerende partijen doen dat zelf. Dat is dus de 


slager die zijn eigen vlees keurt. Nee, we moeten juist onafhankelijke, gecertificeerde deskundigen 


inschakelen. Een meer dan logische rol voor de provincie. De commissaris van de Koning bewaakt de 


bestuurlijke kwaliteit en de samenwerking in Drenthe en komt op voor de belangen van Drenthe en 


haar inwoners. 


Wat gebeurt er eigenlijk met de werkgelegenheid en de opleidingen? Nu vloeien de opbrengsten van 


vrijwel alle zonneparken over de provinciegrenzen van Drenthe heen en worden gretig subsidies 


geïnd. Waar wordt onze werkgelegenheid bevorderd en waar profiteren onze opleidingen? 


Kortom, geachte Commissaris, wij richten deze brief aan u omdat we ervan overtuigd zijn dat de 


bestuurlijke geloofwaardigheid een kernwaarde is van onze democratie en dat we niets te winnen 


hebben bij de opdringende bestuurlijke anarchie en kazerne bouw van zonneparken slechts met het 


doel er zelf beter van te worden. Nee, Drenthe en haar inwoners verdienen beter. De 


energietransitie is een gemeenschappelijke opdracht waar we de toekomst mee veilig kunnen stellen 


en de leefkwaliteit mee kunnen bevorderen.   


 


Rob Vinke, namens betrokken inwoners van Borger/Daalkampen (robvinke@wxs.nl) 
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Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Borger-Odoorn  
Postbus 3, 7875 ZG EXLOO 


 


Van: Rob Vinke 


11 augustus 2021 


 


ZIENSWIJZE 
 


J’accuse*1 


Helaas, maar met warme genegenheid voor de goede zaak, zal ik in het navolgende een 


beeld schetsen van de gemeente Borger-Odoorn betreffende Daalkampen 3. Dat beeld is 


niet positief. Niet omdat ik niet positief wil zijn, maar omdat de feiten mij dat niet toestaan. 


Want hoe kun je bij je volle verstand een zonnepark tegen een woonwijk aan plannen? 


Alleen al de gedachte doet huiveren. Vraag aan een willekeurige groep inwoners en 


buitenstaanders of dit plan verstandig is, een zonnepark positioneren direct naast een 


woonwijk, dan zullen ze je weghonen en je met de staart tussen de benen laten afdruipen. Je 


zult pek en veren oogsten. Toch zet wethouder Buijtelaar zelfgenoegzaam door. Waar komt 


die hersenkronkel, dat het zo is afgesproken, toch vandaan? Bang voor reputatieschade van 


initiatiefnemer De Jong en van hemzelf? Geen enkel argument raakt hem, hij zit gevangen in 


een spinnenweb van geheime afspraken. Een vage afspraak uit het verleden. Een afspraak 


die het daglicht niet kan verdragen. Daarom wordt het daglicht ook niet opgezocht. Niet 


alleen hij, maar met hem vele anderen die het tij hadden kunnen keren, doen niets. 


Bevroren in een geheimzinnige gevangenis van pure onwil. Hoeveel personen hebben al die 


tijd zitten slapen toen dit wanstaltige idee van Daalkampen 3 begon rond te zingen en een 


schijnwereld in een echte wereld werd? Inderdaad, er zijn erg veel personen aan te wijzen 


met boter op het hoofd. De schuld begint klein, maar door het stelselmatig wegkijken heeft 


het een steeds grotere omvang gekregen. Stiekeme afspraken, die het daglicht niet kunnen 


verdragen, sluiten iedere redelijke dialoog uit. De rede van betrokken buurtbewoners is 


gesmoord in de waan van de dag, verdronken in het drijfzand van de tijd en vooral 


zoekgeraakt in de denkdoolhof en de waan van de huidige beleidsmakers.  


 


Ik zal navolgend niet in alles verhullende en veelal stroperige ambtelijke taal schrijven over 


wat er zich heeft afgespeeld en speelt, maar in gewoon voor iedereen leesbaar Nederlands. 


Dus ook geen emotieloos schijn juridisch en onsamenhangend gepraat. Daarmee kun je wat 


krom is echt niet recht praten. Ik schrijf recht uit het hart. Daarin gaan verstand en emotie 


naadloos samen. Ik beschuldig niet omdat ik zonodig iets moet vinden, maar omdat de feiten 


niet weerlegbaar zijn. De lezer die niet tegen opbouwende kritiek kan raad ik aan om te 


stoppen met het verder lezen van deze zienswijze. Het is beter om nu af te haken en toe te 


treden tot de sekte van kromdenkers en zwijgers waar de toekomst hard over zal oordelen. 


 
1 J'accuse...! is de titel van een publicatie waarmee de schrijver Émile Zola in 1898 in Frankrijk de Dreyfusaffaire 
in een nieuwe fase bracht. Het pamflet heeft een grote invloed gehad op de Franse geschiedenis. 
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Wat krom is maak je met stiekeme afspraken nooit en te nimmer recht. Wiens recht gaat 


zegevieren? De echte of de onechte wereld? 


 


Het volledig ontbreken van participatie 


Soms liggen gemeentelijke projecten zwaar op de maag. Dat is soms terecht het geval omdat 


het complexe materie betreft en de belangen uiteenlopen. Soms ook deugt de aanpak voor 


geen meter. Een dergelijk project is de geplande zonneakker (lees kazerne, want er staat een 


hek omheen gepland) in Borger-West, bestemming Daalkampen 3. Al jarenlang is het project 


omgeven door een dikke laag mist en onzuiverheid. Het zijn niet de lokale witte wieven, de 


demonische wezens uit oude volksverhalen, maar het is het bestuurlijke gerommel, vaagheid 


en gekonkel. Landbouwgrond aangekocht met als bestemming woningbouw. Dat is niet 


gelukt of nooit goed geprobeerd. Het is een dure, voorlopig lege, investering waar je door 


het jaarlijks verhuren voor tijdelijke landbouw iets van de ’schade’ kunt verminderen. Toen 


kwam uit de hoge hoed de gedachte om het gebied dan maar voor de verbouw van 


elektriciteit te bestemmen, dat levert veel meer rendement op, ook voor de gemeente. Als 


allereerste, niet onderbouwde en niet uitgewerkte, idee kun je daar je gedachten over 


hebben. Dan gaat het fout. Niet door er een openbare aanbesteding van te maken en 


verschillende geïnteresseerde partijen de kans te geven in te schrijven en er publiekelijk over 


te debatteren, maar het onderhands weg te geven aan overgretige agrariër De Jong. De 


voorwaarde van deze gunning zijn en blijven tot op de dag van vandaag een groot geheim. 


Het is een anti-project geworden door het volledig ontbreken van betrokkenheid, informatie 


en participatie van de direct omwonende bewoners in de waarlijke betekenis. Participatie is 


afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Er is tot op de dag van 


vandaag geen enkele sprake van deelnemen. Eenzijdige openbare presentatie van de 


plannen heeft weinig met participatie te maken. Wel is er in een latere fase bij voortduring 


geprobeerd betrokken buurtbewoners af te kopen met pannaveldjes (voetbal terreintjes), 


wipkippen en zilverlingen. Dat laatste is bedoel als regelrechte afkoping/omkoping om zo het 


zwijgen op te leggen en zo medeschuldig te worden. Kortom, er is sprake van het bieden van 


een miniem tegenwicht in de vorm van geldelijk gewin en van nul tegenwaarde in de vorm 


van morele waarden. Er is geen sprake van deelname aan het besluitvormingsproces. 


Waarbij geldt dat bij volledige participatie elke deelnemer, die lid is van een 


besluitvormingsinstantie, evenveel macht heeft bij het nemen van een beslissing om het 


resultaat van dat besluit te bepalen. Hoe zouden de ombudsman, de bestuursrechter en 


gezonddenkende mensen daarover oordelen? Ze zullen heel waarschijnlijk in een driewerf 


schande uitbarsten.      


Burgemeester Seton schiet nadrukkelijk te kort 


Grote afwezige, al die tijd, in wat inmiddels een morele uitslaande brand mag worden 


genoemd zijn de burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders en raad. Met name de 


burgemeester heeft zich geen burgervader getoond. Nooit heeft hij in daad en gebaar de 


zwaarte van het probleem/conflict aangevoeld en ernaar gehandeld. Nooit heeft hij 


verbondenheid getoond met de betrokken burgers. Wel heeft hij de ruim honderdvijftig 


zienswijzen van de bewoners in ontvangst genomen, want dat is toch zo’n leuk 
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cameramomentje, maar uit niets blijkt dat hij ook maar één zienswijze gelezen heeft. Als er 


al stille diplomatie bedreven is dan is het wel de stilte van het niets doen. Hij slaat slechts op 


de schouders te kloppen van een select groepje initiatiefnemers om aandacht voor zichzelf 


te krijgen. Een burgemeester hoort boven de partijen te staan en de conflicten niet af te 


dekken maar juist problemen helpen op te lossen. Smoren van een conflict is een slechte 


vorm van leidinggeven. Dat is lijdzaam toezien. Dat smoren van het conflict hebben de 


wethouders en de raad al die jaren toegestaan zonder enige spijt en berouw. De 


verantwoordelijkheid is afgeschoven naar een wild spartelende overgretige initiatiefnemer, 


die heeft het weer doorgeschoven naar uitvoerder GroenLeven en die heeft allemaal 


buitenlandse gastarbeiders aan het werk gezet. Geen enkel bord vermeldt waar je moet zijn 


met vragen of klachten. Hoe stiekem kun je zijn?  De gemeente is in geen velden of wegen 


zichtbaar geweest. De grond is en blijft in het bezit van de gemeente, dan blijf je als 


gemeente altijd eindverantwoordelijk! Dat laatste blijkt niet uit de handelingskracht. 


Namelijk Nul. Laat De Jong maar lekker spartelen is het motto want die wil toch zo graag? 


 


Stroperige processen 


Processen van de omvang van Daalkampen 3, die ingrijpen in de leefwereld van de 


omwonenden, dienen met veel oprechte aandacht omgeven te worden. Niet louter 


technische en juridische aspecten de boventoon laten voeren, maar morele en empathische 


inleving de kern laten zijn van goed naoberschap2. Bovendien is het een oneerlijk gevecht 


waarbij de betrokken burgers op kosten worden gejaagd om hun recht te krijgen en waarbij 


zij feitelijk dubbel betalen omdat de gemeente andere belangen dient op kosten van de 


belastingbetalers en dus de bewoners. De gemeente laat zich, op kosten van de 


gemeenschep, door een legertje juristen en andere adviseurs bijstaan. Nog zie ik ambtenaar 


Brink de handelwijze van wethouder Buijtelaar verdedigen bij de behandeling van het door 


de bewoners ingediende bezwaar bij de Raad van State. Niet eenmaal noemde hij het belang 


van de bewoners. Wel stond de RvS hem toe in veilige kreten zijn gelijk te benadrukken. De 


uitspraak van de RvS was teleurstellend al is het maar dat er niet werd ingegaan op de door 


de bewoners ingediende punten van bezwaar. Nauwelijks diepgaand werd de zaak 


oppervlakkig afgedaan als een hamerstuk. Zelfs bij dit hoogste bestuursorgaan, de RvS, kun 


je een broddelende gemeente blijkbaar niet hardhandig corrigeren. Waarvan nota. Wij, de 


betrokken bewoners, zijn in een procedurevalkuil gelokt en gestapt waar de gemeente ons 


willens en wetens niet voor heeft beschermd. Wij zijn niet de materie-deskundigen, maar 


moeten wel met onze bescheiden middelen een ongelijke strijd voeren. Wie heeft het nog 


over eerlijke kansen en een eerlijk gevecht? Eerlijk recht? De gevolgde procedure is niet 


meer en minder dan een slangenkuil gebleken. Een arena waar we uit horen weg te blijven. 


Het is de strijd tussen waarheid en werkelijkheid. Welke feiten behoren tot het domein van 


de waarheid en langs welke wegen wordt de emphatische werkelijkheid ingevuld? Dus, recht 


uit het hart, een betoog in echte waarde gedreven taal. Niet het gewauwel van mensen die 


de weg kwijt zijn. Voor hen verschijnt aan het einde van de tunnel geen enkel licht dat 


 
2 Nabuurschap draait in de eerste plaats om goed relatiebeheer: het bewaken van privacy, harmonie en 
wederkerigheid, onderlinge zorg kan daar deel van uitmaken. 
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helderheid biedt. Het wordt meer een droeve tocht langs vlaggen die halfstok hangen.  


Constant klinkt de treurmuziek. 


 


Stiekem gedrag 


Het Daalkampen 3 project is omgeven door permanent stiekem gedrag. De waarheid is 


afgedekt met een waaier aan onbegrijpelijke notities, een onwaardig en volkomen ridicule 


wijze van communiceren en confronteren. Namelijk niet. De naïeve initiatiefnemer wordt 


opgescheept met de communicatie waar de gemeente in woord en daad primair voor 


verantwoordelijk is. Dat is een grote schande. Een gemeente die een initiatiefnemer de hete 


kooltjes uit het vuur laat halen waar de omwonenden zich aan mogen branden is geen knip 


voor de neus waard. Vanuit een luie leunstoel laat een groot deel van de politiek en met 


name het ‘hogere’ ambtelijk apparaat het afweten. Het is de gemeente Borger-Odoorn die in 


de beklaagdenbank dient te staan, niet de betrokken bewoners. De betrokken bewoners die 


zich niet zonder slag of stoot naar de slachtbank laten leiden verdienen lof voor hun 


onophoudelijke strijd om erkenning. Maar bij een succesvol ‘gelijk hebben’ past niet direct 


een gelijkwaardig ‘krijgen’. Het is de nalatige gemeente die zich diep dient te schamen. Zij 


zijn verantwoordelijk voor een grauwe toekomst waarin het vertrouwen in de politiek diep 


onder het vriespunt is komen te liggen.  


 


Hoe het begon en van kwaad tot erger werd 


De ellende is begonnen met voormalig wethouder Luchjenbroers (niet gecorrigeerd door de 


collega-wethouders) die de achterdeur heeft geopend waarmee de onzuivere vertoning van 


het bevoordelen van bevriende initiatiefnemers is aangevangen. Dat heet cliëntelisme (het 


aan je binden en verplichten van mensen in ruil voor gunsten). Zo wordt een verwante 


bevoordeeld boven anderen. Waarom geen openbare ruimte voor meerdere aanbieders? 


Waarom geen nette democratische procedure? Met een ouderwets handjeklap zijn 


toezeggingen gedaan om het tot woongebied bestemde Daalkampen 3 om te vormen tot 


een akker waarop elektriciteit verbouwd kan worden. Dat is grof geschut en dat kun je in de 


openbaarheid natuurlijk niet verdedigen. Daar moet vanaf de eerste dag een dikke mistlaag 


omheen worden gelegd. De huidige wethouder Buijtelaar heeft van harte deze tactiek 


verder uitgebouwd door Daalkampen 3 buiten iedere vorm van wet en controle te stellen. 


Zelfs als er een algemene evaluatie plaatsvindt naar het reilen en zijlen van de inmiddels als 


paddenstoelen uit de akkers omhooggeschoten zonneparken (evaluatie Zonneoogst) heeft 


hij, met opperverhuller ambtenaar Brink, de mantra ontwikkeld door Daalkampen 3 buiten 


de wet te stellen. Als je het met eerlijk spel niet kunt winnen, kun je immers nog altijd 


valsspelen. Dat is de leidende gedachte. 


 


Daalkampen 3 buiten de wet geplaatst 


Alles geldt maar niet voor Daalkampen 3. Dat weet toch iedereen. Nee, dat weet niet 


iedereen. Het is immers verworden tot een geheimproject waar je niet over mag praten (hoe 


heet dat bij schrijfster J. K. Rowling in de boeken over Harry Potter: jazeker Voldemort). Hoe 


kunnen die domme buurtbewoners dat maar niet willen begrijpen. Want we hebben het 
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toch niet zonder reden afgedekt voor welke openbaarheid dan ook. Natuurlijk gaan we de 


opgewekte KWh wel in de RES meetellen. Komt het toch weer op onze palmares (in dit geval 


een schandaleuze lijst van ‘bijzondere’ prestaties). Hoe doe je dat in de praktijk? Gewoon je 


mantra volhouden en geen antwoorden op prangende vragen geven als dat wordt gevraagd. 


De vraagbeantwoording van de bewoners net zolang uitstellen tot niemand meer reageert. 


In de gemeenteraad stijgt constant het gemurmel van wethouder Buijtelaar op als een 


concrete Daalkampen-vraag weer eens niet wordt beantwoord. Tja, participatie is moeilijk 


als je je vak niet verstaat. Daar trappen we niet in. Zelfs niet als je de Koning uitnodigt om 


met houzee en loftuitingen de vorderingen in de energietransitie te komen vieren. Blijft fier 


overeind staan: de morele en economische schade die de bewoners is aangedaan.  


 


Hoe gaat het verder?  


Ach, de storm waait gewoon over, ‘het zal mijn collegetijd wel uitdienen’, denkt de 


wethouder. Zo zal het met de opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel ook 


wel gaan. Wij houden toch wel droge voeten in Borger-Odoorn. Dat park komt er wel en de 


Koning komt hier toch niet voor een tweede keer. Ja, zo kun je reageren. Als je geen 


eergevoel hebt dan krijg je dat ook niet. Maar hier schrijven we de geschiedenis en proberen 


de zwarte deken voor de toekomst weg te houden. En als het niet bevalt om bewoners 


serieus te nemen, participatie maar knap hinderlijk vinden, regeltjes alleen maar in de weg 


zitten en de democratie ook maar een mening vinden dan is er in de wereld zeker plaats in 


ruimer denkende landen (Canada, Zuid-Afrika, Australië en Argentinië). Daar doen ze niet zo 


moeilijk. Daar houden ze van agrarisch initiatief. Daar mag vrijwel alles. Als je vriendjes hun 


zakken onrechtmatig laat vullen dan passen we daar een mouw aan en applaudisseren naar 


hartenlust.  


 


Voor weldenkende mensen geldt het J’accuse voor alle personen die de moderniteit niet 


wensen te verstaan en die hun eigen belang verheffen tot de norm van de samenleving. Laat 


met Daalkampen 3 de rede en het gezond en democratisch verstand zegenvieren. Leef met 


een helder hoofd en een warm hart. Pas dan zijn we de toekomst waard. Denk bijvoorbeeld 


aan de kwaliteit van de zonnepanelen die Borger-Odoorn plaatst. Weten we zeker dat de 


zonnepanelen niet in Chinese slavernij geproduceerd worden door Oeigoeren (dat is een 


Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China). Zelfs 


daarop zal geen antwoord komen. Zonnepanelen geproduceerd in China met zwarte energie 


van kolen en bruinkool kunnen de groene opwekking van energie hier te lande nooit 


compenseren.  


 


Tot Slot 


Ieder zijn stijl, maar dit Daalkampen 3 project is stijlloos, eerloos en bloedeloos. Want als we 


geen woningen bouwen op de gronden die de gemeente daarvoor heeft gekocht en 


bestemd zullen vele generaties na ons nog lange tijd de wrange vruchten plukken. Geen 


woningen. Wel volop ruimte voor subsidie slurpende cowboys. En de elektriciteit vloeit naar 


de hoogstbiedende datacenters. Geen opbrengst voor burgers. Geen enkele vorm van 
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werkgelegenheid voor Borger-Odoorn en Drenthe. Wel niet verder traceerbare 


gastarbeiders uit Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Duitsland zwoegend op de kale akkers. 


Constant wekenlang herrie produceren en nooit aan de omwonenden aankondigen dat er 


overlast aankomt (niet een van de ‘medewerkers’ spreekt en begrijpt Nederlands).  


 


Dat is ons voorland. Zo ontwikkel je weerstand tegen de energietransitie bij bewoners die 


principieel groot voorstander zijn. Ach ja, aan participatie doen we niet in Borger-Odoorn, 


want participatie is ten slotte ook maar een mening. Kortom, een schandalige ontwrichting 


van kleefstof in de samenleving en een totale verachting van de menselijke maat.  


 


 


Prof. Dr. R. H. W. Vinke 


robvinke@wxs.nl     


Deksteen 11, Daalkampen 


9531PG Borger-West 







Open brief aan de commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Na uw benoeming per 1 december 2017 tot commissaris van de Koning in Drenthe is er veel 

tijd ingeruimd voor kennismaking en oriëntatie. U kent Drenthe goed uit een vorige periode 

in uw leven. Toch zal het u opgevallen zijn dat Drenthe inmiddels sterk aan het veranderen 

is. De verrommeling van het landschap neemt ernstige vormen aan. Met voor het oog 

willekeurig geplaatste windmolens en de laatste tijd als onkruid opgeschoten vervuiling en 

verrommeling van het landschap door zonneparken zijn we er voor de inwoners van Drenthe 

en de bezoekende toeristen niet aantrekkelijker op geworden. Waar voorheen de 

landschappelijke rust en de fraaie landschappen het oog van de bezoekers nog eindeloos 

konden strelen begint zich in rap tempo een industrieel aandoend beeld te vormen 

waardoor het lijkt of we ons in het midden van de glastuinbouw van Zuid-Holland bevinden. 

Dat is geen verbetering. We missen de regie vanuit de provincie om de eenheid te bewaren 

en het landschap te beschermen. Het lijkt erop dat de gemeenten in grote haast maar wat 

doen. De betrokkenheid bij dergelijke projecten van de bewoners in Drenthe is nog niet zo 

laag geweest. 

Ook de betrokkenheid van gerespecteerde partijen wordt op grote schaal genegeerd. 
Netwerkbeheerders Enexis en TenneT hebben grote zorgen geuit over het overvol raken van het net. 

De RTV Drenthe-enquête ‘eerst alle daken volleggen met zonnepanelen en daarna pas zonneweides’, 

geeft met 85,19% eens met de stelling een heel duidelijk signaal. LTO Noord-Nederland stelt na 

onderzoek dat 75% van de deelnemende landbouwers tegen zonneparken op goede landbouwgrond. 

Bovendien wordt de grondprijs zo veel te duur. Vele andere gerenommeerde partijen als 

Natuurmonumenten, Drents landschap, Natuur- en milieufederatie, Stichting natuur en milieu, De 

Hondsrug UNESCO Geopark worden volledig genegeerd. Dit is geen nieuwe bestuursstijl, dit is pure 

anarchie. De bestuurlijke geloofwaardigheid zakt ver onder het nulpunt. Zo ga je niet met betrokken 

burgers en gerenommeerde partijen om. En dan hebben we het niet eens over controle over de 

voortgang en de kwaliteit daarvan. De externe uitvoerende partijen doen dat zelf. Dat is dus de 

slager die zijn eigen vlees keurt. Nee, we moeten juist onafhankelijke, gecertificeerde deskundigen 

inschakelen. Een meer dan logische rol voor de provincie. De commissaris van de Koning bewaakt de 

bestuurlijke kwaliteit en de samenwerking in Drenthe en komt op voor de belangen van Drenthe en 

haar inwoners. 

Wat gebeurt er eigenlijk met de werkgelegenheid en de opleidingen? Nu vloeien de opbrengsten van 

vrijwel alle zonneparken over de provinciegrenzen van Drenthe heen en worden gretig subsidies 

geïnd. Waar wordt onze werkgelegenheid bevorderd en waar profiteren onze opleidingen? 

Kortom, geachte Commissaris, wij richten deze brief aan u omdat we ervan overtuigd zijn dat de 

bestuurlijke geloofwaardigheid een kernwaarde is van onze democratie en dat we niets te winnen 

hebben bij de opdringende bestuurlijke anarchie en kazerne bouw van zonneparken slechts met het 

doel er zelf beter van te worden. Nee, Drenthe en haar inwoners verdienen beter. De 

energietransitie is een gemeenschappelijke opdracht waar we de toekomst mee veilig kunnen stellen 

en de leefkwaliteit mee kunnen bevorderen.   

Rob Vinke, namens betrokken inwoners van Borger/Daalkampen  
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Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Borger-Odoorn 
Postbus 3, 7875 ZG EXLOO 

Van: Rob Vinke 

11 augustus 2021 

ZIENSWIJZE 

J’accuse*1 

Helaas, maar met warme genegenheid voor de goede zaak, zal ik in het navolgende een 

beeld schetsen van de gemeente Borger-Odoorn betreffende Daalkampen 3. Dat beeld is 

niet positief. Niet omdat ik niet positief wil zijn, maar omdat de feiten mij dat niet toestaan. 

Want hoe kun je bij je volle verstand een zonnepark tegen een woonwijk aan plannen? 

Alleen al de gedachte doet huiveren. Vraag aan een willekeurige groep inwoners en 

buitenstaanders of dit plan verstandig is, een zonnepark positioneren direct naast een 

woonwijk, dan zullen ze je weghonen en je met de staart tussen de benen laten afdruipen. Je 

zult pek en veren oogsten. Toch zet wethouder Buijtelaar zelfgenoegzaam door. Waar komt 

die hersenkronkel, dat het zo is afgesproken, toch vandaan? Bang voor reputatieschade van 

initiatiefnemer De Jong en van hemzelf? Geen enkel argument raakt hem, hij zit gevangen in 

een spinnenweb van geheime afspraken. Een vage afspraak uit het verleden. Een afspraak 

die het daglicht niet kan verdragen. Daarom wordt het daglicht ook niet opgezocht. Niet 

alleen hij, maar met hem vele anderen die het tij hadden kunnen keren, doen niets. 

Bevroren in een geheimzinnige gevangenis van pure onwil. Hoeveel personen hebben al die 

tijd zitten slapen toen dit wanstaltige idee van Daalkampen 3 begon rond te zingen en een 

schijnwereld in een echte wereld werd? Inderdaad, er zijn erg veel personen aan te wijzen 

met boter op het hoofd. De schuld begint klein, maar door het stelselmatig wegkijken heeft 

het een steeds grotere omvang gekregen. Stiekeme afspraken, die het daglicht niet kunnen 

verdragen, sluiten iedere redelijke dialoog uit. De rede van betrokken buurtbewoners is 

gesmoord in de waan van de dag, verdronken in het drijfzand van de tijd en vooral 

zoekgeraakt in de denkdoolhof en de waan van de huidige beleidsmakers.  

Ik zal navolgend niet in alles verhullende en veelal stroperige ambtelijke taal schrijven over 

wat er zich heeft afgespeeld en speelt, maar in gewoon voor iedereen leesbaar Nederlands. 

Dus ook geen emotieloos schijn juridisch en onsamenhangend gepraat. Daarmee kun je wat 

krom is echt niet recht praten. Ik schrijf recht uit het hart. Daarin gaan verstand en emotie 

naadloos samen. Ik beschuldig niet omdat ik zonodig iets moet vinden, maar omdat de feiten 

niet weerlegbaar zijn. De lezer die niet tegen opbouwende kritiek kan raad ik aan om te 

stoppen met het verder lezen van deze zienswijze. Het is beter om nu af te haken en toe te 

treden tot de sekte van kromdenkers en zwijgers waar de toekomst hard over zal oordelen. 

1 J'accuse...! is de titel van een publicatie waarmee de schrijver Émile Zola in 1898 in Frankrijk de Dreyfusaffaire 
in een nieuwe fase bracht. Het pamflet heeft een grote invloed gehad op de Franse geschiedenis. 
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Wat krom is maak je met stiekeme afspraken nooit en te nimmer recht. Wiens recht gaat 

zegevieren? De echte of de onechte wereld? 

Het volledig ontbreken van participatie 

Soms liggen gemeentelijke projecten zwaar op de maag. Dat is soms terecht het geval omdat 

het complexe materie betreft en de belangen uiteenlopen. Soms ook deugt de aanpak voor 

geen meter. Een dergelijk project is de geplande zonneakker (lees kazerne, want er staat een 

hek omheen gepland) in Borger-West, bestemming Daalkampen 3. Al jarenlang is het project 

omgeven door een dikke laag mist en onzuiverheid. Het zijn niet de lokale witte wieven, de 

demonische wezens uit oude volksverhalen, maar het is het bestuurlijke gerommel, vaagheid 

en gekonkel. Landbouwgrond aangekocht met als bestemming woningbouw. Dat is niet 

gelukt of nooit goed geprobeerd. Het is een dure, voorlopig lege, investering waar je door 

het jaarlijks verhuren voor tijdelijke landbouw iets van de ’schade’ kunt verminderen. Toen 

kwam uit de hoge hoed de gedachte om het gebied dan maar voor de verbouw van 

elektriciteit te bestemmen, dat levert veel meer rendement op, ook voor de gemeente. Als 

allereerste, niet onderbouwde en niet uitgewerkte, idee kun je daar je gedachten over 

hebben. Dan gaat het fout. Niet door er een openbare aanbesteding van te maken en 

verschillende geïnteresseerde partijen de kans te geven in te schrijven en er publiekelijk over 

te debatteren, maar het onderhands weg te geven aan overgretige agrariër De Jong. De 

voorwaarde van deze gunning zijn en blijven tot op de dag van vandaag een groot geheim. 

Het is een anti-project geworden door het volledig ontbreken van betrokkenheid, informatie 

en participatie van de direct omwonende bewoners in de waarlijke betekenis. Participatie is 

afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Er is tot op de dag van 

vandaag geen enkele sprake van deelnemen. Eenzijdige openbare presentatie van de 

plannen heeft weinig met participatie te maken. Wel is er in een latere fase bij voortduring 

geprobeerd betrokken buurtbewoners af te kopen met pannaveldjes (voetbal terreintjes), 

wipkippen en zilverlingen. Dat laatste is bedoel als regelrechte afkoping/omkoping om zo het 

zwijgen op te leggen en zo medeschuldig te worden. Kortom, er is sprake van het bieden van 

een miniem tegenwicht in de vorm van geldelijk gewin en van nul tegenwaarde in de vorm 

van morele waarden. Er is geen sprake van deelname aan het besluitvormingsproces. 

Waarbij geldt dat bij volledige participatie elke deelnemer, die lid is van een 

besluitvormingsinstantie, evenveel macht heeft bij het nemen van een beslissing om het 

resultaat van dat besluit te bepalen. Hoe zouden de ombudsman, de bestuursrechter en 

gezonddenkende mensen daarover oordelen? Ze zullen heel waarschijnlijk in een driewerf 

schande uitbarsten. 

Burgemeester Seton schiet nadrukkelijk te kort 

Grote afwezige, al die tijd, in wat inmiddels een morele uitslaande brand mag worden 

genoemd zijn de burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders en raad. Met name de 

burgemeester heeft zich geen burgervader getoond. Nooit heeft hij in daad en gebaar de 

zwaarte van het probleem/conflict aangevoeld en ernaar gehandeld. Nooit heeft hij 

verbondenheid getoond met de betrokken burgers. Wel heeft hij de ruim honderdvijftig 

zienswijzen van de bewoners in ontvangst genomen, want dat is toch zo’n leuk 
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cameramomentje, maar uit niets blijkt dat hij ook maar één zienswijze gelezen heeft. Als er 

al stille diplomatie bedreven is dan is het wel de stilte van het niets doen. Hij slaat slechts op 

de schouders te kloppen van een select groepje initiatiefnemers om aandacht voor zichzelf 

te krijgen. Een burgemeester hoort boven de partijen te staan en de conflicten niet af te 

dekken maar juist problemen helpen op te lossen. Smoren van een conflict is een slechte 

vorm van leidinggeven. Dat is lijdzaam toezien. Dat smoren van het conflict hebben de 

wethouders en de raad al die jaren toegestaan zonder enige spijt en berouw. De 

verantwoordelijkheid is afgeschoven naar een wild spartelende overgretige initiatiefnemer, 

die heeft het weer doorgeschoven naar uitvoerder GroenLeven en die heeft allemaal 

buitenlandse gastarbeiders aan het werk gezet. Geen enkel bord vermeldt waar je moet zijn 

met vragen of klachten. Hoe stiekem kun je zijn?  De gemeente is in geen velden of wegen 

zichtbaar geweest. De grond is en blijft in het bezit van de gemeente, dan blijf je als 

gemeente altijd eindverantwoordelijk! Dat laatste blijkt niet uit de handelingskracht. 

Namelijk Nul. Laat De Jong maar lekker spartelen is het motto want die wil toch zo graag? 

Stroperige processen 

Processen van de omvang van Daalkampen 3, die ingrijpen in de leefwereld van de 

omwonenden, dienen met veel oprechte aandacht omgeven te worden. Niet louter 

technische en juridische aspecten de boventoon laten voeren, maar morele en empathische 

inleving de kern laten zijn van goed naoberschap2. Bovendien is het een oneerlijk gevecht 

waarbij de betrokken burgers op kosten worden gejaagd om hun recht te krijgen en waarbij 

zij feitelijk dubbel betalen omdat de gemeente andere belangen dient op kosten van de 

belastingbetalers en dus de bewoners. De gemeente laat zich, op kosten van de 

gemeenschep, door een legertje juristen en andere adviseurs bijstaan. Nog zie ik ambtenaar 

Brink de handelwijze van wethouder Buijtelaar verdedigen bij de behandeling van het door 

de bewoners ingediende bezwaar bij de Raad van State. Niet eenmaal noemde hij het belang 

van de bewoners. Wel stond de RvS hem toe in veilige kreten zijn gelijk te benadrukken. De 

uitspraak van de RvS was teleurstellend al is het maar dat er niet werd ingegaan op de door 

de bewoners ingediende punten van bezwaar. Nauwelijks diepgaand werd de zaak 

oppervlakkig afgedaan als een hamerstuk. Zelfs bij dit hoogste bestuursorgaan, de RvS, kun 

je een broddelende gemeente blijkbaar niet hardhandig corrigeren. Waarvan nota. Wij, de 

betrokken bewoners, zijn in een procedurevalkuil gelokt en gestapt waar de gemeente ons 

willens en wetens niet voor heeft beschermd. Wij zijn niet de materie-deskundigen, maar 

moeten wel met onze bescheiden middelen een ongelijke strijd voeren. Wie heeft het nog 

over eerlijke kansen en een eerlijk gevecht? Eerlijk recht? De gevolgde procedure is niet 

meer en minder dan een slangenkuil gebleken. Een arena waar we uit horen weg te blijven. 

Het is de strijd tussen waarheid en werkelijkheid. Welke feiten behoren tot het domein van 

de waarheid en langs welke wegen wordt de emphatische werkelijkheid ingevuld? Dus, recht 

uit het hart, een betoog in echte waarde gedreven taal. Niet het gewauwel van mensen die 

de weg kwijt zijn. Voor hen verschijnt aan het einde van de tunnel geen enkel licht dat 

2 Nabuurschap draait in de eerste plaats om goed relatiebeheer: het bewaken van privacy, harmonie en 
wederkerigheid, onderlinge zorg kan daar deel van uitmaken. 
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helderheid biedt. Het wordt meer een droeve tocht langs vlaggen die halfstok hangen. 

Constant klinkt de treurmuziek. 

Stiekem gedrag 

Het Daalkampen 3 project is omgeven door permanent stiekem gedrag. De waarheid is 

afgedekt met een waaier aan onbegrijpelijke notities, een onwaardig en volkomen ridicule 

wijze van communiceren en confronteren. Namelijk niet. De naïeve initiatiefnemer wordt 

opgescheept met de communicatie waar de gemeente in woord en daad primair voor 

verantwoordelijk is. Dat is een grote schande. Een gemeente die een initiatiefnemer de hete 

kooltjes uit het vuur laat halen waar de omwonenden zich aan mogen branden is geen knip 

voor de neus waard. Vanuit een luie leunstoel laat een groot deel van de politiek en met 

name het ‘hogere’ ambtelijk apparaat het afweten. Het is de gemeente Borger-Odoorn die in 

de beklaagdenbank dient te staan, niet de betrokken bewoners. De betrokken bewoners die 

zich niet zonder slag of stoot naar de slachtbank laten leiden verdienen lof voor hun 

onophoudelijke strijd om erkenning. Maar bij een succesvol ‘gelijk hebben’ past niet direct 

een gelijkwaardig ‘krijgen’. Het is de nalatige gemeente die zich diep dient te schamen. Zij 

zijn verantwoordelijk voor een grauwe toekomst waarin het vertrouwen in de politiek diep 

onder het vriespunt is komen te liggen.  

Hoe het begon en van kwaad tot erger werd 

De ellende is begonnen met voormalig wethouder Luchjenbroers (niet gecorrigeerd door de 

collega-wethouders) die de achterdeur heeft geopend waarmee de onzuivere vertoning van 

het bevoordelen van bevriende initiatiefnemers is aangevangen. Dat heet cliëntelisme (het 

aan je binden en verplichten van mensen in ruil voor gunsten). Zo wordt een verwante 

bevoordeeld boven anderen. Waarom geen openbare ruimte voor meerdere aanbieders? 

Waarom geen nette democratische procedure? Met een ouderwets handjeklap zijn 

toezeggingen gedaan om het tot woongebied bestemde Daalkampen 3 om te vormen tot 

een akker waarop elektriciteit verbouwd kan worden. Dat is grof geschut en dat kun je in de 

openbaarheid natuurlijk niet verdedigen. Daar moet vanaf de eerste dag een dikke mistlaag 

omheen worden gelegd. De huidige wethouder Buijtelaar heeft van harte deze tactiek 

verder uitgebouwd door Daalkampen 3 buiten iedere vorm van wet en controle te stellen. 

Zelfs als er een algemene evaluatie plaatsvindt naar het reilen en zijlen van de inmiddels als 

paddenstoelen uit de akkers omhooggeschoten zonneparken (evaluatie Zonneoogst) heeft 

hij, met opperverhuller ambtenaar Brink, de mantra ontwikkeld door Daalkampen 3 buiten 

de wet te stellen. Als je het met eerlijk spel niet kunt winnen, kun je immers nog altijd 

valsspelen. Dat is de leidende gedachte. 

Daalkampen 3 buiten de wet geplaatst 

Alles geldt maar niet voor Daalkampen 3. Dat weet toch iedereen. Nee, dat weet niet 

iedereen. Het is immers verworden tot een geheimproject waar je niet over mag praten (hoe 

heet dat bij schrijfster J. K. Rowling in de boeken over Harry Potter: jazeker Voldemort). Hoe 

kunnen die domme buurtbewoners dat maar niet willen begrijpen. Want we hebben het 
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toch niet zonder reden afgedekt voor welke openbaarheid dan ook. Natuurlijk gaan we de 

opgewekte KWh wel in de RES meetellen. Komt het toch weer op onze palmares (in dit geval 

een schandaleuze lijst van ‘bijzondere’ prestaties). Hoe doe je dat in de praktijk? Gewoon je 

mantra volhouden en geen antwoorden op prangende vragen geven als dat wordt gevraagd. 

De vraagbeantwoording van de bewoners net zolang uitstellen tot niemand meer reageert. 

In de gemeenteraad stijgt constant het gemurmel van wethouder Buijtelaar op als een 

concrete Daalkampen-vraag weer eens niet wordt beantwoord. Tja, participatie is moeilijk 

als je je vak niet verstaat. Daar trappen we niet in. Zelfs niet als je de Koning uitnodigt om 

met houzee en loftuitingen de vorderingen in de energietransitie te komen vieren. Blijft fier 

overeind staan: de morele en economische schade die de bewoners is aangedaan.  

Hoe gaat het verder?  

Ach, de storm waait gewoon over, ‘het zal mijn collegetijd wel uitdienen’, denkt de 

wethouder. Zo zal het met de opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel ook 

wel gaan. Wij houden toch wel droge voeten in Borger-Odoorn. Dat park komt er wel en de 

Koning komt hier toch niet voor een tweede keer. Ja, zo kun je reageren. Als je geen 

eergevoel hebt dan krijg je dat ook niet. Maar hier schrijven we de geschiedenis en proberen 

de zwarte deken voor de toekomst weg te houden. En als het niet bevalt om bewoners 

serieus te nemen, participatie maar knap hinderlijk vinden, regeltjes alleen maar in de weg 

zitten en de democratie ook maar een mening vinden dan is er in de wereld zeker plaats in 

ruimer denkende landen (Canada, Zuid-Afrika, Australië en Argentinië). Daar doen ze niet zo 

moeilijk. Daar houden ze van agrarisch initiatief. Daar mag vrijwel alles. Als je vriendjes hun 

zakken onrechtmatig laat vullen dan passen we daar een mouw aan en applaudisseren naar 

hartenlust.  

Voor weldenkende mensen geldt het J’accuse voor alle personen die de moderniteit niet 

wensen te verstaan en die hun eigen belang verheffen tot de norm van de samenleving. Laat 

met Daalkampen 3 de rede en het gezond en democratisch verstand zegenvieren. Leef met 

een helder hoofd en een warm hart. Pas dan zijn we de toekomst waard. Denk bijvoorbeeld 

aan de kwaliteit van de zonnepanelen die Borger-Odoorn plaatst. Weten we zeker dat de 

zonnepanelen niet in Chinese slavernij geproduceerd worden door Oeigoeren (dat is een 

Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China). Zelfs 

daarop zal geen antwoord komen. Zonnepanelen geproduceerd in China met zwarte energie 

van kolen en bruinkool kunnen de groene opwekking van energie hier te lande nooit 

compenseren.  

Tot Slot 

Ieder zijn stijl, maar dit Daalkampen 3 project is stijlloos, eerloos en bloedeloos. Want als we 

geen woningen bouwen op de gronden die de gemeente daarvoor heeft gekocht en 

bestemd zullen vele generaties na ons nog lange tijd de wrange vruchten plukken. Geen 

woningen. Wel volop ruimte voor subsidie slurpende cowboys. En de elektriciteit vloeit naar 

de hoogstbiedende datacenters. Geen opbrengst voor burgers. Geen enkele vorm van 
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werkgelegenheid voor Borger-Odoorn en Drenthe. Wel niet verder traceerbare 

gastarbeiders uit Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Duitsland zwoegend op de kale akkers. 

Constant wekenlang herrie produceren en nooit aan de omwonenden aankondigen dat er 

overlast aankomt (niet een van de ‘medewerkers’ spreekt en begrijpt Nederlands).  

Dat is ons voorland. Zo ontwikkel je weerstand tegen de energietransitie bij bewoners die 

principieel groot voorstander zijn. Ach ja, aan participatie doen we niet in Borger-Odoorn, 

want participatie is ten slotte ook maar een mening. Kortom, een schandalige ontwrichting 

van kleefstof in de samenleving en een totale verachting van de menselijke maat.  

Prof. Dr. R. H. W. Vinke 


