
Verslag informatieavond Project DE Kop van Drenthe  
(DE= Duurzame energie) 
 
Aanwezig: Hermien Damhuis (Taarlo), Janny van de Veen (Yde), Reina Biemold-Keun 
(Donderen), Inne Rutgers (Donderen), Adriaan de Jonge (Zeijen), Eddi Ottens (Bunne), Erik Rona 
(Tynaarlo), Veronique Kajin (Zeegse), Klaas Hooijer (Zeegse), Dick Oele (De Groeve) At de Groot 
(Zeijen), Roger Parkins (Zeijen), B. Wiekema (Donderen) en Harry Niemeijer (Donderen) 
  
Luit Hummel (BOKD), Jan IJzerman (MWA) Pauline Westendorp (Newnrg) Maarten Bruns 
(Newnrg) 
 
Locatie: Zalencentrum Hingstman, Zeijen 
Tijd: 20.00-22.00 en uitloop 

 
Binnenkomst 
Het is acht uur in de avond. Langzaam vult de zaal bij Hingsman zich met leden van verschillende 
dorsbelangenverenigingen. Vanavond gaat het over het project ‘DE Kop van Drenthe’.  Een project 
dat wil bijdragen aan duurzame energie in de dorpen van de gemeenten Assen en Tynaarlo. Dit 
project beoogt bovendien om duurzame energie door bewoners zelf te laten ontwikkelen en 
uitvoeren. Geen plan bedacht door de overheid, maar een plan van de mensen zelf. Van 
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.  

 
Jan IJzerman en Luit Hummel begeleiden deze bijeenkomst. 
Zij zijn ook de mede-initiators van het project. We kregen als 
BOKD steeds meer vragen, wat kunnen we als dorpen zelf 
doen? Aldus Luit Hummel. “We zijn benaderd door Provincie 
Drenthe om een project te realiseren waarbij bewoners zelf 
iets doen met duurzame energie. Daar zijn we op 
ingehaakt”, geeft Jan IJzerman aan. We willen ook 
voorkomen dat we hier afhankelijk worden van de 
Rijksinpassingsplannen. We kunnen beter zelf plannen 
maken”, vervolgt hij. 
 

Kennismaking 
De bijeenkomst start met een kennismakingsronde. Wie is wie, maar vooral, wat hebben we met 
duurzame energie? Het is direct duidelijk dat iedereen wel iets heeft met duurzame energie. Maar 
dat iets is wel vaak heel verschillend: “Ik heb er niets direct mee, maar ik vind het wel interessant” 
of “Ik heb zelf ook zonnepanelen en ben benieuwd wat we samen kunnen doen” of “Wij zijn vooral 
hier omdat we informatie zoeken en zelf iets op willen starten”. 
 
De Meerkamp 

De kern van het project is een ‘meerkamp’. De verschillende dorpen strijden tegen elkaar om de 
beste energieopbrengst in hun dorp. De winnaar gaat naar huis met een prijs. Het bureau MWH 
heeft al een inventarisatie gedaan met betrekking tot het energiepotentieel van de dorpen, zodat 
deelnemers online kunnen zien wat technisch mogelijk is. Deze informatie, maar ook andere 
informatie over duurzame energie wordt beschikbaar gemaakt via een website. De eerste versie is 
nu al te bezichtigen (www.de-kopvandrenthe.nl), maar wordt 17 september pas officieel 
gelanceerd.  
 
Tijdens de presentatie over het project wordt er direct ingebroken door de toehoorders. “Het heeft 
mij verbaasd in grote mate dat jullie een competitie hebben uitgeroepen. Onze kracht is juist het 
samenwerken. Ik vind het een totaal verkeerde aanpak”, aldus een van de leden. Daarna volgen 
nog meer reacties op het competitieve element. Saamhorigheid en samenwerking zijn 
kernkrachten in deze dorpen, het woord competitie past hier niet goed bij. Het lijkt uit te drukken 
dat dingen niet meer met elkaar gedeeld worden, dat iedereen voor zijn eigen hachje gaat. De 
energiewerkgroep Zeijen wil bijvoorbeeld graag haar kennis en ervaring delen met andere dorpen. 



Ook is er Eco Oostermoer, een coöperatie in oprichting voor duurzame energie wil samenwerken 
op het gebied van energie inkoop en opwek. Ook zijn er mensen aanwezig die beroepsmatig 
kennis willen delen, zoals Harrie van Enexis en Eric uit Tynaarlo die professioneel met isoleren 
bezig is.  
Luit Hummel legt uit dat de competitie niet zo bedoeld is:” We willen dit juist als stimulans 
gebruiken, ook om samenwerking te versterken. Het gaat niet om de prijs zelf, maar om het maken 
en uitvoeren van ideeën”. 
 
Ervaringen uit Amsterdam, Pauline Westendorp 

“Ook ik woon ook in een dorp, met 180 woonarken, in Amsterdam. We kunnen totaal over naar 
schone energie. Het kan nu al, we moeten het alleen nog willen. Het is niet meer nodig om die 
vervuilende energie te gebruiken. Mijn kinderen hebben kleinere longen door de uitstoot bij mij in 
de buurt, dat wil ik niet”. 
 
“Waarom doen we het niet? Dat is de vraag die ik altijd aan mezelf en anderen stel. Ik ben bij 
mezelf begonnen, mijn wonen, werken en vervoer is voor 98% schoon. Jullie wonen en werken 
hier, jullie weten het beste hoe het hier kan. Er zit heel veel kracht in deze buurt, sociaal 
vermogen, waarvan een groot deel nog niet ontdekt is, de “Harrie Niemeijers” van deze omgeving”, 
vervolgt Pauline. Daarnaast geeft ze een aantal voorbeelden uit andere dorpen. Zo verdient het 
Duitse dorpje Wilpoldsried miljoenen met het zelf produceren van schone energie en besteed dat 
geld bijvoorbeeld aan een bejaardenhuis. 
 
Discussie 
Na het verhaal van Pauline wordt het gesprek over de Meerkamp voortgezet. “De kracht van een 
regio is juist de mate waarin de bevolking zelf de kans grijpt om zelf met plannen te komen”, geeft 
Jan aan. “De overheid moet dan wel luisteren. De respons hierop volgt direct: “Wij voeren zelf ons 
plan uit! Daar hebben wij geen politiek voor nodig!”. Vervolgens volgen nuances. Natuurlijk is de 
overheid wel nodig, maar de manier van samenwerken met deze overheden kan en moet anders. 
 
Ook zouden sommigen graag de cijfers over grondwarmte van de NAM willen zien.  
Een ander punt dat naar voren komt is de tijdsdruk. De Meerkamp start al binnen twee weken. Dit 
is een erg korte periode om alle mensen in de dorpen te mobiliseren. Te kort volgens velen. “ Een 
project me ledlampen kan best snel, maar iets ingewikkelds niet zo snel. Kan niet zomaar op korte 
termijn”. Wel komen direct ideeën naar boven om versneld mensen te bereiken: “Waarom 
gebruiken we de campagneposterborden niet na de verkiezingen?” oppert een van de leden. Er 
zijn ook ideeën voor flyers en krantenberichten.  
 
Daarnaast komt de kwestie van dubbelingen naar voren. Het zou niet goed zijn als de enquête 
voor dit project een dubbeling is van de enquête die Zeijen nu al aan het doen is. Hier wordt 
bovendien aan gekoppeld dat het goed is om de enquête bij ieder dorp een persoonlijke tint mee te 
geven, zoals het noemen van de dorpsnaam. Als de website kan worden geopend vanuit de 
dorpspagina zou dat mooi zijn. Mensen hebben meer met hun eigen dorp dan met “De Kop”. 
 
Tegen tien uur is het gesprek nog vol gaande. Het zal niet lukken om in een avond alle 
vraagstukken op te lossen en alle ideeën een plaats te geven. Dit is ‘work in progress’ voor 
komende weken en maanden. 


