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Wethouder Frans Tollenaar zegt maar wat 
  
Column - Volgens wethouder Frans Tollenaar heeft hij de regie stevig in handen wanneer het gaat 
om het plaatsen van windmolens op Goeree-Overflakkee. Feit is dat deze wethouder dus zelf 
bepaalt waar de molens op ons eiland wel of niet komen. Dat er een buitensporig aantal voor de 
dorpen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge wordt neergezet, heeft de bevolking dus aan hem te danken. 
  
 
Wij wonen in Nieuwe-Tonge. Waar wonen jullie? 
 
“Als ik het niet doe, dan neemt de Provincie de regie over en worden er lukraak molens op ons eiland 
geplaatst,” zegt deze wethouder al sinds jaar en dag. Onzin. Lariekoek. Niet waar. Neem de gemeente 
Lemsterland. Deze gemeente heeft besloten geen bouwvergunning te verlenen voor zes windmolens in het 
Friese deel van het IJsselmeer. De windmolens zouden deel uit gaan maken van een honderd turbines 
tellend windpark. Het gemeentebestuur van Lemsterland vindt echter dat de rijen windmolens het uitzicht 
vanaf het Lemster strand verpesten. 
  
Nog een voorbeeld. De gemeente Kampen toont ballen, luistert naar de inwoners en weigert windmolens. 
Dus dat verhaal van de regie houden, berust niet op waarheid. Wethouder Tollenaar kan altijd nog kiezen. 
Luisteren naar de bevolking - van in dit geval Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge - of luisteren naar de 
Provincie. Volgens hoogleraar bestuursrecht Broring voelen veel burgers zich gepiepeld door hun eigen 
gemeente. Het vertrouwen in de lokale politiek brokkelt zo verder af. Wethouder Tollenaar kan namelijk 
zeggen: “Jammer provincie, maar we spelen het spel niet meer mee.” Dat is precies wat de gemeenteraad 
van Aa en Hunze heeft gedaan. De vergunning voor windmolens wordt door B&W daar uit principe niet 
afgegeven… 
  
Tollenaar is een marionet van de provincie. Een rol die hij overigens met verve speelt. In wandelgangen 
van het stadhuis verkondigt hij het volgende gedachtegoed: “Die boeren van Nieuwe-Tonge en Oude-
Tonge zijn zo gezagsgetrouw als de spreekwoordelijke pest. Protesteren tegen onrecht zit niet in hun 
genen. Dat stelletje landbouwers laat toch niet van zich horen. Dus laten we nog maar een extra rijtje 
molens voor die dorpen neerzetten.” 
  
Tollenaar zelf woont niet op Goeree-Overflakkee. “Ik ben niet gek. Ik ga toch zelf niet op een eiland wonen 
waar je struikelt over de windmolens. Mijn partijgenoot Martin Wilstra woont in Nieuwe-Tonge en die arme 
man is nachtblind geworden door de slagschaduw van de molens in dat dorp. Ik kijk dus wel uit. Ik woon 
sinds jaar en dag lekker rustig in een stiltegebied in riant Rilland…”   
  
Frans Evers 
	


