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Geachte Statenfractie,
bij deze stuur ik u ter informatie de bijdragen van de sprekers met bezwaren tegen het
ontwerpbestemmingsplan UITBREIDING AGRIPORT A7, deelgebied B1 van B&W van
Hollands Kroon, op 22 juni j.l.
De 1e betreft de bijdrage van de wethouder van Medemblik, mevr. Van Langen, insprekend
namens de 7 Westfriese buurgemeenten.
De volgende bijdragen van leden van de werkgroep Red de Wieringermeer, van de fam.
Roskam (akkerbouwers op het naastgelegen perceel B2) en van de zeer betrokken burger
Suidgeest.
Vicevoorzitter H. Geerligs van LTO_Noord, afd. Hollands Kroon leverde mondeling een zeer
relevante bijdrage.
Daarin gaf hij namelijk aan dat de specificering van het college van B&W van Hollands
Kroon, dat er zich op het terrein van B1 onder de nieuwe bestemming 'Bedrijven, waaronder
ook datacenters' alleen datacenters met een maximum-omvang van 300 MWatt thermisch
vermogen zouden mogen vestigen, niet wettig is, omdat volgens de Wet Milieubeheer,
onderdeel Besluit MER, het 'totale cumulatieve effect van plannen en te verwachten
ontwikkelingen' in een Milieu Effect Rapportage dienen te zijn meegenomen.
Een MER dient in geval van (het met behulp van een omgevingsvergunningsaanvraag) in
werking treden van datacenters met stookinstallaties met een vermogen van meer dan 300
MegaWatt (thermisch) voorafgaand aan een dergelijke aanvraag, volgens categorie C
(Merplichtige activiteiten) en wel C 22.1 van het Besluit MER (energiecentrales en
stookinstallaties) verplicht te worden opgesteld.
Daarbij wordt in kolom 3 van deze categorie aangegeven dat er ook voor een structuurplan
(zoals een bestemmingsplan) waarin een locatie voor de mogelijke plaatsing van een dergelijk
installatie wordt voorgesteld, verplicht een MER opgesteld dient te worden, voorafgaand
aan het indienen van het (bestemmings-)plan met voorstel tot wijziging van de bestemming.
Een dergelijke MER ontbreekt echter volledig in het nu gedane voorstel.
Het lijkt ons van belang, dat Gedeputeerde Staten hiervan op de hoogte zijn.
Vandaar dat we een vergelijkbare mail ook aan uw college sturen.
Met vriendelijke groeten,
namens de werkgroep Red de Wieringermeer,
J.G. Meijles
Nobelstraat 64
1732 LR Lutjewinkel
Tel. 06-29143415

