Inspreekuur 22 juni 2021
Beste aanwezigen, leden college, leden gemeenteraad en andere geinteresseerden.
Op de agenda staat:
- Spreker:
G. Suidgeest
- Onderwerp: B1 locatie, besluitvorming uitstellen tot na de volgende
gemeenteraadsverkiezingen staat vermeld op de agenda.
Hier doel ik op ‘Ontwerpbestemmingsplan Agriport deelgebied B1’

Mijn oproep luid: stel besluitvorming uit, tot na de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.
Waarom uitstellen zult u misschien denken.
Dat zal ik u proberen duidelijk te maken.
Vandaag sta ik niet voor eerst in te spreken, net als andere aanwezigen vanavond.
Keer op keer vragen wij aandacht voor verschillende zaken.
Zijn wij nu eigenwijs? Zien wij het verkeerd? Denken wij alleen aan onszelf?
- Waar denkt u aan als u ons hier ziet staan?
Het gebiedsplan Wieringermeer is er niet meer.
Maar de komst van meer datacenters lijkt gewoon door te gaan.
- Waarom?
Als u de besluitvorming niet uitstelt. Dan gaat u volgens mij voorbij aan:
(waar ik eerder ook aandacht voor heb gevraagd, zoals op 13 april jl.:)
- goede burgerparticipatie
hoe goed is de burgerparticipatie geweest tot nu toe? Wat is er met hun participatie gedaan?
welke partijen vragen vanavond uw aandacht, waarom zoveel verschillende partijen?
Ging alles in goed overleg? Zoals met de buurtgemeenten? U mag het zeggen.
- (vermeende) hergebruik restwarmte;
vanaf begin een argument om met datacenters te beginnen.
Helaas was vanaf het begin bekend dat dit niet ging gebeuren, behalve de gemeenteraad wist dit
nog niet.
geen volledige voorlichting gemeenteraad dus.
- gebruik energie;
niet relevant om te weten werd gezegd, wordt toch niet meegenomen in de energie transitie.
Wordt dit werkelijk niet meegenomen?
Als wij alles op een rijtje zetten, zijn alle initiatieven van duurzame energieopwekking in geheel
Noord Holland alleen maar voor de energievraag van de datacenters, daar kan niemand meer
omheen.
Dus heel Noord Holland is bezig voor de hyperscales in Hollands Kroon, willen wij dit echt?
- gebruik drinkwater;
is deze info door de college eerder met de gemeenteraad gedeeld?
Nee, want nog steeds is niet bekend wat de omvang hiervan is, dus het kan niet zo zijn dat u
volledig bent geinformeerd.
In het begin werd zelfs beweerd dat er niet met water werd gekoeld…..
Getallen van voor in gebruikname datacenters zijn wel bekend.
in 2020 waren 110 dagen zo warm dat met water gekoeld moest worden; 30% ipv de 5% van de
dagen die Microsoft beweerd.

(nog steeds) geen volledige voorlichting dus.
- afvalwater;
weet de gemeenteraad hoeveel water er wordt afgevoerd?
hoeveel komt in het openbare water?
hoeveel komt in het riool?
Wij wonen in een polder, waar geregeld water de polder uit moet worden gepompt. Net als de
afgelopen dagen.
Kan het college becijferen hoeveel water er de afgelopen week in het oppervlaktewater en riool is
gepompt. Nee, want die cijfers krijgen wij niet.
Is dit relevant, ja, want er moeten meer datacenters komen, dus heel belangrijk om te weten wat
ons te wachten staat.
De hoeveelheid kan eenvoudig 2 tot 3 of zelfs meer keer toenemen!
Als wij dit niet nu te weten komen, hoe gaan we de waterstromen dan de Wieringermeer uit
krijgen? Nieuw gemaal erbij? Of wordt het ieder jaar percelen landbouwgrond onder water laten
lopen?
- omvang datacenters vanaf B1
weet u waar u toestemming voor geeft?
40 ha
270 ha
de gehele cultuurweg tot aan de rotonde?
ook op andere plekken dan B1?,
want als het hier mag, waarom dan niet op een andere plek? Zoals aan de Medemblikkerweg?
Komt dan stiekem dat zoekgebied er toch?
U bent als gemeenteraad keer op keer niet volledig geïnformeerd.
Als inwoner proberen wij dit keer op keer aan de orde te stellen.

Een hele belangrijke reden om het besluit over wijziging bestemming van de B1 locatie uit te
stellen dacht ik zelf.

Als ik het goed heb heeft u als gemeenteraad de taak om:
1. U bezig te houden met hoe de gemeente er in de toekomst uit komt te zien;
2. Het college te controleren. Om te bepalen of het college zich voldoende verantwoord aan u als
raad.
3. De inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen.
Dat wij hier vanavond inspreken als vertegenwoordiging van burgers, LTO, buurgemeenten moet u
aan het denken zetten.
Wat willen de inwoners nu?
U kunt volgens mij dan ook niet anders dan besluiten de bespreking/beslissing over
bestemmingsplan wijziging van de B1 locatie uit te stellen.
Laat een nieuw college de feiten nog eens voor u op een rijtje zetten.
Geef u als gemeenteraad nu echt de gelegenheid om het een en ander te controleren.
Wie kan daar nu tegen zijn?
Laat de burger spreken, wacht tot na de verkiezingen en ga dan elkaar nog eens overtuigen als
college en gemeenteraad wat goed is voor de gemeente en haar inwoners.
Wellicht kunnen we dan echt samen werken aan een toekomst wat goed is voor alle inwoners van
Hollands Kroon!
Dank voor uw aandacht.

