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21 november 2021
van de provincie Noord-Holland,
mevr. I. Zaal,
t.a.v. mevr. I. Beerkens
Provinciehuis Haarlem
Betreft: Informatiebijeenkomst datacenters Raads- en Statenleden 10 december in Middenmeer
Geachte mevrouw Zaal,
Wij, van de Stichting (tot september 2021 werkgroep) Red de Wieringermeer, hebben begrepen dat u
samen met wethouder economische zaken, de heer T. Meskers van de gemeente Hollands Kroon op 10
december a.s. een informatieve bijeenkomst heeft belegd voor Raads- en Statenleden over de
ontwikkeling van datacenters in Middenmeer.
Als groep burgers in Hollands Kroon, die kritisch staat ten opzichte van de verdere ontwikkeling van
datacenters in de Wieringermeer, hebben wij hierbij enkele vragen.
Allereerst zouden we graag willen weten of wij als burgers, die zich zeer betrokken voelen bij de
vestiging van datacenters in onze gemeente, ook een uitnodiging van u zouden mogen ontvangen om
de betreffende bijeenkomst bij te wonen.
Wij stellen u deze vraag omdat de Omgevingswet, die naar verwachting binnen afzienbare termijn van
kracht wordt, aangeeft dat overheden bij plannen voor ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen actief en
verplicht burgers vanaf het begin bij dergelijke planvorming dienen te betrekken. We gaan er van uit
dat zowel de gemeente Hollands Kroon, als de provincie Noord-Holland er veel aan gelegen is te
handelen in de geest van deze wet, door plannen die na de datum van invoering van deze wet tot stand
kunnen komen, tijdig met actieve participatie van betrokken burgers en maatschappelijke organisaties
vorm te willen geven. Wij zijn dan ook verbaasd dat wij, noch andere betrokken derden, geen
uitnodiging voor het bijwonen van deze belangrijke bijeenkomst hebben ontvangen.
In de tweede plaats willen we u vragen of u met uw initiatief wel voldoende bestuurlijke afstand houdt
tot betrokken belanghebbende bedrijven. Dit vragen wij, mede naar aanleiding van recente
bevindingen in de pers, waaruit blijkt dat zelfs medewerkers van de ministeries van Economische
Zaken en Binnenlandse Zaken door stevige lobbyactiviteiten van datacenters en hun
belangenorganisatie misleid zijn. Dit betreft ondermeer het beïnvloeden van de vestiging van
dergelijke bedrijven op (enkele belangrijke) voorkeurslocaties in ons land, waaronder Middenmeer.
We merken hierbij op dat u voor uw bijeenkomst, naast een medewerker van de gemeente Hollands
Kroon (als spreker) alleen vertegenwoordigers van (de) beide op Agriport gevestigde datacenters
Google en Microsoft en van tot nu toe voornamelijk datacenter faciliterende organisaties als het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het energietransportbedrijf Liander heeft
uitgenodigd. Van aanwezigheid van burgers of maatschappelijke organisaties is in het geheel geen
sprake.

Wij zouden een uitnodiging om deze bijeenkomst (met de gekozen vertegenwoordigers van de
gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland) bij te wonen, om enkele maatschappelijk
relevante vragen over de ontwikkeling van datacenters te kunnen stellen, zeer op prijs stellen.
Een vergelijkbare brief hebben wij gericht aan de medeorganisator van deze bijeenkomst, wethouder
T. Meskers.
In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groeten,
namens de Stichting Red de Wieringermeer,
J.G. Meijles, voorzitter.
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