Red de Wieringermeer Inspreken commissie EFB 17-01-2022
Geachte commissieleden,
Namens de werkgroep Red de Wieringermeer wil ik ingaan op de voorliggende datacenterstrategie.
Om te beginnen iets over de toon van het stuk.
Het lijkt gericht op 1 waarheid:
groei, want de markt vraagt erom; Noord-Holland is een zeer aantrekkelijke vestigingslocatie; wij
willen faciliteren, ICT sector versterken; omdat de provincie die “ambitie” heeft.
Maar wanneer heeft over deze landschappelijk ingrijpende ambitie een maatschappelijk gesprek
plaatsgevonden?
‘Oog voor het landschap’, het beruchte ‘hergebruik van restwarmte’ en ‘de energie voorziening’
worden slechts als oplosbaar aandachtspunt benoemd. Wij kijken aan tegen de teleurstellende
resultaten. Waar worden de effecten maatschappelijk gewogen? Wegen de lusten (wiens lusten?) op
tegen de lasten?
Vooral in de Wieringermeer staat een veelvoud van de huidige 62 ha hyperscale datacenters op
stapel, namelijk nog eens 163 ha!. Wanneer u deze datacenterstrategie omarmt, kunnen nog vele
honderden hectares volgen. Waar ligt de grens? Wanneer is de vraag gesteld hoeveel datacenters wij
in Nederland nodig hebben? Willen, kunnen wij dataopslag-exporteur zijn, als we kijken naar onze
beperkte ruimte, de leefomgeving, hoogwaardige landbouwgrond die verloren gaat, beperkt
beschikbare (duurzame) energie en klimaatdoelstellingen waar we internationaal aan moeten
voldoen? Hoeveel weids Noord Hollands landschap wilt u nog opofferen? Als uit het hele stuk blijkt
dat het landschap u lief is, waarom blijft u dan deze ontwikkelingen ambitieus faciliteren?
Participatie is een belangrijk punt voor deze coalitie. In het stuk staat dat er gesprekken zijn geweest
met alle relevante partijen: gemeenten, datacentersector en partnerorganisaties. Maar hoe relevant
vindt u inwoners?
GS stelt dat burgerparticipatie via de betreffende gemeentes moet worden gewaarborgd. Dat is mooi
gezegd, maar de vraag is dan waarom het college die burgerparticipatie zo’n prominente plaats in
het coalitieakkoord heeft gegeven? En als u het dan overlaat aan de gemeenten, weet dan dat
Hollands Kroon het indienen van ‘zienswijzen’ achteraf voldoende vindt voor zulke ingrijpende
besluitvorming.
De Ombudsman noemde vorige week nog hoe schrijnend het met de burgerparticipatie in
Nederland is gesteld. De inhoud van dit stuk bevestigt dat.
Tot slot nog over de mogelijkheden van de provincie.
GS geeft aan dat de verantwoordelijkheid over verschillende bestuurlijke niveaus is verdeeld, van
Europees tot lokaal. De verantwoordelijkheid van de provincie ligt vooral op het vlak van de
Omgevingsverordening, het vaststellen van nadere vestigingseisen bij vergunningverlening en het
aanwijzen van clusters. De Metropoolregio Amsterdam-Haarlemmermeer heeft recent een
datacenterstrategie vastgesteld. Wij krijgen het vermoeden dat deze strategie bedoeld is voor het
vestigen van zeer grootschalige datacenters in Hollands Kroon. En precies daar is het open landschap
het kwetsbaarst! Het zou u sieren dat eerst met de lokale samenleving consensus bereikt wordt over
de vraag ‘hoe en of’ we verder moeten willen gaan, en wat de meerwaarde is. Een discussie die
Europees en landelijk net op gang begint te komen.

De vestigingseisen zijn nog vaak vage ‘intenties’, verwachtingen, ‘beloften’, en weinig harde eisen,
ten aanzien van bijvoorbeeld landschappelijke inpassing of restwarmte. Hoe pakt landschappelijke
inpassing uit, als de provincie in de Wieringermeer zelf pleit voor ‘grootschalige omkering van het
open landschap’? Of wanneer Berenschot in 2020 vaststelt dat gebruik van restwarmte in de
Wieringermeer economisch niet haalbaar is.
Wij roepen u op om eerst:
- het maatschappelijk debat te voeren over nut en noodzaak van verdere datacentergroei.
- Vanuit dat debat duidelijke grenzen aan groei vast te stellen.
en pas dan:
- Duidelijke vestigingseisen te formuleren waaraan moet worden voldaan en die worden
gehandhaafd.
Om te beginnen willen we u uitnodigen naar de Wieringermeer te komen om te zien wat de impact
nu al is.
Namens Red de Wieringermeer
Jan Dekker

