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Plannen datacenters

Van de redactie

Van de redactie

Voor u ligt het 2e nummer van onze ‘Bode’.
Hierin leggen we uit wat de omvang van alle
plannen is (pag. 1 en 2).

Van een aantal lezers hebben we begrepen en we merken dat ook aan reacties,
dat niet alle locaties van de datacenters
en plannen daarvoor van de gemeente
duidelijk zijn.
Daarom willen we een poging doen dit
helder uiteen te zetten met behulp van
een plattegrond uit de gemeentelijke
archieven.

Verder vindt u een artikel over het verzoek tot
handhaving van de agrarische bestemming op
perceel B1, waar Microsoft volgens de
ambtenaar van de gemeente zelf ‘niet-wettig
aan het bouwen is’.
Voorts treft u een stuk aan over de reactie van
B&W op de zienswijzen voor de omgevingsvergunning voor het datacenter van 15 ha van
Microsoft op Het Venster. Dit is op 5 januari
2021 gepubliceerd.
Vervolgens een bijdrage over de stand van
zaken met betrekking tot ingediende
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
voor perceel B1, buiten Agriport.

Legenda

Tot slot vermelden we enkele activiteiten van
de werkgroep die op stapel staan.

Bron: Hollandskroon.nl

Kaart met huidige en door B&W gewenste
bestemmingen op en rond Agriport.

De laatste 2 bladzijden zijn weer ingeruimd
voor het vervolg van ons onvolprezen
sprookje.

Initiatief

Locatie

1 ’t Venster

Agriport

Grootte
ongeveer
15 ha

2 Gebied B1 Westflank A7

50 ha

3 Luna

Agriport

26 ha

4 Cyrus One Agriport

33 ha

5 Google II

46 ha

Agriport

Stand van zaken datacenters
Tot nu toe is er discussie tussen B&W en de raad
over de reikwijdte van het besluit tot stop zetten
van het Gebiedsplan Wieringermeer. B&W
heeft tot 3 december jl. beweerd dat de raad had
ingestemd met het voortzetten van ‘lopende
initiatieven’. Maar in haar antwoord op
raadsvragen geeft B&W op 3 december voor het
eerst toe dat dit “haar interpretatie van het
raadsbesluit is”. Oftewel: het was geen besluit
van de raad, maar een naderhand gefabriceerd
excuus van B&W om haar plannen - ook voor
B1 - door te zetten.
Dit terwijl B1 expliciet onderdeel uitmaakte van
het Gebiedsplan Wieringermeer, waarover de
raad op 28 april 2020 uitdrukkelijk heeft
besloten om daarmee te stoppen. Dat betekent

Bestemmingsplan
Omgevingsvergunning
aanvrager
Passend, Microsoft 2 Vergunning verleend, nog
niet helemaal rond.
Wijziging nodig,
Eerst wijziging
Microsoft 3
bestemmingsplan nodig
Wijziging nodig,
Eerst wijziging
onbekend
bestemmingsplan nodig
Wijziging nodig,
Eerst wijziging
onbekend
bestemmingsplan nodig
Passend
Vergunning nog niet
Google 2
aangevraagd.
dus ook stoppen met (plannen voor) B1 en niet
doordrammen, zoals B&W nog steeds doet.
In de komende edities van onze nieuwsbrief
zoemen we telkens op één locatie nader in.

Omgevingsvergunning ‘t Venster
De werkgroep heeft augustus 2020 een zienswijze ingediend op de omgevingsvergunning
voor een datacenter van Microsoft op Het
Venster. Hieronder gaan we in de belangrijkste
antwoorden van B&W.
Wij vonden dat er een MER-beoordeling zou
moeten komen.
Het antwoord van B&W luidt: “Bij het
bestemmen tot bedrijventerrein is in het
verleden een MER opgesteld. In het
voorgenomen besluit is er geen categorie

aangewezen in het besluit MER die het in dit
geval noodzakelijk maakt om een MER uit te
voeren”
Wij merkten op: Er is geen burgerparticipatie.
B&W antwoordt: “In de omgevingsvisie Hollands Kroon staat niet dat de gemeente verplicht is om burgerparticipatie toe te passen.
Overigens stond de mogelijkheid open om
zienswijzen in te dienen. Ook dit is een vorm
van participatie”.
Er wordt in de beantwoording veel ruimte
gemaakt voor de eventuele uitstoot van de
dieselgeneratoren, die bij stroomuitval als
noodaggregaat moeten dienen. Deze zouden
volgens indieners vallen onder de richtlijnen
van de IPPC ( Integrated Pollution Prevention
and Control) en daardoor vallen onder het
bestuur van de provincie en niet van de

gemeente. Er zijn 40 dieselgeneratoren van 3,3
Mw per stuk (dus in totaal 132 Mw). De beoordeling zou onder de IPPC moeten vallen.
De gemeente ontkent dit en geeft daarvoor als
argumenten:






De elektra valt een half uur per 4 jaar
uit. Als je de uitstoot in dat halve uur
uitsmeert over 4 jaar, dan is deze
uitstoot verwaarloosbaar.
De IPPC is bedoeld voor installaties
beoogd voor warmteproductie. De
noodaggregaten zijn bedoeld voor
stroomopwekking en vallen daardoor
buiten de IPPC.
Bij het jaarlijkse testen van de
noodaggregaten worden er steeds een
paar aggregaten tegelijkertijd getest,
waardoor het geproduceerde vermogen
minder dan 50 MW is en daardoor niet
onder de IPPC valt.

de verbranding van diesel, biodiesel of GTL
om stroom op te wekken." (Vet door redactie).
Deze laatste regel uit dit citaat uit de wet is door
de gemeente in haar reactie op de zienswijzen
echter (bewust?) weggelaten en vervangen door
een zelf verzonnen argument om hier onder uit
te komen. Anders zouden dieselaggregaten
onder het IPCC vallen, wat door de provincie
moet worden beoordeeld. Het weglaten van
deze cruciale passage heeft veel weg van
misleiding, niet alleen van de burger, maar ook
van de gemeenteraad en de provincie.

Volgens het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer is “een stookinstallatie een technische
eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd teneinde de aldus opgewekte warmte te
gebruiken. In het geval van een aggregaat dus

‘Illegale bouw’ Microsoft op B1
Microsoft bouwt ‘niet-wettig’ een bouwkeet
en een asfaltweg op B1. Dat constateert de
gemeente Hollands Kroon in een brief van 16
december aan onze werkgroep. Dat was een
1e antwoord op ons verzoek tot handha-ving
van de agrarische bestemming op B1.
De werkgroep had dat verzoek gedaan omdat de
bestemming op B1 ‘agrarisch’ is en er niet
zomaar gebouwd mag worden op dat perceel.
De boer mag dat ook niet buiten het bouwblok.
De gemeente stelt de werkgroep in haar brief
dan ook volledig in het gelijk, met de opmerking dat “de Wabo, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, wordt overtreden. Daarin
staat dat het verboden is om gronden en
gebouwen te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan zonder omgevingsvergunning”.

Per definitie
Hierover kan gezegd worden dat deze - door de
gemeente verzonnen - argumenten niet opgaan, omdat elk nooddieselaggregaat in de Nederlandse milieuwetgeving per definitie 'een
stookinstallatie' is en daarmee onder de richtlijnen voor beoordeling van emissies valt.

https://www.trouw.nl/binnenland/en-wegis-het-landschap-in-eengeneratie~b4e5184d/

Zicht op legalisatie
Bouwrijp maken van Het Venster
Foto: werkgroep Red de Wieringermeer

Artikel in Trouw
Dagblad Trouw heeft een uitgebreid artikel
over de effecten van datacenters op het landschap in onze polder geplaatst. Zie link:

Wie schetst onze verbazing dat de gemeente
daarna in haar brief aangeeft dat zij “onder bijzondere omstandigheden af kan zien van handhaving,. Dat is het geval als concreet zicht op
legalisatie bestaat”. De gemeente geeft aan dat
dit het geval zou zijn, want: “De ontwerpbeschikking heeft al ter inzage gelegen”.
Dat is voor de gemeente reden om aan te geven
dat zij het voornemen heeft om ons verzoek om

handhaving af te wijzen. Daar kan binnen twee
weken op gereageerd worden.

Gemeente in de fout
De werkgroep heeft per brief onmiddellijk laten weten dat zij vindt dat de gemeente hier in
de fout gaat, omdat zij niet aangeeft om welke
ontwerpvergunning het gaat. De enige vergunning die ter inzage heeft gelegen is namelijk
die voor Het Venster, maar dus niet voor B1.
De werkgroep heeft ook aangegeven dat zij van
mening blijft dat Microsoft illegaal bouwt en
heeft de gemeente verzocht om alsnog
handhavend
op
te
treden
en
de
bouwwerkzaamheden stil te laten leggen. We
zijn benieuwd naar het definitieve antwoord van
de gemeente. Intussen blijft Microsoft
doorbouwen of er niets aan de hand is.

Besluit B&W in strijd met
stopzetten Gebiedsplan
Het college van B&W is in april 2020 onder druk
van de gemeenteraad en rondetafelgesprekken op
haar schreden teruggekeerd en heeft de raad toen
zelf voorgesteld het gebiedsplan in te trekken. De
vlag kon uit!
Met het intrekken van het gebiedsplan werd er een
periode van rust en bezinning bedongen met als doel
om als college, raad en belanghebbenden ( bewoners
en exploitanten) na te denken over een nieuwe
Omgevingsvisie. Daarin zou gekeken kunnen
worden waar en hoeveel datacenters,kassen en
andere bedrijven wenselijk waren.
Het Gebiedsplan werd met dit besluit 'on hold' gezet,
dus ook voor gebied B1. Dacht iedereen.

Konijn uit hoge hoed
Maar uit het niets toverde het college weer een
nieuw konijn uit de hoge hoed. Dit keer in de vorm
van een ontwerpbestemminsplan voor een 3e datacenter voor Microsoft. U mag drie maal raden waar
dat moest komen.
Op B1 natuurlijk. Lekker ruim en naast Het Venster,
waar Microsoft al een 2e datacenter mocht bouwen.
Voor dit laatste gebied heeft zij de aan-vraag voor
een Omgevingsvergunning in de zomer 2020
ingediend.

De bouwkeet op B1 op 250 m van de grens (de
sloot) met Het Venster.
Foto: Werkgroep Red de Wieringermeer.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn maar liefst
105 ‘zienswijzen’ ingediend. Niet alleen van burgers
en actiegroepen, maar zelfs van doorgaans loyale
overheden, als 7 Westfriese buurgemeenten, het
Hoogheemraadschap en zelfs de provincie NH. De
buurgemeenten maken bezwaar tegen het zonder
overleg met hen mogelijk maken van 50 ha nieuw

bedrijventerrein voor Microsoft. Inhoudelijk zijn zij
er fel op tegen dat het bestemmingsplan de ruimte
laat om er zelfs kantoren op te mogen bouwen. Dat
is in strijd met alle eerder gemakte afspraken.
De provincie maakt het verwijt dat er geen goed
onderbouwd plan voor de energievoorziening (ter
grootte van die voor een middelgrote stad) is
gemaakt. De publicatie van dit plan leidde al tot het
opzeggen van het vertrouwen van 2 leden van de
coalitiepartijen in hun eigen fractie, die deze
werkwijze van B&W
merkwaardigerwijs
ondersteunt.
We
zijn zeer benieuwd of de gemeenteraad zichzelf
serieus neemt en aan haar besluit van april 2020 tot
stopzetten van het Gebiedsplan, inclusief B1, zal
vasthouden.

Activiteiten werkgroep
De werkgroep Red de Wieringermeer heeft
enkele acties tegen uitbreiding van Agriport en
het aantal datacenters op het oog. Daarbij denkt
zij aan een groot spandoek langs de A7, het huis
aan huis verspreiden van een actieposter. Verder
zoekt de werkgroep samenwerking met
verwante organisaties en met de fracties in de
gemeenteraad.
Tot slot houden we u regelmatig op de hoogte
van alle ontwikkelingen, door het uitbrengen
van deze nieuwsbrief.
Wilt u die blijven ontvangen, dan kunt u mailen
naar: reddewmeer@gmail.com

2e deel van ons Sprookje Theo en
Theo en de Dartele Data
Einde van vorige aflevering: “…en ja
menig slimme boer uit de polder had zelf
al zo’n mooie groene windmolen laten
bouwen, en logisch natuurlijk want wie wil
er niet leven van de wind?”

windturbines, maar de oude molens werden toch vervangen door grotere en
allemaal van hetzelfde formaat.

Vervolg
Dat
was natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Met o.a. oud-wethouder te Paard
in de frontlinie begon ook de gemeente
zich er mee te bemoeien.
Diezelfde poldergemeente was eigenlijk
veel te klein volgens de allergrootste baas
van het land. Dat kon veel slimmer en
beter en de bovenbaas van de provin-cie
vond het dan ook heel mooi dat deze
poldergemeente samen met nog enkele
andere gemeentes een flinke grote
gemeente wilde worden…
Hollands Kroon
De mensen (kregen zij ook weer eens
wat) mochten helpen kiezen met de
nieuwe naam en zo ontstond Hollands
Kroon. Een mooie naam voor een nieuwe
gemeente, die alles had wat met
landbouw en veeteelt te maken had, en...
ja,ja ook hele grote windmolens natuurlijk.
Want aan ruimte in de nieuwe gemeente
was (nog) geen gebrek.
In de oude polder was lang niet iedereen
blij met de plannen voor veel heel grote

Ondertussen kwamen er in de groter
gegroeide gemeente Hollands Kroon,
nieuwe wethouders, nieuwe burgemeesters en - vooral ook - nieuwe
plannen. Het eerste college van B&W
wilde voortvarend aan het werk gaan, dus
stelde zij maar voor dat als de raad
eenmaal beleid had vastgesteld, de raad
zich daarna niet meer met de uitvoering
ervan zou mogen bemoeien. Met een
mooi
woord
‘mandateerde’
de
meerderheid van de raad haar
bevoegdheden aan het college en zette
zich zelf daarmee buitenspel.

Dat zou er mooier uitzien, en de mensen
snapten toch ook zeker wel dat groene
stroom nodig is, voor Moeder Aarde, plus
dat nog honderdduizenden huisjes
duurzaam van lichte en warmte zouden
worden voorzien. Dat was natuurlijk
helemaal prachtig
Kortom de plannen gingen door en toen
ook nog bovenbaas de provincie, zich
ermee ging bemoeien kwamen er zelfs
nog veel meer molens. En de inwoners?
Die kregen nog jarenlang van wethouder
P te Paard te horen dat ze maar wat meer
hadden moeten klagen…. Alsof dat
geholpen zou hebben.

Zo werden de gezworen kameraden
Ecotheo en Grondverdeeltheo nieuwe
wethouders. Zij waren ook hele grote fans
van Rups nooit genoeg met zijn
Agridataport.

Nieuwe plannen

Wel jammer was dat de begrotingen
waarmee Ecotheo als wethouder te

maken had niet altijd klopten, maar dat
hinderde hem niet, hij stapte uit het
college en kwam na de verkiezingen van
2018 weer vrolijk terug, zo’n type was hij
wel.

Sommige mensen daar waren enorm
onder de indruk, wat een kerel was dat
zeg, die Ecotheo van Hollands Kroon…
Daar liggen ze nu nog wakker van die
krachtige verschijning. Ze waren blij dat
hij het vliegtuig terug pakte na zijn
machtsvertoon.
Door het weggeven van haar controlebevoegdheid kon de gemeente na het
ontstaan zonder al teveel tegengas en
tijdrovende procedures bestuurd worden.
Dat was zeker in het begin van Hollands
Kroon veel praktischer,…maar ach, had
de raad dat maar nooit gedaan. Je hebt
ten slotte wel met T en T te maken. Je
geeft ze 1 vinger.....
En zo kwamen dus mede dankzij de reis
van Ecotheo de grote technoreuzen
MegamicroBill en Goochel met hun
datacenters in beeld .Even voor onze
jongste lezertjes: datacenters hebben niet
per se agrarische grond nodig, want je
kunt ze niet eten.

Geen uitdaging uit de weg
Van Ecotheo was ook al veel langer
bekend dat hij geen uitdaging uit de weg
ging, Zelfs een lange reis in het vliegtuig
helemaal naar een van de technoreuzen
aan de andere kant van de oceaan was
voor hem geen probleem. Hij is zo’n type
dat z’n zin wil krijgen en dat heeft hij ze
daar ook verteld in dat verre land.

Sterker nog voor datacenters moet de
gemeente de grond vaak een andere
bestemming geven, en dat kun je rustig
aan Ecotheo en Grondverdeeltheo over
laten natuurlijk. Wel moet de raad daar
nog wel mee akkoord gaan. Maar in die
raad zitten veel vrienden van ons T en T
duo. Dus dat kwam wel goed.

