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Geacht college,
Op 4 maart 2021 ontvingen wij uw brief over vergunningplicht en de bevoegd gezag kwestie met
betrekking tot de datacenters. Met deze brief reageren wij daar op.
Met verbazing hebben wij kennisgenomen van uw plotselinge aankondiging. Sinds 2014 werkt Hollands
Kroon samen met de provincie aan de ontwikkeling en vestiging van datacenters op Agriport. De
bestemmingsplannen van het gebied zijn in overleg met de provincie gerealiseerd. Op basis van deze
samenwerking zijn in eerdere trajecten al 5 vergunningen voor datacenters verleend.
Bij de recent verleende vergunning (datacenter het Venster) is, net als de voorgaande vergunningen, door
de provincie geen reactie of zienswijze ingediend. Met verbazing lazen wij daarom in uw openbare
besluitenlijst G.S. van 2 maart 2021 dat u een handhavingsprocedure wilt starten tegen Microsoft.
Hierover zijn wij niet in kennis gesteld en ook in uw brief aan ons ontvingen wij daar geen uitleg over. Het
is ons niet duidelijk op welke gronden u wilt handhaven. Er is naar onze mening geen sprake van een
illegale situatie die dit besluit om een handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft rechtvaardigt. De
reactie van de provincie - in dit stadium - heeft ons en alle betrokken ontwikkelende partijen, dan ook
onaangenaam verrast.

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
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Pas eind 2020 heeft de provincie contact gezocht met de gemeente en twijfels geuit over de
bevoegdheidskwestie. Het doel van de gesprekken was om een uniforme werkwijze voor de provincie te
gaan hanteren en duidelijkheid te creëren voor de toekomst. Daarvoor is, door de provincie, advies
gevraagd aan Pels Rijcken. Het advies is niet eensluidend en geeft aan dat alleen de bestuursrechter
duidelijkheid kan bieden. Bestuurlijk is afgesproken de lopende afspraken te respecteren en voor nieuwe
aanvragen in overleg te treden om dit op de juiste manier af te handelen. De op dat moment lopende
vergunningaanvraag voor het Venster is door de provincie nooit ter discussie gesteld. Graag herinneren
wij u aan de bestuurlijke afspraken die hierover tussen wethouder Theo Groot en gedeputeerde Edward
Stigter op 18 december 2020 zijn gemaakt.
Wij willen benadrukken dat we het van groot belang achten om samen, als betrouwbare overheid,
staande afspraken met partijen zoals Microsoft te respecteren. Als blijkt dat de provincie bevoegd gezag
is, dan gaan we daar bij toekomstige ontwikkelingen op die manier mee om, conform onze afspraken.
Voor alle duidelijkheid; wie bevoegd gezag is, maakt niet uit voor het verlenen van een
omgevingsvergunning. Het geldende bestemmingsplan staat een datacenter toe op de locatie Het
Venster. Als een aanvraag aan de voorwaarden voldoet en past in het bestemmingsplan moet deze
worden verleend. Dat past bij een betrouwbare overheid.
Op dit moment maken wij ons grote zorgen over wat de huidige discussie betekent voor Noord-Holland,
het vestigingsklimaat voor bedrijven en Microsoft als investeerder in het bijzonder. De imagoschade is
groot als lokale overheden elkaar tegenspreken. Onze inzet is dan ook om deze lopende
vergunningenprocedure niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk. Wij willen graag het gesprek
met de provincie over het bevoegd gezag voeren maar niet ten koste van partijen die al investeringen in
het gebied hebben gedaan. We wachten een uitnodiging daarvoor af.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

W. Eppinga
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