Allereerst de hoofdrolspelers, Rupsje nooit genoeg Agridataport, en o.a oud
wethouder P te Paard en huidige wethouders, Ecotheo en
Grondverdeeltheo, de reuzen MegamicroBill en Goochel....het sprookje
speelt zich af in een al wat oudere polder, waar de boeren hun aardappelen,
suikerbieten, granen en ook bloembollen verbouwden, in de naburige
dorpen werden de producten verwerkt, werden de gereedschappen hersteld
en/of verkocht en tot het jaar 2000 waren de meeste mensen daar redelijk
tevreden mee, maar niet iedereen natuurlijk......
Een paar mensen vonden dat er wat moest veranderen want in de polder
gebeurde nooit wat en dat was saai, kortom het was tijd voor leuke en
nieuwe veranderingen? en zo was er dus ook een familie Haa vooral goed
op de hoogte van de verwerking van producten, die op het lumineuze idee
kwam om een aantal boeren uit te kopen en hier kassen op te laten
bouwen, zo bleef de grond agrarisch en was de glastuinbouw in de polder
geboren.
En samen met bevriende ondernemers, waaronder transportbedrijven,
konden de producten van de kassen heel snel bij de mensen op tafel liggen,
zeker omdat er ook een grote snelweg dwars door de polder liep, dit bleek
een prima idee te zijn, oud wethouder te Paard en Rupsje nooit genoeg
waren heel tevreden.
En zo kon Rupsje steeds groter groeien, de hun grond verkopende boeren
klaagden niet want die kregen genoeg centjes van ons razendsnel groeiende
Rupsje, inmiddels al een flinke Rups.
Voor het werk in de kassen was er vanuit de bewoners van de polder niet
veel interesse, maar de uitzendbedrijven kassa en kassa zagen er wel
brood, lees geld, in, en wisten in voormalige oost Europese landen
arbeiders wel te interesseren om voor niet al te veel geld dit werk te gaan
doen, en zo was de term arbeidsmigrant geboren ook in deze polder.
Waar al die nieuwe mensen moesten slapen, douchen en eten was veel
minder interessant voor kassa en kassa maar gaandeweg begonnen de
mensen in de gemeenteraad en het college zich daar mee te bemoeien,
zodanig dat menig bestemmingsplan veranderd werd, wat natuurlijk ook
weer veel weerstand en kritiek van de mensen opriep.

Maar de kassen en hun werknemers werden steeds belangrijker, en de
bevolking steeds minder belangrijk, die waren toch nooit tevreden…….en
Rups nooit genoeg knabbelde rustig verder…….economische groei was het
toverwoord en iedereen was gelukkig?? Nou ja iedereen…..

“Nee nee, hohoho ik bedoelde tot de West-Friese vaart, alleen zei ik dat
niet……”

Tegelijkertijd, terwijl Rups Nooitgenoeg Agridataport lekker door at,
waren er op de hele grote wereldbol natuurlijk ook veel meer
ontwikkelingen die al langere tijd heel belangrijk waren, de fossiele energie
uit de aardbodem, de grondstoffen raakten op, en hun verbranding
vervuilde ook de atmosfeer, de temperaturen op aarde stegen, de
ijskappen bij de polen begonnen af te brokkelen.

Maar gelukkig, een flink aantal hele knappe koppen hadden bedacht dat er
meer energie gewonnen moest worden uit de natuurlijke bronnen van
moeder aarde, zoals de windenergie, de zonne-energie, en energie uit de
waterbewegingen, voor het gemak groene energie genoemd, 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 ???
Dat was natuurlijk een prachtige ontwikkeling, en 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 provincie vond het dan ook heel mooi dat deze
poldergemeente samen met nog enkele andere gemeentes een flinke grote
gemeente wilde worden…..
De mensen (kregen zij ook weer eens wat) mochten helpen kiezen met de
naam en zo ontstond de gemeente Hollands Kroon, een mooie naam?? voor
een nieuwe gemeente, die alles had wat met landbouw en veeteelt te maken
had, en.....ja, ja 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 windturbines, maar de oude
molens werden toch vervangen door grotere en allemaal van hetzelfde formaat.

Dat zou er mooier uitzien, en de mensen snapten toch ook zeker wel dat
groene stroom nodig is, voor moeder aarde, en dan nog dat
honderdduizenden huisjes duurzaam van lichte en warmte zouden worden
voorzien 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 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 ?
Ondertussen kwamen er in de groter gegroeide gemeente Hollands Kroon,
nieuwe wethouders, nieuwe burgemeesters en vooral ook nieuwe plannen.

Zo waren de gezworen kameraden Ecotheo en Grondverdeeltheo nieuwe
wethouders en hele grote fans van Rups nooit genoeg met zijn Agridataport.
Wel jammer was dat de begrotingen waarmee Ecotheo als wethouder te
maken had niet altijd klopten, maar dat hinderde hem niet, hij stapte uit en
kwam later weer vrolijk terug, zo’n type was hij wel.
En van Ecotheo was 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 was zo’n type dat z’n zin wil krijgen en dat heeft hij ze daar
ook verteld in dat verre land.
Sommige mensen daar waren enorm onder de indruk, wat een kerel
was dat zeg, die Ecotheo van HK…

Daar liggen ze nu nog wakker van die krachtige verschijning, ze waren blij
dat hij het vliegtuig terug pakte na zijn machtsvertoon.
Wat Ecotheo en zijn collega’s enorm hielp was dat de gemeenteraad zo
lankmoedig was geweest hun medewerking te verlenen aan het college om
hun mandaat om het college te kunnen controleren over de uitvoering van
het beleid (tijdelijk, maar niet heus) op te geven
Hierdoor kon er na het ontstaan van de nieuwe gemeente door het college
van B en W zonder al teveel tegengas en tijdrovende procedures bestuurd
worden wat zeker in het begin van Hollands Kroon veel praktischer

was……maar ach had de raad dat maar nooit gedaan......Je hebt ten slotte
wel met T en T te maken, en 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.
Sterker nog voor datacenters moet de gemeente de grond vaak een andere
bestemming geven, en dat kun je rustig

aan Ecotheo en Grondverdeeltheo overlaten natuurlijk, wel moet de
gemeenteraad daarmee akkoord gaan, maar in die raad zitten veel vrienden
van ons T en T duo.
Waarom dan datacenters vragen jullie je af ?? Wel al jullie spelletjes,
huiswerk, maar ook informatie van jullie ouders en van heel veel andere
mensen op de hele wereld wordt daarin opgeslagen.
Dus onder het motto dat ze noodzakelijk zijn, dat ze geld opleveren voor de
gemeente, dat ze werk verschaffen, en dat de kassen mooi verwarmd
konden worden met de restwarmte van de datacenters, kwamen de reuzen
in de oude polder.
Kortom iedereen weer gelukkig…nou ja iedereen ??

Wat zo jammer was dat de datacenters zoveel en vooral groene stroom
zouden gaan gebruiken, daar ging alle stroom voor de huishoudens maar
zeiden Ecotheo en voormalig wethouder te Paard, de stroom kwam

allemaal uit dezelfde kabel, dat had niets met de windmolens te maken
natuurlijk, stroom is stroom.

Heel jammer dat MegamicroBill een ander bericht de wereld in hielp, de
groene stroom van de molens was wel degelijk de reden om in de zuidkant
van de Wieringermeer te landen, en ze hadden een mooi contract met Vaat
en Faal gesloten.
Och en die restwarmte.. helaas dat was pindakaas……maar misschien over
een paar jaar???
De bevolking van de oude polder werd bozer en bozer, zij moesten
aankijken tegen windmolens die met heel veel geld van de bazen van het
land waren neergezet, met bordeelverlichting ,s avonds, en de stroom, de
rust en de ruimte was dus voor de reuzen een prima motief om hun land te
vullen met lelijke gebouwen.
En het was nog lang niet klaar, want er werd een heel groot gebied als
zoekgebied aangewezen, als de plannen hiervoor door gingen, was de helft
van de oude polder gevuld met kassen en datacenters....

Een zoekgebied van 2500 hectare, aangewezen door bovenbazen de
provincie, Rijkswaterstaat (bekend van de enorme honderden miljoenen
kostende blunder bij project Afsluitdijk) en natuurlijk gemeente Hollands
Kroon....
Dit zoekgebied van 2500ha zou eerst het mooie dorpje Middenmeer, waar
veel prominente polderbewoners zijn geboren verslinden, daarna kwam
voormalig hoofddorp Wieringerwerf aan de beurt, de plannen liepen tot
Alkmaarse weg en tot Westerterpweg.....

Maar gelukkig wist de gemeenteraad onder aanvoering van de VVD, nota
bene de partij van de onstuitbare Ecotheo, dit gebied voorlopig (goed op
blijven letten dus ) te verkleinen tot maar ?? 750 ha.
Met name Erik Android van de VVD, over wie bepaalde geruchten gaan ,
stipt regelmatig aan dat juist zijn partij dit in de raad voorstelde.
En de gemeenteraad was zo blij met dit enorme succes dat ze bijna blind
akkoord gingen met het verzoek van Ecotheo en Grondverdeeltheo om een
paar lopende initiatieven, die kennelijk weinig voorstelden, toch nog even af
te ronden, jaja ze kregen alweer 1 vinger en ze namen een ….

Meer hoefde de raad ook niet te weten, (toch het eerder genoemde
mandaat ?) , ze schrokken dan ook nogal toen bleek dat de lopende
initiatieven vooral bestonden uit nog 4 a 5 datacenters….
En de bewoners werden steeds bozer vooral toen ook bleek dat er nog
meer datacenters op de energie van de windmolens af waren gekomen,
aangemoedigd door de bazen van het land, de ministers Katje Solonggreen
en Eric Wiebelt, en door Rups Nooit genoeg, die reclame maakte met rust,
ruimte en groene stroom.

Diezelfde windmolens die voor zoveel honderdduizenden huishoudens
waren geplaatst en daarom getolereerd, die zelfs in het bos waren te
horen…..zwoep, zwoep
Ook de pers begon zich er mee te bemoeien, het NRC, het NHD en vooral
Arjan Lubach op televisie zweepten de bevolking op en dus regende het

kritiek op de wethouders, Ecotheo stopte met praten, die liet zich nergens
door van de wijs brengen maar.....
GrondverdeelTheo zocht wel diezelfde pers op, zo slecht kon het toch
allemaal niet wezen, er waren zoveel mooie zaken te danken aan de
datacenters en de windmolens, zoveel geld kwam er binnen, dat ging
allemaal toch naar de mensen?? Daar deden ze het toch allemaal voor.
Jammer genoeg vergat hij een paar gemeentelijk geld verslindende fouten
die ook miljoenen teveel hadden gekost, (een brug, de zorg) maar onze
cartoontekenaar kreeg in deze periode wel het onderstaande gevoel…
Terwijl de Sint nog lang niet in het land was, vlogen de cadeautjes de boze
inwoners om de oren...

Voor onze 2 wethouders was de kritiek niet mals, de media doken nog
steeds regelmatig boven op deze affaire, de inwoners werden actief in
actiegroepen, op facebook, en bestookten ons dappere duo met mails,
zienswijze, ingezonden stukken.
Het werd nog lastiger toen ook 2 leden van de gemeenteraad beseften dat
ze volksvertegenwoordigers waren i.p.v. dat ze achter de technoreuzen aan
bleven rennen.
Dat werd ze door oud wethouder te Paard niet bepaald in dank afgenomen,
maar de heren Lars Dwars en Jeff Tegenwind sloten zich aan bij de
tegenpartij.
Ondertussen verscheen er ook een rapport over de enorme lelijkheid van
datacenters, en over het feit dat daar totaal geen aandacht aan was besteed
door de reuzen.

Maar daar had Grondverdeeltheo wel een oplossing voor, bomen plaatsen
ging het niet worden, blaadjes in de herfst, daar konden de datacenters niet
tegen, maar een mooie coniferenhaag zou zeker gaan helpen.

En ook de reuzen wilden de mensen tegemoet komen, volgens ene G.E. uit
Middenmeer betaalde MegamicroBill maar 3 cent per kwh voor de stroom,
dus die konden wel een paar duizend euro missen voor een fonds, dat
bestemd was voor de inwoners.
Vaat en Faal, ook wel Waait En Graait genoemd, had zelfs een windfonds
opgericht ter waarde van 75000 euro, ook voor de inwoners, dat konden ze
wel missen na die subsidies van honderden miljoenen euro’s.......

En terwijl MegamicroBill einde 2020 niet langer wilde wachten op zijn
nieuwe vergunning, en alvast begon met het bouwrijp maken van de hem
toegezegde kavel op het zogenaamde Venster.
Een peulenschil die vergunning volgens GrondverdeelTheo, dit terrein had
toch al een passende bestemming.
Wel erg vreemd was dat MegamicroBill dit bouwrijp maken deed door te
asfalteren en een 3 etages hoge bouwkeet te plaatsen op 250 meter afstand
van het te bouwen datacenter, misschien alweer vooruitlopend op de bouw
van nog een datacenter??

Maar dat laatste wordt nog lastig want die grond is agrarisch, daar moet de
gemeenteraad nog over beslissen.....of is dat ook al in kannen en kruiken??
met de steun van de ministers Solonggroen en Wiebelt in de rug kom je
een heel eind.
Ook de buurtgemeentes en zelfs bovenbaas de provincie begonnen zich te
roeren, en stuurden boze zienswijzen in.
Maar dan hadden ze toch echt weer buiten Ecotheo gerekend, dat type
hielden ze niet zomaar tegen, praten deed hij niet meer, maar hem
tegenhouden??....zeker niet..

En zo gaat ons wethouders duo recht zo die vaart met het roer in handen
het nieuwe jaar in, terwijl onze burgemeester zich nog niet heeft laten horen

En de bevolking, is natuurlijk als alles klaar is, allemaal schat-hemeltje-rijk
straks, bedolven onder de cadeaus van Vaat en Faalt en megamicroBill, en
misschien nog een paar jaar wachten maar dan hoeven ze niet meer te
betalen maar worden ze betaald om in de oude polder te wonen.
Voor deze 2 wethouders is het zo jammer dat ze niet begrepen worden, en
ook oud wethouder te Paard zou zo graag nog eens op koningsdag een lintje
krijgen, maar wie weet wat de toekomst nog brengt

Aan dit sprookje komt voorlopig nog geen eind....maar dat bewaren we voor
2021...
Mede namens de werkgroep Red de Wieringermeer ieder een bijzonder
boeiend en vooral gezond 2021 gewenst….. met bijzondere dank aan Rene
Roessingh voor het mogen gebruiken van zijn cartoons.

