Datacenters
Dinsdagavond, 22-06-2021, Inspreek avond in Theater Hollands Kroon.
Ga er maar eens aanstaan, nogmaals een onwillige bestuurders en raad toespreken, om de raad van
Hollands Kroon van zijn dwaalspoor, het voornemen om het bestemmingplan B1 te wijzigen, af te
brengen.
Toch is dat iets wat een aantal verontruste bewoners en een vertegenwoordiger van de verontruste
zeven West-Friese gemeenten gedaan hebben.
De directie van Agriport A7 had maar een dure advocaat uit Amsterdam ingehuurd om een positief
beeld rond de datacenters te schetsen. Waarom de directie van Agriport dat niet zelf deed is niet
duidelijk, angst, bang voor lastige vragen ?
Deze advocaat wist te vertellen dat de werkgelegenheid die de datacenters opleveren, zelfs tot
werkgelegenheid in Amsterdam leidt. Op de vraag waarom de datacenters niet beter bij Amsterdam,
gebouwd zouden kunnen worden omdat de restwarmte daar wel benut kan worden, antwoordde hij,
dat hij liever ziet dat daar huizen voor zijn kinderen gebouwd worden.
Ook vertelde hij dat er een website gemaakt is waar ondernemers hun steun aan datacenters op
Agriport betuigen, op dit moment zouden er zouden er al ruim 60 bedrijven opstaan. Hij vertelde er
echter niet bij dat het merendeel van deze bedrijven afhankelijk is van Agriport en hij vertelde er
ook niet bij dat er bedrijven op staan die niet in de gemeente gevestigd zijn.
Want dat laatste is iets waar onze wethouders een gruwelijke hekel aan hebben, getuige hun reactie
op de 3077 handtekeningen van Data Non Grata.
Op de vraag waarom de datacenters niet circulair bouwen en geen oog hebben voor het landschap
wist de advocaat te antwoorden dat dat, dan wel geëist moet worden. Logisch dat het niet gevraagd
wordt wanneer je als initiatiefnemer zelf de stukken mag schrijven en alleen maar hoeft aan te
geven waar de gemeente moet tekenen.
Het is heel ongebruikelijk dat een wethouder uit een naburige gemeente zich op een inspreek avond
laat horen. Toch vonden zeven West Friese gemeenten het noodzakelijk, omdat zij niet gehoord
worden, dat mevr. Van Langen, als vertegenwoordiger van de West-Friese gemeenten, vertelde over
de slechte communicatie met de gemeente Hollands Kroon. Helaas lieten de wethouders van
Hollands Kroon zelf om onduidelijke redenen verstek gaan, maar Erik Annaert (VVD) en Jip Panc
kras (SHK) voelden zich als vertegenwoordigers van de wethouders, behoorlijk op de teentjes
getrapt. Zij probeerden mevr. Van Langen met grof geschut en onbeschofte vragen in de hoek te
drijven. En waarom nam de voorzitter, mevr. van Dam het woord, na de vraag van mevr. Peeters
(GL), of de wethouders de buurgemeenten hadden uitgenodigd en deed zij dit niet bij de vragen van
Annaert en Pankras? Mevr. Van langen was best zelf in staat om ook hier een antwoord op te geven.
Al met al een bedroevende voorstelling.
Dhr Koeleman legde uit wat ons te wachten staat met de energie strategie, het komt erop neer dat
Nederland straks te klein is om straks zelf zijn groene energie op te wekken, en als daar dan ook
nog meer energie slurpende datacenters bijkomen, wat moeten we dan ? Dhr. Visser wist het
antwoord, dan kopen we groene energie in het buitenland. Blijkbaar was dhr. Visser (CDA) alweer
vergeten dat in de RES, van de regio’s gevraagd wordt zelf hun groene energie op te wekken.
Deze avond waarin zeer duidelijk werd dat het kiezen voor de wijziging van het door Agriport
opgestelde bestemmingsplan, een weg is die je niet moet willen gaan. Tenzij je er niet tegenop ziet
om straks bij de rechter teruggefloten te worden.
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