2022-03-11
Nagekomen antwoorden op de vragen van S ch ng Red de
Wieringermeer inzake Agriport en Datacentera, van Lada/Anders
Voor de uitgebreide antwoorden verwijzen wij u naar de nieuwe website van
Anders/Lada. Daar hebben zij de informa e geplaatst onder het kopje Uw vraag ons
antwoord.
Voor de website van Red de Wieringermeer hebben zij deze verkorte versie gemaakt.

Vraag 1 : Wij vinden dat de huidige grenzen van Agriport moeten
worden aangehouden . Antw. : JA
Met de medewerking van Agriport aan de ves ging van datacentra”s
zijn grenzen overschreden.
Vraag 2 : Wij vinden dat Agriport met 0 ha kan worden uitgebreid.
Agriport moet terug naar zijn oorspronkelijke bestemming, waarin de
Agrarische func e centraal staat.
Vraag 3: Wij vinden dat uitbreiding van grootschalige glastuinbouw
mogelijk is.ja/ Nee Antw.: Uitsluitend binnen het huidig
bestemmingsplan.
Vraag 4: Wij vinden dat uitbreiding van Datacentra mogelijk is.
Antw.:Nee.
Vraag 5: Wij vinden dat datacentra op B1 gerealiseerd kan worden.
Antw.: Nee.
Vraag 6: Wij vinden dat lopende ini a even ( Cirius One etc.)
gerealiseerd kan worden. Antw. : Nee. Onduidelijk of de
ini a efnemers voldoen aan eerder gestelde eisen.
Vraag 7: Wij vinden de vraagstelling datacentra in HollandsKroon een
vraag is voor de landelijke poli ek, pas daarna gaan we er over

nadenken. Antw. : Nee De inwoners moeten als eerste hun
instemming verlenen.
Vraag 8 : Hee u als par j geformuleerd welke
ves gingsvoorwaarden voor uw par j van belang zijn. : Ja
Een goede landschappelijke inpassing en duurzaam.
Vraag 9:De Provincie gee in de Provinciale datastrategie aan om
samen met de betreﬀende gemeente en par cipa e van burgers en
belanghebbenden de ves gingsvoorwaarden te formuleren waaraan
de bouw van datacenters moet voldoen. Welke harde
ves gingsvoorwaarden zijn uw par j van belang?
Een goed landschappelijk inpassing en duurzaam . Geen bebouwing
aan de westkant van de A7.

