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Wethouder misleidt
iedereen al 7 jaar
Al geruime tijd wordt er door de betrokken
wethouders hard gewerkt om datacenters
naar de Wieringermeer te krijgen. Een innige samenwerking met private ontwikkelaar
Hiemstra en Kranenburg ( zie elders in deze
nieuwsbrief) gaat ervoor zorgen dat er nog
meer energieslurpende dozen in onze polder
terecht komen. Daar moeten, voor de
gemeenteraad en de bevolking, dan wel
goede argumenten zijn om de toename
ervan te legitimeren.
‘Circulariteit’ is daarbij het toverwoord.
Hergebruik van de vrijkomende restwarmte
van de datacenters is hét argument om de
raadsleden en burgers te overtuigen dat er nog
meer datacenters in HK moeten komen. Door
de koppeling van de restwarmte aan de kassen
te blijven herhalen, is een bijna onontkoombare
relatie tussen datacenters en kassen gecreëerd.
Simpel gezegd, door meer datacenters toe te
staan, kan er meer restwarmte worden gebruikt,
voor nog meer kassen.

Cruciale opmerking van wethouder Meskers in
najaar 2018 bij conclusies van ambtenaren dat
restwarmte nu en ook later niet toepasbaar is in
de kassen: ’De koppeling tussen glastuinbouw
XXL en hyper-scaledatacenters moet gemaakt
worden, anders verliezen de dataondernemers
maatschappelijk draagvlak.’
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Dat is opmerkelijk, want wethouder Meskers
weet volgens een bericht in het NoordHollands Dagblad van j.l. maandag 15 maart al
sinds 2014 dat restwarmte niet gebruikt kan
worden in de kassen, maar houdt er aan vast
omdat er anders eigenlijk geen goede
argumenten meer zijn om deze datacenters op
Agriport te vestigen.

Van de redactie
Na enige tijd ligt nu het 3e nummer voor u.
De inhoud is als volgt:
Blz. 1
Blz. 2
Blz. 3
Blz. 3

Meskers misleidt al 7 jaar
Relatie college-Agriport
Verzoek handhaving B1
Overleg met de 2 wethouders

Veel leesplezier.
Stuur deze digitale nieuwsbrief door aan
geïnteresseerden in uw omgeving.
Zij kunnen zich dan abonneren door een
mail te sturen aan: reddewmeer@gmail.com

Relatie college-Agriport

te stoppen. Ga jij dan tegen jouw beste vriend
vertellen dat het niet door kan gaan?

Door Arie Blokker

Of bedenk je dan iets anders om ze hun zin te
geven en verdien je er als gemeente ook nog
iets aan?

We vragen ons af waarom met name het
college van B&W van Hollands Kroon zich
zo ingezet heeft voor het vergroten en
uitbreiden van Agriport, terwijl de
gemeente toch zelf ook de Robbenplaat bij
Wieringerwerf in bezit heeft.
Kennelijk doet het management van
Agriport het veel beter om hun gronden en
mogelijkheden aan te prijzen. De innige
relatie tussen het college en Agriport komt
voort uit het feit dat wethouder Meskers in
2012, samen met de managers van Agriport,
mee vloog naar Seattle om Microsoft naar
de Wieringermeer (lees: Agriport) te halen.
Hierbij een kort relaas van de zich tijdens deze
reis ontkiemende relatie tussen deze wethouder
en de directie van Agriport.
Meskers: “Samen met Kranenburg waren we
onderdeel van een delegatie onder leiding van
Anton Hiemstra (ceo Agriport A7) en Jan van
Run (gedeputeerde van de provincie NoordHolland). Doel van deze reis was: de laatste
hindernissen wegnemen om de komst van
Microsoft naar de Wieringermeer mogelijk te
maken.
In Hollands Kroon hebben we geleerd elkaar
op te zoeken en te vertrouwen. Het leidde er
onder meer toe dat gemeente en ontwikkelaar
een bijzondere deal sloten om hun gronden in

Lopende initiatieven

Meskers met Kranenburg in Seattle
één portefeuille te brengen en elkaar volgens
een duidelijke formule over en weer een
percentage te gunnen van de verkoopopbrengst. Zo deelt de gemeente mee in de
grondopbrengsten in het Agriportgebied, en
Agriport participeert in de opbrengst van de
gemeentelijke locatie Robbenplaat, die ook aan
de A7 ligt.”

Interesse in Robbenplaat
Wil je als geïnteresseerd bedrijf nu iets op de
Robbenplaat dan dien je contact op te nemen
met Jack Kranenburg, de manager van
Agriport. We kunnen daaruit concluderen dat
Agriport en onze wethouders inmiddels wel
bijzonder goed bevriend zijn.
Maar, stel nu dat jouw goede vriend nog 4
aanvragen voor datacenters heeft lopen, terwijl
de jou controlerende raad net besloten heeft om
het gebiedsplan voor uitbreiding van Agriport

Het fabeltje van de restwarmte is natuurlijk
al achterhaald, dus daar kun je niet nog een
keer mee aan komen. Dan maar ‘lopende
initiatieven’, die omwille van de privacy
niet onthuld mogen worden, bij de raad
geïntroduceerd om de datacenter toch te
vestigen op en rond Agriport.
Deze belangenverstrengeling lijkt ons veel
te ver gaand. Want hoe neutraal kun je nog
oordelen als wethouder over plannen van
Agriport? En wat gebeurt er als de raad dit
geen halt toeroept?
Echt goede vrienden helpen elkaar ten
koste van alles. Maar hoe gezond is dat?

Video over Robbenplaat.
Onze redacteur heeft een kort filmpje
gemaakt over Robbenplaat.
Dat is bij de aan u verzonden mail met deze
Nieuwsbrief gevoegd.

weg er naar toe plus een aarden wal er omheen.
Omdat de gemeente op 5 januari 2021 een
omgevingsvergunning heeft verleend voor de
bouw van een 2e datacenter op Het Venster)
beoordeelt de gemeente het neerzetten van een
ketenpark als legaal.
Al hoewel ze nog wel terloops de term
onmiddellijke nabijheid noemt, geeft de
gemeente aan dat het ketenpark aangelegd is
ten behoeve van de bouw op het naastgelegen
terrein en dus legaal, daarmee de voorwaarde
onmiddellijke nabijheid negerend.

Verzoek handhaving B1
Iedereen die over de A7 rijdt zal het
opvallen dat Microsoft aan de westkant van
de A7 een grote bouwkeet op perceel B1
neergezet heeft. Deze bouwkeet dient voor
de bouwwerkzaamheden op het ten zuiden
ervan gelegen perceel van het Venster. Daar
verwacht Microsoft zijn 2e datacenter te
mogen bouwen. Deze bouwkeet staat niet op
of in de onmiddellijke nabijheid van het
perceel het Venster, maar minstens 250 –
300 m verder, midden op het perceel B1.
Daarop rust een agrarische bestemming.
De term ‘onmiddellijke nabijheid’ staat
vermeld in de Omgevingswet en wel artikel 2
onderdeel 20 van het Besluit Omgevings
Regels, bijlage II.
e

1 Verzoek
Voor de werkgroep Red de Wieringermeer
genoeg reden om op 13 december 2020 een
handhavingsverzoek bij de gemeente in te
dienen, omdat Microsoft de regels overtrad.
Wij hadden het sterk vermoedens dat Microsoft
er vanuit ging dat ze binnenkort op perceel B1
haar 3e datacenter kon gaan bouwen. Dit terwijl
er nog geen besluit is om de bestemming van
B1 te wijzigen, laat staan een bouwvergunning.
In haar antwoord op 16 december gaf de
gemeente aan dat de bouw inderdaad niet
legaal was, maar dat de gemeente
in
bijzondere gevallen kon afzien van handhaven.

Een bezwaarschrift hiertegen werd door de
gemeente niet ontvankelijk verklaard, omdat
alleen rechtspersonen of direct omwonenden in
deze fase een bezwaar mogen indienen. Als
werkgroep voldoen we daar helaas niet aan.
De gemeente was van oordeel dat hier sprake
was van een bijzonder geval, omdat er een
ontwerpbeschikking was, waardoor het strijdig
gebruik zou kunnen worden worden gelegaliseerd. Die beschikking gold echter voor Het
Venster en niet voor B1.

2e verzoek
De werkgroep heeft hierop gereageerd dat de
bouwkeet niet in de onmiddellijke nabijheid
van perceel het Venster ligt en daarmee dus
illegaal is neergezet. En wederom gevraagd om
te handhaven. In haar antwoord op 27 januari
2021 introduceert de gemeente het begrip
ketenpark, welke bestaat uit de bouwketen, de
bijbehorende parkeerplaatsen, de 300 m lange

Gesprek met wethouders
De werkgroep is eind februari uitgenodigd
door de twee wethouders Meskers en Groot
voor een gesprek over wat de werkgroep is
en waar zij (voor) staat. Daarvoor was een
datum van 9 maart overeengekomen.
Het leek de werkgroep na vele berichten in
de pers in de week daaraan voorafgaand,
beter om dat gesprek te verdagen tot de
raad zich over deze berichten had kunnen
uitspreken. Er is een nieuwe afspraak
gemaakt op 31 maart.

