
Beste bewoner van het mooie Middenmeer,

Deze flyer wordt u aangeboden door de werkgroep  Red de Wieringermeer.

Deze krijgt u omdat wij ons zorgen maken over de grootschalige ontwikkeling van datacenters in het zuiden van 
onze Wieringermeer, die zich met rasse schreden richting Middenmeer beweegt.

De tien jaar geleden beloofde glastuinbouw transformeert naar een industriëel gebied van maar liefst 230 ha aan 
datacenters met daarbij behorende dieselaggregaten. 

De gemeente heeft voor de uitbreiding van Google aan de Tussentocht al een bouwhoogte van 20 m voor 
gebouwen en van 40 m voor de schoorstenen van deze aggregaten toegestaan. Dat komt overeen met een 
flatgebouw van 6 verdiepingen. Daarnaast zijn er nog veel meer  windmolens of zonnepaneelvelden nodig om 
voldoende groene stroom voor deze datacenters op te wekken. Ons  landelijke open polderlandschap dreigt zo 
voorgoed ten onder te gaan. Dat is niet wat wij willen en dat is ook niet volgens de afspraken! Agriport was bedoeld 
voor glastuinbouwbedrijven en die zoudan aan de oostkant van de A7 blijven. Nu dreigen er zelfs megadatacenters 
aan de westkant van de A7 te komen.   

Wij willen dat niet en vinden dat er eerst een fatsoenlijk  beleid moet worden ontwikkeld, op basis van inspraak van 
burgers, boeren en bedrijven. De landelijke media, zowel kranten maar ook televisie en lokale digitale media hebben
al uitgebreid over dit onderwerp bericht. 

Aan het college van B&W van Hollands Kroon is door actiegroep Data non Grata   een petitie  aangeboden met 
ruim 3000  handtekeningen van bewoners tegen nog meer datacenter. Ondanks deze petitie en 109 zienswijzen 
tegen de uitbreiding met 50 ha voor het 3e datacenter van Microsoft langs de Cultuurweg  is het college nog steeds  
niet bereid om de uitbreidingsplannen voor 170 ha extra datacenters te stoppen en met burgers en betrokkenen in 
overleg te gaan. 

Eind juni buigt de gemeenteraad zich  over het voorstel voor het  3e datacenter voor Microsoft hoewel er al lang 
meer dan voldoende capaciteit aan datacenters in ons land is neergezet voor verwerking van alle Nederlandse data.

Desondanks blijven de twee wethouders zich het vuur uit de sloffen lopen voor Microsoft, Google en andere 
datacenters om deze flink geld te laten verdienen aan verwerking van data van ver buiten ons land.

De windparken in de  Wieringermeer, Friesland (in het IJsselmeer) en de Noord Oostpolder zijn maar net in staat om
de 6  geplande datacenters van groene stroom te voorzien. Deze worden aangelegd met € 3 miljard subsidie van u 
en ons, en eigenlijk bestemd voor meer dan 1,3 miljoen huishoudens.

Er wordt  inmiddels een gratis nieuwsbrief door ons uitgebracht: RED DE WIERINGERMEERBODE. Daarvan zijn al 5 
edities verschenen. 

Als u geïnteresseerd bent in hoe de ontwikkelingen verder zullen verlopen kunt u een mailtje sturen naar:  
reddewmeer@gmail.com  

U krijgt het laatste en de volgende nummers dan toegestuurd. 

Vraag aan u: Wilt u deze poster voor het raam hangen als u zich ook zorgen maakt?  

Wilt u dit niet dan hebben we daar ook begrip voor. Maar praat er over met elkaar en zorg dat Middenmeer 
ontwaakt en zich bewust is van wat er op het dorp af komt!

Bedankt alvast!       

Werkgroep Red de Wieringermeer

mailto:reddewieringermeer@gmail.com

