
Geachte raad, geacht college/voorzitter,

Inleiding
Een toelichting op een Zienswijze te mogen geven voor het hoogste lokale politieke
orgaan, de raad, is een recht wat ik ten zeerste waardeer. En ook dank aan het 
goed functionerende gemeentelijke ambtelijke apparaat. Zonder deze zouden we 
elkaar mogelijk met hooivorken te lijf gaan om ons (ruimtelijke/economisch/ 
politieke) gelijk te halen.

Concreet
Mijn bezwaar geldt voor iedere verdere uitbreiding van Agriport, dus ook B1. In mijn
ogen is Agriport destijds een grote vergissing geweest, niet alleen in ruimtelijke- 
maar ook in sociaal economische zin.
Even had ik de hoop dat de vele zienswijzen, de ronde tafels en het uiteindelijke 
terugtrekken van het onzalige Gebiedsplan W-Meer in 2020 soelaas zou bieden. 
Temeer daar er ook unaniem een dubbele motie werd aangenomen waarin spijt 
werd betuigd over het ruimtelijke product Agriport! Maar nee, een paar maanden 
later werd er opnieuw een konijn uit de hoge hoed getoverd, B1. Volgens het 
college heel legitiem vanwege de vage pijltjes in de Omgevingsvisie van 2016.
We leven nu in 2021(!), de gemeente is bezig met het actualiseren van de 
voornoemde visie en de Provincie is druk doende een datacenter-strategie vast te 
stellen en deze later te verankeren in de Provinciale Omgevingsverordening. Wat 
gebeurt er? B1 er zo snel mogelijk doordrukken!  

Het niet vaststellen van B1
Dit heeft GEEN financiële consequenties voor de gemeente. Het college heeft haar 
best gedaan maar de raad niet kunnen overtuigen. Meerdere bestuursdeskundigen 
en juristen bevestigen dat de ruimtelijke argumenten van de raad, als ze B1 niet 
vaststellen, heel breed mogen worden ingevuld! Denk hierbij aan de vele 
zienswijzen, de berichtgeving in de media, de twijfels over de pijltjes in de 
Omgevingsvisie, de nog te publiceren Provinciale  datacenterstrategie, de 
uitspraken van het PBL (hfst. 3 Landelijke gebieden uit; Grote opgaven in een 
beperkte ruimte, 2021! 150 blz.) en de Rijksbouwmeester (Panorama Nederland 
2050) allen te interpreteren als ruimtelijke argumenten!

Ruimtelijke en sociaal economische ontwikkelingen
Ruimtelijk: U, dan bedoel ik vooral het college, gaat voorbij aan het feit dat Hollands
Kroon een landelijke gemeente is en dus geen stedelijke allures moet hebben. 
Integendeel, u als college heeft de plicht om het landelijke karakter van deze 
gemeente te koesteren en zo nodig te ontwikkelen. Waarom? Onze medeburgers in
de stedelijke gebieden hebben ook recht op een groene ruimte waar nog relatieve 
rust en stilte van toepassing zijn. Dus ook de Wieringermeer verdient veel beter en 
mag niet afglijden tot een afvalput van de regio, een afvalput waarin nu o.a. 
verdozing volop wordt gefaciliteerd. Wederom verwijs ik naar de Rijksbouwmeester.
Hij hield in 2020 een vlammend betoog, over Nederland in 2050. U kent hem vast 
wel, Floris Alkemade. Drie raadsleden van H-Kroon hebben hem daar gezien en 
gehoord, in Den Helder. Zijn boeiende essay zou voor bestuurders verplichte 
“leeskost” moeten zijn.



Sociaal economisch? Nederland, een Deltametropool, is een postzegel waar ruimte
een schaars goed is. Wat doet u als college met onze schaarse ruimte? Weggeven 
aan multinationals (via een lokale projectontwikkelaar, een staat binnen de 
gemeente) die voor een habbekrats veel schaarse groene ruimte vergaren en het 
vervolgens “verdozen”. U vergeet dat Nederland een kennisland behoort te zijn en 
niet weg moet zakken in een bedrijvenmoeras dat weinig kennis oplevert maar wel 
veel ruimte consumeert.
Blijf uw (landelijke) ruimte gebruiken binnen de bestemming die het nu heeft; 
circulaire moderne landbouw, natuur en recreatie. Daarmee genereert u kwaliteit 
die de relatief hoogopgeleide bevolking in Nederland zeer zal waarderen.

Ook maakt u zich, in mijn optiek, schuldig aan de ontwikkeling van een ander 
probleem, het aantrekken van activiteiten die arbeidsintensief maar kennisarm 
zijn(ook datacenters). Het gevolg daarvan is; geen lokale werknemers kunnen 
vinden. Deze moeten van elders komen en tijdelijk gehuisvest worden. Er ontstaat 
daardoor een tweedeling in onze lokale samenleving. Ik ervaar die tweedeling als 
onrechtvaardig hoewel ik besef dat wij in een geglobaliseerde wereld leven.

Uitspraken en opinies
Een uitspraak van de bekende Pieter Boot van het PBL; …..hyperscale datacenters
horen op bedrijventerreinen in de stedelijke regio's inclusief een verplichte 
warmtekoppeling en niet in de landelijke gebieden die een landbouw, natuur of 
recreatiebestemming hebben. De dataondernemers willen zich daar weliswaar 
graag vestigen vanwege enthousiaste wethouders en de lage grondprijzen. De 
bestemmingswijzigingen worden er veelal even “doorgejast”!..............

Een opmerking van Koen Haegens, columnist in de Volkskrant; ….Nederland heeft 
een innovatieve duurzame en sociale economie en juist dat moeten we verder 
ontwikkelen. Dat betekent dat niet ieder bedrijf een aanwinst is, zo ook de 
hyperscale datacenters.
Conclusie; lang leve de wethouders die durven te zeggen; …...probeert u het eens 
elders in Europa......Microsoft.....Google.......Glastuinbouw....  

En hoogleraar in de milieukunde, dhr. Klaas van Egmond die zich verwondert en 
zegt; …......dat we nog steeds denken dat we in een eindige wereld en een eindig 
Nederland eindeloos kunnen doorgroeien. De gedachte dat de wereld een 
verdienmodel is en menselijke relaties een business case. En nu, na 50 jaar 
discussie over “De grenzen aan de groei”(club van Rome, het huidige college lag 
toen nog in de luiers)), denderen we dagelijks tegen de grenzen aan..............
In ons geval; Denk aan de RES-discussie en de consequenties voor het landschap.

Tot slot
Een laatste opmerking, heel kort en gericht aan dhr. Vriend die steeds benadrukt 
dat wij dankzij Microsoft zoveel kunnen. Ik wil hem er op wijzen dat zijn partij er 
voor pleit onze aarde, als een tijdelijk bezit, goed te beheren en achter te laten. Ik 
heb het idee dat de heer Vriend hier iets niet begrijpt.  



IK ga er van uit, vooral nu ook bekend is dat het NIET vaststellen geen 
consequenties heeft, er niet vastgesteld gaat worden. Bovendien bent u allen zeer 
begaan met uw mooie gemeente als landelijk gebied, als een Kroon op de 
Noordkop!
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