
Programma’s Gemeenteraad verkiezingen

Senioren Hollands Kroon
SHK is trots op het feit dat de gemeente één van de grootste agrarische gemeenten van ons 
land is. // ‘Hollands Kroon is de agrarische hoofdstad van Nederland’
De komende jaren zal Agriport verder moeten worden ontwikkeld. Dat geldt tevens voor de
bedrijventerreinen Robbenplaat, Hoornseweg en de Kooyhaven. Deze bieden mogelijkheden 
voor de toekomst.

Als enige par j in de Raad hee  SHK bij het a lazen van het Gebiedsplan 
Wieringermeer (28 april 2020) een stop voor het oprichten van datacenters gesteld. Genoeg 
is genoeg! SHK stelde wel: ‘Honoreer, als betrouwbaar bestuurder, de gemaakte afspraken 
met de bedrijven die nog de lopende datacenters willen oprichten.
Nieuwe datacenters die vallen onder deze lopende contracten dienen wel aan verbeterde
ves gingsvoorwaarden te voldoen. SHK gaat er vanuit dat de gemeente op korte termijn 
niet meer het bevoegd gezag zal zijn. Het is wel nagenoeg duidelijk, horende de uitspraken 
die in Den Haag worden gedaan, dat het Rijk dan wel de Provincie de regie van het plaatsen 
van datacenters zullen bepalen en de toela ngscriteria zullen aanscherpen bij het verlenen 
van de vergunningen. Het Rijk dan wel de Provincie zal mogelijk het bevoegd gezag worden 
inzake de ves ging van datacenters. Doch wij vinden het echter evengoed belangrijk dat
op korte termijn een beleidsplan datacenters in de nieuwe raadsperiode tot stand zal komen.
Tijdens de discussie over het Gebiedsplan en daarna is herhaaldelijk door SHK aangegeven 
dat het een vereiste was en is dat Agriport, in het bijzonder de datacenters, landschappelijk 
dienen ingepast te worden met inheemse bomen en struikgewas. Ook dient de vormgeving 
van de datacenters van een vriendelijker en een aantrekkelijker architectuur te worden 
voorzien; dit geldt ook voor de lopende afspraken.
Gelet op milieu en duurzaamheid moet het streven erop gericht zijn meer 
dienstverlenende bedrijven en bedrijven op het terrein van de kenniseconomie en 
innova e aan te trekken. De bestaande havens en het midden- en kleinbedrijf moeten 
kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het versnellen van procedures, zodat bedrijven 
binnen korte jd aan de slag kunnen, is ons uitgangspunt.
Recrea e en toerisme kunnen in de toekomst een grotere bijdrage leveren aan de 
werkgelegenheid in onze gemeente. Wij zijn voor een verdere ontwikkeling van deze sector, 
met name om het milieuvriendelijk aspect van deze sector.

Daarnaast dient een vereveningsregeling tot stand te komen. Dat betekent dat wij er 
aandacht voor hebben om onze kernen lee aar te houden en de beze ng van onze 
bedrijventerreinen te s muleren. Het gevolg van het slopen van leegkomende gebouwen 
hee  ook een guns g effect op asbestsanering. Wij ondersteunen alterna eve energie en het
beleid dat voor de klimaatverandering goed uitpakt. Dat betekent tevens dat blijvend gebruik
van gas nog niet is uit te sluiten. Onze voorkeur gaat uit naar zonne-,blauwe-, ge jden- en 
golfenergie, aardwarmte (geotechniek), warmtepompen en warmte- /koudeopslag. SHK zal 
daar waar ze invloed op hee  groene energie meer s muleren.
Voor wat betre  de Regionale Energie Transi e (RES) zullen wij door een klimaatgericht 
beleid te voeren eraan bijdragen dat de luchtkwaliteit verbetert. Mogelijk het toestaan van 
kleine modulaire kernenergiecentrales in de geest van Thoriumcentrales. In de kerncentrale
van Pe en is een experiment gestart om met Thorium een kerncentrale te gaan aandrijven.
Een dergelijke modulaire kernenergiecentrale zal vele malen meer energie opwekken dan 
bijvoorbeeld 145 windturbines (zoals er nu in de Wieringermeer in aantal staan) op land en is
goed voor 1 miljoen huishoudens. De omvang is ongeveer 10 keer zo klein als een 
conven onele kernreactor. De levensduur van 60 jaar betekent dat kernenergie die weinig 
broeigassen uitstoot. Dat betekent dat kleine kernenergiecentrales de transi e naar
hernieuwbare energie zullen ondersteunen door de tekorten in deze transi e op te vangen.



Op naar de ‘Na onale sloopdag windturbines’. 
Geen zonnepanelen op agrarische gronden en vooral niet op de mogelijk aan te 

leggen eilanden in het IJsselmeer nabij Den Oever waar kruiend ijs de zonnepanelen, mits 
goede voorzieningen, zou kunnen vernie gen met alle gevolgen voor de ecologie van het 
IJsselmeer. Onze voorkeur is, gezien de aanzienlijk verbeterde kwaliteit van de zonnepanelen,
deze aan beide kanten van de daken en op pla e daken van bedrijfsgebouwen aan te 
brengen.

Wij zijn van mening dat er voldoende windturbines in onze mooie gemeente staan en
dat een verdere uitbreiding daarvan uitgesproken ongewenst is. Windturbines hebben 
landschappelijk een grote invloed op de omgeving, groter dan de datacenters; deze zijn nog 
landschappelijk in te passen en dat is met windturbines geheel uitgesloten. Ook zijn wij tegen
windturbines op land om de burgers verder te beschermen tegen de vele storende hinder die
veroorzaakt wordt nabij woningen. Wij willen in beperkte mate meewerken aan
windturbines op zee, maar zeker niet op land en in de meren. Ontwikkelingen op het gebied 
van windenergie, zoals kleine horizontale windturbines op daken, dienen nauwkeurig gevolgd
te worden en te worden getoetst op de inpasbaarheid.

Uitgangspunten SHK:
• Agrarische sector faciliteren.
• Het faciliteren van de bedrijventerreinen en Agriport.
• Het s muleren van zonne-, ge jden-, golfenergie, aardwarmte, warmte-/ koudeopslag,
warmtepompen.
• Het blijvend gebruik van gas niet helemaal direct uitsluiten.
• Het bevorderen van zonnepanelen op woningen, maar vooral op pla e daken en op beide
kanten van de daken van bedrijfsgebouwen.
• Het faciliteren van technische vooruitgang in de agrarische sector.
• Het in stand houden van de huidige hoeveelheden van zoet water in het IJsselmeer en
Amstelmeer.
• Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het oprichten van een Burgerraad.
• Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het oprichten van kleine modulaire
kerncentrales.
• Het voorkomen dat nog meer windturbines op het land en in de meren worden 
opgericht.
• Het onderzoeken van mogelijkheden om leegkomende gebouwen in het buitengebied te
slopen middels het instellen van een sloopfonds en/of van een vereveningsregeling of de
mogelijkheid om via het bestemmingsplan e.e.a. te wijzigen voor een ander gebruik.
• Het faciliteren van duurzaam ondernemen. (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

   Het realiseren van het bevaarbaar maken en het verbreden van het Amstelmeerkanaal als
staande mastroute van en naar het Amstelmeer (De Haukes) en IJsselmeer (Den Oever).

PvdA
Visie 2022-2026 

Werk gee  zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integra e 
en par cipa e. De bedrijvigheid in onze gemeente biedt werkgelegenheid en draagt bij aan 
onze welvaart. MKB zorgt voor levendigheid en betrokkenheid. De meeste van onze 
inwoners zijn aan het werk en weten zich op eigen krachten met behulp van werkgevers 
prima te ontplooien.

We s muleren economische ontwikkelingen die rekening houden met de mensen, 
met de omgeving, met dierenwelzijn en de natuur. Niet alleen in Hollands Kroon, maar ook 
op andere plekken in de wereld. Hollands Kroon, de agrarische hoofdstad van Nederland, 
moet een voorbeeld van duurzaamheid worden.



• S muleren van verduurzaming.
• Verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen.
• Innova e, circulaire en duurzame economie.
• Geen uitpu ng van de natuur en verdere verdozing van het landschap. De PvdA is tegen 
nieuwe ini a even voor de bouw van datacenters in de Wieringermeer. Was tegen 
bestemmingsplan B1 (Microso ) Wat betekent deze uitspraak voor de ini a even Google 3x, 
Cyrus One en Luna.   
Ik vind geen standpunt over al dan niet uitbreiden van de grenzen van Agriport.

Arbeidsmigranten zullen nog wel enige jd nodig blijven. Zij zijn zeer welkom, maar
dan moeten goede huisves ng en arbeidsvoorwaarden worden geboden. De koppeling van 
wonen en werken, wat betekent dat een arbeidsmigrant bij ontslag meteen dakloos raakt, is 
onacceptabel. De PvdA wil dat hier goede afspraken over gemaakt worden met 
uitzendbureaus en werkgevers. Tenslo e is de werkgever verantwoordelijk.

PvdA Hollands Kroon zet vraagtekens bij een economie die alleen maar groeit door 
de inzet van arbeidsmigranten en het probleem van de huisves ng op het bordje van onze 
samenleving afschui .

D66
Energie
● Van de zonne- en windenergiesector wordt verwacht dat men omwonenden betrekt bij de 
komst van zonne- en windmolenparken en rekening houdt met de natuur bij de ontwikkeling 
van zonne- en windparken. D66 is niet principieel tegen meer windmolens in Hollands 
Kroon. Tegelijker jd hee  de plaatsing van het windmolenpark in de Wieringermeerpolder 
grote invloed op het huidige draagvlak. Op korte termijn zal D66 daarom ook geen hoge 
prioriteit geven aan meer windmolens in onze gemeente.
Ecologie
Hollands Kroon: agrarische hoofdstad van Nederland HK is bij uitstek een agrarische 
gemeente. Het is de overtuiging van D66 Hollands Kroon dat het voor de lange termijn en 
con nuïteit van agrarische bedrijven noodzakelijk is om in te ze en op innova e en 
verduurzaming. Zo kan Hollands Kroon zich door ontwikkelen tot de agrarische hoofdstad van
Nederland
Bestuur
Burgerini a ef; Inwoners betrekken; Transi ekamer; Jeugdraad; Speaking Minds

● Welstandsbeleid: De gemeente Hollands Kroon voert voor bepaalde 
bedrijfsma ge ac viteiten thans geen welstandsbeleid. Dat leidt, bijvoorbeeld in het geval 
van de datacenters, tot ongewenste uitkomsten en verlies van draagvlak onder de 
inwoners. D66 vindt dat in de gemeente in alle gevallen een meer of minder uitgebreid 
welstandsbeleid moet gaan voeren.
Bedrijvigheid
Bedrijvigheid is voor een gemeente van groot belang. Zonder bedrijvigheid trekken mensen 
weg, ontstaat armoede en verpietert een gemeenschap. Daarom wil D66 een ac eve rol van 
het gemeentebestuur, dat ini a ef neemt en mogelijkheden biedt voor het in stand houden 
van bestaande bedrijvigheid en het ontwikkelen van nieuwe economische ac viteiten. 
Daarbij is oog voor ontwikkelingen in de samenleving van groot belang. Denk daarbij vooral 
aan de onderwerpen energie, duurzaamheid en innova e.
Wat betre  de houding van de gemeente ten opzichte van ondernemers en 
ini a efnemers vindt D66 dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn. 
Toezeggingen en afspraken moeten loyaal en jdig worden nagekomen.



Speciaal met betrekking tot ondernemingen die een groot beroep doen op 
gemeenschappelijke ruimte en voorzieningen - zoals energie, water en ruimtelijke ordening 
- zou de gemeente moeten eisen dat deze ondernemingen structureel een duidelijk 
zichtbare en verifieerbare maatschappelijke tegenpresta e leveren. Werkgelegenheid 
alleen voldoet in dit verband niet. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan ondersteuning van 
werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of financiering van 
lokale projecten die ten goede komen aan de lee aarheid.
● Financieren van innova eve ondernemingen, met name op het gebied van duurzaamheid: 
Wij willen dat Hollands Kroon deelneemt aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in de
Metropoolregio Amsterdam (ROM-MRA). D66 wil dat de gemeente de mogelijkheden die 
deze regeling biedt ac ef voor het voetlicht brengt en ini a efnemers ondersteunt bij het 
maken van aanspraak op de regeling. Deze construc e gee  innova eve ondernemingen, die
niet of moeilijk financiering kunnen krijgen, de gelegenheid zich te ontwikkelen. De 
gemeente gaat hiermee een zeer beperkt financieel risico aan, voor een maatschappelijk 
waardevol effect. Vraag: Waar moeten de eventueel aan te trekken bedrijven geves gd 
worden.
• Wij zullen ons inze en voor de huisves ng van jdelijke medewerkers (uit het buitenland). 
Deze groep is onontbeerlijk voor een groot aantal ondernemingen in Hollands Kroon. Daarbij 
zijn wij blijvend op zoek naar de balans tussen de belangen van de ondernemers, de jdelijke 
medewerker en de omwonenden.
Geen woord over datacenters

Groen Links  
Hollands Kroon is een prach ge gemeente, waar biodiversiteit en landschap helaas onder 
druk staan door kassencomplexen en datacenters, intensieve en industriële land- en 
tuinbouw, megastallen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Groen en duurzaam
Wij willen dat in 2030 alle daken van bedrijfsgebouwen bedekt zijn met zonnepanelen en
willen daar afspraken over maken met bedrijventerreinen en agrarische sector.
Door de toenemende vraag naar elektriciteit in de gemeente, onder meer door grote
datacenters, staat het stroomnetwerk onder grote druk. Netwerkbeheerder Liander
adviseerde in de zomer van 2021 om zelf opgewekte zonne-energie niet terug te voeren
op het netwerk, maar op te slaan in ba erijen. Die zijn duur, vijf- tot enduizend euro, maar
door ba erijen te plaatsen voor meerdere huishoudens, een straat of een wijk, ontstaan er
lokale stroomnetwerken die het hoofdnetwerk ontlasten.
Grote bedrijven
Door de transi es op het gebied van energie, landbouw en klimaat zullen nieuwe bedrijven
noodzakelijk worden. Zolang die duurzaam zijn, kom je verder en is de toekomst niet
alleen maar pessimis sch. Bij de huidige bedrijvigheid valt echter nog veel te verbeteren.
Te beginnen met de datacenters. Hoe die bij onze gemeente binnengekomen zijn en wat
de gevolgen ervan zijn, is een voorbeeld van hoe het niet moet. Als de bevolking op jd
voorzien was geweest van eerlijke informa e, zouden ze er waarschijnlijk nooit zijn
gekomen. Om maar één ding te noemen: als men had geweten dat de honderd
windmolens die Va envall – met 660 miljoen rijkssubsidie – hee  neergezet, grotendeels
ten gunste van de datacenters zouden komen, had niemand dat geaccepteerd. En terecht,
want dergelijke reusach ge windmolens hebben een grote impact op het landschap. Ze
zijn alleen acceptabel als de energie ten goede komt aan de inwoners, die het goede voor
hebben met groene energie.
De zeven geplande hyperscale datacenters tasten het open landschap in onze
Wieringermeerpolder veel te veel aan, door aaneengesloten blokkendozen tot 55 ha en
schoorstenen tot 40 meter hoog. Na 2030 is daar bovendien een extra
hoogspanningsleiding vanaf Amsterdam naar Middenmeer voor nodig, dwars door het



beschermde landschap van Waterland en de Beemster. Daarmee wordt dit
cultuurhistorisch landschap aangetast.
De datacenters zorgen ook voor lozing van ongezuiverd koelwater op het
oppervlaktewater. De grond die verkocht is aan grote techbedrijven, kan niet meer gebruikt
worden voor landbouw, woningen, energiewinning of natuur. Zo leveren we erg veel in om 
de databedrijven goud te laten verdienen aan het grootschalig delen van privégegevens.
Daarom is GroenLinks tegen verdere uitbreiding van datacenters in de gemeente. Er moet
ook helderheid komen over de te geringe rol van publieke zeggenschap die er nu is
geweest bij de totstandkoming van de datacenters. En meer aandacht voor de vraag of
Nederland wel de digitale poort moet zijn van Europa.
Huisves ng arbeidsmigranten
Het aantal arbeidsmigranten is sneller toegenomen dan het aantal geschikte slaapplekken.
Zij moeten – uiteraard – fatsoenlijk gehuisvest worden. Dit is een verantwoordelijkheid
van de werkgevers, niet van de gemeente of van woningbouwverenigingen. De gemeente
ziet er alleen op toe dat huisves ng niet leidt tot wantoestanden. Omdat het huisvesten
van de vele arbeidsmigranten niet alleen in Hollands Kroon speelt, willen wij het
huisves ngsbeleid zoveel mogelijk regionaal afstemmen.
Arbeidsmigranten die hier langdurig werken, zoeken naar gangbare woningen, waarin zij
zich, al dan niet met hun gezinnen, kunnen ves gen en hun leven kunnen opbouwen. De
oplossing voor deze groep (en voor andere woningzoekenden) is het bouwen van meer
betaalbare woningen.
Arbeidsmigranten die hier slechts enige maanden werken en wonen, nemen meestal
genoegen met een meer eenvoudige en betaalbare huisves ng. Uitzendbureaus hebben
veel goedkope woningen gekocht om aan deze groep te verhuren. Het opkopen van
woningen met dit doel leidt tot concurren e en verdringing op de woningmarkt, opdrijving
van de huizenprijzen en problemen in de samenleving.
GroenLinks vindt dat bedrijven die alleen in een bepaald seizoen met arbeidsmigranten
werken, voor jdelijke huisves ng op hun eigen terrein moeten zorgen. Na het seizoen –
doorgaans drie tot vier maanden – kan de accommoda e verwijderd worden. Uiteraard
moet alles voldoen aan de regels voor brandveiligheid, hygiëne en privacy. Wij vinden dat
huisves ng op eigen terrein niet permanent kan zijn, geen verdienmodel mag zijn en geen
overlast voor milieu en omwonenden mag geven. De werkgever is hiervoor
verantwoordelijk en ook verplicht om de medewerkers te registreren en toezicht te houden.
Recrea eterreinen vinden wij niet geschikt voor huisves ng van arbeidsmigranten, omdat
zij toeristen verdringen en omdat toezicht er vaak ontbreekt. Ook huisves ng in
natuurgebieden of bijzondere provinciale landschappen vinden wij uit den boze.

VVD
Geen als zodanig benoemd verkiezingsprogramma kunnen vinden.  Wel standpunten. 
Economie Ruimte voor ondernemers
Ondernemers zijn belangrijk voor de brede welvaart in ons gebied. Het zijn ondernemers die 
investeren in nieuwe ideeën en innova eve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé 
banenmotor van de gemeente.
Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeenschap. 
Daarom vindt de VVD Hollands Kroon dat bedrijven moeten worden gefaciliteerd als ze willen
uitbreiden. Lokale bedrijventerreinen als Winkelerzand bij Winkel en Kruiswijk bij Anna 
Paulowna zijn vol of raken vol. Er moet uitbreiding worden gezocht. En dat geldt ook voor 
het regionale bedrijventerrein Robbenplaat. Na jaren van s lstand is de verkoop van kavels 
hier stormach g op gang gekomen. Ook hier moet worden nagedacht over de vraag: hoe nu 
verder? Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en 
aantrekkelijke omgeving.



Kortom een zeer beknopt statement dat er meer ruimte nodig zal zijn voor ondernemers.  
Verder geen enkele woord over Agriport en data industrie.

CDA
Met de nieuwe Omgevingswet en de actualisering van de huidige Omgevingsvisie dient de 
gemeenteraad zich nadrukkelijk te richten op een toekomstvisie voor de gemeente, 
gebaseerd op de op male economische en duurzame kansen van onze gemeente en de 
regio, waarbij naast de agrarische sector oog moet zijn voor diversiteit in werkgelegenheid 
qua sectoren en opleidingsniveaus. 
Wij willen de agrarische sector perspec ef blijven bieden naar de toekomst. De gemeente 
Hollands Kroon hee  hiervoor het ‘Koersdocument Agrarische sector Hollands Kroon’ 
vastgesteld dat wij onderschrijven. Met genoegen stellen wij vast dat dit document 
grotendeels aansluit op de uitgangspunten van het CDA-document ‘Nieuwe wegen naar een 
toekomstbestendige agrarische sector’ zoals dit op landelijk niveau is gepresenteerd.
In het kort komt het erop neer dat wij kiezen voor minder regelzucht, met meer aandacht 
voor maatschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Als het aan ons ligt:
✓ Komt er minder regeldruk voor de agrarische sector en verleggen wij de aandacht naar 
maatschappelijke,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
✓ S jgen de gemeentelijke lasten niet sneller dan met de infla ecorrec e;
✓ Biedt Hollands Kroon een goed ves gingsklimaat voor bedrijven;
✓ Blijven de accountmanagers voor bedrijven behouden.

Werken
Een gezonde samenleving hee  baat bij voldoende en divers aanbod aan werkgelegenheid. 
Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is 
vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) a ankelijk van lokale keuzes. Zonder behoud van 
de lokale economie stagneert de vraag naar arbeid bij het MKB, de banenmotor ook in onze 
regio. Het zijn immers bedrijven die zorgen voor de banen. Dit hebben wij ook nodig om onze
gemeente en regio aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en hun opvolgende 
genera es om hier te blijven wonen, te werken en te recreëren. Echter, van ons kunt u
verwachten dat wij de economische groei toetsen aan de mogelijkheden van het gebied. Wij 
zoeken naar de juiste balans. Wij respecteren al genomen besluiten voor grootschalige 
ontwikkelingen in onze gemeente zoals motorcrossterrein, datacenters en Kooyhaven.
Onze partner het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hee  haar waarde in de 
afgelopen periode bewezen. Dit dient voor onze ondernemers behouden te blijven. CDA 
Hollands Kroon ondersteunt de oprich ng van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij die 
onze ondernemers kan helpen ook binnen Europees verband. CDA Hollands Kroon wenst een
op male ondersteuning aan de ondernemers en wil de accountmanagers voor het 
bedrijfsleven behouden.
Voor ons is kwalita ef goede huisves ng voor arbeidsmigranten de hoogste prioriteit. Willen 
we de bedrijvigheid in de regio op peil houden dan wel verhogen, moeten we goed zorgen 
voor het welzijn van onze arbeidsmigranten. Naast huisves ng is ook ontspanning en ver er 
voor deze groep mensen van essen eel belang om hen gezond en fit te houden voor het 
werk wat zij voor ons doen. Wij zijn voorstander van grootschalige geconcentreerde 
huisves ng en kleinschalige huisves ng op het erf van agrarische bedrijven.
Ontwikkelingen:



Doorze en op de mogelijkheden voor nieuwe ini a even en ac viteiten in en rond Den 
Oever, als poort naar de vernieuwde en wereldberoemde Afsluitdijk.

Geen visie op energietransi e, gevolgen datacenters, geen woord over Agriport.
OHK • De agrarische sector is één van de belangrijkste economische pijlers van onze

gemeente en moet ruimte krijgen voor duurzaam ondernemen. OHK wil dat er grote
terughoudendheid wordt betracht bij het on rekken van agrarische gronden.
OHK wil grootschalige transforma e van agrarische gronden naar andere func es
een halt toeroepen.
OHK hee  op de agrarische sector een duidelijke visie: “Agrariërs moeten kunnen boeren
op een efficiënte en schone manier, voedsel produceren in balans met de omgeving,
bodem en natuur, zodanig dat de boer er wat aan overhoudt.”
Ontwikkeling Agriport A7
Hollands Kroon hee  de afgelopen jaren ruimschoots geprofiteerd van de financiën uit
de economische ontwikkelingen die zijn gedaan in de Wieringermeerpolder. Daardoor
was het mogelijk om financieel een ruimer jasje aan te trekken. Dat is fijn, maar dat hee
ook een duidelijke keerzijde.
De effecten van de groei van Agriport zijn de laatste vier jaar ruimtelijk sterk merkbaar
geworden. De discussie over deze groei hield vooral verband met de bouw van 
datacenters, windmolens, huisves ng van arbeidsmigranten, lichthinder, veranderend 
landschap en algemeen: de maatschappelijke discussie over welke bijdragen deze 
ontwikkelingen leveren aan de gemeente. Wegen de lusten op tegen de lasten?
OHK wil de komende periode geen medewerking verlenen aan verdere groei van Agriport
als het om datacenters gaat. Ook wil zij de gemeentelijke overeenkomsten rondom
ves ging van datacenters en de voorgenomen ontwikkeling door een externe 
rekenkamercommissie nader laten onderzoeken. Hierbij moet ook een maatschappelijke 
kosten-baten analyse worden gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden openbaar
gemaakt, waarna inspraak kan volgen over de toekomst van dit deel van de 
Wieringermeer. Kortom een pas op de plaats en jd voor reflec e!

Windmolens en zonnepanelen
De afgelopen raadsperiode is OHK heel duidelijk geweest over het plaatsen van
windmolens in Hollands Kroon. Met de voltooiing van het Prinses Ariane Windpark hee
Hollands Kroon ruimschoots voldaan aan het opwekken van windenergie. Meer
windmolens betekent meer horizonvervuiling en ’s avonds nog meer rode lampen in de
polders. Om die redenen is OHK van mening dat het maximum aantal windmolens in
Hollands Kroon is bereikt en dat draagvlak voor verdere uitbreiding maatschappelijk
ontbreekt.  OHK ziet meer mogelijkheden op het gebied van zonne-energie en dan 
uitsluitend op daken. Niet op land, omdat dit ten koste gaat van kostbare landbouwgrond.
Arbeidsmigrantenhuisves ng: Dicht bij werkgelegenheid
OHK hee  het standpunt dat agrariërs zelf de huisves ng voor arbeidsmigranten op orde
brengen. Dit mag op het erf en de arbeidsmigranten moeten er zijn voor eigen 
bedrijfsvoering. Arbeidsmigranten behoren fatsoenlijk gehuisvest te zijn. Het moet 
gewaarborgd zijn dat deze huisves ng geen onacceptabele overlast oplevert voor 
omwonenden. De huidige beleidslijn van Hollands Kroon zet met name in op grootschalige 
huisves ng voor arbeidsmigranten. Dit roept veel weerstand op bij de inwoners en is wat 
OHK betre  ook niet de weg die we moeten inslaan. Breng de lusten en de lasten bij elkaar 
en zorg voor huisves ng dichtbij de werkgelegenheid.
Ondernemers ruimte geven om te kunnen ondernemen
Als ona ankelijke lokale par j willen wij alle ondernemers in Hollands Kroon de ruimte
geven om te ondernemen. Dit betekent dat starters kansen krijgen, zodat de vrije markt



niet in handen komt van alleen een paar grote ondernemers. De gemeente beperkt
ondernemers zo min mogelijk in hun bedrijfsvoering, tenzij dit nadrukkelijk ten koste
gaat van het welzijn van inwoners of hun leefomgeving schaadt. Daarnaast hanteert de
gemeente een ja-tenzij beleid.
Conges e elektriciteitsnet
Van groot belang is dat er momenteel sprake is van Netconges e. Dit belemmert niet alleen 
de bedrijvigheid in Hollands Kroon, het hee  ook zijn weerslag op de verduurzaming
van bedrijven. Door de krapte op het elektriciteitsnet is het vaak niet mogelijk om groene
energie terug te leveren of meer elektriciteit af te nemen.
Leegstand oudere bedrijventerreinen
In Hollands Kroon zijn grotere moderne bedrijventerreinen en enkele kleinere, oudere
bedrijventerreinen. Leegstand op de kleinere, oudere bedrijventerreinen kan sneller
aanleiding geven tot verloedering en ongewenste ac viteiten. De gemeente kan met de
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen via anterieure overeenkomsten een we elijk
kostenverhaal afdwingen zodat een bijdrage wordt geleverd aan een fonds voor
transforma e van oudere bedrijventerreinen. Die mogelijkheid is bij de ontwikkeling
van Agriport tot op heden onbenut gebleven.
Transforma e kan vervolgens onder regie van de gemeente leiden tot opwaardering of
herontwikkeling tot een complete woonwijk. De gemeente kan daarbij zowel ac ef als
faciliterend grondbeleid toepassen. Zo draagt zij bij aan een moderne voorraad
bedrijventerreinen en is tegelijker jd ook ruimte voor transforma e voor woningbouw.
Speerpunten:
• De gemeente ondersteunt de doorontwikkeling van de circulaire economie en werkt
daarbij samen met andere innova eve gemeenten om onze kracht, landbouw en
maakindustrie, te verbinden met nieuwe ketens. Zoals in de bouw en de teelt van
gewassen.
• Aanslui ng van onderwijs op de arbeidsmarkt verdient blijvend aandacht.
• Kleine en grote ondernemers dienen op dezelfde wijze behandeld te worden en
er hoe  geen rode loper beleid voor ‘de allergrootsten’ te worden uitgelegd.
• Jonge innova eve bedrijven steunen door middel van het startersloket/
ondernemersloket. Met behulp van expertkennis krijgen jonge innova eve
startende bedrijven misschien net dat duwtje in de rug wat zij nodig hebben.
• Gemeentelijk inkoopbeleid ontwikkelen waar lokale bedrijven maximale kansen
krijgen.
• Werken aan terugkeer van nachtelijke duisternis door terugdringen lichtemissie.
• De knipperende rode lampen op de windturbines zijn een doorn in het oog van de
inwoners van de gemeente Hollands Kroon en de omliggende gemeenten. OHK wil
dat de gemeente in gesprek gaat met de eigenaar van het windpark Wieringermeer
en aandringt op toepassing van de reeds beproefde technieken die ervoor kan
zorgen dat de lampen ’s nachts uit kunnen.

Proces omgevingsvisie/omgevingswet herijken
Over het proces voor een nieuwe Omgevingsvisie is eind 2020 met de raad gesproken. Dat
leek toen procedureel voldoende om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. Rond de
besluitvorming over datacenters in 2021 is gebleken dat veel inwoners ontstemd zijn over
de impact en grootschaligheid van recente ontwikkelingen in de Wieringermeer. Dat bleek
eerder ook al jdens het (afgeblazen) Gebiedsplan.
In 2021 is door een bureau een concept-koersdocument gemaakt met daarin 
ontwikkelingsrich ngen voor de toekomst van Hollands Kroon. Doordat de adviserende 
par j
weinig gevoel hee  bij wat lee  onder inwoners, lijkt vooral sprake van ‘doorontwikkeling’
van de bestaande Omgevingsvisie. Wij ervaren dat inwoners jdens het huidige proces



behoe e hebben aan het eerst breder evalueren van de bestaande Omgevingsvisie (2016).
Dit komt voort uit de recente veel besproken ontwikkelingen.
Burgers ervaren dat de gemeente uit het proces van het afgeblazen Gebiedsplan
onvoldoende lering hee  getrokken over hoe te “werken aan gedragen plannen”.
OHK wil het proces graag herijken. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat er veel aandacht
wordt besteed aan het doorgaan op de ingeslagen weg en dat dat niet leidt tot gedragen
plannen. OHK wil daarom een ‘ me-out’ voor het lopende proces voor een Omgevingsvisie.
OHK wil eerst meer jd nemen voor evalua e en pas van daaruit door themasessies,
onderwerpen en ambi es concre seren. Deze kunnen vervolgens in scenario’s worden
uitgewerkt en in par cipa ebijeenkomsten worden voorgelegd.
Het is goed om in 2022 een frisse start te maken en daarbij horen ook nieuwe inzichten.
Natuurlijk zijn hier ook financiële consequen es aan verbonden, daarvoor sluit OHK de
ogen niet. Echter aan het leefgenot en de woonomgeving van de inwoners van Hollands
Kroon valt wat OHK betre  moeilijk een prijskaartje te hangen.

• Het delega ebesluit terugnemen en opnieuw vaststellen wat er aan het college zal
worden gedelegeerd.
• Commissievergaderingen terug in het leven roepen en daarbij ook commissieleden
benoemen, zodat meer mensen poli ek betrokken kunnen raken.
• Het nieuwe college zal vanaf haar aantreden de raad vaker en vollediger informeren. 
• Vergadermodel, het BOB model (beeld-, oordeel- en besluitvormende vergadering)
evalueren en indien mogelijk vervangen door het commissiesysteem.

Lada & Anders  
3. Wij willen eerlijke poli ek In de afgelopen jaren hee  de gemeente vaak dingen beloofd 
die niet zijn waargemaakt. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de datacenters. Deze zouden geen 
overtollige warmte uitstoten en passend in het landschap worden gebouwd. Maar dat is 
anders gelopen. Ook zijn inwoners misleid met de windmolenparken. De windmolens zouden
elektriciteit opwekken voor honderdduizenden huishoudens, maar al die stroom gaat 
grotendeels naar de datacenters. Veel inwoners ervaren wel de lasten van de datacenters, 
maar niet de lusten. De gemeente moet een eerlijk verhaal vertellen, moet open zijn over 
plannen en de aanpak. Zo wordt het voorspelbaar: wat is beloofd, gaat ook gebeuren.
5. Wij kiezen voor zonne-energie
LADA&ANDERS ! wil geen windmolens meer. Daarom kiezen wij voor zonne-energie. Wij 
willen uitsluitend gebruik maken van daken en gevels, waar zonnepanelen op kunnen komen.
Zo blij  er waardevolle grond behouden voor landbouw. Een ander voordeel van 
zonnepanelen is dat mensen het nut ervan op hun energierekening terugzien. doordat zij hun
eigen stroom opwekken.  Zonne-energie is een goede manier  om samen iets te doen aan 
duurzaamheid.
7. Geen nieuwe megastallen en datacenters
LADA & Anders! willen geen nieuwe datacenters en grootschalige veebedrijven meer. Ze 
passen niet mooi in het landschap en nemen goede landbouwgrond weg. Wij staan voor een 
gezonde veehouderij met respect voor mens, dier en milieu. Wij s muleren kleinschalige 
ontwikkelingen waarbij boeren  een goede eerlijke boterham kunnen verdienen.
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