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Ontwikkelingen datacenters   
De fractie geeft een toelichting waar we nu 
staan. Gezien de verhoudingen in de Raad is 
er een meerderheid om verder te gaan op de 
ingeslagen weg.  Coalitie en college vormen 
een gesloten front.   De fractie zal zich concen-
treren op twee hoofdpunten: de warmtekoppe-
ling en de landschappelijke inpassing.  Alleen 
de locatie B1, ten westen van de A7, kan ter 
discussie staan omdat daar de bestemming, 
agrarisch, gewijzigd moet worden.                                                                                           
Vragen die ter tafel kwamen: Wat zijn de con-
sequenties voor de duurzaamheidsdoelen van 
de gemeente, kan het elektriciteitsnet het aan 
om aan de grote vraag van stroom te voldoen, 
komt er werkgelegenheid voor de eigen inwo-
ners. 

                                                                                                                              
Woonvisie                                                                                                                                                           
In de aangepaste versie die nu voorligt heeft 
het college de norm voor te bouwen sociale 
huurwoningen op 25% gelaten. Voor ons on-
aanvaardbaar, dit moet 30% worden. Zo niet 
dan wijze we de woonvisie af. 

 
Erfgoedverordening                                                                                                                                              
De voorgestelde wijzigingen in de Erfgoedver-
ordening maken het mogelijk om een gemeen-
telijke monumentenlijst vast te stellen. Daarin is 
nadrukkelijk opgenomen dat plaatsing van een 
pand op deze lijst alleen kan plaatsvinden met 
instemming van de eigenaar. LADA heeft altijd 
bepleit dat het vaststellen van een gemeentelij-
ke monumentenlijst op basis van vrijwilligheid 
dient te geschieden en is tevreden met het nu 
voorgestelde besluit dat wij dan ook steunen. 

 

Rapport Toetsingskamer                              
Organisatieontwikkeling gemeente Hollands 
Kroon                                                             
Het door BMC uitgevoerde rapport  signaleert 
dat de fysieke afstand tussen organisatie en 
gemeentebestuur, zowel raad als college, 
wordt ervaren als een belemmering. Tussen 
raad en organisatie vindt weinig directe com-
municatie en uitwisseling plaats. Het college 
wordt opgedragen uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen uit dit rapport en hierover in 
2021 aan de raad te rapporteren. 

 
Rapport Toetsingskamer                          
Wmo en Jeugdhulp in Hollands Kroon                                                            
In het rapport wordt geconcludeerd dat de ont-
wikkelingen in het sociaal domein in Hollands 
Kroon positief zijn. Kwaliteit van de geleverde 
zorg is goed tegen aanvaardbare kosten. Uit 
een vergelijking met een aantal gemeenten uit 
de P10 blijkt dat Hollands Kroon weinig kosten 
maakt voor de Wmo en jeugdhulp. Omdat de 
wijkteams relatief veel ondersteuningstaken 
vervullen blijven de kosten per cliënt laag. Dit 
resulteert er in dat Hollands Kroon tot dit jaar 
altijd binnen de Rijksbijdrage voor het sociaal 
domein is gebleven. Een unicum in Nederland 
wordt vastgesteld. 
 
Wijziging bestemmingsplan                              
Terdiek 23-25, Nieuwe Niedorp 
LADA kan instemmen met de wijziging van dit 
bestemmingsplan dat de voormalige sfeerboer-
derij betreft. Met de nieuwe bestemming wordt 
bereikt dat verpaupering van dit terrein wordt 
voorkomen. 

< 

Verslag  fractievergadering 
 

Gezien de coronamaatregelen werd de fractievergadering op maandag 14 december in De Meer-
baak besloten gehouden. Het was de avond dat de lockdown werd afgekondigd. Het wordt af-
wachten of er volgende maand weer fysiek en mogelijk openbaar vergaderd kan worden. Een 
groot deel van de avond werd in beslag genomen door de discussie rond de vestiging van de da-
tacenters.  De raadsagenda voor 17 december leverde weinig stof tot discussie. 

 (openbare ) fractievergadering 
 

maandag 25 januari 
aanvang 20.00 uur   

 
Onder voorbehoud, afhankelijk van 
de dan geldende coronamaatrege-
len. Locatie wordt nader bepaald. 
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Drie raadsvergaderingen in de laatste twee maanden van dit jaar. In november een kleine agenda 
met als belangrijkste punt sporthal Veerburg in Anna Paulowna. In december twee vergaderin-
gen. De reguliere op de zeventiende en op de eerste een extra vergaderingen over de ontwikke-
lingen/commotie rond de datacenters. Deze vergadering is op initiatief van D66 door de hele op-
positie aangevraagd en besloeg twee avonden waarvan de eerste geteisterd werd door techni-
sche storingen waardoor de verbinding vaak en langdurig wegviel. De reguliere vergadering op 
17 december kende met de woonvisie en erfgoedverordening belangrijke punten. Discussie ont-
stond er ook naar aanleiding van de motie waarin gevraagd werd een voorbereidingsbesluit op te 
stellen voor de vestiging van datacenters. Ook deze vergadering werd verstoord door een aantal 
momenten waarin het geluid wegviel of slecht te verstaan was. Digitaal vergaderen blijft in Hol-
lands Kroon met hindernissen verlopen. 

UIT  DE  FRACTIE 

Toekomst sporthal Veerburg 
De staat van onderhoud van de 45 jaar oude 
sporthal is slecht. Renovatie is geen optie om-
dat er hoge kosten gemoeid zijn om de gereno-
veerde hal aan de huidige eisen van duur-
zaamheid te laten voldoen. De raad stemde er 
dan ook mee in om het voorgestelde budget 
van € 100.000 beschikbaar te stellen om een 
plan uit te werken voor de bouw van een multi-
functionele sporthal op sportpark Kleine Sluis. 
 
Datacenters 
Mede door de grote media-aandacht en de kri-
tische zienswijzes van de provincie en de 
Westfriese gemeenten rezen er bij vooral de 
oppositie veel vragen over de gang van zaken 
rond dit dossier. De eerste avond werd geo-
pend met betogen van de wethouders Groot en 
Meskers waarin zij inzicht gaven over de gang 
van zaken en de genomen besluiten. Wat niet 
vergeten mag worden, aldus wethouder Groot, 
is dat door de inkomsten van leges en ozb uit 
de datacenters de financiële positie van de ge-
meente gezond is. Daarna vooral veel vragen 
vanuit de oppositie waarbij het opviel dat de 
coalitiepartijen zich afzijdig hielden.Niet zo 
vreemd omdat een artikel op Hollands Kroon 
Actueel refereerde aan een coalitieoverleg 
waar de gemoederen hoog opliepen maar toch 
resulteerde in een eenduidig standpunt om op 
de ingeslagen weg door te gaan. Veel vragen 
kon het college niet beantwoorden en zegde 
toe de antwoorden schriftelijk voor het hervat-
ten van de vergadering, twee dagen later, ter 
beschikking te stellen. Toen bleek dat deze 
toezegging ten dele was nagekomen zorgde 
dat voor veel irritatie. Alexander Bügel, fractie-
voorzitter OHK, beet het college toe: “U neemt 
de raad niet serieus. Zonder antwoorden neem  
ik niet deel aan het debat.” In het daarop vol-
gende debat mengde de coalitie zich nu wel 
waardoor het duidelijk werd dat het college 

weinig te duchten had.  
D66 was tevreden met 
de uiteenzetting van 
het college wat voor 
hen verhelderend had 
gewerkt en veel vra-
gen had weggenomen. 
Onze fractievoorzitter 
stelde het niet gebrui-
ken van de restwarmte 
van de datacenters 
aan de  orde. Voor ons  
was het hergebruik 
van deze warmte de reden om in te stemmen 
met de komst van Microsoft. Wethouder Mes-
kers gaf uiteindelijk toe dat de raad op het ver-
keerde been was gezet. In de  raadsvergade-
ring van 28 april is het gebiedsplan Wieringer-
meer teruggetrokken. Het college interpreteer-
de dat niet om te stoppen met lopende ontwik-
kelingen. Het betekent dat er voor 170 ha extra 
oppervlakte voor datacenters vrij gemaakt is. 
Informatie daarover werd lang verzwegen voor 
de raad, wat niet ontkend werd. Lilian Peters, 
fractievoorzitter GL: “Waarom heeft u dat zo 
laat met ons gedeeld?” Veel kritiek was er op 
de architectuur, de landschappelijke inpassing 
en het gebrek aan participatie, waar bijval voor 
kwam van SHK. Het college beaamde dat daar 
onvoldoende aandacht voor is en dat het beter 
zal moeten.  
Vragen ook over de duurzaamheidsambities 
van Hollands Kroon. Zijn deze nog realistisch 
met deze energieslurpers in de gemeente? 
Aan de zienswijzes van provincie en Westfries-
land denkt het college in goede gesprekken 
tegemoet te kunnen komen. 
In afwachting van beantwoording van de vele 
vragen van met namen OHK en GL die zijn blij-
ven liggen zal de oppositie een besluit moeten 
nemen hoe verder te gaan met dit dossier. 

> 
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Woonvisie 
In de vergadering van 29 oktober kwamen er 
veel amendementen waarop de woonvisie werd 
ingetrokken. De meeste van die amendementen 
zijn in de nieuwe versie verwerkt. Alleen het 
amendement dat het aantal te bouwen sociale 
huurwoningen op 30% wilde brengen  niet. Het 
college houdt vast aan de oorspronkelijke 25%. 
Reden voor  PvdA, CU, D66, GL en LADA om 
het opnieuw in te dienen waarbij het argument 
was dat het alleen voor bouwprojecten geldt van-
af veertig woningen waardoor in het totale bouw-
volume geen 30% gerealiseerd zal worden. Het 
amendement kreeg alleen steun van Anders! en 
fractie Leever waardoor het  verworpen werd. 
Hoewel deze woonvisie een duidelijke verbete-
ring is, omdat de rigide marktwerking verdwenen 
is en de gemeente een actieve en sturende rol 
gaat spelen, voor ons toch reden om tegen de  
te stemmen, waarmee de woonvisie met 1 stem 
tegen werd aangenomen.  
 
Erfgoedverordening 
Twee punten die door LADA vanaf de eerste dis-
cussie over het invoeren van een gemeentelijke 
monumentenlijst zijn bepleit, plaatsing op de  lijst 
gebeurt vrijwillig en er moet een acceptabel bud-
get voor onderhoud beschikbaar zijn, zijn in de 
erfgoedverordening opgenomen. Er is een subsi-
dieplafond vastgesteld van € 81.800,-. Wij kon-
den dan ook met voldoening met deze verorde-
ning in stemmen. Het ontbreken van een clausu-
le dat de gemeente plaatsing op de lijst kan af-
dwingen met als argument dat het algemeen be-
lang van het behoud van belangrijke monumen-
tale panden voor de samenleving boven het indi-
vidueel belang van de eigenaar gaat, was voor 
GL, PvdA en Anders! reden om tegen te stem-
men. Zij hebben angst dat er onvoldoende be-
scherming geboden wordt en dat er panden zul-
len verdwijnen. Enno Bijlstra (VVD) vroeg aan 
Jan Eichorn (GL), de man die jaren gevochten 
heeft om een gemeentelijke lijst op te stellen, 
waar deze angst op gebaseerd was: “Kunt con-
creet aangeven waar er panden verdwenen 
zijn?” Daarop moest Eichorn het antwoord schul-
dig blijven. 
De rest van de  raad sprak zijn voldoening uit dat 
er nu een goede verordening ligt welke met 25 
stemmen voor en 5 tegen aangenomen werd.  
 
Toeristenbelasting 
Met een motie hebben SHK, VVD en CDA er 
voor gezorgd dat in de nieuwe verordening toe-
ristenbelasting arbeidsmigranten daarvan vrijge-
steld worden waarmee agrarische ondernemers, 
lees LTO, een mooi cadeautje krijgen. OHK en 
groep Ruiter stemden er ook mee in waardoor 
de verordening met 19 stemmen voor werd vast-
gesteld. De tegenstemmen kwamen van PvdA, 

GL, D66, CU, LADA, Anders! en fractie Leever. 
 
Subsidie Kopgroep Bibliotheken  
SHK, PvdA, GL,  D66, OHK en  LADA  dienden 
in de raadsvergadering van 29 oktober een  mo-
tie in waarin het  college  verzocht  wordt  de  
geïndexeerde  bijdrage  van  €  142.116  aan  
Kopgroep  Bibliotheken  voor  2021  te  verhogen  
tot € 150.000 en deze aanvulling te dekken uit  
de  structurele  meevaller  van  het  programma  
vitaliteit.  Deze motie is door het college gehono-
reerd en in de subsidieverordening verwerkt met 
instemming van de voltallige raad. 
 
Rapporten Toetsingskamer 
De rapporten die onderzoek deden naar de orga-
nisatieontwikkeling van Hollands Kroon en het 
functioneren van de Wmo en Jeugdhulp zijn van 
de agenda gehaald. De volle agenda van deze 
vergadering maakte het onmogelijk een goede 
oordeelvormende discussie over beide rapporten 
te voeren waardoor zij doorgeschoven zijn naar 
de vergadering in januari. 
 
Moties 
Er werden vier moties vreemd aan de orde inge-
diend waarvan er twee mede door ons. 
Met GL, PvdA, groep Ruiter, fractie Leever en 
Anders! werd een motie ingediend waarin ge-
vraagd om in de besluitvorming rond de datacen-
ters een pas op de plaats te maken om een goed 
voorbereidingsbesluit op te stellen. Volgens wet-
houder Groot is dit een verkeerd instrument op 
het verkeerde moment. Voor de locatie B1 en die 
van Cyrus One en Luna komen er nog bestem-
mingsplannen naar de raad. Dat is het moment 
om zich daar over uit te spreken. Een signaal 
voor de voorzitter om te vragen dat af te wachten 
en de motie in te trekken. Bij de andere fracties 
bleek geen steun voor de motie te vinden. Nadat 
het college had aangegeven wat de wettelijke 
mogelijkheden voor de raad zijn om voorberei-
dingsbesluiten vast te stellen, werd de motie in-
getrokken in afwachting van verder debat in de 
raad. Onbevredigend dat er geen meerderheid in 
de raad is om daar nu al over te discussiëren. 
Op initiatief van Jan Willem van der Klugt (CDA) 
werd een mede door ons ondertekende breed 
gedragen motie ingediend om het college te vra-
gen in gesprek te gaan met de provincie over de 
onveilige kruisingen met de provinciale weg 
N248. Wethouder Meskers gaf aan dat er al 
overleg met de provincie is en gaf aan de motie 
als een steun in de rug te zien waarmee de 
noodzaak om de N248 aan te pakken onder-
streept word. De motie werd raadsbreed aange-
nomen.  
De PvdA kwam met twee moties, betrekking 
hebbende op de Jeugdzorg Plus. Een ging over 
                                                                           > 
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de afspraken met zorgaanbieder Horizon de 
ander over de aanbesteding jeugdzorg. Wij 
steunden beide moties. 
Beide moties werden door wethouder Mary van 
Gent ontraden met  het argument dat zij al vol-
op in gesprek was over deze materie. Zij had 
ook het voorbeeld van collega Meskers kunnen 
volgen en aangeven dat zij de moties als on-
dersteuning van haar inspanningen zag.  Het 
was reden dat de coalitie van SHK, VVD en 

CDA de beide moties verwierp. Dit deed Johan 
Paul de Groot (CU) opmerken dat de coalitie 
onderscheid maakt. De door hen mede onder-
tekende motie over de N248 wel als ondersteu-
ning van het college en de door oppositiepartij-
en ingediende moties over de jeugdzorg niet 
als ondersteuning van het collegebeleid te 
zien. De hele oppositie stemde voor de eerste 
motie, bij de tweede sloot OHK zich aan bij de 
coalitie.                                                            < 

 

Motie  voorbereidingsbesluit  datacenters 
 
 
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 1 december 2020, 
 
constaterende dat 
-      het college ruimte zoekt voor lopende initiatieven voor datacenters die worden getoetst aan 

het huidige beleid; 

-      de Omgevingsvisie stelt dat bedrijven op Agriport moeten bijdragen aan de lokale logistieke 
circulariteit (nuttig gebruik van reststromen) en dat die circulariteit wordt gerealiseerd wanneer 
datacenters hun restwarmte lokaal afzetten; 

-      géén van de datacenters op Agriport zijn restwarmte nuttig afzet en dat zulks volgens het Be-
renschot-rapport niet langer een realistische verwachting is; 

-      er na de beëindiging van het Gebiedsplan Wieringermeer niet langer een zoekgebied voor 
datacenters is aangewezen; 

 
overwegende dat 
-      de vaststelling van nieuwe beleidskaders voor de vestiging van datacenters  in een structuur-

visie een nieuwe zorgvuldige voorbereiding vergt; 

-      de provincie werkt aan een datacenterstrategie die onder meer de MRA*, Zeewolde en Hol-
lands Kroon omvat; 

 
draagt het college op 

-      een voorbereidingsbesluit op te stellen dat voorbereidingsbescherming c.q. aanhou-
dingsplicht biedt voor de vestiging van datacenters in Hollands Kroon en dat ontwerp-
besluit voor te leggen aan de raad voor het zomerreces van 20121; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Naam en ondertekening indieners 

 
Lilian Peters, GroenLinks                     Sylvia Buczynski, PvdA    
 
Dorien Sybenga, Anders!                        Henk van Gameren, LADA          
 
Lars Ruiter, Groep Ruiter                     Jeff Leever, Fractie Jeff Lever 

> 
____________________ 
* Metropool Regio Amsterdam 
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 PERSBERICHT 

Dictatuur in de polder? 
 
Vragen gesteld  door leden van de SHK-fractie zijn na bemoeienis en druk 
vanuit het college teruggetrokken. Dit is niet alleen een flagrante inbreuk 
op het duaal functioneren maar vooral een kwalijke zaak omdat het  een 
poging is om de raad in zijn controlerende taak te belemmeren.  
De gemeenteraad kreeg met de in 2002 ingevoerde Wet dualisering ge-
meentebestuur kaderstellende en controlerende taken. De in de Gemeen-
tewet opgenomen bestuursbevoegdheden werden bij het college van B&W 
geconcentreerd. Samengevat: het college voert uit en de raad controleert.  
Wat er nu gebeurt  in Hollands Kroon is een uitvloeisel van het werken met 
een coalitieakkoord, dat heilig is. Met een coalitieakkoord wordt een deel 
van de raad buiten spel gezet en kunnen leden van coalitiefracties ge-
dwongen worden zich aan het akkoord te houden, ook als inzichten veran-
deren en er maatschappelijk onrust ontstaat over voorgenomen ontwikke-
lingen. Dit gebeurt nu in Hollands Kroon. 
Dit is de reden waarom LADA  een coalitieakkoord afwijst en voorstander 
is van een raadsprogramma. Daarin stelt de hele raad het beleid vast en 
benoemt de wethouders die met de uitvoering daarvan belast worden. 
Door het wegvallen van de achterkamer van het coalitieoverleg ontstaat er 
een transparante besluitvorming waarbij de hele raad betrokken wordt. 
 

 persbericht  op 20-11-2020 uitgebracht 

Toelichting 
 

Data spelen een belangrijke rol in een duurzame en economisch gezonde samenleving. Het is 
daarom om aandacht te besteden aan een goed vestigingsbeleid voor datacenters. 
 
Goed vestigingsbeleid voor datacenters vergt een antwoord op o.a. de volgende vragen: 

 1    Wat is de draagkracht van de omgeving qua grond en energieverbruik en hoe ver-
houdt de vestiging van datacenters zich tot andere belangen? 

 2    Wat is de eigen bijdrage aan inpassing en circulariteit die van datacenters kan wor-
den verlangd? 

 3   Hoe moeten antwoorden op deze vragen worden vertaald in vestigingsbeleid? 

 
Met de komst van eerste datacenters op Agriport hebben de overheid, inwoners en ondernemers 
in Hollands Kroon kunnen vaststellen welke impact de vestiging van datacenters heeft. Datacen-
ters en de benodigde energie-infrastructuur leggen een groot beslag op landbouwgrond, land-
schappelijke kwaliteit en schaarse duurzame energie. Daarmee is de vestiging van datacenters in 
Hollands Kroon een gevoelig politiek en maatschappelijk vraagstuk geworden. Dat is een sterk 
argument om een pas op de plaats te maken en de drie bovenstaande vragen opnieuw ter hand 
te nemen. Daartoe biedt dit voorbereidingsbesluit de gelegenheid. 
 
Dit voorbereidingsbesluit geeft het bestuur van Hollands Kroon maximaal een jaar de tijd om de 
bestaande beleidskaders te evalueren en waar nodig aan te passen. Het besluit voorkomt dat de 
ambities van nieuw beleid worden ingehaald of doorkruist door de praktijk van het oude beleid. 

< 


