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SCHRIFTELIJKE  VRAGEN 
 

Er komen steeds meer feiten naar buiten rond de datacenters op Agriport. Opnieuw zorgen kran-
tenpublicaties voor bij de raad niet bekende gegevens. Wederom een gebrekkige informatie van-
uit het college. Na  de misleiding rond het gebruik van de restwarmte, nu ook onthouden informa-
tie over de opslag van dieselolie en het lozen van zout koelwater op oppervlaktewater. Aanleiding 
voor weer een aantal vragen aan het college.  
 
 
Binnen LADA leven zorgen over de vraag hoe het met de veiligheid in en rond de datacenters is 
gesteld. Zorgen over hoe er gereageerd wordt op calamiteiten als brand.  Onze zorgen zijn alleen 
maar toegenomen na het lezen van de publicaties vandaag in het Noordhollands Dagblad over de 
opslag van de grote hoeveelheden dieselolie.  
 

1.    Zijn onze lokale brandweerkorpsen wel toegerust en opgeleid om effectief op te treden bij  
branden in de datacenters? 

2.    Zo nee, wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken? 
3.    Hebben Google en Microsoft voorzieningen als een bedrijfsbrandweer om in te grijpen bij 

dreigende calamiteiten? 
4.    Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken of valt dat 

buiten de competentie van de gemeente? 
 

Met verbazing lezen wij in het eerste artikel: 
De Veiligheidsregio lijkt niet op de hoogte van de enorme hoeveelheid diesel tussen de datacen-
ters, terwijl zij wel de brandweer aanstuurt bij calamiteiten. Op vragen van deze krant antwoordt 
de Veiligheidsregio: ,,Bij een brandweerinzet gaan wij uit van een volledig gevulde tank. Op basis 
van de vergunning kan dit maximaal 3000 liter zijn.” Informatie op de opslag van Google stelt ech-
ter dat één tank al tenminste 75.000 liter telt. En daar zijn er acht van. 
 

5.    Hoe is het mogelijk dat de Veiligheidsregio niet over de juiste gegevens beschikt? 
6.    Wat gaat er gedaan worden om de veiligheidsregio wel van de juiste informatie te voor-

zien en ook hier weer de vraag: valt dat buiten de competentie van de gemeente? 
 

Dit betekent dat wanneer onze brandweer met foutieve informatie naar een brand bij de datacen-
ters gestuurd wordt, zij niet adequaat kan optreden maar ook dat de veiligheid van onze brand-
weermensen in het geding is.  
 

7.    Bent u dat met ons eens en wat gaat u hier aan doen?  
8.    Zo nee, waarom dan niet? (graag een duidelijke motivering) 

 
Om de bedrijfszekerheid van de noodstroomvoorziening te testen moet er regelmatig proef ge-
draaid worden waarbij dieselolie verstookt wordt. Dit betekent uitstoot van CO2 en fijnstof. In het 
tweede artikel lezen wij: 
Er is een schema voor. Een uur per maand ronkt elke aggregaat walmende dieselrook de lucht in. 
Daarnaast draaien ze eenmaal per jaar allemaal twaalf uur achter elkaar. Bijna een etmaal per 
jaar is daarmee elke aggregaat aan het werk, alleen maar om te kijken of deze het nog doet. 
 

  9.  Is deze constatering juist? 
10.  Zo nee, kunt u dan aangeven geven wat de juiste gegevens zijn? 
11.  Wat is de uitstoot van CO2 en fijnstof bij  het datacenter van Google? 
12.  Wat is de uitstoot van CO2 en fijnstof bij  de datacenters van Microsoft? 
13.  Valt de totale uitstoot van fijnstof van de beide datacenters binnen de grenswaarde van 

40 µg/m3 als jaargemiddelde? 
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Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing 
van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend 
koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door  gemaal Leemans ge-
loosd wordt op de Waddenzee. 
In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw  in dit gebied de be-
langrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten met zout water. 
Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing. 
Op pagina 12 lezen we: 
….geen verslechtering van de zoetwaterbeschikbaarheid accepteren bij het inpassen van nieuwe ontwikke-
lingen….. 
 

1.    Hoe is dit te rijmen met het lozen van zout water op oppervlakte water? 
2.    Is hierover overleg geweest met de landbouworganisaties? 
3.    Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? 
4.    Zo nee, waarom niet? 
5.    Is er onderzoek gedaan naar de effecten van dit zoute water op flora en fauna? 
6.    Zo ja, wat is daarvan de conclusie en waarom is dit niet aan de raad verstrekt? 
7.    Zo nee, waarom niet? 
8.    Welke zouten zitten er in het koelwater (graag de chemische naam) en hoe hoog zijn de concentra-

ties?  
 
In een eerder gesprek van ons met het Hoogheemraadschap kregen wij te horen dat het afvalwater van 
Google op het oppervlaktewater geloosd wordt en dat Microsoft het per tankwagen afvoert naar de zuive-
ringsinstallatie. Uit de beantwoording van de vragen door GS is dat niet op te maken. 
 

9.    Kunt u ons duidelijkheid verschaffen of loost Microsoft ook op het oppervlaktewater? 
 
Tot slot. 
Wij willen deze vragen en de eerder gestelde vragen over de veiligheid (PV2127) voor 17 juni beantwoord 
hebben ter voorbereiding op de beeldvormende vergadering die op deze datum geagendeerd is. 

< 
 
 
 

Beste Henk, 
  
Even een korte hallo en dank. 
  
Het is een bijzonder dossier: Datacenters. 
Hoewel ik niet tegen datacenters ben: moeten we wel goede informatie krijgen. 
Fijn dat u weer vervolg vragen heeft gesteld https://www.hollandskroonactueel.nl/2021/05/30/
lada-wil-van-college-over-lozen-van-zoutwater-door-datacenters/ 
Ik ben er nog niet helemaal uit waar de lozing nu precies plaatsvind, op de Waddenzee (via een 
buis) of op het IJsselmeer.  
Wel duidelijk is dat het door heel het landbouw gebied heen moet stromen, wat volgens mij tegen 
afspraken in gaat.  
Ik ben heel benieuwd wat de antwoorden gaan zijn op uw vragen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Fabian Zoon 
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Noord-Holland 
T +31 6 3819 8184 
E zoonf@noord-holland.nl 
W https://noordholland.partijvoordedieren.nl 
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De raadsvergadering van donderdag 27 mei had een kleine agenda doordat de wijziging van het 
bestemmingsplan om op B1 de bouw van een datacenter mogelijk te maken van de agenda was 
gehaald. Slechts een onderwerp in de beeldvormende vergadering: het Groenstructuurplan 2021-
2031. 

UIT  DE  FRACTIE 

Bestemmingsplan uitbreiding Agriport A7,  
deelgebied B1 
Deelgebied B1 kent nu een agrarische bestem-
ming. Kern van het voorstel is omdat te wijzi-
ging om het bouwen van een datacenter ten 
westen van de A7 mogelijk te maken. Voor de 
fractie discutabel om er mee in te stemmen. Bij 
het besluit indertijd genomen om presidiumver-
gaderingen niet meer bij te wonen, werd ge-
steld dat wanneer er belangrijke punten voor 
ons behandeld zouden worden, Henk wel zou 
aanschuiven. Het was de reden om wel aanwe-
zig te zijn bij de presidiumvergadering van 11 
mei, mede op verzoek van GL-fractievoorzitter 
Lilian Peters. De oppositie, minus D66, vond 
dat er te weinig informatie verstrekt was. LADA 
bracht in dat er gewacht moest worden met de 
behandeling totdat de provinciale datastrategie 
gepubliceerd zou worden. Een argument dat 
de andere oppositiepartijen, minus D66, deel-
den. Het leidde er toe dat het voorstel met 10 
tegen 4 stemmen van de agenda afgehaald 
werd. Dit viel niet goed bij de coalitie en de bur-
gemeester.  Zij vond dat er meer dan voldoen-
de informatie bij het voorstel beschikbaar was 
om het te behandelen, daarbij de vraag nege-
rend of het niet logisch was om te wachten op 
de provinciale datacenter strategie. 
Coalitie en burgemeester lieten het er niet bij 
zitten en maakten gebruik van artikel 17, lid 2 
uit de gemeentewet dat luidt: 
Voorts vergadert de raad indien de burgemees-
ter het nodig oordeelt of indien ten minste een 
vijfde van het aantal leden waaruit de raad be-
staat schriftelijk, met opgave van redenen, 
daarom verzoekt. 
Er werd een extra raadsvergadering uitge-
schreven op 29 juni met als enig agendapunt 
het voorstel bestemmingsplan uitbreiding Agri-
port A7, deelgebied B1 besluitvormend te be-
handelen. Ter voorbereiding werd op 25 mei 
een presidiumvergadering ingelast. Ook hier 
was Henk aanwezig. Van eensgezind optreden 
van de oppositie was nu geen sprake meer. 
Henk bracht in dat er ten opzichte van ons 
standpunt ten aanzien van de provinciale data-
center strategie, waarvan bekend was gewor-
den dat deze in september behandeld zal wor-
den in  Haarlem, niets is veranderd. Hij kreeg 
bijval van GL en OHK, dat had ingestemd met 
de extra vergadering maar na Henk’s inbreng 
van standpunt veranderde. De toezegging dat 

er op 17 juni een 
beeldvormende verga-
dering uitgeschreven 
wordt met thema infor-
matiebijeenkomst be-
stemmingsplan 1. Dit 
was voor   PvdA, CU 
en Anders! Reden om 
in te stemmen met het 
collegevoorstel  waar-
door behandeling op 
29 juni mogelijk werd. 
 
Groenstructuurplan 
Hierin staat waar en hoeveel nieuwe bomen en 
heesters er in de gemeente geplant kunnen 
worde, Op gemeentegrond is ruimte voor 4750 
bomen. Er worden nu 300 bomen per jaar ge-
plant, deels ter vervanging van verwijderde 
(zieke) bomen. Door elk jaar 175 bomen extra 
te planten wordt het mogelijk om het aantal van 
4750 bomen in tien jaar te bereiken. Beperken-
de factor voor het planten van bomen zijn de 
leidingen in de bodem aanwezig. Volgens de 
portefeuillehouder moet bij het planten van bo-
men een meter afstand gehouden worden van 
deze leidingen wat een beperkende factor is 
voor aanplant. 
Wij konden ons vinden in het structuurplan dat 
wij zien als een eerste aanzet om tot een bete-
re biodiversiteit te komen. Voorwaarde is vol-
gens LADA dat er een andere aanpak van het 
onderhoud en beheer moet komen om dit mo-
gelijk te maken. 
Met de stemmen van GL en Anders! Tegen 
werd het plan aangenomen. 
 
Huisvesting tijdelijke medewerkers 
LADA heeft ingestemd met het principeverzoek 
om vier arbeidsmigranten te vestigen op Noor-
derkwelweg 6 te Wieringerwerf voor periode 
van maximaal 10 jaar. Omdat het om een klein-
schalige opvang buiten de bebouwde kom gaat  
zagen wij er geen bezwaar in. Met de stemmen 
van GL en Anders! tegen werd het voorstel 
aangenomen. 
 
Bestemmingsplan Dorpsstraat 68 Oude 
Niedorp 
De voltallige raad stemde er mee in dat op de 
plaats van de reeds gesloopte basisschool één 
nieuwe woning gebouwd kan worden. 
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Opinie:  Ook  de  tegenmacht  van  de  gemeenteraad  is  in  gevaar 
 
 
Laat Omtzigt-gate ook een wijze les zijn voor raadsleden. Want op dit moment is hun controleren-
de taak simpelweg een farce, betogen Paul Klaver en Henk Leenders. 
 
Nog bijkomend van de bizarre vertoning in de Tweede Kamer vorige week, beseften we dat de 
reden van het debat over ‘positie Omtzigt, functie elders’ niet alleen betrekking heeft op de Twee-
de Kamer, maar op de positie van álle volksvertegenwoordigers in onze schijnbaar goed functio-
nerende democratie. Volksvertegenwoordigers, zowel in gemeenteraden, Provinciale Staten als 
Tweede Kamer, hebben als belangrijkste taken het bepalen van de kaders voor beleid 
(medewetgeving) én het uitoefenen van controle op de uitvoering van dat beleid door wethouders, 
gedeputeerden en ministers. 
 
Vorige week bleek wat wij, door onze eigen lange ervaring als volksvertegenwoordiger, al lang 
wisten: die controlerende taak is in de praktijk een farce. De balans tussen de (uitvoerende) 
macht en de (controlerende) tegenmacht is zoek. Deze onbalans staat het noodzakelijke vertrou-
wen tussen macht en tegenmacht in de weg. Vertrouwen dat nodig is om een gemeente, provin-
cie of land naar behoren democratisch te kunnen besturen. 
 
Pieter Omtzigt heeft volkomen duidelijk gemaakt dat hij jarenlang werd tegengewerkt door minis-
ters om zijn controlerende taak als Kamerlid te kunnen uitvoeren, met name door het gebrek aan 
informatie. Illustratief zijn de rapporten waarvan grote passages waren weggelakt. Het gebrek aan 
informatie, en vooral het opzettelijk achterhouden van informatie en het geven van ingekleurde 
informatie, is een van de belangrijkste redenen waarom een volksvertegenwoordiger het bestuur 
niet kan controleren. 
 
Te weinig instrumenten 
Maar niet alleen dat. De Nederlandse volksvertegenwoordiger, op alle niveaus, heeft te weinig 
instrumenten om de controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Je loopt mijlenver ach-
ter bij een professioneel college van burgemeesters en wethouders, Gedeputeerde Staten of mi-
nisters en staatssecretarissen. Wat te denken van een wethouder met ambtelijke ondersteuning, 
tegenover een gemeenteraad met een griffie die alleen procedurele ondersteuning geeft. Of een 
Kamerlid dat een enkele medewerker achter zich heeft zitten in de Kamerbankjes, tegenover een 
minister die vijf ambtenaren meeneemt, terwijl er nog eens twintig meekijken op het ministerie. 
 
Een totale onbalans tussen macht en tegenmacht. Een ongelijk speelveld dat door diezelfde 
volksvertegenwoordigers in stand wordt gehouden omdat zij, als hoogste orgaan, zelf gaan over 
hun ondersteuning. Wij hebben ervaren dat voorstellen om de ongelijkheid tussen macht en te-
genmacht minder groot te maken, bijvoorbeeld door een betere ondersteuning te regelen voor ge-
meenteraadsleden, door de raad zelf werden weggestemd. Immers, zuinigheid siert je als volks-
vertegenwoordiger, geld uitgeven aan jezelf is not done. Maar met die opvatting neem je je taak 
als controleur van de uitvoerende macht niet serieus. 
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen voor de gemeenteraad. Hoe voer ik als raadslid mijn con-
trolerende taak goed uit? Wat heb ik daarvoor nodig, als volksvertegenwoordiger? Het begint bij 
het zelfbeeld van het raadslid. 
 
Kritische zelfreflectie 
Dat vraagt kritische zelfreflectie en een antwoord op de vraag: voer ik mijn controlerende taak 
naar behoren uit? Plaats ik voldoende tegenmacht tegenover de uitvoerende macht? Is er werke-
lijk sprake van een deugdelijk toezicht op de uitvoerende macht? Heb ik, met wat ik doe, een ver-
haal naar de burger? Een zelfkritisch gemeenteraadslid zal zich realiseren dat op al deze terrei-
nen nog veel te verbeteren valt. 
 

> 
 
Een tweede belangrijke vraag is: krijg ik voldoende informatie van het bestuur om mijn controle-
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rende taak goed uit te kunnen voeren. Wordt er informatie achtergehouden, gekleurd, weggelakt? 
En ben ik in staat bestuurders daarop aan te spreken en geen genoegen te nemen met een infor-
matieachterstand? 
 
Ook hier valt ons inziens het nodige te verbeteren. Een derde, en zeer belangrijke vraag: heb ik 
voldoende (personele) ondersteuning om mijn werk goed te kunnen doen? Heb ik voldoende des-
kundigheid en zeggingskracht om de tegenmacht vorm en inhoud te kunnen geven? 
 
Negatieve beeldvorming 
En als het antwoord ontkennend is, durf ik dan meer ondersteuning te organiseren en mij daar-
over te verantwoorden aan de burger, vanuit het belang van mijn serieuze taak voor het alge-
meen belang? Of ga ik mee in de negatieve beeldvorming dat politici zakkenvullers zijn die (te) 
veel geld aan zichzelf besteden? 
 
Het beladen debat in de Tweede Kamer over de gelekte memo heeft als voordeel dat de positie 
van de Nederlandse volksvertegenwoordiger, als (mede) wetgever en controleur, actueler is dan 
ooit. Als volksvertegenwoordigers bereid en in staat zijn deze vertoning ook op zichzelf te betrek-
ken en niet alleen te beschouwen als een Haags onderonsje, kunnen ze deze gebruiken om hun 
positie te verbeteren. Waardoor ze ook de opdracht van hun kiezers naar behoren kunnen uitvoe-
ren. 
 
Zo’n verbetering past bij diverse bestaande initiatieven tot bestuurlijke vernieuwing en pogingen 
om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Maar al die initiatieven zijn zinloos als volksverte-
genwoordigers hun essentiële taken niet naar behoren kunnen vervullen. Maart volgend jaar wor-
den de nieuwe volksvertegenwoordigers gekozen in de gemeenteraden. Wij dagen aspirant-
raadsleden uit zich het belang van hun taak te realiseren en de handschoen op te pakken. 
 
Paul Klaver is gemeenteraadslid van Roosendaal. Henk Leenders was gemeenteraadslid van 
Breda, Statenlid in Brabant en Tweede Kamerlid. 
 

De Volkskrant 

LADA over dieselolie: '

veiligheid brandweer-

mensen in geding' 

Middenmeer Raadsfractie LADA 
maakt zich zorgen over de veiligheid in 
en rond datacenters nu bekend is ge-
worden dat er grote hoeveelheden die-
selolie liggen opgeslagen om noodag-
gregaten te voeden als de stroom uit-
valt. De fractie wil van het college we-
ten of de lokale brandweerkorpsen zijn 
toegerust en opgeleid om effectief op 
te treden bij brand. LADA reageert 
met de vragen op een artikel dinsdag 
in deze krant. Daarin staat dat er mo-
gelijk twee miljoen liter dieselolie op-
geslagen ligt bij de datacenters. Henk 
van Gameren van LADA vraagt B en 
W of Google en Microsoft voorzienin-
gen als een bedrijfsbrandweer hebben 
om in te grijpen.  

„Zo nee, waarom niet en wat gaat u er 
aan doen om dat wel mogelijk te ma-
ken. Van Gameren zegt verbaasd te 
zijn over de reactie van de Veilig-
heidsregio. Deze zei in het kranten-
artikel geen weet te hebben van de 
hoeveelheid opgeslagen dieselolie 
in de Wieringermeer en gaat uit van 
drieduizend liter per tank. Volgens 
deskundigen bevat een tank tenmin-
ste 75.000 liter. 

„De Veiligheidsregio lijkt niet op de 
hoogte van de enorme hoeveelheid 
diesel, terwijl zij wel de brandweer aan-
stuurt bij calamiteiten. Hoe kan dat? Dit 
zou betekenen dat wanneer onze 
brandweer met foutieve informatie naar 
een brand bij de datacenters gestuurd 
wordt, zij niet adequaat kan optreden 
maar ook dat de veiligheid van hen in 
het geding is. Wat gaat er gedaan wor-
den om de Veiligheidsregio wel van de 
juiste informatie te voorzien?' 

Schager Courant 


