
VERSLAG  OPENBARE  FRACTIEVERGADERING

De openbare fractievergadering op 13 september in De Meerbaak was na een lange periode weer fysiek.
Eindelijk konden we elkaar weer in de ogen kijken. Het resultaat was een geanimeerde vergadering waarin
niet alleen de raadsagenda van 16 september besproken werd maar ook lopende zaken werden uitgediept.
Helaas ontbrak onze fractievoorzitter wegens familieomstandigheden. 

Stand van zaken datacenters                                                                                                                        
Het college wil proforma in beroep gaan tegen de reactieve aanwijzing van de provincie. Hiermee wordt de 
mogelijkheid open gehouden om naar de Raad van State te gaan indien er geen overeenstemming met de 
provincie wordt bereikt over het bestemmingsplan B1.                                                                                    
Gedeputeerde Staten heeft een concept Datacenter Strategie naar de Staten gestuurd. Hierin worden 
voorwaarden geformuleerd waaraan datacenters moeten voldoen, zoals ruimtelijke inpassing, hergebruik 
restwarmte, gebruik koelwater,  gebruik energie, opwekken eigen energie (zonnepanelen op dak). Allemaal 
voorwaarden waar de datacenters in Hollands Kroon niet aan (kunnen) voldoen.  Desondanks wordt  de 
Wieringermeer met de regio Amsterdam aangewezen als vestigingsplaats.                                                       

Stort afval deponie Afvalzorg Wieringermeer                                                                                              
Onze fractiesecretaris geeft een toelichting op de samenwerking met Groen Links. Doel van de fractie is 
vooral breed duidelijk maken dat er met dit afval door het hele land gesleept wordt. Daartoe is contact 
gezocht met Progressief West-Friesland in Medemblik. Daar zijn ook met GroenLinks vragen gesteld. Er is 
contact met de Statenfracties van SP en Partij voor de Dieren. De SP-fractie heeft vragen gesteld.  In 
Zaanstad zijn onze vragen aanleiding geweest om ook daar deze zaak op te pakken doordat duidelijk is 
geworden dat er in Nauerna jaren lang polonium houdend afval van TATA is gestort.  Beantwoording van de 
vragen wordt afgewacht om verdere stappen te ondernemen.

Beroep reactieve aanwijzing bestemmingsplan Agriport A7, deelgebied B1                                            
De fractie zal het voorstel van het college niet steunen om pro forma in beroep te gaan bij de Raad van 
State. LADA is tegen de wijziging van het bestemmingsplan omdat wij het uitbreiden van Agriport ten westen 
van de A7 afwijzen.

Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN                                                                      
De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Noord-
Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen een regionale ontwikkelings-
maatschappij, in het kort: ROM, oprichten.  Noord-Holland is de enige regio in het land die nog geen ROM 
heeft. De gemeente Hollands Kroon kan daarmee ondernemingen in Hollands Kroon beter steunen bij hun 
ontwikkeling. De fondsen van de ROM zijn gericht op het midden en kleinbedrijf, de energietransitie en de 
circulaire economie.                                                                                                                                             
Vragen die gesteld werd: Wat is het nut voor Hollands Kroon? Is de Metropoolregio  een juiste partner voor 
Noord-Holland Noord? Gaat er niet teveel geld naar de Metropoolregio? Hoe denkt het college hierover?
Conclusie: LADA ziet geen duidelijke voordelen voor Hollands Kroon. Moeten we hier wel aan meedoen?      
Vraag aan het college: Is er overleg geweest met de ondernemersverenigingen hoe die er in staan? 

Energietransitie                                                                                                                                         
Datacenters met hun grote energieverbruik botsen met de Regionale Energie Strategie en de transitie naar 
een duurzame toekomst voor Hollands Kroon.   

Nieuw tarief HVC                                                                                                                                             
De vervanging van de grijze kliko is alles behalve duurzaam. Er worden nieuwe containers geproduceerd. Is 
het recyclen van de oude bak wel goed mogelijk? Dit is kostbaar en vraagt weer energie. Het plaatsen van 
een chip in de bestaande bakken lijkt een goedkopere en duurzamere optie.

Brede school Slootdorp                                                                                                                                    
Bij de brede school in Slootdorp ontbreekt een hek rond het terrein. Ouders vinden dit een gevaarlijke 
situatie met weg en sloten er omheen. Gemeente moet hier wat aan doen was de oproep aan de fractie.  De 
gemeente is echter geen bouwheer dat is het schoolbestuur, in dit geval Surplus. Onze fractiesecretaris gaf 
het advies om dit te bespreken met de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad en deed de toezegging 
het te bespreken met wethouder Mary van Gent.  


