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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De fractie heeft over een drietal onderwerpen vragen gesteld aan het college. Twee daarvan betreffen de datacenters. Het wegsturen van een controleur van het Hoogheemraadschap en een
over het gebruik van de restwarmte. De laatste vraag heeft betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen. Voor zover nu bekend zijn er bij twee stembureaus mensen weggestuurd omdat de
verkiezingsbiljetten op waren. De vraag heeft betrekking op de publicatie in het Noordhollands
Dagblad waarin melding gemaakt wordt van het Wapen van Holland. Later werd ook bekend dat
dit ook bij café Beentjes in Winkel is gebeurd.

Tekort aan stembiljetten
In het Noordhollands Dagblad van 19 maart lezen wij:
Bij het stemmen is wel hier en daar wat misgegaan stelt Bertus Kroon uit Anna Paulowna. Hij is
‘not amused’ over de gang van zaken bij het stembureau in café Wapen van Holland.
Omdat daar de stembiljetten op zijn, worden verscheidene kiezers aan het eind van de woensdag
weggestuurd. „Ik kon dus niet stemmen”, zegt Kroon. „Er werd heel laconiek over gedaan. ’Sorry,
overmacht’. Ik ben er best pissig om, mijn stem is me gewoon ontnomen.”
Wanneer de medewerkers van het stembureau een beetje wakker waren geweest hadden ze op
tijd actie ondernomen, zegt Kroon. „Er stond de hele dag een rij daar. Dan zie je dit toch aankomen? Haal je bij een ander bureau extra stembiljetten. Zo simpel is ’t toch? Maar dat hebben ze
dus niet gedaan. Daardoor heb ik niet kunnen stemmen. En er zijn nog meer mensen weggestuurd. Slechte zaak.”
Noortje Slot, woordvoerder van Hollands Kroon zegt het heel spijtig te vinden dat het zo is gelopen. „Als je om half negen een melding krijgt, is het niet mogelijk om in bijvoorbeeld Kreileroord
nog een doos op te halen. Het is lastig te voorspellen hoeveel biljetten ieder bureau moet krijgen,
zeker in verband met het briefstemmen. Je maakt een inschatting en dan kun je beter 120 procent inschatten dan te weinig, maar dat is iets wat we ervan geleerd hebben.”

Wij zijn daar van geschrokken.
Het betekent dat in het laatste half uur burgers niet meer in staan zijn geweest hun stem uit te brengen op dit stembureau. Daarmee is in Hollands Kroon burgers hun stemrecht ontnomen. Ongehoord.
1. Bent u dat met ons eens?
2. Kunt u aangeven hoeveel personen dit is overkomen?
3. Is dit ook bij andere stembureaus in de gemeente gebeurd?
Ronduit schokkend vinden wij het antwoord van uw woordvoerder. Zij stelt doodleuk dat het door
het briefstemmen lastig is in te schatten hoeveel stembiljetten er nodig zijn. Een onzinnig antwoord.
Briefstemmen heeft geen enkele invloed op het in voorraad hebben van voldoende stembiljetten.
Bovendien zie je toch aankomen dat er een te kort aan stembiljetten dreigt.
4. Wordt er over de dag geen controle uitgevoerd over de gang van zaken in het stembureau?
5. Bent u het met ons eens dat er voldoende tijd was om de stembiljetten in het laatste half uur
aan te vullen?
6. Zo ja? Waarom is dat niet gebeurd.
7. De gemeente is verplicht een procesverbaal op te stellen. Heeft u daarin vermeldt dat aan
een aantal burgers geen gelegenheid is gegeven om hun stem uit te brengen?
8. Wat zijn de consequenties hiervan?
9. Kan de kiesraad verkiezingen in Hollands Kroon ongeldig verklaren?
Wij verwachten een snel en uitgebreid antwoord.
>
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Gebruik restwarmte datacenters
Uit de op 6 maart in het Noordhollands Dagblad gepubliceerde e-mail wisseling wordt wethouder
Meskers er opgewezen dat de restwarmte van de datacenters de lucht in wordt geblazen en er
geen bestemming aan gegeven kan worden.
Tijdens de beeldvormende vergadering over de restwarmte van datacenters werd in de presentatie van de heer Stijn Grove (Managing Director Dutch Datacenter Associaton) aandacht besteed
dat er in Groningen onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de restwarmte uit de datacenters in de Eemshaven naar de stad Groningen te vervoeren om gebruikt te worden voor stadsverwarming.
Waarom is er in Hollands Kroon geen onderzoek gedaan om inzicht te krijgen over wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om de restwarmte nuttig te gebruiken voordat de raad de voorstellen voorgelegd kreeg om tot besluitvorming over de datacenters over te gaan?
Antwoord
Bij het interpellatiedebat op 18 maart is door het college uitgebreid ingegaan op dit
onderwerp. Het gebruik van restwarmte is vanaf het eerste initiatief voor de bouw van
een datacenter in Wieringermeer als kansrijk en waardevol gezien door alle partijen. In
de loop van de jaren blijkt het lastiger dan verwacht om concrete resultaten te boeken.
De temperatuur van de restwarmte is relatief laag en de afstand tot de bebouwde
omgeving groot. Voor de glastuinbouw is het gebruik kansrijker, maar daar speelt mee
dat het hergebruik financieel (nog) niet rendabel is. Het hergebruik van restwarmte is
onder andere om bovenstaande redenen, zoals toegelicht tijdens het interpellatiedebat,
nooit een harde vestigingseis geweest voor de datacenters. Technisch en financieel zijn
er obstakels, maar wij zijn nog steeds in gesprek met de bedrijven, de provincie, het
ontwikkelingsbedrijf en de ECW om de energiesystemen op Agriport (waaronder het
gebruik van restwarmte) te verduurzamen. Uiteraard nemen we kennis en ervaring uit
andere regio’s of landen daarin mee.

Wegsturen medewerker Hoogheemraadschap
In een artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacenters in Hollands Kroon, lezen wij:
Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil
maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet.
Verbouwereerd druipt hij af.
Wij hebben navraag gedaan bij het Hoogheemraadschap dat dit incident heeft bevestigd. Het
heeft plaats gevonden bij Microsoft. Deze medewerker wilde op meerder plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een
protocol op te stellen waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
1. Bent u hiervan op de hoogte en wordt u daar ook bij betrokken?
Antwoord
Wij zijn hiervan op de hoogte en wij zijn betrokken. Het beschreven incident berust op een
misverstand bij de beveiliging. Het incident is intern besproken bij de beveiliging om dit te
voorkomen. Formeel heeft de gemeente daar geen rol in, maar we hebben het wel bespro
ken met Microsoft, en zijn dus zoals u al aangeeft ook in gesprek met het Hoogheemraad
schap.
In ons gesprek met het Hoogheemraadschap kwam naar voren dat in de verstrekte omgevingsvergunning niets geregeld is over de wijze waarop het Hoogheemraadschap in staat gesteld moet
worden zijn controlerende taak of er conform de vergunningen gewerkt wordt uit te voeren. Dit
bevreemdt ons.
>
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2. Wat is de reden waarom dit niet is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning?
Antwoord
De bevoegdheden, van het Hoogheemraadschap, om de controles uit te voeren zijn gere
geld in de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente mag enkel voorschriften opnemen in
de vergunning die betrekken hebben op de uitvoering van de vergunde activiteiten en niet
op het toezicht houden van een ander bevoegd bestuursorgaan.
3. Bent u bereid om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters in de omgevingvergunning een protocol op te nemen waarin geregeld wordt op welke wijze het
Hoogheemraadschap ongehinderd zijn controlerende taken kan uitvoeren?
Antwoord
Dit is niet mogelijk, zie antwoord hierboven

<.

LADA steunt renovatieplan zwembad De Rijd
Voor de behandeling in de raad heeft de fractie dit persbericht verstuurd
Donderdag behandeld de gemeenteraad het voorstel tot renovatie van De Rijd. Een voorstel waar
LADA zich goed in kan vinden omdat hiermee een initiatief vanuit de bevolking om met vrijwilligers het achterstallig onderhoud aan te pakken gehonoreerd wordt. Eindelijk neemt de gemeente
verantwoordelijkheid voor ruim tien jaar achterstallig onderhoud om de Rijd in oude glorie te herstellen. De Rijd is meer dan een zwembad, het is een prachtige plek om te recreëren waar veel
herinneringen liggen voor ons Nieruppers. LADA vindt het begrote krediet van € 1 miljoen een
verantwoorde uitgaven om de hele locatie van de Rijd in oude glorie te herstellen. LADA is er van
overtuigd dat Nieuwe Niedorp in staat is om het zwembad te onderhouden en dat het weer een
plek wordt die recreanten uit de hele regio zal trekken.

Stembiljetten op

'Burgers is
stemrecht
ontnomen'

(openbare ) fractievergadering
Na de laatste persconferentie van de
regering is het duidelijk dat er in
april geen versoepeling van de coranamaatregelen te verwachten is. Dat
betekent dat het houden van onze
fractievergadering helaas weer niet
mogelijk is.

De fractie van Lada is
geschokt over het
wegsturen van
stemmers en wil
Hierover 'snel
opheldering' van de
gemeenteraad van
Hollands Kroon
Schager Courant
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UIT DE FRACTIE

De raadsvergadering van 18 maart werd geopend met een door de coalitie aangevraagd interpellatiedebat betreffende de datacenters. Een debat dat voor het college met een sisser afliep. De
coalitie heeft het college een platform gegeven om ongeschonden uit het debat te komen. De
beeldvormende vergadering telde twee agendapunten, de renovatie van zwembad De Rijd en de
kredietaanvraag voor een nieuwe brandweerkazerne in Middenmeer die toegekend werd.
...de clustering van
grootschalige glastuinbouw (warmtegebruiker)
en datacenters (producent van restwarmte).
Deze aanpak komt samen in de gedachten
over de circulaire economie.

Interpellatiedebat
De vraag was op voorhand wat dit debat zou
gaan opleveren. Bij ons waren de verwachtingen niet hoog. Het debat werd aangevraagd
door SHK-fractievoorzitter Jip Pankras die
daarna teruggefloten werd door zijn coalitiepartners CDA en VVD waarna het een aanvraag van de coalitie. Twee vragen werden ingediend: wat klopt er niet in de visie van het
college van de berichtgeving in de media
rondom de restwarmte en wie is er bevoegd in
de visie van het college.
‘Het gaat ons er om duidelijkheid te krijgen”,
aldus Pankras. Toen de andere fracties in de
gelegenheid gesteld werden om hun vragen te
stellen ontstond er een conflict tussen de voorzitter en OHK. De vele vragen die deze fractie
had ingediend werden niet door de voorzitter
ingebracht omdat zij niet voldeden aan het thema van de interpellatie: restwarmte. Fractievoorzitter Alexander Bügel deelde toen mee
niet aan interpellatie en de daaraan gekoppelde discussie deel te nemen. Kritische vragen
kwamen er alleen van LADA en Groen Links.
Onze kernpunt was de door Grontmij uitgebrachte notitie Bestemmingsplan Uitbreiding
Agriport A7, grootschalige glastuinbouw 1e
partionele herziening dat in de raadsvergadering van 26 maart 2015 de onderbouwing voor
LADA was om akkoord te gaan met de vestiging van het eerste datacenter van Microsoft.
In deze notitie wordt een aantal keer verwezen
naar een duidelijke koppeling in het gebruik
van restwarmte:
...Deze herziening van het bestemmingsplan is
opgesteld om de vestiging van een datacenter
op de locatie mogelijk te maken, waarmee ook
de basis voor duurzame energieopwekking
wordt verbreed en uitwisseling van restwarmte
voor deze activiteit wordt bevorderd. Het project levert daarmee een bijdrage aan de doelstelling voor 2040 uit het rijksbeleid.
...Op de locatie Agriport kan een unieke koppeling tussen datacenters en kassen ontstaan
door energie uitwisseling en beter gebruik van
onder andere warmte, water en CO2.
... Deze restwarmte kan direct of indirect nuttig
worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de verwarming van kassen.
LADAnieuwsbrief 109

Wethouder
Meskers
ontkende categorisch
dat hij het gebruik van restwarmte had gebruikt
om de datacenters aan de man te brengen. Het
college heeft altijd gewezen op onzekerheden
die er zijn. Hij bestreed onze interpretatie van
de notitie van Grontmij die wij verkeerd gelezen zouden hebben. Deze notitie geeft in Meskers zienswijze aan dat de koppeling van restwarmte mogelijk zou kunnen zijn. Uiteindelijk
gaf Meskers toe dat hij de mogelijkheden om
restwarmte te gebruiken misschien te enthousiast heeft benaderd.
Op initiatief van GL diende de oppositie, minus
D66, een motie in die opriep tot een actualisatie van de Omgevingsvisie Hollands Kroon om
daarin een goed beleid rond de datacenters te
kunnen opnemen door vestigingsvoorwaarden
vast te leggen die betrekking hebben op het
circulair inpassen van datacenters en geen initiatieven die de vestiging van datacenters mogelijk maken in procedure te nemen totdat er
uitvoering is gegeven aan het besluit tot actualisatie van de Omgevingsvisie. Omdat er geen
meerderheid voor deze motie was en wethouder Groot toezegde deze circulaire vestigingsvoorwaarden te gaan opnemen werd de motie
ingetrokken.
Renovatie zwembad De Rijd
Met alleen de stem van D66 tegen werd het
voorstel van het college aangenomen waardoor er direct een aanvang gemaakt gaat worden om De Rijd in oude luister te herstellen.
Een breed gedragen motie waarin het college
opgedragen werd om de raad driemaandelijks
te informeren over de voortgang werd unaniem
aangenomen.
<
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De verkiezingen zijn voorbij, de stemlokalen gesloten. Wij, het volk, hebben gesproken en mogen
nu van de zijlijn toekijken. Wij vinden dat een onvolmaakte democratie. De politici, die tot gisteren
niet van ons af waren te slaan, gaan nu achter gesloten deuren de formatieonderhandelingen in.
Zonder dat de bevolking er verder iets over te zeggen heeft, bepaalt een handvol toppolitici in de
achterkamers welke beloftes ze laten vallen en welke uitruil van standpunten acceptabel is voor
een plek in de macht. Zo werd in 2017 in stilte het referendum opgeofferd, terwijl er in de Kamer
en onder de bevolking grote steun voor was. Dat mag nooit meer gebeuren!
Help ons daarom de formatiebesprekingen continu te volgen, druk te zetten op de onderhandelaars en een mailactie of petitie te lanceren als dat nodig is om partijen aan hun beloftes te houden. Doneer nu: Doneer nu en hou de politici aan hun beloften!
https://meerdemocratie.nl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=16
Wat staat op de agenda?
Het komende kabinet moet de tweede lezing van de grondwetswijziging voor het bindend correctief referendum afronden. Er ligt nu een voorstel met, naast veel uitgezonderde onderwerpen, ook
een torenhoge uitkomstdrempel die er hoognodig uit moet worden gehaald. De gekozen burgemeester staat op de agenda. In de afgelopen kabinetsperiode is hiervoor grondwettelijk de weg
vrij gemaakt.
Bewonersinitiatieven moeten aanspraak op buurtrechten kunnen maken. Ook moet het definitieve besluit worden genomen over het ondemocratische handelsverdrag CETA tussen de EU en
Canada. Daarnaast willen we meer zeggenschap organiseren via burgertoppen over heikele onderwerpen en meer ruimte voor participatie afdwingen rond belangrijke beslissingen.
In de coalitiebesprekingen zal dit allemaal aan de orde komen. En dan wordt voor 4 jaar, meestal
gedetailleerd, in het coalitieakkoord vastgelegd hoe de regeringspartijen moeten stemmen in het
parlement.
Druk nu opvoeren
Zowel op links als rechts zijn er meerdere partijen die het met ons eens zijn. Ongetwijfeld zullen
er een paar in de coalitie terecht komen. Zij zullen onder druk worden gezet om op het punt van
democratische vernieuwing in te leveren.
Daarom is het zo belangrijk dat wij de coalitievorming in de gaten houden, politici herinneren aan
hun beloftes, onderhandelaars oplossingen aanreiken en de druk op de ketel houden. Indien nodig doen we dit met u via mailacties en petities. Maak dit nu mogelijk:
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