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De mannen van werkgroep 'Red de Wieringermeer', vL.n.r.
Jan Meijles, Arie Blokker en Tom Steen, maken zich zorgen
over het landschap.
FOTO MARTIN MOOIJ

Uitgestrekte
polder nu vol
met industrie
'Mensen voelen zich bedonderd'
Van een onzer
verslaggevers

HOLLANDS KROON • Met
argusogen volgen bur
gers en boeren de
komst van megadata
centra in de Wieringer
meerpolder. ~Wij zijn

niet per se tegen data
centra, maar de manier
waarop dit college toch
nieuwe datacentra
mogelijk maakt, is on
democratisch en staat
haaks op eerdere be
sluiten van de gemeen
teraad", zegt Jan Meij
les van werkgroep 'Red
de Wieringermeer'.

Niet alleen het enorme
energieverbruik steekt
veel omwonenden in Hol
lands Kroon. Actiegroe
pen benadrukken dat
hun leefomgeving de af
gelopen jaren volledig is
vernield. Van een uitge
strekte polder is Hol
lands Kroon verworden
tot 'industrieel produc
tielandschap' waar zo ver
het oog reikt windturbi
nes draaien en servers
zoemen. Waar vroeger de
sterrenhemel schitterde,
knipperen nu onophou
delijk rode mastlichten.

De werkgroep is woest
over deze schijnbewe
ging. ~Als donderslag bij
heldere hemel is toch een
gebied aangewezen als
nieuwe locatie waar data
centra mogen verschij
nen. Dat kan natuurlijk
niet. Mensen voelen zich
bedonderd, er is met
geen woord over deze uit
breidingen gesproken.
Bovendien ondergraaft
het college zijn eigen be
sluit."

·±±et... Microsoft
langenverenigingen, die
zich zorgen maken over

verdere aantasting van
hun omgeving, leken sue

cesvol. ~De gemeente+
raad van Hollands Kroon
zette in 2oo, op initiatief
van het college van B en
W, een streep door het
zogeheten 'gebiedsplan'

waarin de komst van vele

nieuwe datacentra en
kassen was opgenomen.
Maar vier maanden later
werd door het college
toch groen licht gegeven
voor de komst van een
nieuw datacentrum in
het ingetrokken gebieds
plan. Dat steekt."

Volgens Meijles zijn er
ook grote zorgen over de
landschappelijke kwali
teit. ~Br zijn nu al twee

gevestigd
datacentra
voor Microsoft en Google

en zij hebben elk toe
stemming. voor nog een

extra, maar het college
wil er nu opeens zeven,

onder duidelijke visie. Is
dat verstandig? Wij den
ken van niet."
Ook boeren, verzameld

in

boerenbelangenver

eniging LTO Noord ijn
uiterst kritisch op de
gang van zaken. Uit eer

der onderzoek van LTO
Noord bleek dat er onder
haar leden geen draag

vlak is voor verdere uit
breiding. LTO heeft eer
der al een kritische ziens
wijze naar de gemeente
verstuurd, zegt vicevoor

itter Henk Geerligs.
Wij willen dat van tevo

ren duidelijk is waar be

sluiten over worden ge
nomen. Dat is nu niet het
geval. De indruk ontstaat
soms dat er gewoon ver
gund wordt, en als er
geen bezwaren worden
aangetekend het wel
goed zou zijn. Maar zo
werkt dat natuurlijk niet.
Wij vinden dat vooraf
heel duidelijk moet zijn
waarover besloten wordt

en wat de gevolgen zijn.
Dat kun je niet achteraf
nog eens repareren."

