
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 30 maart 2021

Interpellatiedebat datacenters 
In de raadsvergadering van 18 maart is op aanvraag van de 
coalitiepartijen een interpellatiedebat gehouden. Dit is een 
middel dat gebruikt wordt om spoedeisende zaken in de 
gemeenteraad te kunnen bespreken. Het onderwerp betrof 
twee zaken die de datacenters aangaan en die in de media veel 
aandacht kregen de laatste tijd: bevoegd gezag en restwarmte.

Wie is nu het bevoegd gezag: de gemeente of de provincie? 
Hierbij spelen verschillende criteria een rol die de gemeente 
in verleden heeft afgewogen en tot de conclusie kwam dat zij 
zelf het bevoegd gezag is. Onlangs is daarover verschil van 
mening ontstaan tussen provincie en gemeente en is de 
landsadvocaat gevraagd om een oordeel te vellen maar die kon 
niet tot een conclusie komen. Inmiddels ligt de zaak bij de 
bestuursrechter voor een uitspraak. Overigens is de provincie 
bij elk datacenter betrokken geweest tot nog toe en zijn 
inmiddels verstrekte vergunning onherroepbaar.

Ook het gebruik van de restwarmte kwam aan de orde en het 
college gaf aan wellicht teveel aandacht te hebben besteed aan 
de mogelijkheid tot hergebruik van energie. De wens was, en 
is nog altijd, de vader van de gedachte. Ook al is het nog niet 
mogelijk om de restwarmte te gebruiken, het blijft wel de 
doelstelling.

D66 vindt dat de uitwerking van de datacenter-plannen veel 
duurzamer hadden moeten zijn maar dat de oorzaak daarvan 
vooral gezocht moet worden in de vestigingsvoorwaarden die 
de raad stelde voor Agriport. We hebben hiervan geleerd en 
zullen bij toekomstige ontwikkeling veel meer aandacht 
besteden aan die voorwaarden.
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Agenda 

- Fractievergaderingen: 
- 7 april 
- 19 mei 
- 16 juni 

- Gemeenteraadsvergadering 
(15 april) 

Beeldvorming 

- Werksessie kadernota (6 
april) 

- Koersdocument agrarische 
sector (8 april) 

- Inspreekuur (13 april) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 15 april: 
- Berging RAF toestel bij 

Nieuwe Niedorp 
- Drietal bestemmingsplan-

wijzigingen (2 x Anna 
Paulowna en Winkel) 

NIEUWSBRIEF         
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Zwembad De Rijd  
De gemeenteraad heeft ruim een miljoen beschikbaar gesteld 
voor het opknappen van openluchtzwembad De Rijd in 
Nieuwe Niedorp. D66 stemde als enige partij tegen deze 
uitgave. We zijn ook enigszins verbaasd dat de gemeenteraad 
zo gemakkelijk dit enorme bedrag beschikbaar stelde.

D66 is een voorstander van investeringen van 
gemeenschapsgeld met het doel om mensen fit te houden en 
voor behoud van locaties om elkaar te ontmoeten. Maar toch 
waren we nu terughoudend. Ten eerste waren we behoorlijk 
verrast dat dit zwembad geen onderdeel was van de eerder 
discussie over de vier binnenzwembaden in de gemeente. Dat 
ontneemt de raad de mogelijkheid zwemgelegenheden 
intergaal te beoordelen. Ten tweede zijn wij voorstander van 
degelijke plannen en niet van dit soort rug-tegen-de-muur 
voorstellen. Was het niet mogelijk met een gering bedrag het 
zwembad voor komende zomer (deels) beschikbaar te houden 
en dan een doordacht plan te maken? Als laatste zijn het 
financieel onvoorspelbare tijden door Corona. We kunnen het 
ons niet permitteren om zomaar een miljoen uit te geven 
zonder dat we weten welke uitdagingen er nog voor ons 
liggen.

Overigens wordt er in Nieuwe Niedorp en Winkel gewerkt 
aan plannen voor een nieuw sportcomplex. Het zou zomaar 
kunnen dat deze investering veel beter tot zijn recht zou 
komen in dat plan.

—————————————————————————

“Vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen leidt ook bij duurzaamheid tot 
het belang van oplossingen dichtbij 
mensen zelf”
uit: Sociaal-liberale richtingwijzers
van: Mr. Hans van Mierlo Stichting
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Van de Voorzitter… 
De Tweede Kamerverkiezingen 
zitten er op (met een prachtig 
resultaat voor D66!) en de 
voorbereidingen voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 zijn gestart. Naast een flink 
aantal organisatorische zaken die 
door het bestuur geregeld 
moeten worden is onze grootste 
uitdaging om onze 
progressief liberale landelijke 
visie te vertalen naar, het liefst 
zo concreet mogelijke, lokale 
plannen. Op welke thema’s gaan 
we ons de volgende raadsperiode 
richten? Wat willen we echt voor 
elkaar krijgen? Het opstellen van 
een nieuw 
verkiezingsprogramma dus. De 
verkiezingsprogramma 
commissie wil hierbij gebruik 
maken van de input van al haar 
lokale leden maar ook van 
andere inwoners die denken dat 
D66 in onze gemeenteraad een 
verschil moeten gaan maken. 
Heb je suggesties voor 
onderwerpen? Heb je specifieke 
kennis en/of kunde die ons kan 
helpen bij het opstellen van het 
programma? Wil je op een 
andere manier een bijdrage 
leveren? Laat het ons weten via 
bestuur@d66hollandskroon.nl!

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
de leden van en geïnteresseerden 
in D66 in Hollands Kroon 
geïnformeerd te houden over 
actuele gemeentelijke 
onderwerpen. Wanneer u de 
nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan een reactie 
naar: 
maartenversluis@hotmail.com
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