
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 
de heer A.Th.H. van Dijk,
Postbus 123
2000 MD Haarlem 

Haarlem, 8 juni 2020

Onderwerp: Windenergie Noord-Holland Noord
 
Geachte heer van Dijk, 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

Inleiding 
Na het lezen van het onderzoeksartikel “De verrommeling van een oer-Hollandse polder” in 
de Weekendbijlage in het NRC van 5 juni j.l. is de fractie van D66 verontrust geraakt over de 
glastuinbouw in het gebied en een aantal aspecten van de Regionale Energiestrategie. 
Online heeft het artikel de titel: Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde 
met windturbines en datacentra
In het artikel wordt gesteld dat: ‘ […] alle beloftes die overheden en bedrijven hebben 
[gedaan] gebroken. Beloftes over duurzaamheid, inspraak en eerlijk delen. Zoals de belofte 
dat de kassen groen en circulair zouden worden, dankzij restwarmte van nieuwgebouwde 
datacentra van Microsoft en Google. Dat het windpark huishoudens van groene stroom zou 
voorzien. En dat de inwoners financieel zouden profiteren van de molens, die in keurige, 
rechte lijnen in het landschap zouden worden gepast.‘

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. In deze reportage wordt de conclusie getrokken dat de transitie naar duurzame 
energie niet heeft geleidt tot verduurzaming voor huishoudens en bedrijven in het gebied, 
maar volledig wordt opgebruikt door de aanwezige datacenters. Het gevaar bestaat dat dit 
het doel van de Regionale Energiestrategie (RES) in dit gebied kan ondermijnen. Deelt het 
college deze conclusies? Zo ja wat zijn uw plannen om dit tegen te gaan? Zo nee, waarom 
niet?

2. Het gevaar bestaat dat op andere plekken waar datacenters staan of gebouwd 
worden en door de enorme energievraag van deze datacenters dat dit het doel van de RES-
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plannen kan ondermijnen. Deelt het college deze conclusies? Zo ja wat zijn uw plannen om 
dit tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

3. Een andere conclusie die wordt getrokken is dat bij deze energietransitie de 
burgerparticipatie heeft gefaald. Volgens de D66 fractie kunnen de RES-plannen alleen 
slagen met een degelijk georganiseerde burgerparticipatie. Wat doet het college om te 
waarborgen dat een voorbeeld als in deze reportage (geen goede regeling om omwoners te 
laten profiteren, meer molens dan beloofd, inspraak van burgers niet serieus genomen) in 
de RES-plannen niet voor kan komen?

4. Ook de belofte dat de restwarmte van de datacenters gebruikt zou worden voor het 
verwarmen van de kassen lijkt niet te worden ingelost. Ontvangt het college dezelfde 
signalen? Kan het college bevestigen dat dit zo is? Zo ja, hoe denkt het college dit toch nog 
te kunnen aanjagen? Zo nee, waarom kunt u dit toelichten?

5. Onze fractie bereiken ook geluiden dat in dit gebied sociale/kleine windmolens met 
draagvlak nog steeds worden afgewezen met een verwijzing naar de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV). Op 4 februari 2019 is er een motie aangenomen om beleid te 
ontwikkelen voor sociale/kleine windmolens op land. Wat is de status van dit nieuw-te-
ontwikkelen-beleid en wanneer kan PS verwachten dat het naar ons wordt toegezonden?

Emre Kanik,
Statenlid voor D66 Noord-Holland


