
Van:   
Verzonden: maandag 6 december 2021 13:17; 
Onderwerp: Meta 

Beste Dames en Heren, 

Zeewolde is de laatste tijd in het nieuws omdat de gemeente voornemens is om een gigantisch data 
centre te bouwen (bijlage 1) niet gehinderd door enige kennis en zonder enig verantwoordelijkheid 
gevoel voor de gevolgen. 
Natuurlijk zullen bestuurders verwijzen naar de fantastische MER rapportage (bijlage 2) of het 
gedram van onze nationale brokkenmaker Eric Wiebes (bijlage 3) wat bij de gewone burger meer 
overkomt als maffiapraktijken dan gezond verstand. Hebben we dan niets geleerd van de gemeente 
Hollands Kroon waar honderden windmolens de horizon vervuilen om de data centre's in 
Middenmeer van goedkope stroom te voorzien terwijl er geen energie over is voor bedrijven en 
huizen. (bijlage 4) 

Voordelen: 

• Egotripperij van lokale bestuurders wordt bevredigd.
• Meta blijft lachen met al die brave bestuurders en hoge kortingen.

Nadelen: 

• Energie verbruik zo groot als de stad Amsterdam.
• Staat haaks op het landelijk en Europees beleid om zoveel mogelijk over te schakelen op

groene energie. Niet te verkopen aan goedwillende burgers.
• Het onmogelijk maken van de bouw van huizen, scholen, etc. omdat er niet genoeg energie

is.
• Het levert nauwelijks werkgelegenheid omdat dat nu eenmaal het kenmerk van

automatisering is. Kijk eens hoeveel mensen er werken in Middenmeer.
• Wat doen we met de restwarmte? Schuiven we lekker voor ons uit net als in Middenmeer

daar zouden de kassen profiteren nog niets van terecht gekomen na al die jaren.
• Wat doen we met de miljoenen liters koel(drink)water wat weer geloosd wordt in de natuur?
• Horizonvervuiling en het verpesten van een natuurgebied ondanks de fantastische MER

omschrijvingen.

Kortom het is niet te verkopen aan de burgers dat een megalomaan project met gigantische gevolgen 
in de handen ligt van een gemeente bestuur. 
Gemeenteraad, politieke partijen en 2e kamer wordt wakker en verbied dit criminele gedrag. 

Met vriendelijke groeten, 

mailto:Griffie@flevoland.nl


 
 

 
 



 
 
 

 
 
 


