
Van:  
Verzonden: woensdag 15 december 2021 14:36 
Aan: Griffie@flevoland.nl  
Onderwerp: Meta 
 
Beste Dames en Heren< 
 
Op 6 December hebben wij onderstaande mail verstuurd naar zoveel mogelijk belanghebbende. De 
reacties die wij hebben mogen ontvangen: 

• Automatisch bericht van de SP onder nummer 245471143. Geen verdere reactie zeker geen 
interesse. 

• Persoonlijk antwoord van VOLT fractie zal er aandacht aan schenken. 
• Persoonlijk antwoord van de CU Zeewolde. U heeft terechte punten wij blijven tegen. 
• Persoonlijk antwoord van D66 Zeewolde. Wij hebben het ter kennisgeving aangenomen. 

Koud en kil zoals gebruikelijk bij D66. 
• Persoonlijk antwoord VVD Zeewolde stuurt woordvoering waarin wordt vermeld “een 

omvang en schaal die ons onbekend is” “wij ontberen ervaring” “landelijk niet onverdeeld 
positief” Mij benieuwen. 

• Persoonlijk antwoord landelijk Groen Links. GL is voor landelijke strategie. 

Tot zover de reacties voor de rest bleef het akelig stil. 
Gisteren in Nieuwsuur werd nog eens duidelijk dat het hele project veel te complex is voor een kleine 
gemeente. 7000 pagina’s informatie in een maand tijd voor een gemeente raadslid zonder specifieke 
kennis onmogelijk. Hierbij viel de GL/PvdA dame op had geen moeite met alle info en was volledig 
geïnformeerd? Als zij dan al goed op de hoogte is moet zij zich realiseren dat het datacenter milieu 
vervuilend is en energie gaat verbruiken zo veel als stad Amsterdam! GL/PvdA zijn toch voor een 
groenere wereld en niet voor ego projecten? 
 
Inmiddels is Nederland klaar met datacenters: 
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Inmiddels wordt de kamer ook wakker: 
 

 
 



Prima ingezonden brief wil ik U niet onthouden. 

 
 
Helaas blijken er nog meer belangen te zijn en is integriteit niet de sterkste eigenschap in Zeewolde. 
 
 



 
 
 
Mocht Zeewolde voor stemmen en er landelijk niet worden ingegrepen dan is de hele energie 
transitie gedoemd te mislukken. De politiek lokaal en landelijk zal niet meer serieus worden 
genomen. Bezint voordat men begint. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
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 ……. (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, 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 


