
Van:  
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 14:37 
Aan: Onderwerp: Meta gekte 
 
Beste Dames en Heren, 
 
Wij hebben met stijgende verbazing de ontwikkelingen gevolgd in Zeewolde over de komst van een 
Meta datacenter van ongekende omvang en heb U al meer bericht voor de stemming om te trachten 
U voor een grote fout te behoeden. 
Hoe is het toch mogelijk dat een dorp denkt een dergelijk besluit denkt te kunnen nemen zonder 
rekening te houden met de landelijke gevolgen. Het is te vergelijken met de lokale padvinderij 
(gemiddelde leeftijd 9 jaar) die een besluit moet nemen over het bouwen van een nieuw 
winkelcentrum. Men heeft een gigantische grote broek aangetrokken dat de broekrand zich sluit 
boven het hoofd en werd zodoende ziende blind werd en horende doof. 
 
Het begon natuurlijk met onze nationale brekebeen die vond dat het aan de lokale politiek moest 
worden overgelaten. De CDA wethouder gaf al aan graag in de Champions League te willen spelen en 
greep dit met beide handen aan met de ervaring als elftalleider van VV Zeewolde 3 in de 5e amateur 
klasse. Denkt een dorps gemeentelijk bestuur nu echt dat men in staat is te kunnen onderhandelen 
met een gigant als Meta? 
 
Nogmaals de feiten op een rijtje waarbij je het 7.000 pagina’s tellende rapport niet hoeft te lezen om 
tot een oordeel te komen. 

• Energieverbruik. 
o Het energieverbruik wordt geschat gelijk aan 460.000 huishoudens (Amsterdam) of 

al het verbruik van de NS. 
o Als dit groen moet worden opgewekt betekend dit 120 windmolens en/of vierkante 

kilometers aan zonnepaneel parken. 
o Heeft Zeewolde hier ruimte voor of gooien we dit over de schutting naar de buren? 
o Realiseert de gemeente zich dat de burgers landelijk deze groene energie moet 

betalen? 
o Is er überhaupt nagedacht over het feit dat we landelijk in een noodzakelijke 

energietransitie zitten. 
• Werkgelegenheid. 

o De werkgelegenheid in een dergelijk datacenter wordt geschat op +/- 400 fte’s 
onderverdeeld in 40% beveiliging en 60% datamedewerkers. 

o Heeft de gemeente nagedacht of er voldoende werkloze mensen in Zeewolde 
aanwezig zijn die aan de kwalificaties voldoen? 

o Als de gedachte is dat het niet uitmaakt waar de mensen vandaan komen, 
bijvoorbeeld Lelystad, heeft de gemeente nagedacht over de milieuvervuiling die dit 
veroorzaakt door het vele forenzen? 

o Is de gemeente op de hoogte van het feit dat er landelijk een personeels tekort is, 
speciaal in de automatisering, en dat we niet zitten te wachten op extra banen? 

• Bouw 
o Een dergelijk project gaat ongetwijfeld ten koste van de bouw van huizen, scholen, 

sportaccommodaties winkelcentra omdat de CO2 van de bouw van het datacenter 
natuurlijk weer gecompenseerd moet worden. Heeft de gemeente daar over 
nagedacht? 

• Restwarmte. 
o Voor de restwarmte is een warmtenet voorzien hoe dat moet worden uitgevoerd en 

door wie dit moet worden betaald nog géén idee. 



o Het voordeel van de restwarmte voor een wijk in Zeewolde staat in geen verhouding 
tot het energiegebruik van 460.000 huishoudens! 

o Is de gemeente op de hoogte dat dit 5 jaar terug ook gold voor datacenters in 
Midden Meer? 

▪ De restwarmte zou naar de kassen gaan maar daar is nog niets van terecht 
gekomen! Zelfde voorzien wij voor Meta. 

o De restwarmte wordt gratis aangeboden door Meta???? Hoezo gratis aangeboden ze 
moet er voor betalen om het kwijt te kunnen. Duidelijk bewijs van te weinig 
onderhandelingskracht. 

• Koelwater. 
o Is de gemeente op de hoogte dat er in de kop van Noord Holland een drinkwater 

tekort dreigt door de datacenters van microsoft en google? 
o Is de gemeente op de hoogte dat ditzelfde koelwater verwarmd wordt geloosd in de 

natuur? 
o Wat gaat Zeewolde hieraan doen? 

• Horizonvervuiling. 
o Het is niet alleen de afzichtelijke blokkendoos in het weiland (volgens de MER 

rapportage een plaatje) maar denk ook eens aan al die windmolens die nodig zijn om 
dit gedrocht van groene energie te voorzien. 

• Financieel. 
o De gemeente ziet al, met eurotekens in de ogen, een flinke verhoging OZB inkomsten 

in de toekomst. Hoeveel “nog geen idee”! Wil je het nog dorpser hebben. 
• Noodzakelijkheid. 

o Van alle honderden datacenters wordt ongeveer 35% gebruikt voor de Nederlandse 
markt en je zou toch mogen concluderen dat Nederland zijn steentje heeft 
bijgedragen.  

o Als er nu een datacentrum komt voor iets belangrijks iets nuttigs voor het hele land 
maar …..Facebook, kom nu toch. 

• Wenselijkheid. 
o Heeft Zeewolde de bewoners middels een enquête gevraagd naar hun mening? 
o In Nederland wil 83% van de Nederlanders niet meer datacenters. 
o Nee, horizonvervuiling (en nee niet alleen de blokkendozen) 
o Nee, grote invloed voor de energietransitie betaald door de burgers van dit land. 

Het was teleurstellend om te zien dat de VVD, al jaren mijn partij, mee ging in de gekte ondanks de 
volgende opmerkingen in de VVD woordvoering als “een omvang en een schaal die ons onbekend is”, 
“wij ontberen ervaring” en "landelijk niet onverdeeld positief”. 
Waarschijnlijk heeft de aangetrokken “grote broek” niet alleen boven het hoofd gezeten maar is de 
broekriem ook aangehaald en is er zuurstofgebrek ontstaan. 
 
Het meest bont maakte het raadslid vertegenwoordiger van PvdA/Groen Links notabene bekend als 
klimaatdrammers in de positieve zin. Het was zo’n naïef optreden dat het bijna aandoenlijk werd. Zij 
nam zelfs vergroening in de mond en prees Meta “dat zij meer deden dan gevraagd”, jeetje wat 
goed.  
Deze mevrouw heeft geen idee waar ze het over heeft als er onderhandeld wordt met een 
Amerikaans bedrijf. Nu gun ik iedereen zijn “moment of fame” maar dit was tenenkrommende onzin. 
Gelukkig noemde het besluit dezelfde avond in Op1 buitengewoon dom. Het is de eerste keer dat wij 
het 100% met Klaver eens zijn. 
Inmiddels hebben wij begrepen dat GL Zeewolde de samenwerking met de PvdA Zeewolde heeft 
beëindigd en dat landelijk de PvdA en Groen Links terecht afstand nemen van deze grove fout. 
 



Schrijven wij dit nu om eens fijn B&W en de gemeenteraad te bashen zeker niet. Wij hebben grote 
bewondering voor speciaal de gemeenteraden waar een raadslid, spreekwoordelijk de slager om de 
hoek, zich betrokken voelt bij de gemeente en er wekelijks uren vrije tijd in stopt. Chapeau wij doen 
het U niet na. 
Wel zijn wij van mening dat men voortdurend moet nadenken of het gemeente bestuur competent is 
om bepaalde projecten aan de kunnen gaan. Het mag duidelijk zijn dat dit veel te hoog gegrepen is 
en er niet is nagedacht over de landelijke belangen met name op het gebied van energie. 
 
Gelukkig zijn er allerlei signalen dat dit door de landelijke politiek wordt tegengehouden niet meer 
dan terecht. Dat Zeewolde ook nog grond van het Rijk nodig heeft stelt ons enigszins gerust. 
Tip: Meld Zeewolde aan als locatie voor één van de te bouwen kerncentrales. Doe wat nuttigs. 
Tenslotte een welgemeend advies: Stop met die onzin en ga over op de orde van de dag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 


